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71' vasta região do sul do Estado, comprehendicla entre a n Serra ele Paranapiacaba t o Oceano, achava-se represen
tada nas nossas canas geographica.s de um modo approximado. 

Attendendo ao futuro que acha-se reservado a esta bella 
porção do Estado, de\'ido á natureza e fertilidade das terras, á 
ondulação suave do terreno e bem assim á magnifica rêde 
hydrographica, deliberámos fazer a exploraç~o do rio Ribeira de• 

Tguape e de seus affluentcs. 
Estt> rio é o principal collector de grande 1 •arte dos rios 

da região: a elle vêm ter todas as agua-; qu~ descem da '->erra 
de Paranapiacaba ou do ~lar e ck seus contrafortes. 

A S(~rra dn Mar atravessa n nosso Estado quasi qut- paral
lelamentc ao Oceano. desde as divisas c.;om o Rio de Janeiro 
até a5 proximidades da Conceição de ltanhaen; ,th1 ella afasta-se 
faz<>ndo um g-randc arco até a fronteira cio Paraná <> estC'ndendo 

muitos contrafortes importantes. Estes são em numero conside
ravcl e formam uma cad~a l.k· montanhas conhecidas pelos 
nomt::s de Serra cio J\Iar, de Paranapiacaba, dos Jtatins, Ouro 
Grosso, .\lmas, í1urntuva, Boa \'i...,ta, Bombas, ,\ndnrinh~. Caoha, 
Fecho, Banhado Redondo, S. i\liguel, Samambaia, André Lopes, 
Onca, Jaguary, Votup6ca. Queimado, Guarah(1, Serra Negra, 
Cadeado, Cativa, \lina.s, ~fandfra, Rio Branco. <>lhos, Qu1lnmbo, 
Cunha, Cadêa e Pariquéra-asst.'1. 

Entre a serra <le Par.rnapiacaba e o { >ceano eslemlt•-se a 
rêclc hydrograph1ca do Ribeira e de seus principacs afflncmes, 
alguns de grande importancia. 

As cabeceiras do ri1' Ribeira são as dos rios Riht;irinha e 
Assunguy; da confluencia do Ribeirinha com n t\ssunguy for
ma-se então o Ribeira que, depois de receber grandes affluentes 

como o 1'.1rdo. o Juquiá. o Jacupiranga, o Peropava e o Una, 
lan\'ª as suas agtt.LS no Mar Pequeno e no Oceano, devido a 
um canal que abriram ligando o porto velho em lguape com o 
~lar Pequeno. 

A abertura deste canal foi iniciada em 18;, 7 e, cm n•lação 
a 1·llc, disse o se~ruinte o 1 )r. jos{· Thomaz Nahuco dt \raujo, 
prt>_;,;jdenle da Provincia, em seu discurso 11.l ahertura da .hsem
hléa Legislativa Provincial em 1." de \!aio de 1852: 

cComeça e-;te canal na lagôa denominada - Porto da 
Ribeira , e finalisa no Mar Pequeno, clisLant<~ dessa cidade 
300 braças: a ext{'nsão do canal é de r .128 braças, a ~ma lar
gura do lado do mar (: de 80 :\ 1 oo palmos, e do lado do 

Ribeira de 50 a 60: a profunclidad(' é de 2_i:. palmos: já dá 
passagem em occasiã.o de maré a canôas cai regadas, baio.;as de 
tahoado. <! é por elle que se transporta o arro7. vindo do Ribeira. 
e <lestú1a<lo á exportação: outr'ora era o arroz depositado em 
armazens do Ribeira, e dahi conduzido em carros para os arma-

zens da cidade ou para o porto de embarque, sendo o prl.'ÇO 
do carreto e armazenagem d~ cada sacco de 80 rs.: a construc
ção deste canal tem sido pt::la maior parte feito com o imposto 

de 40 rs. por sacco de arroz exportado, creado para esta appli
cação especial pela lei pro\'incial n.'' 19 de 14 de março ele 

183 7: no espaço <le 1.~ annos, que tem dur.u.lo a sua constrnc. 
ção, u;m-sc despendido 29: 185~ 1 oo r.::. ainda não 1•stú concluido, 
e não será sinão d 1qui a alguns annos, porque, para se e\'Ítélr 
os desmoronamentos freq uentcs das paredes do canal, tem :->ido 

pre<:isn profundai-o, alongai-o, e fazer uma rampa nas mesmas 

paredes>. 

1 loje o canal tem uma largura média de 160 metros e uma 

profundidade maxima de 19. Elle traz ao \lar Pequ<'no a maior 
parte das aguas do Ribeira, a:; quacs encontrnm um e~coadouro 
mais rapido e mais proximo, attendendo-se que Pm 'ez de um 
percurso de 2 7 kilometros pelo lei lo antigo ellas apPnas fazem 
3 kilometros 850 metros. 

, \s arêas arrastadas. durante o colossal Lrabalho de exca\'a
ção que o rio tem feito no canal, vulgarnH.:nlt' chamado ,·alio , 
vieram-se depositar no ;\far Pequeno e estão obstruindo o porto 

de lguape. 

E' esta uma questão muito importank para aquella cidade 
e para aquella região: porqu<", se por um lado o vallo constituiu 
um canal de drenagem para uma grande .zona, tornando-a mais 
enxuta e livre! da acção das enchentes, por outro lé\do o p<>rto 

de Iguape está perecendo. 

Acreditamos que este problema será opportunamente estu
dado cm todo o seu conjuncto afim de auxiliar o rcsurgimento 

d'uma regi;to tão lwlla e que ainda \'irá rnntribuir com o seu 
contingente de producção para o crcsccnt<> progresso cio l~stado. 

O terreno é no geral muito fertil. quas1 pl.tno em muitas 
extensões e cobertn de mattas \'irgens possuindo bôas madeiras 

para construcções. 

,\ região para si; <lr•sem 1Jlver precisa sóm<..:nl<' de coloni
saçào e de meios de trnnspnrte cconomicn afim ele levar os 

produclos a pontos bem distantes, porque para as communicaçues 
com uma ~rande porção da zona temos o caudaloso Ribeira, 
alguns de seus affluentes e o i\lar Pequeno, os rp1,tes off<'recern 

as mais favoraveis condições de navegabilid.lde. 

Poucos são os rios qm' temos nas condições <lo Rih<'ira 

para o aproveitamento dos meios dr transporte. <L'>Sim wmos 
largura consi<leravel, boa profundidade e pequena differença de 
nivel em uma enorme distancia. 

O clima da regifío é muito ameno e m> marg-cnc;; dos rios 

não são paludosas. 



Prevejo para esta zona um 
LOdéls as suas fontes de riquezas 

conhecidas e estudadas. 

.\ parte alta do Ribeira é a 

futuro muilo bello, quando 
estiverem convenientemente 

rc<rião ela mineração e das ::. 
curiosas g-rulas calcarca-;, principalmente nos arredores de Iporan~a. 

Disseminados pela costa e pelo interior encontram-se os 
samhaquis ou casqueiros, corno vulg-nrmcnte se chamam. 

• 

Para iniciar este importante cmprehendimcnto de C!Studo 

organizámos uma turma de engenheiros, a qual partiu d1•sta 

capital com destino a TguapP., seguindo depoi-.. para a barra do 

1 m1uiá1 ondt• suhcliYidiu-st!: uma parti' continuou a viagem para 
Xiririca, e outra iniciou ahi seus trabalhos de le\'antamento do 

rio J uquiá e seus afíluentes. 

De Xiriric:a Pm diant<! tornou·sP mais difficil a via~~m para 

a turma qne procurava a fronteira do Paran{L, nndP. <lt·vcria 

começar o serviço em Serro Azul. 

Os trabalhos <lo levantamento do rio tin~ram inicio na barra 

do rio Icapirapuan. afíluente da mar).!'cm esquerda. ondr. foram 

determinadas as coordenadas geographicas e feitas secções Lrans

versac..... nos dous rios. l'roscguiram depois até a Capella da 

Ribeira numa e..xtensão de 3 7 kilometros, sendo h;vantadas deta

lhadamente 5 cachoeiras, 1 8 ilhas. 3 afflnentes na margem direita. 

7 na esquerda. e assim por diante at(· Iporanga, na extcnsno de 
7<> kilomt!lrns. tendo levantado com detalhe.... a cachoeira do 
Varadouro, 24 kilomeLros abaixo <la Capella ela Rilwira, 36 
corredeiras, .)8 ilha-;, 1 o affluentes na marg-cm din·ita e q na 
L-squerda. 

Neste trecho encontra-se na mart!em direita o rio Pardo, o 

maior aífluente do Ribdrn depois elo Juquiá, o qual foi estudado 

numa e.xtens~o <le 1 8 kilometros atf.: ligar com o trabalho feito 

anteriormente por esta Commi~ão, sPndo levantadas 6 cachoeiras, 

lo ilhas e 2 affluentcs na margem direita e s na esquerda. 

lporanga será uma cidade de• futuro quando as jazidas 

mincracs do seu município puderc•m ser aproveitadas indus
trialmente. 

De lporanga para baixo ate': a barra do ribeirão Batatal o 

rio ainda offerece alguns embaraços á navegação; de:;te ultimo 

ponto mé l~uape pode-se di1.er c~ue a navegaç:Lo é franca. 

O trecho comprr.hcn<lido entre Xiririca e lporanga é de 78 

kilnmelros com 20 correc.leira.c:;, 35 ilhas, 9 afflu(•ntPs na mar).!'"m 
din•ita e ro na esquerda. 

Dos afíluentes <ln margem e-querda foram levantados: o 

ribeirão dos Pilões num percurso de 32 kilometros, onde exis

tem 2 7 ilhas, 1 7 correcfoiras. 2 affluentes na margem direita e 
5 na esquerda: o ribeirl'lo 1 'edro Cubas, em 29 kilometros, com 

3 ilhas, 12 afflucnt<:s na margem direita e 8 na esquerda; o 

rihPirão do Tac111ary. desde a barra até a velha colonia (hoje 

abandonada), com 2 2 kilometros, lendo 9 afflucntcs na margem 

direita, 1 2 na esquerda e 6' ilhas; " o ribeirão Xiriricá cm 13 

kilometros. 

Xiririra tem uma lindn collocação na marg-c~m direita elo 
Ribeira; occupa o alto de uma collina, onde as casas appan·ccm 

atraver. das ar\'orcs íructifcr;Lo.; culti\'ada..;; em granclt! ciuanticladc 

apre..-;cntandn uma pas..o;agem muito bclla, principalmente \'islé1 do 

outro lado da graciosa curva que o rio fa1. na maior exlcns~o 
cl<l cidade. 

E' ponto terminal da actual navegação a \'<tpor que fa1. o 
J>"rcurso <1 partir <lc Iguapl; , de m<xlo <1uc (· o Prnporio com

m 'rcial da parte alta da rt.>g-ião: dahi sobem as mercadorias t•rn 
canoas parn lporanga, etc. 

A partir de Xiririca as margens do rio me'- I!..,'1.tapc são 

semeadas (}e pittor~ca..... \'i\'endas, alg-umas de lavradores opn-

N 

lentos, outras de trabalhadores ou aggregados e íinalmente os 

pequenos siLios. 

VPem-se algumas lavourns, cm geral pequenas. de canna e: 
arro7.. 

O meio de transportar usado é <1uasi que e.xclusivamentt' a 
canôa; por issn encontram-si! em grande quantidade e de LOdos 

os tamanhos. 

E' um f!.'ipt•ctaculn lindo encontrar-se com aquellas canôas 

4w· vão rompt>ndo as aguas calmas e serenas como se fossem 

prat:i polfüla, t' deixando um sulco cm forma de lt>c1ue assigna

la111lo a sua pa'isagern. 

Neste tn:cho o Ribeira recebe dous ~randcs affluf!ntes - o 

J uc~w,'t pela mar~t!m csquP.rda. e o Jacupiranga pP.la margem 

<lircita. Depois de recelwr o .J uquiá, o \'olume das aguas como 

qtw duplica e é onde o Ribeira é mais encantador. 

.\té pouco abaixo da barra do .Juquiá vêem·se morros de 

lado ;l lado: d<!pois o terrt•no vai-se tornando cada ve?. mais 

plano atr. I~ uapc, onde ap1:nas podemos \'er as fitas \'~rdejantes 

fnrmadas pelas frondosas mattas virgens chL<> margtms. 

Emre X iririca e Jg uapc a clistancia é <lc 1 4 .~ kilometros, 

encontrando.se; 8 ilhas e 4 affluente.."i á margem direita '" 6 á 

esquerda. 
Dos aíílu1mtt•s da margem direita foram estudados o ribl'i· 

rão Jacupiranga na extensão de 78 kilometros; t<'m este rio uma 

ilha, .) afflucnte.s na margc•m direita, dos quaes fornm levantados 

o C"lnha em 2 kilometros e o Guarah{1 em 13: na margt!ITI 

esquerda lcm () affluentt·s, dos quaes foram levantados o Jacu

piran~uinha t•m 26 kilomctros, tendo este ;:i ilhas. 3 affluenl<'s 

na margem esquerda e outros tantos na direita. 
O Pariqu6ra foi levantado numa extensão de 20 kilomctros: 

o Pariquéra-rnirim em •I e o Mumt'tna cm 2. 

1 )os aíflucntcs da margem esquerda foram cstud<1dos o ribei

rão Cayuvá cm 5 kilornetros e o Etú Ptn 4 o, com .1 affluentc:.-; 

á Psquerda e 2 á direita: entre estes foi le\'antado o Tun·o em 

8 kilometros. 

Como j;'t tive occasião de dizer, os trabalhos no no J rn1uiá 
toram iniciados na bilrra desse rio c;om o Ribeira. e proscgui· 

ram até a freg-ue.zia de ~. Antonio do Juquiil, numa extensão 

de 5 2 kilometro..;, e. onde o rio tem 1 1 2 metros de largura e a 
profundidade maxima 3"'5 e depois até Prainha num<l extensãc 

ele J t k. :;oo a partir da barra do S. Lourenço, ponto este que 

dista de S. \ntonio 5 kilnmctros. 

Prainh.1 {· uma floresct·ntc fr~ue?.ia situada numa devação 

na margem esc1uerda. /\. topographia dos arredores da Prainha 

foi feita com muito detalhe, prin<·ipalmente uns 8 k. 200 na 

direcção e.lo J>cropava e 1 k. 300 na do Jogar denominado 

Capuava. 

O rio S. Lourenço tem ahi 4 8 metros de largura e 1 de 
prof unc.lidade. 

A partir da Prainha os trabalhos continuaram pelo S. Lou

renço, cm 1 ) kilometros. até a barr<t do Icariry, onde toma o 

nome ele S. Lourencinho; e dabi cm diante até alfm das ca

choeiras, na extensão de 84 k. 600. 

Foram le\'antados muitos affluentc. ... , !"endo os principaes os 

sPguintc.:.~: Rrac;n Grande. cm 4 k. 800: Bracinho, t>tn 1 7 k. 187; 

Arc•ado, em 3 k. 52: Pedreado, em 8 k. ·17; Boca p'ra Cima, c•m 
3 k. 208: Sobe.: e Desce. cm 3 k. 52ú; 1· ILariry t:' sc:us afflucntPs 

fiuanhanban e /\.zeite e P1•ixc. numa c.xtcnsão total U<' 40 k. 3:? J. 
Os ribcirõcs Fat'1, Big·uá e Bamurnl, afflucnlcs dn S. Lou

renço, foram estudados minuciosamente. O Fali forma um hello 
salto c:om 1 3 metros de altura. 

O rio Juquiá e seus affhwntes Assung-uy e ~uilombo foram 

d() mesmo modo estudados. 

Em todos os rios e rihcirõcs foram tiradas sec~·ões trans

\'crsa1 ·s afim de se determinar o \'olumc d'agua ou ent~o as 

condiç<"les de nav~rabilidade. 



o 

A parte do Ribeira conhecida por Valia Grande foi estu
dada com muita minuciosidade, sendo tiradas muitéL'i !->ecçõcs 
transvt·rsacs afim de fazer-se comparação com os dados obtidos 

cm annns antt·riores pela com miss~o federal. Proccdcu·sc dn 
!ncsnw modo na barra do Tcaparra. ond1! verificou-se existir a 

prof un<lidade de 3"'50 nas aguas minimm.; no canal de entrada, 
<L°'sim como ficou tamh<"m verificado qm' 11 n11!.'>mo se acha 
clt•slocado cm relaçilo á posição <Jue tinha cm 18q1 e qu<: cstú 
situado a 2 kilometros eia extremidade norte da Ilha nmpritla. 

t\ ilha formada pelo Ribeira e pelo ~lar P1•<1ueno ,. hcrn 
assim uma parte da Ilha Comprida foram lcvantach.., dl'talha

damcntt·. 
Foram dekrminadas com rigor as coordenada.., gcographi

cas de .. erro Azul, barra do ltapirapuan, C-lpelln da Ribeira. 

V 

Jporanga, Xiririca, Prainha, lguapc, Cananéa e o pharol da Ilha 
<lo Bom ,\brigo e bem assim as clcclinadk."<\ magnecicas. 

Sommando-se os lcv.rntamcnt11s executados no Ribeira f! 

seus afflucntes, \'emos que se elevam a 1.261 k. 700. 

A costa <lo sul wm muitos .sarnhaquis, os quaes mereceram 
a nossa attenç~o para 11111 estudo cuidadoso, como allcsta o tra

balho annexo. 
Nos relatorios e plantas que seguem encontram-se todas as 

informações detalhadas sobre os sP-rviços realisados naquella impor 

tante parte do Estado, á c1ual acha-se reservado um futuro gran
dioso, attendendo-.se aos esplcndidos elementos <lc que (; dotada. 

Saúde e Fraternidade. 

Joãd P Cardoso 
Chefe do Commissõo. 



Barra do lcaparra 

Ilha do Bom Abrigo 

Cananéa 

... 

Vapor "Victoria" no Mar Pequeno 



RELATO RIO 
DA 

EXPLORAÇÃO DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE E SEUS AFFLUENTES 
--=@=--

'-1'\ e conformidade com as ordens recebid<ls, partiu a turma 

U <l'<>sta Capital, no dia 1 z de Junho do anno p. p .. para 
Santos. e no mesmo <lia embarcou no vapor Victo11a do Uo)cl 
ílrasileiro. que ainda na tarde d'esse dia zarpou com destino a 

Iguape. Navegou durante a noite e de madrugada avistou-se a 
lm: de eclipse, branca e vermelha, do pharol da llha cio Bom 
1\hrigo, que a'iSignala e g-uia a entrnda da barra de Cananéa ou 
<lo Sul. 

A's ; horas dn manhl't, tendo recc·bido pratico e com a 

maré subindo, comecou o vapor a entrar na barra e, depois de 
pa.-;sar a ilha do Cardoso, fundeou em frente á cidade d<• Cana
néa, ás 8 horas da manhã, demorando ahi apenas o tempo 

nccessario para proceder á cl1~carga de alguns \ olumes e ao pre
Pnchimento <las formalidades necessarias de bordo. 

Continuou a viagem pelo ~lar Pequeno, entre a Tlha Com

prida e a de Cananéa e o Continente, c;heganclo se a lguape ao 
mtio-dia d<.: t 3. 

O serviço d1• transport<! no rio Ribeira t..· feito por uma 
empreza particular, a Emprcza de Navegação Fluvial Sul Pau
lista. subvencionada pelo governo do Estado, a qual faz regular
mente tres \·iag-cns redond<t'> por mP?. entre Tguape e Xtnrica no 
rio Ribeira, e uma viagem mensal entre aquc•lla cidadf.:' <' Santo 

Antonio no rio Juc1uiá. 
Em lguape foi necessaria a demora de alguns dias para o 

preparo de alguns generos e pessoal de que precisava a turma; 

por isso, s<'> no dia 1 7 (domingo) poudc-se começar " viagem de 
subida do rio Ribeira. á 1 hora da tarde, tendo embarcado a 

lurma no vapor Bmto 3fa1 fins, o menor dos dois que possuc 
a Emprcza para a navegac:ão do rio Ribeira. Neste dia fize
mos pouso na harra do Ribeirão Pariqnera-,\ssú. 

l\o dia r 8 ás 6 horas da manhã continuámos a viaJar, 
chegando-se {1 barra do rio Juquiá {Lo:; 2,55. ond1~ parou-s<· parn 
desembarcar o pessoal encarregado do Ievant.unento clc...;se rio e 
s1~us afflucntes, no mesmo dia cominuou-se a viagem at(: ús ~,50 

da tardt., hora em qne chegámos á 1wquena povoaçno de Sete 
Barras, situada no pendor de um morro á margem esquPrda do 
no. N n cfü1 19 continuámos a viagem á.-. 6,30 da manhã e 
chegámos a Xiririca Íls J,.~ 5 da larclc. 

Este ponto do l{ibeira é n extremo francamente navcga,•el 
<lo rio, podendo-SI', no entamlO, em epocha em que o rio toma 

mais alguma agua. continuar a navegação até o porto do rio 
Batatal, 2g kilomctros ácima. 

Em '\iririca teve a turma a demora indispensa\'cl para o 

preparo do pessoal e das t~mbarcações que a conduziram rio 

ácima, com destino á barra do rio Jtapirapuan, onde deveriam 
ter inicio os lr;1halhos <lt• levantamento <lo rio. 

Preparados o pessoal e as Pmharcações, começou a viagem 
rio úcima ás l ::? horas rio dia 2 1 de Junho. e parámos p.1ra 
pouso na harra do ribeirão Xiri1ica, a tres kilometros ftcima. No 
dia 2 5 dt: Junho, segun<l.1.fcira, partimos ús 1 o horas da manhã 

e fomos µousar na pomação de ltm'rna (ex-Jaguary), situada á 
margem direita elo rio e do canal ela direita de uma ilha, a se
gunda em area <lo rio Ribeira. [)'esta povoação partimos no 
dia seguinte á-. (), 1 7; passámos (is 1 1 hora<; a corrcdeira de fla

nupan e cheg'ámos ao porto do ribeirão do Batatal [Lc; 1 2 horas, 

depois de pac;sarmos a barra do Ribeirão Pedro Cubas, na mat'
gcm c~querda e 1 kilometro abaixo. EstP Jogar tem algumas 
casas t• está em principio, podl'nclo ser d<· al~uma imporLancia 

no fnturo; b o ponto d<· travessia. no rio Ribeira para os via
jantes, aliás raros, entrP Xiririca e o allo da Serra, os quaes 
geralm<'ntc prl'lerem a \;tagcm p<·lo rio Juquiá e; S. Lourenco. 
ou o caminho p.mt a povoação de Sete Barras. No emtanto 

estilo procedendo á abertura de uma estrada para transito ele 
cargueiros entre este porto e S. los(· cio Paranapancma no alto 
da Serra, caminho para Itapetinmga: e esta t•strada t·m grande· 

trecho acompanha o ribeirão d<.: Pedro Cubas; tamhem estffo 
concertando e melhorando a que liga o porto a Xiririca. 

Partiu a turma do porto do Batatal 110 <lia 2 7 ás 9.2 z e 
depois de passar a corredt:ira do Batatal, n barra do Sapatt't {t 

direita. .1l1>uns baixios e a barra <lo ribeirão de AndrC> Lopes. 
que vem da Ca\"1·rna Calcarea da Tapagem. mais a.diante o car

rego de j\'!la11g11ara e alguns baixios, chegou clla ás •1 •' 5 {t 

corredcira e ribeirão de lvaforun.1 m'<1, onde pousou. Este logar, 
intcrQ.'>ante pela sua posição entre morros, l'stá situado na mar
gem esquerda do Ri Leira; compõ<·-se apenas de tres casas velhas 
e uma pequena capella mais velha ainda, a qual, diz a tradição 
cer sido construida pelos captivos qut:, ha mais de 2 1 o annos, 

mineravam ouro, no ribeirão de 1 vaporunduva. Por concessão 
de seus scnhorc~s. dispunham dos domingos para a construcção 
do templo. verdade t c1ue e.-.u::. riheirãu tem fama, de longa 
data, de grandes riquezas em ouro. 

No dia 28 de Junho ús 7,30 µartiu u turma, chegando ás 
8,25 á barra elo ribeirão dos Pilões, affluente da margem es

querda. Aqui vl:-se uma pequena plantação de caÍl\ com trato 
regular e algumn apparcncia de cultura do Uéste do Estado; (• 

propriedade do Sr. José J ulio. 
Dcµois de uma demora de ·I i minuto:, continuou-se a via

gem, passando os baixios de Piririca e Urubúquára, as correth·i-



ras das Conlm, 1V01•t: Ilhas. J11nímiri111. em cuja margem direita 

reside a viuva do engenheiro dr> minas 1 I. Baucr que tanto ex
plorou e tornou conhecidas as riquezas 111111eraes d'este \•allc <la 

Ribeira. tendo mesmo oq.~anisado uma collecção de mincracs <la 

mna. a primeira do Estado, e de summo interesse. l\Ias, com o 
f allecimento de Bauer. perdeu-se essa cnUccção, ou pessoas curio

sas e desinteressadas no <L"isumpto inutilisaram na, constando-me 
s<'i existir uma pequena parti:' já -;em o interesse que offereccria 
a collecçrto completa. A turma passou ainda <l<;, corredeiras de 
Caracol, Funil e diversos baixios e chegou fu; 1.40 da tarde ú 
\'illa de Iporanga. .\baixo de Jur(unirim pas':)ou-se a corredeira 
interessante do Poço Grande, onde um rnassiço de schistos cerca 
o rio formando na margem direita um poc;n fundo. 

lporanga está situada nn margem esquerda do Ribeira e 
1lireíta do rih1:irão Iporanga, outro afamado em riquez.1s mi11c
raes; tem esta po\·oação trcs pequenos portos de desembarqu<\ 

um no rio Ribeira e dois no Iporanga, feitos de e5cada de pe
dras, o do Ribeira com ~2 degráos. 

Este município tem uma renda diminuta, a menor das do 

\'alie do Ribeira: no emtanto sua edilidadP bem dirigiJa e> int<'n

cionada wm Ít'itn diversos mclhoramemos t! commodic.lade.s para 
o publico; possuc boa e abundante a~ua pot<l\'cl que é tlistri· 
huida gratis para n ahaswcirmmtn ela popula<;ão: as ruas são 

conservadas 1 i m pas, os portos concertados sempre que é ueccssa
rio, e a municipalidade c.:onscrrn limpa e bem tratada uma grande 

area gramad.i para descanço dos animacs de carga da" trop<L'> 
que do alto da Serra aqui \'cm commerciar. Para Xiririca ha 

uma na\·egac;ão por canôas, de quatro 1•111 t1uatro dias-, e sub
vencionada pelo governo <lo Estado. 

Tem este logar necessidade de tuna estrada de rodagem 
11ue se dirija ás raias do Estado do l'aranú. mar.~inanclo o Rio 
l'ardo, onde existem terrenos uberrimos 1; já uma população re
gular se bem que disseminada. O seu commercio é feito com 

Curytiba, 11ara onde exportam grande quantidade de toucinho, 
porcos, etc .. porque lhes falta communicaç~o com íporanga e con

sequentemente com Apiahy e ltapelininga, e mesmo o caminho 
de lporanga para Apiahy é mau e sempre mal zelado, e nunca 
fiscalisada a sua conservação pela camara de Apiahy e por ']Uem 

ele direito. 

O município de Ipor::rng-a ele futuro será rico, quando en
trarem em exploração as diversas jazidas de chumbo, cobre e 
ouro existentl·~ em seu térritorin. e hou\'er vias de com nrnnica
Ç<"'\o que facilitem o transporte dos productos da agricultura <' da 
mineração. 

O rio Ribeira d'aqui por diante ofíerecc urna navegacão 
mui difficil por causa das innumera.-s cachoeiras (como agui clt>no

minam as corredeiras), que realmente são muitas, uma apóx outra, 
mas longe <!st;'l'.o de merecer esta denominac;ão: e a maior cliffi
culdacle está, não nas corredeiras, mas no pessoal, que aqui cha. 

mam de /ra~llt'Írox. isto é, praticas do rio. os quaes na realidade 
o são, só de pequenos trechos; a..;sim dos /ra,~ue1ros de Xiririca 
poucos co11hecem o rio e suas corredciras até Iporanga, e os 

d'esta localidade. muito poucos conhecem até o pono d<> .\piahy. 
O i::;ysrema de navegar com canôas no Ribeira lambem diffc·n· 
do elo Oéstc Jo Esta<lo: í· appropriado ao rin. mas ainda pri 
mitivo: não usam ferrar as varas, as quacs tem de ser apontada~ 

dt• hora em hora, como é natural, por ser pedregoso o leito do 
rio; e com isto descançam os tocadores <las can(1a,c; que sãn em

purradas rio ácima, por um \'areiro na prôa e omro na pôpa, 
!'>Cm mudarem ela posição em pé. como se acham. Para a des
cida é o mesmo. apenas trocando as \'aras por longos e estrei

tos remos. Resolvi tratar ar1ui uma tropa de animaes <lc carga 
para conduzir a bagagem da turma por terra desde o porto 
velho do Apiahy até o ltapirnpuan e Serro Azul. Tendo con· 

seguido as canôas e pessoal neccssario. a rurma partiu d'a<JuÍ no 
<lia 4 t..le Julho :i~ 10.50 e. depois de atravessar as corredeiras 
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do 7i·a11rss10, Cachoeira (J'rande, a barra do no JJdalJ'• na 

margem esciuerda, a corredeira do T'umna, a do Isidro. a de 
S. 7ot1o, a do .i11audzí. a da l\Thanhola, a~ do Funtl dt• bafro e 
Jc: mua, a da Praia Gr01ttie, chegou ao logar conhecido por 
Cunmlni. onde pouso11, em um engenho, propriedade de uns 

negros dos quaes um cl'elles era alienado. 
>lo dia seguinte partiu a turma ás j.5 da manhã, pac;sou 

a corrndeirn da Ah,!rla e ás 8 horas chegou í1 barra do rio 
Pardo, o principal affluentc do Ribeira na margem direita. Con

tinuando a Yiagern. passou a corredeira de Cu/J'a dt bairo. em 
seg'uida a da Gtiia de cima, as de Roda Claudi'o, Cachoora 

Feia. da P1~11a do P1•1 l"I', de I ... mrrinhas, Boa T Is/a, 7uní111irim 
de oina. das J1ía111011as. Para,raca. corrcdeira e barra do ribeirão 
de Tallif,•i•tr (onde é tradição haver antiquissimos cc•miterios de 

in<ligcnas), a da Anta Gorda, do Bai"o Prdo. do Salto da 
~luta. da . 1/111010/ia. do Pdo Vermdho, das La1•1m <; finalmente 
a do Porto. proxima ao l'orto Velho do Apiahy. onde a turma 

chegou fl..; 1, 1 5. 
D.iqui foram dispensados o pessoal e as canôas que vieram 

ele lpornnga e que n;l.o !-iCguiram para diante, por nã<> conhece

rem o ric, e porque jult:"am todos <JUe se não pode transpor a 
cachoeira do Varadouro, situada a uns df'7. kilometros mais ou 
menos ácima <l'e.-;te ponto. 

Tc>ndo chega<lo no <lia 7 a tropa tratada em l poranga, no 
dia 8, ús 1 1, r 5. depois de ler passado os animacs e cargas para 
a margem direita, a turma continuou a viagem tendo chegado 

ao pnuso ás 1,10 da tarde. no Jogar conhecido por Casimiro. O 
caminho a que chamam a<]ui E-:tmdci (~ um trilho ele dois pal
mos de larg-ura f ralcleando os morros e marginando o rio. salvo 

cm alguns trechos pequenos em que procura o alto do morro, 
pouco se desviando do no, como acontece nas Serras ela Ba
lança e na <la Capella. Diversos trechos são perigosos, porque 
a cslreilc7.a do caminho e o prccipicio ao lado podem occasio

nar <lc..'iastre, quando um animal falseie o pé, rolandc> com carga 
ou com o cn.valleiro até o rio; no emtanto descortinam-se boni
tas paizagens e túm-se pittorescos golpes de vista. Continuando 
a viagem e, depois ele passar os Ribeirõcs Grande e mais adiante o 

dí! Caruml>é, chegou-s<.; ú Capella da Ribeira ás 1.3 :;. Esta po
\'Oação est.ú situada na margem esquerda c.Jo rio Ribeira, collo
cada entre altos m<Jrros e principalmente o da frente que é 
inteiramente <le pedra calcarea, que alguns moradores aproveitam 
para a fabricação de cal de primeira qualidade, que empregam 

c;m suas construcções, não podendo exportal-a. por falta de via 
de tr;insporle; pois a unica ::;ahicla praticavel seria para o Apiahy, 

se nito fora o muito acciclentado da estrada, o mau trato, a falta 
de conservação e fiscalisação por parte da municipalid:1de de 
Apiahy. e lambem algum desleixo dos moradores da região. 

1\'lui foi nece$ario contratar algum pessoal e canôas para 
subirem o rio até a \,arra do rio hapirapuan, para que a turma 
tivesse meios de trabalhos ao iniciar os ser\'iços nessa barra. 
Facilitados o pessoal e as canôtL">, no dia r 1 partiram rio ácima 

ás 9 horas para <> !tapirapuan, emquanlo a turma á::; 1 1,20 par
tia da Capclla por terra e com o me.<>mo destin0: e depois de 
passar a Serra da Capella ou <lo Pio, e o logar conhecido por 

1 o oita\'él'i, fez pouso no Carrego da Onça ás 3, 1 o da tarde, e 
no dia seguinte partiu ás r o horas da manhã. vassou o ribeirão 
do Rocha e a serra ela Balanra e mais alguns pequenos corre

gos, para chegar á barra do rio Ilapirapuan ás 3,1 5 da tarde. 
Dest..!e o portn do 1\piah) até a Serra da Balança na mar

gem direita do rio Ribeira o territorio é muito povoado por 
pequenos moradores nacionaes, que ,.j,·pm mui parcamente. plan

tam pouco mantimenLo e por excepção encontra-se uma ou outra 
casa mais ou menos bem tratada, indicando maior bem-estar 
de seu habitante; mas, cm geral, as roças são feitas para produ
zir apenas o necessario para viver durante o anno, sem a previ

<lencia de mau tempo ou m[L colheit<1, lendo todos fé e esperança 
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nos poucos • ln11itws (pequeno peixe parecido com o cascudo) 
<lo rio Ribeira. 

Notam-!'lc no emtanto da Serra da Balança por diante j!t 
poucos moradorc..., nacionaes; em geral são Europeus, antigos 
colonos da c.x-colonia foderal e.lo .\ssun~uy, ou seus descenden

tes, e talve7. mesmo devido a isto, é o trilho ou e."trada. melhor 
tratada, roçada uma ou e.luas vt·?.es por anno, os mora<lore.s go

sam de um rclati,·o hem-est<ir e t•m g-cral tPrn maiores planta
ções, sendo ainda a~im diminutas: pois, conforme e com muita 

razão dizem, ntlo têm meios faceis <lc conduzir ao mercado os 

productos de sua lavoura. 
A . erra cio :\lar, que desde o Sul <lo Estado da Bahia 

acompanha a linha <ln littoral, ao chegar no Estado de S. Paulo, 
pouco ao Sul de Santos (em Peruhylie) inLerna-se descre\·cndo 

um arco e tornando a approximar-:.e <lo littoral nos municipios 
de Cananéa 1i Paranaguá; e o terrilorio limitado por este arc<1 

constitue o \'alie do rio Ribeira e !'ll!US afflucnt<·s; esta parte ela 

Serra do l\Jar é c:onhccida por S('rra de Paran(fpi'amba, e s1:rve 

de divisor entre as vertentes para .1 bacia do Ribeira e alguns 
outros pequenos rios que desaguam no Oce:rno, com ns do l 1a
ranapanema, l tararé e Tibagy que correm para o intcrinr dos 
E~tados <lc S. Paulo e Paraná e são Lributarios do rio l 1araná· 

O rio Rih<:ira tem suas nascenu; .. ,,;; no Estado do Paran:'l. nas 

contra-vt;rlcntes dos rios Tibagy e fapt1 aftlucnlt:! <la margem di
reila d'estc, e recebe cm seu percurso no Estado <lo Paranú, pela 
margem ciireita, os rios Assunguy, Piedade e Ponta Grossa: na 

margem esquerda recebe o Ribeira p1:qucnos afilucntcs at(; o 
rio Ttapirapuan que serve em todo o seu c:urso de <li\'isa n·spei· 
tada entre os dois Estados. Qu<L'>i todo o territorio do ,·alie do 
Ribeira é montanhoso, tendo muito:; contraforces da ."'erra de 
Paranapiacaba. muita') serras isoladas, principalmente nos munici · 
pios de J\piahy, Iporanga, Xiririca 1; Cananfo: entretanto no rnu

nicipio de [guapc, nas margens cio Ribeira e outros rios, ha 
extensos terrenos planos em grande parle alagadiços e muito 
propnos para a cultura do arroz. N cslcs mesmos terrenos 
erguem-se alguns morros isolados. 

Tendo chegado no <lia 1 3, ao meio dia, o pessoal com as 

canôas CJUC vinham da Capella <lo Ribeira pelo rio, empreg-ou-sc 
o dia seg-uinte nos prepares ueccss,uios ao inicio do:. trabalho:-.. 

Começou o levantamento detalhado <lo rio e de todos os :-.eus 
accidcntcs, conforme as instmcções, na barra do rio ltapirn
puan, para desenvolvei-o pelo rio Ribeira e seus afiluente.'i prin
cipaes, sempre que estes tivessem agua sufíiciente para pa.-;:,ar <l!'i 

canôas em serviço. 

Nesta parl<! elos trabalhos d'aqni até o porto Velho do 
Apiahy a turma seria acompanhada por t(•rra pela lropa que 
conduzia as barracas, cozinha, generos e mais bag-agcens, subordi
nanào os trechos de marcha diaria d1; conformidade com o 
maior ou menor trecho de serviço cfütrio íeito pdo rio. umco 
meio de com mainr facilidade levantar <'$e trecho do no 1 heio 

de corredcira!'I e algumas cachoeiras. 
Tendo-se já feito a!; ol>scrv:u;õcs <l'ilronomicas ncces~arias na 

barra <lo rio Itapirapuan e tamhem, nos <lias 13 e q, lendo-se 

procedido aos trabalhos preliminares do levantamento (como scc
~:ões trans\'ersacs e collocaçllo de um marco cm uma ilhota de 
pedre~ulho no meio do Ribeira e em frente á barra do 1io lla
pirapuan, marco 1_;ste feito de uma parede de pedras de um 

metro de altura tendo a forma de esquadro, e seus lado de 
dois metros <lc comprimento cada um e com as direcc;õcs de 
Ribeira e ltapirnpuan ácima), deu-se come<;o ao serviço no <lia 
i 5 de Julho, descendo a turma o rio, tendo como ponto inicial 
o referido marco e o seu primeiro rumo sendo de 85" 1 N F . 
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;.J este mesmo dia parti com destino a Serro Awl, onde 

deHc:ria determinar a!'> cnordcnadas g-cogra11hica .... 
Parti da barra do ltapirapuan ús l 1,30 e {Lc; 1 2 horas 

pa..~sei a harra do ribeirão das Sete Queda,, afflueme da margem 

esquerda, e, depois de passar o ribeirn:o do Matto Preto e Ca
nha. atra\·e.-;sei a 1,4 5 o riheirão do Bom Succcs.-.o. aíílucntt: da 
margem direita. no corrego de João l.ordo: tom1:i um trilho 
melhor para, dobrando uma serra, descer na margem do ribcir~o 

Ponta Grossa ús J,18 cuja margem direita acompanhei alé a 
povoação de Serro Azul, aonde chet,Yltei ás J, l 5 da tarde. 

A l'º''oaçlfo <lc Serro Azul. nntign :;l'Cle da colonia f cderal 
do .. /.u1111_!!1t_I', hoje emancipada. r·~tá situada á margem direita 
do ribeirão Ponta Gro~sa. affhu·nte cio Ribeira. cm um terreno 
plano, cercado de morros. Possuc um templo cathnlico e um 
hospital (hoje abandonado) construidos pelo g-o\•erno geral quando 
iniciou a creação da colonia cm terrenos das cx-provincim; de 

~. Paulo ~ Paraná; pos~me umas duxentas casas e cm seus arre
dores vêem-se bonita~ chacara.s e pittorcsca.., vivendas. proprieda
des <los e..x·colo11os e ~eus dcsccmicnt1!S. U rnn excellente estrada 
<le rodagem liga-a com Curytiba. di~tantc 1 8 leguas t:: capital do 

Estado. vara onde c.xporta os productos ele sua agricultura. tor
nando \'cnladeiramentc ~ erro Azul o cclleiro de C 't1rytiba. J\s 
communiraçõe:. são feitas entre estas dua" cidad1~ por dil1:t;m· 
rim. que <'mpwgam doi:-; dias no trnjt·cto e fazem viagt:ns lii
semanaes. 

Serro J\1.ul t.!.'itÚ situada aos :? ,I" 19 ' 2 1 d1• latitude Sul e 
aos 6°2 · 38 de long-itude Oéstc rio Rio tlc jam:iro. a 300 me
lro~ sobre o nivcl do mar; e a dt·din:tÇé"iO magnctica aqui tem 

o valor 4 º 1 o de N 11rte para Oéste. Conclnicias ª"' obscrvaçõc:. 
para obtenção J'e.-;....,;L.., cnordena<la..,;;, parti de re~resso ao It.apira

puan. onde deVt'ria completar as oh::;Pn'ações j{L feitas. Sahi 
cl'esta cidade no dia 18 d1~ Julho e marg1·11i u ribeirão Ponta 
Grossa alé sua barrn no Ribeira e clepnis a margem <lircila 
d'este até o llapirap11an, aonde cheguei á tarde. 

Todo e,<;LC terreno é muito accidcntado, e o trilho segue 

sempre a~ marg-ens do Poma Cirossa e do Ribeira, pelas fraldas 
dos morros. dos quaes muitos che<;am abruptamente no rio: o 
terreno é argillo-.o com pedregulho dos granitos decompostos. e 

tem por todo '' caminho, altas pedr1•iras f! enorme:; blocos gra
niticos orlando as margem, dos rios. 

Não vi neste trecho percorrido mallas alta-; ou mesmo 
grandes arvores de madeira ele lei. Em gf!ral o terreno é co
berto por capoeira.., e tigucras: entretanto {; corrente em todo o 
Riheira baixo que as ~randes canúas d1.! gua.ycuy, cedro, peroha 
e angelim, tle um e um e meio metro de boc.:ca. não ha muito 

tempo ainda. t'ram fabricada-. cm .. erro Azul e na.-. matta.-. que 
cobrem os valle.s <los ribeirões Sete Quedas, Bom Succcs.-;n 1· 
Rocha. 

A colonia do J\ssunguy. hoje St>rro A1.11I, começa na Se:rra 
da Balança e, acompanhando 0 rio Ribeira, foi dividida em lotes 

de 150 brn<'i4-" de frente com 500 de fundo. tendo portnnlo 
cada lote 55 hect. i 25, 'luantida<le mais que sufficiente para cons· 
tituir a pro:-.pcridadc de uma família de colonos. Comtudo no
ta-se mais progresso e prosperidade nos !Qtcs situados além de 
"·"'rro Aiul, sendo isto de,·ido principalmente a não ser o ter
rcno tão acciclcntado e {1 excellente ,·ia d1; com municação com 

Curytiha. 1\ populai;tío (\'esm rL'!.Ôi\<J é trabalhadora, morig1!rada, 
de trato lhnno e hospitaleira. 

Dcmon!i-me em ltapirapuan n dia 19 para completar as 

obscrrnçves. da...., quacs conclui as seguintes coordenadas: 24 °4 2 2 6 
de latitude Sul, 6º00 2 2 Oéstc do Rio de Janeiro em longi
tude. estando o marco inicial a .:?Oj metros sobre o ni\'el do 
mar, e o valor da declinação magn1.tica aqui '• de ,i º 1 o ' <lC' X. 
para O. Ha portanto uma <lifferençn de nivel, entre este ponto 
e Serro Azul, ele 95 metros em 2ú kilometros apenas, e a clií
íerença de coordenadas 1 3.300 melros cm recta entre os dois 



pontos ou um desenvolvimento ele 1 oo º/o pdo m1. No dia 

:?O parti para a capella da Hibcirn, onde devc>ria encontrar a 
turma de levantamento que descera a 1 5: passei a Serra da Ba

lart<;a e o ribeirão do Hocha (1s 10,5. Esle ribeirão lem o leito 

larg-o de 1 2 metros, mas uma prof undicladc média de 20 ccnti

nwtros, de leito pedregoso. como todos os ribcirê'Scs que tl-:rn o 
sm• curso t•m região montanhosa I' cujn terreno tem o sub-solo 

i mpernwavt>l; sllo ribeirõ1·s cujas dc•scargas srto indl'tcrminaveis 

por causa das constantes e rapidas variaçfks tle seus volumes 

ii'agua. Cheg nei ao alto da Serra da Capella ús 2.1 o e d'essa 

po,·oaçllo ás 3.1 J tia tar<le, on<le encontrei a turma que chegára 

na vespern . 

. \ turma 'lue partira no dia 1 5 de ltapirapuan procedeu 

ao l1·vantamentn detalhado d'Pssc tr•!Cho, cletcrminanclo todos os 

seus accidentcs. cres cachoeiras denominadas Cor<h.,, Cochoeira 

Crnnde e Cattas .\)tas e rres corr<'tlciras; na mílrg-em direita en

controu as barras dos ribeirõcs do Rocha e 01wa e :-.r.is corre-• 
~os; na margem esquerda os ril11·irtks das Cordas, Criminosos, 

Ouro í;rosso. Ouro Fino. Cnttas Altas e Tijuco e t r<'l.<" corrcg-os, 

e no rio vint1~ e quatro ilhas. 

Em Capell:i completei as nhsnvaçi:ics astronomic;L-; <las •1uae.s 

nhtivc as st~guintcs coorJen<'tclas: 1 1 º•lo o 1\ de latit uc11• Sul e 
5°18" 111 <le longitude Oéstc <ln Rio de Janeiro, e a cleclinação 

magr1t:tic:a é :t "43 para Oéste; está a r 1 - metros sobr<! o nivcl 
<lo mar e lt:m portanto o trecho comprchendi<lo cnlre esle porto 

e a barra do lt<ipirapuan um desnivcl<1mcnto de Cio nH~Lrns. 

num percurso pelo rio de .) i kilom1·tros: a distancia pelo trilho 

é d1.! 28 kilomctros e a distancia gcographica ou em recta ~ de 
20 k. ooo, sendo portanto o s1•u descrwolvimcnto sohn! esta dis

tancia de 5 s 0 o· 
Falhou a'}ui a turma e) dia 2 r para pren•nir algum pes

s11<1l que íalta,·a e gcneros; tomada-. as providc·ncias, ncs ..... c mesmo 

dia resolvi seguir adiante para chegar ao porto do Apiahy com 

antecedencia para prevenir novas canôas e novo pessoal para a 

continuação elos trahalhos d'este ponto em diant~: porque. con

forme o costume. os pratico:s ou _/Í'agueiro.1 do rio sc'1 o são de 
pequenos trechos. e entre Capella e porto do ,\piahy existe a 
famosa cachoeira do 1 (11mlo11ro. phant<1sma elos canoeiros tanto 

d1.: 1\piahy como de Capella. 1\ turma partiu á.-; 9 hor<is da ma-

11hil com o pt>ssoal completo; parti na mesma occasil'ío <' passei 
o ribeirão Grande ás 10,15, o Casimiro ás 12,10: atravessei o 
ribeirão de S~o Sebastião ús 2,55 e cheguei ao porto velho de 
Apiahy ús 1 boms da tarc.le: pouco depois chegaram os cargu<'i

ros que vinham mais devagar; fiz a tra\'essi:i cio rio e act1mpei 

na margem <lireita O trilho, da Capclla do Ribeira até aqui, 

~eralmenle acompanha o Ribeira afastando-se· cl'elle em alg-ttns 

logmes e cm pequenos trecho·; a <listancin ela Cap<'lla ao Ra>f'irão 

Grande é de 6 k. 500. ao :. Sebastião mais 18 k. 21 o e d'ahi 

ao porto velho mais 3 k. 700. perfrm:mclo o total de 28 k. 400. 

Em porto do A piahy foi necessario c0mrat..1r nov<L'i canô<ts 

e novo pessoal para recclwr a turma na cachoeira do 1 "ara
t/()uro, ponto final dos conhecimentos lluviaes <lo pessoal da 
C'apella e por não ser conv•:nicnll! a var<u;ão 1le c:ml>as n'essa 
cal'hocira. 

Emprc_g-uf•i os di~L'i 2 3 e 2 1 nas providPncias necessa1~as 

para a subida do pes~oal e can()a!'> e tamhcm para completar as 

observações astronornic<L'i; segui no dia 25 para o Vimufouro 

afim de <1ssistir ú pa.o:isagem da turma: parli fo; 8.20 da manh~ 

t·, depois de passar o ribeirão de S. t\nlonio <Jllt; tc;m 1 o nwtros 

de largo e 20 ci:ntimetros cl'ag-un, t; mais a<liante o ribeirão 

( · rutúba. cheguei {1 povoação de Tom~ ás 9· 15· n" distancia de 
7 k. 100. 

Esta povoação está situada entre nwrros, «! l•~m f!.'>la dPnO· 

minac;:'io porque, segunrlo informaçõe..., colhidas, o ribeirão do 

Pt7lmi'tal. que a banha, tem muit<L>; tc'1ca.-; por entre pedreira~: 

pouco ácima da povoação. o caminho é mau e muito accidentado; 
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não procura voltas para diminuir o abrupto da descida ou subida, 

sohc os morros em n:-cta e cm rccta desce. As Toras com

põem-se de uma só rua com 50 casas mai!) ou menos. uma 

capt:lla cm c:onstrucção; elas casas. umas 1 5 são pequenas ven

das; poucas :-;ão engenhocas ele canna. Existe lambem uma pc!

quena cadl!ia nnva, que na occasi;lo c:;lava fechada por íalla de 

f requcncia <' ele destacanwnln. 

Depois de passar o ribeirão cio J>almital, de 20 mL·tros de 
largo e Jº ccntimctros d'agua, subi dois morros altos. p;tra des
cer no togar conhecido por / o/la do Pa111/ç/a, na margem 

esquerda do Ribeira, 1wla qual segui até a Cachoeira aonde 

cheguei a 1.20. na dislaocia de 5 k. }OO de Tocas. No Vara
douro encontrc•i-nw com a turma de levantamento <lo rio e pro

videnciando ~ohn• a \'nlta do pessoal da Capella e PntrcO'a de 

no\'o P''s"oal, êbsim como ft varaçi'ío de uma canoa. n:gress<•i 

nest1• mesmo dia ao porto dn Apiahy aonde che~uc;i f1s 7.30 

da noitt'. Fil ainda no dia 26 algumas obsf'rvaç?Se; e obtive as 

seguintes coordenada.-;: 21 ''4 1 'o; de l<ltitude Sul e 5°35 18 de 
lon~itude Üé.'itC do Rio de Janeiro. 

\i o dia 2 i ao meio dia a turma concluiu o levantamento 

dt·talhado da C1pt>lla at{• aqui. O caminhamento feito por lerrn 

pelo trilho foi de 28 k. ioo; n lt;vantarnento pelo rio foi dP 35 
kilometros: a distancia g<'o!_!raphica t'· rlc 21 kilomctros; foram 

levantadas secções transvcrsaes na Capella " aqui e cm todas as 

barras de rilwirõt!...; tJUC foram Joca<las; na margem direita a 
turma. encontrou ;L-; barras dos rihcirões Carnmhé. Ribeirão <~ramlc 

•' S. :·ebasti~o 1' b 1:om•gos: na margem csciuenla as do l'almi

l.tl e S. Antonin 1: - corrcgos; as cachoeiras de l'o{o Gmndt. 
Promç, Jln:fauva. ~~tl1i11ho. CaJ1fci11ha. Carara Gnuuk E~trdto, 

f 'arado1 (a principal), a do Palffij/a, Barra. Jamuu i'o. Top,·. 
ludo e· Salo111tio e mais clu;L.; corredeiras. assim como 22 ilhas. 

O valor da dcdinaç;'io no porlo 1~ ele f'30 para Oéste e cstfl a 

96 metros sobre o nivel cio mar. s1·ndo portanto o desnh·ela

mento entre C.'>ll! porto e Capclla de 49 metros. 

Preparados no\·os camar<ldas 1• cant1as. desci o rio com de...;
tino ao lporanga, onde <IC\l.!ria completar as observações e arranjar 

novo meio <le transporte para a turma continuar os trabalhos 

para Xiririca. Cheguei a lporanga no dia :?8 á tarde <! nos 

dia'i suhsc<1uentes continuf'i as observações 3stronomica<>. cornpk

tando as já feitas na primeira estada aqui. !\o <lia 1 de Agosto, 

ao meio dia, chegou a turma de levantameqto, tendo gac;to por

tanto oito dias de sr.rviço neste trecho do rio, incluindo trcs 

dias empregados no lt•vanlamcnto elo Rio Pardo. entre a sua 

barra na marg-em direita <111 Rilwira, até o r.orregn das Andori

nhas. t 8 kilomctros ácima. Do porto \•elho de Apiahy a lpo

ranga foram levnntados l •1 kilomc:tros, tomadas sec,;ões trans\'er

s:i.es cm di\'crsos pontos e na barra do Pardo. locada" as barras 

dos riheirões 'làlufr•i•a e /'((fras e mais 1 l correge-; affltu!ntes 

da margem <lircita: as dos riheirões Ta911aruvira, l»dtU)' e l/o
ran~a e mais 1 2 corrcgos da marg cm esquerda: no rio encon
traram-se ::?C) ilhas •! as 18 c11m•deiras do Porto. l .. mnm, !'tio 
Vermdho. A l1110!0/1a. Salti11ho. 'J:rtufr:z·a. Jfamona.1, Gavião. Junt· 
mirim. Boa Vúlll. Lm1ri11ht11. Ft'la, Cuti'a de Cima. ,;,. /Jriilo. 

da A/1,•rla, Funil. hJilro e (/n11ul1·, t! mais 5 de menos impnr

tancia. Nos t 8 kilo1111~trns cio Rio Pardo acham-se 1 :! ilhas, ll 

corrC'_JOs ·na marg1'm clin·ila t' ; na e!>querda, e as c:acho1•iras 

do 'fop11 e 1 ~ilia. jaiio .\)/11 â. 'l~wuvuluti e A 11dori11has, e mais 

5 corret lt!i ras. 

Está lpnranga situada aos 2!"35 11 de lalituc.lc Sul t.: 

5·•2 .1' 1 de longitude Oésle do Rio de Janeiro. sendo a sua dis

tancia ~eographica f'•)lll '' porto de; Apiahy ele ::? 3 k. r)oo e por

tanto o desenvolvimento pelo rio de mais dr 53 11
/ 0 : está a (13 

metros sobre o nivd cio rnar, e sendo a differenc.:a de nivel entre 

a11ui e o porto <lP J\piahy <le 33 metros. lendo a declinação 

o valor de 5º4 5, para < >ô ..... tP-. 
Em 7 de Ago:st<) continuou·~c o le,·antament11 do Riheirn, 

.. 
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partindo a tur na d'aqui ás 9 hor<1s da manh:t, P ás 1 2,.P cio 
dia 9 parti com d1'stino á barra elos Pilõc:s. aonclc cheguei ús 

J,.:?o e! tamlll'm nt.!.-.sc dia chegou o levant.anwnlo aqui: immc
diatamcnte pro~·idencici para o lt!vantamento do rio Pililt's. affluentP 
da margem esquerda, e de ont.ros que d'aqui por diante deve

riam .ser f1•ito:.: 110 dia se:_..:!uinte fü; 8 hor.L" parti 11t1.ra Xiririca 
onde deveria romplt:tar as oliscn•ac;ões astrnnomicas; p;L-.sci na 
capP11a de lvapon111dt1\'n as 8,55. na barra do Batatal ás 12,10, 

cm lta{1na (cx-la~uary) fü~ 2,30 ,. <'hcguci a .Xiririca fo; 7 hora:-. 
da noite. 

Nestf; tn~ho de lporang-a a Xiririca a turma le\'antou os 

afrtu1•m1:s da margt'lll esquerda Pi!õt·.1, Pedro Cubas, Ta1umT 1• 

){/, irim. e: na rnarg·<•fll direita n //a/ala!. sendo estes os rili(•i 
rues os prinll1 i1·os nos quaes as 1·anú~t-. de SPrvic;o cncontr;\ram 
mais ou menos .1gua. pam com alguma diffi1~uldad~; pn<.h!rcm 

lt·\•antar alg-11nc kilonwtr<>s rio {wima. 

No rio 1 iliit·s começou o lt·vantamcntn na barra do rihci
r:in l·à,.10. aíllw·nte da marg1:m direita, a 3 J> kilomctro-; da 

barra; tem co11111 aíflUt:ntcs da marg<!m direita o Fr11 lo "o . Jla111ba1y 

1• mais tu com go:;; na margem 1·squerda o //am/0111)' P o ..... ~ 

l't·tlro e mais ?2 <'Orrt.-go-.: tlfJ\•~ corn!deir:LS as da Oura. !·~·10, 

Noila, Chi9umv. Tofduda. J1/al'i(1 Rosa, Quebra j>ópa. Poro 
(;ramlt• e Gnrt;iio (i1t11ult- P mais .:? .:? mcnort>s: tem espalhada.; 
1wst1· trecho ,, 1 ilhas pequenas. 

:"\!o riheir:lo Pedro Cuó"" o [1·vantamcntn comc1:ou 1111 ki)o. 
metro 1 ; da estrada nova que, mais ou menos l>arranqueamlo 
t•ste ribeiriín. \ai do porto do Batatal á Capclla de :-;, João d1 : 
J>arannpancnw, 1· pouc:o :'u.:ima <lo corrcgo do Armdo G1,111d1•, 

afíhicnte <la marg"l.:m 1;.o.;qucrcla. Foi levantado at(; a barra no 
Ribeira. por 29 kilometros; tPm na marg·em direita os rilwiri"í<.!S 
do l'rntc·ado 1 lv11por11111/11vi11/m e mais 1 8 co rregos; na 111ar
~l'm csqwmla o cio /Jn111111.Ío e tamlwm t 8 corn:g-os: neste 

trecho tem 3 11equcnas ilhas e nem urna cacho•'ira ou corre
deira, mas 1·m comywnsação l<'m pouca agua e esta muito rapida. 

pod<·THIO·S~ di1.l'r si>r to<lo l'Stc trecho percorrido um se> baixin. 
Em frenl•· ao porto <lo Batatal dc.sa~ua o ribeirão d'cssr· 

nome. afflucntr..: do i{iheira na mnrg-em direita. l'do Batatal a 

turma suhiu 1 o kilomctro:-;, levalll. tHlc>-o :it1'.: o correg-o da Cn1 
• Ilia, enconlranclo 6 corn,~os na margem diri,ita e outros lantos 

na <'squerda. 

;\o riheirão 'là1/1f<ll)' conwçou o le\'antami;nto na e.x-colonia 

f1·<lt·ral, <· desenvolwu por ..? 2 kilometros até a barra 1111 Ribeira: 
tem nn margem <lirl'ita 18 pequenos corrP~os 1• na CSCJU<'rcla os 
do A rt'ndn r, 1 111d1• 1• Fl'ilal f :rn 11dc• 1! mais '2 pequ<'nos corrn

gos, 8 ilhas 1• 'J pequenas corrt,cl1·irn.o;;. No ribeirão X111rim. 
llevido {t sua porn \t agua, o qw; diffi1:ult<.n a muito ns trabalhos, 

a turma s/1 poude IP\ antar t 3 kilumetros. No dia t l ele S1•. 
tt·mhrn csta\·a condni<lo c."'t':! tr<>cho <lo Ribeira rntre lp0rang-a 

~ .Xiririca. na l'Xtcns:to de j8 kilom1•tros. Em trielos os cornc
c;ns de serviço~ t' nas barras dos rilwirõe..-; foram tiracltl-.; sen;tí<:s 
lransversacs, a~--;im <'Omo no rio R il>eira. 

Neste trl'cho lt..:vantado tem o riü como nfflw.:ntes n.L m.tr
g1•m <lircita 11-. ribciri'Je.-.. /Jaltl/nl P Jí1.!.:uat)' I' mais :. ; corrPgo ·. 
1; na margem esquerda os <lc l'ilões. 17aj>nr1111t!uva. J',·,11-o 

Cubm. Taqw11y 1· .Xin'r1c"a. f• maio.; (> 5 corn~g-os, 8 cachnc.:iras 
principaes Fu11/I, Cararol. !'<J[O <,,mulc', Vapor101dmw .. Vluw
.::uarn. Corda<: dr Cima •' a de Ha/10, ,)trfal11, • /11·c-lti t· Culta 
" mais .:?O cnr·cdeirns. assim como 1)1'!0 rio foram levantada:-. 8 r 
ilh.lS. 

Da...-; obse1va<.;Õt!S fc-itas cm Xiririca cl<'<luzi ~1s ~t·guintt>s coor
d .. nadas gcogrnphicns para essa cidmle: .2 ~":~ t z8 de latitude Sul 

e 1º5;; ' 10 <le longitude Oést1· d<t Rin dt! Jarwiro; a dedina-
1;ã11 mag-netica 6 de 4 1)22' para O~stc. O desenvolvimento do 

rio sobre a n·cta t! de 61 V/0 : está Xiririca a l') metros sobre 11 

ni\'1•! do mar L n cksni\'Plamcnto cntn; <'Sl<' porto e 1 poran~a i'· 
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dt• 2.1 1111:tros. Foram levantadas as pl'>voaçves do porto dn 

/la/atai ,. lim{11a assim conto a c.:icln.c.le de Xiririra. 
No dia 10 de Ag11slo, quando descia o Ribeira, avistei 

densa nuvem de gafanhotos que. vindos do littoral. lomaram rumo 
•le sudoéste; mesmo com a canna viajando com \'docidade 
maior que o costume . . ~tst:1mos 1 hora e meia para transpnrmns 
o <•spal;o coberto pPla nu w•rn ci1 ·ss1•s i nscc ms. 

'\To clia 1 tJ de .\gosto parti para a barra uo rio Juqui(t, 
ondt..: dcH~ria df·term ii1ar a posi~·ão g1·og raphica e, dt:pois <l1; f1·i
tas as ohscr\'ações nPC.:P:-. ... arias. p<trti para a freg-nezia da Pmi-
111Ía. no rifl S. Lourenço, para ahi tam lH 111 det1mninar a pnsiçllo 
elo logar. 

l )a barra do rio Ju1uid {1 Prainlm ~astam-st· dois dias <li· 
\'Íagem r·m ranôa. pou:-;amlo-::.1; o prinwirn dia cm S.111tn Anto

nin do J uqui{t, a~ruparnentn 1le ckz casa::., das quae.."' uma ser

vin<l11 de 11uartd e 9 com pequenos 111 .. -gocios: tem 11ma pequena 
capclla catholi<:a mal tratmla assim como toda pO\'oa<:n'.o: nos 

arrc.•dores residem muilos adeptos da religião prot~slant<'. 

No segundo dia dt· viagem chcga·s<; (1 l'rai11ha. po\'Oa<~ão 

d1~ umas trinta casas, com uma egrya n~tdar; c...._tft situada na 

margem csqul'nla do riu S. Lour~nço. :-ohrc· terrenn el1•\'ado 
Jon<le aprc>cia-!>t! bonito p:111nrama. Possuc duas cadci1 .l:-. dt.: 
instrun;l'ír> publica t\f'm sPmpre pro\'idas: i'· illuminada a ac1;ty· 
Iene e lcm progredido n•gulanncntf~ devido unicamente aos c·sfor
ços de seus moradores; poS....,Ut! um hcm montado engenho de 
beneficiar cafi'· e arroz. dt! propricda<lc• do !Sr. Diogo ~l. Rib1·iro. 
o qual tarnbem possue frorw·irn ft pnvoa~·f[o uma rcgulnr e bem 

tratada plamac;:\11 de café, e· muito Lem Sl! dedicado ao progri' so 
do lognr. mantendo a illuminat:fln publica <' linha cll' concin 
l!11trc esta pn\·oa1;ão 1! a barra do rio J uq uiú: demorci-11w aqui 
dois dia-; e regress<'i á barra elo J1H1uiú para completar as ol>sPr
\'açiie:. nec1 :ssarias. 

A freguezia de S. 1\ ntonio ' está situada a :; 2 kiloml'trns da 

harra, t' com mais 5 kilomctros afflm• Íl esquerda do ,l 11quiú o 

rio S. Lourl!nc;o, e por <'Slt' rio Ítcima mais 3 1 kilomt!lros cst{t 

Prainha. nu a 91 kilomctros da barra <lo Jnqui{1 e a J2 metros 
sobre o ni\'el do mar. Suas coor<lenaclas geographicas são: 
24 º 1 7 i 2 dt> latitude Sul e 4 ''1 l 16 d1! longitude Oé...,tc do Rio 
clt~ Janeiro; a d1•clina~·ão magnetica é de 5 •7' para 01~sh' . 

A barra <lo rio J uquift t:sLÍt situnda a <>o kilometros pelo 

no a léstP dt• Xiririca, n 2 1 metros s0bre o nível do mar; a 

<h·dinação ma~nttica tem o valor de 1"55 para Oé .... t1"' e suas 

CO(lrdcnadas s;'lo: 24 °2 1 30 d" latitud1.! ~ui e 4 ",)!) • 4 i · de longi
tude < l{'ste do Rio de janeiro: a <listancia ~t>ographica entrr- •;$l1!s 

dois pontos 1'.: <le 3 7.8<JO metros. 
O l"vantamcnto dn Rilwirn entre Xiriric:a 1• a barra do rio 

l uquiá conwt;ou no <lia 1 1 de Setembro e terminou a de 
( >utubro, sendo lc,·antados óo kilo111ctros dt"' rio, locada.... as 

barra-; de 18 corrcgos na margem llircita 1• 1 ~ na esquerda, as 
iílrns Fo1111om. Ba 11111111/ fffJUc.110, r ;1110. P11'1111'im Ilha e• mais CJ 

d•.: nwnos impnrtancia; as lagôas .">i111/'A1111a 1: I..ariu!1~·1ra na 

marg•·m 1•sq11erda. ;\o rio Et{L 11u1: a turma subiu at(; o <'Or
reg-o <ln Biaro Gra11.I,:, lc\'antaram-s1! io kil1)metros, e tem na 

margem direita dois nffluente-;, dos quac.-. o nMis \'olumoso. o 
Turvo, foi k\•antado por 8 kilometro:-., e trcs affhwntcs na rnar

~c;m csqm.:nla, ga.o.;t;1mlo-s1· (, clias neslt>s trahalhl>S. 

A 1 1 kilomctros d1• "iririca <! a 1 ti tl~t barr.t dn .l uquiú 
estú sirnada, na mar~em esquerda. a pt!(!tt<'na povoação de S1·te 
Barras. na latitude <lt• 2 1 23 44 Sul. e aollocada no lançante eh: 
um morro em cujo alto a 2 5 metros sobre o rin tem uma 
pcqul'n.1 e \'t•lha 1..·greja. 

l\a barra do .Juqui{i demorou-se a turmn o t<.:mpo ncccssa
rio para detalhPs de s1•rvi1;0 l'. continna11clo o levantanwntn no 

dia (l ás 8 horas da manh:t, passou no antigo Registro do Ri
beira: no dia 7 o sen·iço cheg-ou ao logar conhecido por <711a
bi11i1111. porque aqui n ribeirão de (~uabid1va. afflucntc da din•it:i 



do rio Paraopava, approxima-sc a 4 20 metros apenas do Ribeira; 

e o proprietario d'estes terrenos tentou ha tempos abrir uma 
communicação com o Ribeira, no que foi impedido pela munici
palidade; mas as constantes enchentes do Ribeira, em futuro não 
remoto. farão a ligação das duas aguas, tornando a pane superior 

do Guabirúva como pequeno afíluenLe do Riheira. Continuaram 
os trabalhos até o dia ro de Outubro, cm que a turma chegou 

á barra do rio Pnriquera-assiZ. 
Neste trecho do Ribeira, do Juquiá atb aqui, aíílue na 

margem direita o rio Jacupiranga, importante pela extensão navc
gavel que offerecc até a povoação de Boluj1írú: ,· os ri beirões Pa
riciuera-ac:;sú e seu pequeno afílucnle, o 11/irim, não offcrccem 
quasi condições de navegabilidade, principalmente neste mez, <'m 

qu(' ainda perdura secca não commum nesta região. No dia 

1 1 de Outubro iniciou-se a subida do rio Jarupira11.ea e seus 
affluentc~, que foram levantados em r 1 <) kilometros as.sim des
criminados: No 7acupira11ga 78 kilometros, no 7amfíra11guinha 
26 kilometros, no Cnnlm 2 kilometros e no Guarah1f. 1 3 kilo

melros. O Canha e (-;uarahli, com mais um correge. são affluentcs 
da margem direita elo Jacupiranga, e na margem esquerda afflllcm 

5 Pf'rJUenos corregos e o Jacupiranguinha ciue tem 1.or sua vez 
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3 affluentes á direita e 3 á e"quercla; o rio Jacnpiranga tem 1 

ilha, o Jacupiranguinha tem 1 o e o Guarnhú tem 5. /\. povoa
çUo de Jioh11iíní foi levantada com todos os detalhes; c'stá 

situada á margem direita do 7amj>1ra11ga. tem uma boa cgrnja 
de construcção moderna, escolas publicas e 1 3 negocios, popula- 1 
ção pacifica, com um cemiterio relativamente grande e já quasi 
completo, pois a mortalidade aqui é um pouco exc<'ssiva devida 
á molestia dos intestinos e febres palustres. Botujúrú, com a fa
cilidade da navegação pelo Ribeira e Jacupiranga. tem perspec

tiva para um futuro mais risonho. 
O ribeirão Pm 1i;uera-a.wí apenas forntceu navegação por 

20 kilometros, e seu aff\uente, o Pariqu.era-mi11'm. em 1 kiloml'

tros apenas; este trecho <lo Ribeira, <lo Juquiá ao Jacupiranga. 

são ·19 kilometros e do Jacupiran~a ao l'ariqutra-as.1lt são 1. 'ºº 
metros; além <lestes dois ribeirões recebe o Ribeira 16 correges 

á direita e s á esquerda; tem 3 ilhas e 1 lag-úas: nas lagoas 

(untigos leitos do Rlbeira) foram levantadas na margem esquerda: 
a t.le Ya.euacahc111 com 3.800 metros, a de Nhambanbuc(1 :2.200 

metros e a ele 7alahyluba, em frente ao Pariquera-assú, em 

2.600 mFtros; e na margem direita a do Jacupiranga em 2.4 oo 

metros. 
A turma continuou o levantamento até o porto velho <le 

J guape aonde cheguei a 1, 1 de Novembro. tendo levantado 
30 k. 800 metros da barra do Pariquera-assú, e demarcado mt 

margem direita a lagôa do E11Jadonho com 1 .300 metros, a do 
· Baird com 2.lOO metros, na margem esquerda em írenle ao 

JUmména (o qual foi levantado em 2 kilomelros) e ainda na 
margem díreita a lag-Oa do J>a.~t/nho em 2. 1 oo melros em frente 
ao Caiuvá, pelo qual a turma subiu levantando-o em :=, kilome· 

tros. Assim, a 1 ~ de Novembro ficou concluido o lcvanlamcnto 
geral do vaUe do Ribeira, cujo resumo vai adiante. 

De conformidade com as ordens recebidas de levantar deta

lhada mente a ilha cm que está a cidade de Iguapc, come<;ou a 
turma levantando cuidadosamente o trecho da Ribeira conhccic.lo 
por Vallo Grande, no qual íoram tiradas muitas sec~·ões trans

versae.<; e as velocidades da agua tomadas nas horas da maxima 
vasame. Terminados estes trabalhos. iniciou-se a 12 de No\em

bro o levantamento do trecho da Ribeira, conhecido pelo nomP 
ele Riht'ira T ·l'lha, e que a começar pouco ácima do porto velho 
vai desaguar no Oceano a 8 kilometros e meio ao None da 

barra do lcapárra. 
A 1 o k. 700 do porto velho, afflue na margem esquerda <> 

rio Paraofaba e com mais io k. 800, na mesma margem, o 
ribeirão de Una e mais adiante o ribeirão dt' S1uiminm: tem 
este trecho 26 kilometros de extensão, do Porto ao Oceano; na 

margem Jircita são aff!uentes 34 pequenos corregos, e na mar

gem esquerda apenas 5 corregos vt':m ao Ribeira; tem tamhem 
uma ilha chamada dos Papaga1os, em frente á barra do Una. 

O rio Paraopaha foi levantado em 2.i:;oo metros, o Una em 
,1.500 e o Suárnirim cm 6 kilometros. Da barra do Ribeira 

para o norte foi levantada a praia ela Juréa em 3 kilomPlros, e 
para o sul a praia da Ribeira em 8 kilomctros até ligar com o 
le\ antamento elo lJl!ar l'e9wJ110, que foi levantado desde o Vallo 

Grandr. 
Assim, resumindo, os alinhamentos geracs do valle do rio 

Ribeira tflm os seguintes dados: levanta1uento pelo rio do ltapi

rapuan á barra do rio no Oceano 3 59 k. 800. J. 2 cachoeiras, 30 

corrccleiras; na margem esquerda 2 l barras de ribeirões e 1 t 6 
corregos; na margem dircil.a 1 1 barras de ribeirões e 1 58 de 
corrcg-os; e 1 7 ,3 ilhas, i lagôas da margem esquerda e · ~ da 
margem direita, comportando cslas lagôas o li:;vantamento df' 26 

kilometros. 
O ser. iço de levantamento dos aíílucntes do Ribeira resu

me-se no seguinte: nos rios Pardo, Batatal, Jacupiranga, Pariciue

r<L'> e ~Tumuna, 1 79 kilom<:;lros, com 1 cachoeiras e s corrc<l<'Í
ras, 16 sub-aífluentes á direita e 2 1 á esquerda, e 28 ilhas. O 
levantamento ela margem pc.;qucn.la foi nos ribeirües Pilões, P(•dro 

Cubas, Taquary. Xiririca, Etfi, CayuvÍl, Paraopaba, Una e Sua.mi

rim 1 ú.3 kilometros com 9 cachoeiras e .) 1 corredciras, l ribei
rões suh-affluentcs das margens direitas e S3 corregos e das 

margens esquerdas, 5 ribcir<>es, 62 corregos e ·1 2 ilhas. 
O trecho do rio Ribeira, conhecido por Va.llo Grande, com 

a extensão de 2.soo metros, foi levantado <lelalhadamente, sendo 
tomadas mui~L'i secções transversaes: e em continuação foi feito 

o levantamento pelo i\Jar Pequeno até a praia <.la Riheira, na 
barra do Jcapárra, em 1.1 kilometros. A llha Comprida lambem 
foi levantada na sua parte correspondente a Tguape, ist6 é, desde 

o Jogar conhecido por Cai 1111_e1ll'lj'o até a barra de lcapárra pelo 
;\[ar Pequeno, e dahi até os banhos, no Oceano fronteiro ao 

Carangueijo por .., 3.300 metros, ligados estes doí" pontos pelo 
trilho que atraves~a a ilha no sentido de sua largura por 2.300 

metros. 
Obtive para coordenadas gcographicas de lgunpe 2,~"4 2 38· 

de latitude Sul ~"2 2 2 1 de longitude 01,ste do Rio de Janeiro, 
e tem a declinação magnetica aqui o valor de (J''.,8· para Oéste. 

Assim, os trabalhos c_onfiados a esta turma importam em 

um total de 778 kilomelros, em cujo percurso a turma encon

trou 5 'i cachoeiras e 66 corredeira.s. 2 1 1 barras dos riheirões e 
corregos da margem esquerda. e 2 s 7 da margem direi la, 24 J 
ilhas e 7 lngôas, tomando i.., secções transversaes . 

. \ cidade de lguape foi lf'vantada com toJos os detalhes e, 
entre esta cidade e o porte velho da Ribeira, foi com todo o 

cuidado me<lida uma base da extensão de 1.'8 ~m.320 que serviu 
para o levantamenlo de toda a ilha de lgnapP, assim como t.am
b~m determinei uma base aslronomica entre o morro do Vigia 
nesta cidade e o pharol <la llha do Bom ,\bri.g-o ao !->UI dP Ca

nant·a e na entrada d'esta barra. 
Concluídos estes trabalhos em lguape, a turma seguiu para 

Canam\1 e em seguida para a Ilha do Bom Abrigo ondt· existe 
um pharol de 6." clnsse, luz de eclipse branca e vermelha. com 
n alcance de 1 s milhns. e a 1 2 7 metros de altura sobre o mar. 

Em Cananéa obtive as seguintes coordenadas: 2 5º00 5q de 

latitude ~ui e ·I" 1 5 1.1 de longitude Oéste do Rio de Janeiro, 
tendo a declinação o valor de sº55 para (Jéste; as coordenada~ 
<lo pharol do Bom . \lmgo são: 2 S"h 1 J dl' latitude Sul e 
1" 1 1' 1 2 c.le longiludP Oéste do Rio de J~nciro, sendo a declina

çffo magnetica de 5" para Oéste. 
1\ distancia geographica entre lguapc e Cananéa {• de :;o 

kilometros e, µara o pharol do Bom Abrigo, de 54 k. '100, sendo 
a distancia entre Abrigo e Cananéa de 14 kilometros. 
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Os instrumentos occupados nos trabalhos foram: 

Nos almhamen/os: O micrometro de Lougcol com mtm'i 
de um e dois metros, sendo os rumos tomados com a lrnssola 

prismntica. Para as altitudes de di\'ersos pontos do rio foram 
occupados tres aneroidcs Casclla e um haromctro Fortin pré.via. 
menlC! comparados com o padrã'.o da Commiss1lo. e a., médias 

diarias deduzidas de tres ohscrvações, ~ts 7 horas da manhã. 1 

hora e 7 horas da tarde. e esta-. médias comparadas e rderidas 
fts do posto meteorologico de Tguape, dia por dia; e para as 

altitudes dos pontos topog-raphicos afastados das marg-ens <lo rio, 
um dinonwtro de Ahney, ele construcção CasPlla. 

As secçõ1::s tram;yersac:s foram tiradas com uma corda ele 

linho assignalada d<· metro cm metro e que atravessava o rio 
na sua maior largura, sPndo as prof undidadcs att'· :; metros 
tomadas tom uma \'ara marcada de decímetro em decinwtro. ,., 

quando maior, servia-se então de uma corda tambcm marcada 
em decímetros e com um peso de cinco kilos sufficientc para 
manter a perpendicularidade; as velocidades foram tomadas com 
o molinete de \Valtman. 

Para as coordenadas geog-raphicas a turma levou um la
chenmetro Salmorag-hi, com aproximação de um 11 • minuto ccn

tc'Simal; um sextante e horizonte artificial; assim como um chro
nonwtro ck J 1. I-lugh1·s t· Sons e mais dois de Patcck Phelippe 
& e.· 1\ marcha diurna e.lestes chronomctros foi detPrrninada 

no Ohsenatorio Nacional elo Rio de Janeiro, donde partiram a 
4 de Junho com a hora pelo tl'mpo 1nt~dio de Grc1"nwich. 

J\s latitude.-; foram obtidas com as passagens meridianas do 
sol 1; de Pstrcllas, 1' por estas obscn·açõcs com a hussola pris. 

matica dt:tcrminad;1s as dl'< linaç~P" magnctica-. locaes. assim como 

• com as amplitudes e alturas correspondente~, na'i determinações 
do meridiano com o tacht•ometro. 

7 

.\s longitudt-s foram obtidas p<'las diff Prcnças cios estados 

absolutos dos trcs chronometros quP eram comparados diaria
mente ás ; horas da manhã e os estados absolutos obtidos pela 
determinac;ão da hora de manh;'l e ú tarei<'. Desta-. obsf:naçõcs 

cleduxia as marchas diurnns P com satisfação wrifiquei sua cons- 1 

' tancia dentro dos limite::; ele variação dc\·i<la ús tPrnpcratura-; e 
pressões, o que; muito abona o cuidado com que foram trans
portados e zelados os chronomctros. 

;\f uitas ob1:>ervações foram feitas da péL'i.'\agem meridiana da 
lua prece<lida da de cstrellas, ;t-.sim como tamhem de passagem 

de egual altura da lua e cstrellas e alturas eg-uaes de c.-.trellas. 
Excellentes resultados produzir.1m totl0s estes dados para a.s cle
lerminações ela-. longitudc.s. que foram verificadas e 1·ontrola<las 

no fim dos trabalhos em Iguap<» cuja longitude foi obtid.'.l tam
bc111 pelo Telegrapho Nacional. sendo os sig-naes l<·legraphicos 
transmittidos pda p<'ndula da Secção Tcchnica, ligada á do 

Observatorio !\;acional no Rio de Janeiro. 
As ohservai,:ões meleorologicas foram feita.-. durante todo o 

tempo dos trabalhos, fazendo-se diariamente a leitura do baro
metro Fortin r• elos ancroides, e nas cad(•rnetas foram annotadas 
a.'> médias com!!-iponclcntes aos dias das ol>:;ervações no porto da 

cidadl' d<' J guapc proficientemente 7.dado pelo Sr. E. Young. 

\ ·alk da Tlihcira 

Desde Serro Awl até o ribeirão do Batatal, o Ribeira 
corri' encachoeirado por entre morros <JUl' constituPm as fraldas 
da st•rra de Parn.napiacaba; do ribeirão Batatal já poucos contra

fort1·s da Paranapiacaba chegam até o rio, terminando o terreno 
accid1·1Hado cm Sete Barras, correndo o rio d,1hi em diante até 
o Oceano por terrenos planos, de formação recente, apparccendo 

distantes uns dos outros pequenos morros, que mais se destacam 
na planície, e que provavelmente s;to restos ele antigas ilhas, 

hoje ligadas ao continenti> e mesmo distantes da actual cost.<1, 

pelos continuos clepositos de terra e vegctaes, que descendo da 

Serra foram ganhando ao mar o grande trato de terreno entre 
o actual littoral a Éste e o Pariguera-assi.'1 a Oé.ste; <.:orroboranclo 

isto. vemos a bem demarcada linha da antiga costa µelos mui
tos .1ambru;uú que foram explorados na r<'gião. 

Estes sambaquis são constituidos por cascas de berbigvcs. 
ostras, etc. e encontram-se nellcs alguns ossos de animaes e pci 

xes. restos da alimentaçiío dos antigos indigena-; então residentes 
no log-ar que, ncs.sa epocha remota, formava o littoral: assim é 
que, a começar na lagoa Traduba. em írentc á barra do Pari
qucra-a.ssú, t>Stendem-sc em linha, poucos distantes uns dos outros, 
cs.-,es samhaquis ou c<L-;quciras, acompanhnndo esse rio e termi
nando na <·xtrl'midildc éstP <los morros de 1 ririaia, na margem 

do hoje .1/rrr l'1•q1ft'llO. Assim, podem·s1• dividir o.s terrenos do 
valll' <lo rio Ribeira cm clua..., zonas: a primeira, que estende-se 
cle~d1· suas cabeceiras até a. barra cio J uquiá. (· <lc terrenos anti

<TOS e constittH' fraldas <lo Paranapiacaba; de Serro Azul até o h 

ribeirão do Rocha, os terrenos são geralmente graníticos e em 
parte já clt·compostos, o que constitue ,1 parte aravel; no vallc 
do ribeirllo do Rol'ha é todo calcareo, entremeia proximo e no 

Yalle <lo ribeirão (à/ta.\ . lil<H o granito, voltando ao calcarco 

na Capella ela Rihcira. onde e.'<iste em frente á povoação grandc
massa de calcareo de facilima extracção, que é utilisada pelos 
rnornclorc-s em suas construcç~t'S; entre a Capclla e o porto ,·e

lho e Tporanga cntrcm1·ia o schisto. calcareo e granitice, com 
muitos logares de cascalho aurífero mas geralmente pobre; de 

Tporanga no Juciuiá (· mais argilloso com maior camada humosa. 

Fste trecho do vallc do Ribeira é de muito interesse para 

a mineraçlo; assim e que no ltapirapuan é notavcl o afflora
mcnto da gnlena. no ribeirão elo Rocha l)S indicias de antimonio, 
no Apiahy e seus arredores o ouro, na Capella da Ribeira a 

cal, cm lporanga o chumbo e a prata, em muitos Jogares o 
ferro e em todos os ribeirões l' correges o ouro de alluvião que 
constituiu Pm outras erac; e nesta mesma região a forluna e o 

desastre ele muitos aventureiros. 

A naturPF.a espalhou generosamente e a mãos cheia~ LOdos 
os beneficias possi\'eis a C.."SLa 7.0na, apenas com a condição de 
os homens a explorarem. fornecendo ao mesmo lempo as facili

dades consequentes do grande numero de quedas d'agua qnc é 
a moderna ulha branca. 

A segunda zona do Ribeira é constituida pelos terrenos 
baixos e humidos entre a barra do Juquiá até o littoral. e quasi 
todos dles, principalmente proximo ao rio, argillosos, silicosos e 

humosos; são terrenos apropriados á cultura de ccreaes e prin
cipalmente do arroz. para o que são de espcciaes condições, e 

entretanto são pouco aproveitados, pois que os municipios de 
Jguape e Xiririca, que poderiam mesmo com concurrencia sup
prir o paiz todo, apc-nas agora conwçam a reanimar esta cultura 
com a im port.1ç:'lo d<.: no\'ílS csµccies dessa gram inca; mas não 

faz muito tempo, segundo informações, o municipio de lguape 
conseguiu importar arroz! 

O \!alio Grande 

O rio Ribeira \'indo do Oéste tem um curso mais ou me
nos pelo parallclo 21°40' emquanto percorre os terrenos de\'ados 

até a povoação d"" SNe Barras, ponto em que chega á ~ma lati
tude mais baixa; dahi por diante, em seu curso pelos tt'rrenos 
planos, toma o rnmo de Sul, com grande desenvolvimento sobre 
a rccta. approxima-sc dois e meio kilomctros do Oceano. na po

voação do porto velho da Ribeira, para cm seguida tomar outra 
vez rumo de Norte. separado do mar pelos morros do Costão 
dos engenhos e com um percurso de 2f> kilornetros desaguar no 
Oceano, oito kilomctros ao Norte dét barra de Icaparra. 



Até 50 annos atraz, t.:mbarcaçõe~ de algum calauo entravam 
t•cla barra dn rio Ribeira e iam att'· o porto ,·dho: ma5 n npi
ni:to geral de então t>ra que o transporte seria mais economico 

P rapido, S<'ndo fc•ito pelo porto da cidade de lguape, ou mc.-;mo 
por'lue julg-avam melhorar a barra do Norte ou de lcaparra. 

intentaram já no principio do seculo passndo abrir communica
çilo atravcz dos terrenos baixos entre o porto \'clho e n da 
cidade. Depois cl1! muito trabalho. conseguiram abrir um 'alio 
111•qucn11 e estreito. e entre este:> dois pontos as aguas do RibPira 
começaram a correr para o ~lar Pequeno; o terreno silicoso. o 

11111vimcnto das aguas devido bs maré.-; transformaram o pc11ueno 
vallo, que a principio era transposto por uma ponte e mais 
tarde as canôa!'> sô o passav<tm dependendo elas maré:;, cm um 
rio com laq.~ura de mais de zoo melros e d1! g-r;rnde prnfuncli
dadc, trnnstornando os planos conc.ehidos por seu:s iniciadon~ . 

• \s...,im é que cm nada melhorou como l!Speravam; as areias 
trazidas de longf! pelo rio RihPira. c>tn \'l..'7. dt· sPrt'm <lepo:>itadas 
1'111 :ma barra e ahi e. ... palhadns pelo movimemo das aguas do 
mar, foram depositadas no porto da cidade de lguape onde, não 
te•m]c) ahi as aguas o movinwnto n1·cessario, nhstruiram-no afas
tando o ancoradouro dos navios que de cncnstaclo ;'1 cicladP 
pns.'>ou a ser na distancia de 700 metros mais nu nwnos, e 
ainda diminuindo a prof undidacli: do :\lar l'e1p1c110, que tornou·!">f! 

hc~c de nav<'gação difficil nas proximidade.-, da cidade. 
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Começou ent.'lo r, movimento contrario ao do principio dn 

seculo pa-,sado quando int<•ntaram abrir o \allo: agora tentaram 
fechai-o. Em 1 880, mais ou nwnns, a 1 )ircctoria cln ;. Dis
tricl<l maritimo foi incumbida de prnt'.e'clr>r ao f1•chament o do jft 
então celt>lm· rnllo; pro<.:cdenclo á sondagem " mais trabalhos 
preliminares, procuraram l!.X<'cutal-a. <'1.llll a cr1nstrucçuo de um 
n~vestimenLo de pedras que. do porto vPlho. corrigindo a mar
gem esquerda do vallo. che~tva ati" o lo~ar escolhido para pro
ceder á barragem: e.-;ta foi foi ta imergindo colchõe~ de pedras e 
como trabalhos auxiliares. lli\S bahiéls ou ~ac:cos que tinha a 
maq.:-em 1,!Sq1H~rda do valln Lambem imergiam e·okhões, cnm <> 

iim de corrigir a influencia da força da ag-ua n<> barranco, que 
por ser constituido d<' areia constantemcnlc <lc•smorona\·a l rcchos \ 
irnportant<!S. A h.1rrng-em. feita cm lng.1r cm <~uc o vnllo tinh:l 
ap1~na~ 1 1 o metros d0 lan!'ura, naturalnwntt: n•1·1•liia toda a força 
d.1s <lf!"tlél'i do rio Rib1:irn. auxiliada com o movinwnto das ma
rés: e como o ren~timento qttt! protegia a barranca «'squcrda 
não foi continua<lo no barranco ela din•ita. era natural que as 

aguas do vallo procurassPm cavar caminho por c.-;le lado. clcp1Jis 
de· eond uidns os trabalhos: mas t.1nlo n!lo foi preciso c>spr.rar. 
pois que• apPzar dr• Pstar a harmgem 11uasi concluicla faltando 
:-tpenas um metro para akançar o nivP-) d'agua nas marí·s baixa.;;. 
por ordem superior foi suspenso o sPrvic;o t! tudo abandonado. 

Em pouc0s annr)s as aguas tomaram outra vez e com mais 
iorça seu caminho natural, derrocando a barra~em e rolando 
as 1 •edras constituinte·s dos colchões. e como cm rcprcsalia apm· 

fundou-s<> o leito no logar dos trabalho~ e nas margens do \'alio. 
mais alargou onde collncaram os colchões isoladns. 

Assim é que. por perfis das sccçf>es transversaPs feitas 
t>nlão P.lll 11rincipios d<' 1891, a profundi<lacl1; f'ra na harrag1•m 
d1· 1 O"'iD a maxima. e hoje cncontn'lu a turma a sondag-em 
m<txima de t jm40; o mesmo aprofundamento nota-se cm todos 
ns logar<'s sondados nai1uclla 1•pocha comparados com as f1ita.-; 
a!.!'ora. Na sondagem feita em 1 891 anti!!> da entrada do '.tllc 1 

m.1s ainda no Ribeira encontraram 1 7"' 1 6. e hoje 6 eh: 20' 1 o: 
a 1 oo metros abaixo da barragem tinha a profundidade dP 
gm ~ i e hoje tem 2omo e assim as mais todas; pe'las muitas S•'C

ci'.íe....; que a turma levantou. po<l1...--se 1 iC'm njui7.ar do mO\·imcnto 
do leito cio vallo. Noto no cm tanto e 1ue 1 pianto (1 l.1r:.,:urn 
pouco mais l1'm augmcntado de 1891 para cá: o que (: natural. 
pois que 1:ssP ala~yamento havido at'> esse anno, e qu1• tantos 
!">llstos causou {t popul:tçi\o rib1·irinha, 1~rn ronseqtwnciu logii:a da 

neces~idade que tinha o rio Ribeira de um !Pito com a <.tapac1-
dade ~uíficiente para o seu volume d~ agua, concorrcn<lo para 
isto ainda o au~memo da declividade devida a qui: sf'u curso 
que era eh.· 2(1 kilometros passou a !'>t'r de 2 kilomctros e meio. 
p,,las si.:cçõ•·'> ll·,·:rntad<t-; no trecho <la Ribdra \'clha verifica-si.; 
111'\n ter h .. , ido grandes nmdanças t•m ;-;eu l<'ito. l! qm:, cm caso 
c.k• t:..'(<•cularem a barragem no \'allo, tem c;1p:l!'idnd" sufficie·ntt' 
para comportar Lndns as aguas cio Ribeira. 

Barra elo l raparra 

t\ turnn1 proc«>d~u tambem ú sonda_1!cm na barra de Jca
parra. com o fim de· detc>rminar a profundid:Hl1· do canal snhn· 
,, bam:o da t•ntra<l:l. E~ta harra scmpr~ deu fundo sufiicicnte 
para a entrada de 1·mbarcac;õt·~ que nfio demandi>m fortr, callado, 
tantn IJllf' por cli\•1.;rsas v1•z1.:s vapon~ por ahi dc:mandavam o 
porto de Iguapc. mc.-;mo 0 vapor A/,· 1 mulri'a. da C Esperança 
~laritima pa.-;sou a h:1rrn uma ou m,ii::. ve7.cs; e d~('ois i],• algu
mas mtlr<is Wlll:llivas foi Psla barra ahmdonadada não tanto por 
falta d'a~ua. corno porqur.! n;'lo te•m pralica~l'lll, e esta dc:\'end11 
SPr feita por signaes, accrescend1> que nrf•'l é barra cifficial. as Com
panhias de Se~uros n~o o fazem. 

.\s sondagens d<!rnm sol>n· <> banco, n<t mart'· baixa, J"'.50 
nu 1 o pés e i pnllegadas, e já sondagen"' feitas anteriormente 
cm 1 S9 t deram e111 resultado a lllP:oma profundidadP. 

1\ diffen:nça ;u ttwl t", na barra, a mudanc;a da posição do 
l>am.:n 1111r> pôi ,, t•ntrada <la h:1rra n :? kilonwtros a Norclt'· ·te da 
cxtn.:mi<lad1 ".\; ortc da Ilha Comprida, mudanc;a e,;sta consi>qucntr• 
da aflhH·ncia de enormes quantidades dl! an·i.1 lrn7.i<las pelo rio • 
Rilwira, via do Vallo f;rnnde e d" ~ lar PequPno, as quac.;s accu
mularam se na ponta da ilha com um ~rran<l1• banco 1•m forma 
de cn·sr.,.nt<', approximan<lo-a do Contirwnte e> recuando a t;ntrada 
do canal mais para -:'\ nrcl<>ste. 

t\ escassez <lo t<'mpo nflo pcrn11ttH1 um Lrahalho mais deta
lhado sobre esta barra de• kaparra scnl'!o csll! 11u<; tinha n:laçã<1 

directa com os trahalho!-i tnpographicos. E para o ~stuclo com· 
pleto e minucioso que ccmporta a det1~rrnina1;fío elo canal d1• 
entrada de uma l 1arra <lc-sahriizad~1 como e': 1· ta, cm 'lUC é nc
cessario <·stal>el<.:ccr-se cnm cartcz:L os ventos prcxlominantr-s. o 
movimc.:nto das areias provenientes do das marés, eram m•cessarios 
tempo e apparelho-., o qu · a turma n:lo tinha e mPsmo 1•scap:wa 

da orbita das nossas attrilrniç1>es. 
Fntrctanto jú (· de al!._!lllll inl<'ri>s."'" (:sta pexpwna cont1 ibui

e·ão para o e.-;tudo futuro e> necessario do nwlhoramPnto e liali
sament'l d1'sta barra, base fundam1•ntal, 1•m falt.1 de viac;ão íerrca. 
para o progresso d1· lguap1• t: de locl11 seu município. 

\1 u n ici pio de I µ;uapc 

O municipio d1• lguapc é cortado por muito~ rios dos 
'luaes o principal aiflucnle, na margem c.-,qucrda do rio Rihc..:ira. 
é o juq11if1., qu,. offer<>ce navcg-aç;1o franca por 52 kilomdros até 
Santo Antonio do Juc1uift, actual ponto ele eo1l\"ergcncia de duas 
'ias fcrrea-,1 futuras. uma partindo da (·apitai, outra de Santos: 
1· ainda mais 3 r kilometros adiante até a frcgnczia da t>rainha, 
no rio S. Lourcru;u; C!>te ultimo trecho é naveg-avP-1. ma:. com 
alguma clifficultladc; no rio Juquiá.(°";ua~s(1, da barra de ~. Lou

renço ao Poço (;ranc.le, são vinte kilomt'lros navcgaveis. O 
P iheira propriament1' offerccc franca nan:gação desdt> 11,'l.tape n 
Xiririca, numa distancia de 1 13 k. 500, e em 1·cna.-; comfü:ões d1• 
agua atí• a barra do Batatal ou mais 2q kilomctros. l >os afflucn· 
t1·s <la ma•"J..:·em direita o rio Jacupiran~a t: n;l\·cgavcl att! a fio. 
rc:;ccntc frcguczia dc> Bott~urú ou Jncupirang-a, na extensão ele 
92 kilometros. A~sim, culllam-se por 3:;5 kilomdros a na\'ega 
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Cachoeira do Varadouro 

Santo Antonio do Juquiá 

Canal da margem direita do Ribeira em jaguary (ltaúna) Sete Barras - Rio Ribeira 
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Vapor "Candic.lo Rodrigues" Saltinho no Taqua1 uvira 



ção no Rio Ribeira por \'élpores e lanchí.L"i ou peqtwnos reboca

dores, não comµutanllo-.se ainda os iti kilornetros mwegaveis do 

Ribeira \'elha. desde o Port1> ao ~uamirim. e nos muitos mais 

em qualquer <los dois rios afílnentcs deste ultimo trecho, o Pa

raopaba e o Una. Por canôas, são todos elles navegaveis até 

cercos trechos, de manc!Íra <[Ue a nature;m dotou t:Sta zona com 
innumPrns e.rlradas que andam, como muito bem podem-se deno-. . . 
minar os nos na\'ega,·e1s. 

Se melhor fosse aprnveitado o solo, Sf>' mais facilmente o 

progresso pnd~e penetrar cm certns p<intos, :;eria i..!:.te municí

pio e esta zona uma das principaes do Esta.do sob todos os 
ponto::; de \'ista; mas o estado ainda muito primitivo de sua cul

tura e o quasi identico em que Yi\'em os moradores ribeirinhos 
dos rios e do ~lar Pequeno são um impecilho e fnrte cbsraculo 

ao progres-.o 1: c.:i,·ilisaçllo da zona. 

Hoje ainda se podem ler. como se foram da aclualidade, 

as descripções feitas em 1805 pelo conselheiro i\Ianim Francisco 
Ribeiro de Andrade, e em i845 por José fnnccencio Al\'1~ 

Alvim. 
Em seu diario, diz Martim Franci~co: 

27 d~· Jullto - A~1adando-mc cm donaJia o.> roslumes do.1 
halnlanle. 1la vi/la. o~ da Ribeira me ,ft.fram anaz 111acromlo ••• :-

J\h-es Alvim, em .sua memoria estatistica do município de 
Jguape diz: 

e E' verdadeiramente digno de lastima o estado presente da 
rnaxima parte (por ni'lo dizer da totalidade. o que talvez seria 

mais exacto) dos lanadore", tanto deste município, como do d1· 
Xiririca! possuindo estes boas situacões. e em ueral terras excd-. ;:, 

lentes para todo o genero de cultura, com espPcialidade para a 

da canoa, do café, do algodão, cio fumo etc.. não tem sabido 

apr<>Yeital-os. cultivando unicamente arroz, e deixando por mão 
tudo o mais, a µonto de comprarem muitas vezes até a farinha 

para sustento da familia: pelo que a maior parte dellcs \'n·em 

empenhados, e sem esp1·r.rnças de melhor f11Lurl''I ! 
A cultura do arroz. além clf" não produzir grandes lucros. 

é sttjeita a muitas eYentualidades, uma só <las quaes, realisan

do-se. f baseante para fazer perder todas as despeza.:; e trabalho:. 
da plantação: taes são algumas \·ezes as Pxtraordinarias enchen

tes da Ribeira e de outros rios caudalosos. em alguns annos. as 
chuvas exce~ivas ou no tempo das qut·imas, das derrubadas, ou 

no das colheitas: em outros. miriades de ratos que, apparecendo 

repentinamente. tudo de;troe: cm outros. as pragas de passaros 
de todas as especies e de certas lagartas. denominadas no pai?. 
cCoruquen...,,s>. 

< ·ausa admiração \'er-se como 11ualguer cle ... tas pragas faz 

desapparecer da noite para o dia armzaes dP grandts dimens•1es. 
:\ccrcsce que esta c:ultura no di-..Lricto de IAriw.pe. ou<le é 

feita sómente em terreno::- charco:..os, é sem duvida alguma fatal 

á saude dos trahalhadores. especialmente dos escr;wos. Não ha 

razões que movam. nem forças que obriguem a estes povos a 
mudar de genero de cultura; seguem aHerradamentc a rotina 

deixada por seus antepa..-...-.ado . que ::.6 se empregaram na cultura 
do arroz e com ella algum tanto prosperaram: e mesmo julgam 

preferivel esta plantação, por<Jue sãn bastantes 6 mezes para 

perceberem liquida111ente o muito · 011 pouco •111e ella Jh,,._ possa 
render. Us antigos \'i\·iam mui parcamente. poucas cle::spez~L.., 

faziam no trajar e passadio; o paiz ainda todo no\'o fornecia-lhes 

caça em abundancia. quasi ~em trabalho. os rios e Lagoas esta

vam coalhadns de peixe; tinham á porta da casa quasi todo o 

necessario e indispensa\'el pa1a a \'ida. porque tambem não ~e 

desetÚ<la\'am d·· µlanL1r mandioca. al~odão, etc .. assim, vi\·endo 
elles com a mais e:.tn::im economia; na'.o e.xistindo então a lei, 

que permitte a convenção de juros poderam pagar :seus primei

ros empenhos aos negociantes: e depois, com o pouco que lhes 
foi rendendo n cultura do arroz. podei am fazt1 Céba t! Ut::"ixar 
alguma cousa a seus de:;ccndemes. 
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Nos prest:ntes tempos tudo tem mudado; com o augmento 
da população e sua des~iminação pelos rios dn interior, a caça 

tem de.appareciclo: o peixe já não abunda nos rio~ e lagoas: 0 

luxo tem introduzido até pdos sertue:.. necessidades <1ue os anti

gns desconheciam. tanto respeito ao trajar como ao passadio: 

assim os la\'ra<lores pre.:;t-nlementc sà<.1 obrigados por suas cir
cum::.tanciél:j a comprar para ~i e suas iamilias fazendas de custo, 

bP.m como a p3:-,oar por altos preços a carne de porco e o tou

cinho. que lhes \·em da~ v11las de Serra , \cima e a carne secc·t 

do Rio (;rande. e outros comestiveis indispensavcis: por is:so, 

mesmo quando tenham a fo1tu11a de ter boa safra de arroz. todo 

o seu produ<'to P lhe \'ae em despeza:- e não se podem adian

tar; e si por desgraça falha ;1 safra, a necessidade os obriga a 

romrahirem diYidas com os negociantes da ,·ilia, pagando pre

mias de 1 a 1 1 
? por cento ao mez conforme o mnior •)u me· 

nor ~rráo de cobiça e dureza de coração daqUF•lles. que então 

dictam a lei aos necessitados; e eil-os. os pobres lavradores, ca
hid'Js em um abysmo do qual jámais se podem levantar; ficam 
para toda a \'ida capti\'Os <lo~ negociantes; porque a cnltura do 

arroz mal lhes dá para vi,·erem e pagarem exorbitantes premios: 
e ainda bem si os podem pagar. porque aliás ahi ,·cm .1 acumu

lação delles ao c:-ipital e os con:,equente:> premias de premios; 

:-.eg11indo-se, como se tem visto, a ruina total das ca. .... n" e a mi
seria das familiac;. 

Tal l· sem exageração o desgraçado estado e deplora\·el 

sorte de todos os lavradores <le lguapc (' Xiririca, sendo bem 
poucos os que \ivem desempenhados l! em melhore.~ circum:..

trmcias. 

Se pt>lo menos ha JO annos a e.<;ta parte. os l''Wos clestt:!s 
municipios de Xiririca e Tguape. se houvessem applicado á cul

tura da canna ou do café. ou mesmo <ln algoe.lã . r;:stariam cer
tam1;;nte estes paizes em um pé mui flon.-sc•·nte no:.. presentes tem

pos, umt(\ em riquezas publicas, comn .-m população. que .se tPria 

augmenta<lo gmndemente á custa •los mnnici1Jios \'i:.inhos, •JUC: 
não têm. nem tão hnas tPrras, nem tantas circumstancías favora

vei.s ú lavoura. Todas a<> terras aqui são excellemes para a pn'>

ducção de mui rendosa canna. e ainda assim um s6 lavrador se 
tem algum tanto applicado a pc;;ta cultura tão ,·antajo~a em ou

tros pontos <la província cuja."> terras não são melhores do <1ue 
esta. Ha pelos rios Piraupava. Ribeira. Jacupiranga. Juquiá, 

algumas 1•equenas moendas. ,·ulgo engenhocas. que mui pouca 
~auardente fabricam. porque os proprietarios apenas fazem mui 

pequenas plantações de canna. iundando-~e sómente na plantação 

ele arroz. O café produz admiravelmente em \a rios districto:-.. 

principalmente no Juquiá. ~- Lourenço. Bananal e ltariry. 
O algodão. o fumo 1· a mamona produzem de modo admi

rav"'J. r1ualquer destas plantél:5, cultivada~ êm ponto g-rande, daria 
intertsse muito maior do que a cultura do arro7.; entretanto 

apena5 os lanadores plantam meia duzia de pés de cada um 

delles para remedios cac;eiros. Em muitas panes. em volta.-.. in
teiras da Ribeira, do Juquiá e de outros rios estão as margens 

cobertas da Palma Christi ou ~lamoneira, que nasce espontanea

mente e qne no tempo proprio produz fmcto em grande abun
dancia~ F (custará certamente a acreditar, mac; l:. \'erdade) tudo 

sr per<le lJOrc1uc ninguem se importa dt! aproveitar tão g-rande 

r•resente da natureza. entretanto, o azeite <le mamona quP- 5f> 

consome na zona é importado do Rio de Janeiro! ... 
Nem uma fracção da grande familia paulistana, merece com 

mais razão creditos de bem morigPrada, do qut ~ta que hauita 
o municipio de Lguape. Em \·erdade, esLe poYo é dotado de 

excellente indole: antigo <la boa ordem e é essencialmente paci
fico e obediente ás leis e ás autorída<ks constitui<las. 

Como disse. esta memoria escripta em 1845. tem completa 

e jw,tissima applicaçãn actualmente; os tempos mudaram-se. os 
anno~ pas:;arnm. mas nesra r~iao do Estado. og habitos e co.s

Lume~ do Pº"º não mudaram! 



.\ cidade de lguap • foi fundada i>m 1577. 1\ 1e111peralura 
média oh-..ervaàa de Junho a Dezem hro foi de 20°08. o di ma 
muilo ::;al11bn~. no emtanto /• nHtilci t~omrnum, na 7.ona (h• beirn 
mar. de~alc o Sahauna ;1 < 'onceição e .do On•ano ao lacupiranga. 
e J w1uiá, muitos moradores soffrercm de • /11!.-r1osl<>1111a const-
' p1ente cio pouco :t<'ciCJ e cuidado nas agua:-. e pie heh m. •· pela 

.1hsohna ~1lta cl" <1gua pntav1•], principalnwntl' no rios Parao 

p.1ba. U11:'1. ~uamirim, ~ltumtn.l, l'ariq111 ra" de. 

Coordenadas geographicas 
dcclinaçõts magneticas t.: altitudes ~obre o nível do mar 

L~lidades 
!.atitudes l.nngitude~ O. Declinação Altidudes Ob -

Sul R J . . b servaçoes cio • ane1ro magnehca ~o re o mar 

Sei ro Awl 24°4921 61102 38 4°10' 300.0 
l tapi rapuan . . 24"42 2() 6'0022 4"10 205.0 
Capclla da l~ihcira 24"4005 5º48 19 4"43 145.0 
Porto cio Apiahy . 24º41 07 5~3548 4 30 96.0 
lporanga . . 24' 35 41 5 2301 5"45 63.0 
Xi1 irica 24°31 28 4°55' 10 4"22 2Q.O 
Barra do R. Juquiá 241124 30 4 '3644 4"55 21.0 
!'rainha . . 24º 17 12 4nJ446 5 07 32.0 
~uape. . . 24º42 38 4º22 24 6º38 

ananéa . . 25"00 59 4"45' 14 5ô55 
Pharol do Abrigo. 25 06 43 41141 12 5°00 112.0 A luz 12.rn 

Observações meteorologicas 

Dia e mez 

16 de Junho 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 > 
28 
29 
30 
Média mensal 

1 de julho 
2 
3 
4 > 
5 • 
6 
7 • 
8 > 
9 

10 > 

1 1 
12 
13 
14 > 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2() > 
30 
31 > 

Média 111t.:11sal 

Ttmperaluras 

ll· 11n 
<l•11iin 

16.6 
17.6 
21.3 
22.8 
21.3 
19.2 
14.ó 
13.5 
14.5 
15.4 
19.6 
18.0 
17.0 
18.6 
19.1 

16.4 

20.0 
185 
15.8 
14.5 
16.0 
17.5 
18.7 
19.2 
17.1 
18.0 
15.7 
ló.7 
17.6 
18.5 
15.5 
19.5 
20.0 
17.0 
21.2 
20.5 
21.2 
19.5 
182 
15.3 
13.5 
13.2 
14.3 
16.0 
16.5 
16.3 
16.4 

17.0 

\!me • 

27.5 
220 
15.0 
17.1 
19.2 
25.2 
21.0 

23.5 
23.5 

21.6 

24.0 
24.0 
18.0 

23.0 
21.5 
22.1 
2·1.0 
22.0 
22.0 
225 
23.5 
22.0 
24.0 
22.5 

23.5 

17.3 

\li11 u 

ló.5 
13.5 
13.5 
14.5 
ti 5 
17.0 

15.0 

16.0 

14.7 

Localidades 

lguape 

Sitio tio Madeira, no Rio Ribeira 
Xiririca 

Ribeirão Xirirka (cidade) 
Jaguary (ltaúua Freguczia) 
Batatal (Porto) 

> lvapuruntluva (Capdla) 
1 porauga {Villa) 

16.0 lporang;1 
16.0 
14.0 
15.0 
15.0 Praia Grande 
16.0 l'orto do Apiahy 
16.0 

Caraça (casa de Casimiro Costa) 
16.0 Capella tia Ribeira 

15.0 
16.0 
15.5 
15.0 

Corrcgo da Onça (Thimotheo viajando) 
Barra tio Rio ltap1rapua11 (viajam.lo) 

li li 

Serro Azul (viajando) 
> 

1 tapirapuan 
> 

Capell:t 

Porto do Apiahy (viajando) 
> > 

lporanga (viajando) 
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Dia e mez 

1 de Agosto 
2 
3 
4 
5 
() 

7 
8 
9 

10 
li 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 ~ 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Média mensal 

Dia e llll!l 

1 de Setembro 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 ,. 
9 

10 
li 
12 
13 li 

14 
15 
ló 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Média mensal 

1 dt.: < >utuhro 
2 
J 
4 
5 
6 
7 
s 
9 

10 
11 
12 
13 
14 ,. 
Média mensal 

Temperaturas 

' 1 lm M11x \1111 a 
do1hn 

1.ocalidadh 

li.8 lporanga 
17.7 
17.0 
18.5 
IS.2 
18.l 
170 
18.5 
19.0 30.!l IWwirão dn$ l'ilõcs (viag'cm) 
19.4 
21..i 
22.3 
23.0 
23.4 
22.8 19.0 
21.3 
22.1 
23.8 
22.7 
23.9 
24.ó 
22.7 
23.6 
23.3 
24.4 
23.l 
29.5 
1()5 
17.1 
IS.9 
18.9 22.3 

20.9 

Thermometro 

21 3 
21.0 
20.5 
25.4 
25.4 
20.0 
18.S 
19.8 
19.5 
19.6 
19.6 
19.5 
IS.5 
18.0 
17.7 
16.4 
17.5 
18.0 
lS.1 
t 9.3 
19.-1 
:W.S 
21.7 
17.6 
18.8 
19.4 
18.0 
20.6 
21.0 
21.6 

19.1 

22.4 
19.5 
20.8 
18.5 
20.3 
17.ll 
17.9 
18.4 
17.3 
20.5 
20.3 
20.7 
20.9 
21.9 

17.0 Xiririca (viagem) 

Rarra do Juquiâ (viagem) 
> 

Santo Anto11io dn Juquiá (dagc111) 
t>rain ha (viagem) 

Santo Antonio do juquiá (viagcm) 
Barr:t tio juqui<i (viagem) 

Localidades 

Barra tio juquiá ,. ,. 
Xiririca (viagem) ,, 
Barra do Juquiá (viagem) 
Lagôa de Jagua<.:ahcm 
lguapc 

, 
Bana do Juquiá (viagem) 
Xiririca (viagem) 

Xiriricél 
Sete Barras (viagem) 

Barra cio Juquiá (viagem) 

l~egistro Velho (viagem) 
Ouahiruva 
Lagôa Jaguacahem (viagem) 
Pariquera (viagem) 

o 

• 



• 

1 

Barra do Rio Batatal no Ribeira jaguary (ltúana) 

Barra do Taquary Praia na Ilha do Bom Abrigo (Porto do Pharol) 



Oia e me1 

15 de Outubro 
16 
17 • 
18 
19 
20 
21 
22 
2'3 
2·l 
25 
2<> 
27 
2$ 
20 
30 
31 

• Média men..,al 

1 de Novembro 
2 
3 
l 
5 ,. 
o 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
t ., 
15 
16 
17 
18 
19 
20 • 
21 
22 :t 

23 
24 
25 
2() 
27 
28 
2<> 
30 
Média me11sal 

Thermornetro 

21.8 
21.9 
220 
245 
24 1 
225 
228 
230 
222 
23'.3 
24.0 
249 
24..t 
23.8 
23.9 
23.IJ 
24.2 

21.1 

24..5 
211 
227 
23.9 
23.7 
25.4 
21.() 
20.4 
21.5 
22.6 
21.6 
20.7 
21.4 
21.9 
22.9 
2{1.7 
20.1 
21.2 
23.2 
23.2 
23.9 
2l.1 
2l.4 
23.2 
21.7 
21.S 
23.2 
2~.I 
2l.5 
2 1.3 

2' .7 

l.oc:alidades 

Pariqueia 

lguapc (viagem) 

:t 

lguapc 

1\\axima 2'3.5 Minima 19 
23.0 

1 1 

Dia e mez Temperatura Localidades 

1 de Dezembro 22.7 
2 23.8 
3 243 
4 > 243 
5 24.7 
ú • 22.1 
7 > 22.7 
8 • • 23.4 
9 2~3 

lo 2-1.6 
11 25.7 
12 :t 26.7 
13 26.6 

Mezc 

lguapc Maxima 24.2 
• 25.5 

26.0 
25.2 
26.0 
25.1 
23.9 

Cana11éa (viagem) 
• 

Mínima 20.0 
,. 20.0 
• 20.0 

23.2 
23.0 
23.5 
23.0 

1 >harnl do Bom Abrigo 
Cananéa 

Mtdias 

l'ernp numa Mnximn ll1mmn 

Junho 2.:1 quinzena 
Julho 1,a 

2.a 
Agosto !.• 

2.11 
Setembro t .a 

lo 2.11 • 
Outubro 1.~ 

2.·' :t 

Novembro l.n 
2.n 

Dezembro 1.11 

16.4 
17.4 
17.0 
19.6 
22.3 

• 20.3 
17.9 
19.9 
2'3.5 
22.5 
20.9 
24.1 

21.6 14.7 16.4 
22.5 15.0 

dia 21 (23.5) 17.3 
dia <) (30.0) dia 1 O ( 17.0) 

20.9 

19.1 

21.I 

21.7 
24.1 

Média Geral 20.0S 

Ei~ o qm; occorn'u-1111.; rdatar-\ o.s .sohrc a marcha dos tra
balho:-. e ohscn·a<;ões pc.._-.soaes sobre a zona levanlada pela lurma 

a meu cargo. 
Tive como ajud.uue o Snr. Julio Bierrenhach Lima Juniür. 

que sempre :mube r:umprir as inslruC<(Õt:s recebida:-; I' conlribuir 

muito pam a liôa 1 xccução dos trabalhM. 

~a(1d1· e Fraternidade 

lo111elio Sclunidt 
r1u'(e do lurmo. 
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RELATO RIO 
DA 

EXPLORAÇÃO DO RIO JUQUIÁ E SEUS AFFLUENTES 

B 1 2 dl' Junho do < nm·ntl' anno partia de. .... ta Capital a 

turma l'ntarn•gada elo ll•vnntamPnlo hydrographico da 
bacia do rio Juquiá, se~uindo via Santos. P ;,hi tomando o vapor 

f 'ido1 ia. do Uoycl Brasileiro, lllH.: a transportou í\ l~uap1" ond1· 

desembarcou no dia 13. {1s 2 hor<ts tia tardP. 

E!"tP dia manteve-se o cc':u Pntoberto e a 1 1 começou 

caindo chll\·a miuda e impertinent1·. O vapor //mio Jlfarlim. 
requisitado para transportar a turma até ú harra do J uquiit I' a 

da Ribeira atl Xiririca. não pfüle fa?.cr viagem por t>slar.sr; con

certando o lt·nH!. 

Nos dias 1::, e 1 7 continuou o mau tempo, reinancln v1·nto 

sul; entrt>tanlo, fiz1~mos alguns preparativos de viagem, t<•ndo c.-.ta 

sido marcada definitivamente para o m<•io dia <lc 1 7, <lia ,. hora 

a qw! 1~ff1 nivarncnt<! teve lo!.!ar. Da c.idadt· á bocca do v~1llo 

Grande gastou o vapor to minutos •! a percorrei-o 1 5, ;.10 cabo 
dos '}Uaes "" t•ncontra o porto <la Ribeira, f"..Sluario lodoso e 
vasto. A lwira do 1 io duas ruas irrt'gulan:s prolongam·sl', com 

lres caminhos para a c.<.trada qtu; va<• para Iguape. ·ranto a 

cnpella como as casas são velhas, algumas em minas, destacan

do-se. porém, um P.ngenho <le beneficiar arroz. 

Prost>~uindo a viagem, a111)itec1·u já quando o vapor pas

sava no Sapocoilaha, onde estú a barra do furado do Enfado

nho, 1wla t'SIJlH~rda; e foi pernoitar 1•m frentt; ú harra do rio 

Jacupiran~a. Durante a noite foi ag-radav. l a tempt·r;ttur;t: 11 

céu csc11ro. 

j\ 1 8, pouco depois das 6 horas da manhã, o /1, 11/0 11/a1 
li111 levantou Í<•rro cm d1recçito ú harm do J uquiú, oncl • final 

mcnt~ d1l•gárnos ús J horas da tardP, !"t·parando·me da turma 

do Ribeira, qu1• SPguiu no mesmo v.tpnr para Xiririca. 

A 19 uhim:tmos os preparativos para inicio dos trabalhos 

e levantámos a secção transwrsal dos rios Ribeira e Juquiá, ve

rificando ter o primeiro a lar~ra de 2 1 4 mt:tros e 0 segundo 

a <le 78 nwtros. 

No dia ~o •• tpezar Ut:' achar·st: o tempo bem nevoado, par

ti mos clil barra cio J uq uiÍl ás 8 '/J da manhã: e já por s«'r o 

prim1.:iro dia de s<'rviço, já por ter necessidade de instruir o p«'S· 

soai, pi•rcorrcmos ap<.'n<.ls 6 k. 1 oo. cm hora o rio pcrm itlis.•w visa 

das de 300 a 600 merros. FiJ.emcs n pouso na f6z do rio 

Quilnmho, ond1! tirámos a.-; scc<;õt...o..; trans\ crsaes deste rio P do 

J uquiá, cnt ontrando neste a largura de 7 2 metros 1· naqut::ll" a 

<le 52. .\s principaes aguas c1uP hoj1• encontrúmos, exceptuandci 

a do Quilombo, são os ribeirões do l\fotrn, <lo Rarrnncn . \ltn e 

do :\Iimoso, cstl.! affluindo pela direita ,. aquelles pela esquerda. 

Os dois ultimos atravessam as lagôas dos mesmos nomes e que 

são dei1m do Juquift, isto (', J,,ilo antigo deste no, modificado 

pelo po,·o para <'ncnrlar a-; suas viag<·ns. lia ainda. no 111'r

curso foito hnj<: ne.'>lC rio, uma outra lag<ia, pPla es11uenla. a do 

Valerio. mas <l<; tal modo se acha ohstruida pelo capim, qu<' 

nem a vimos t· :-6 um morador do local a poderia apontar. Da 

barra do luqui:'t fl barra do Quilomho. o rio corre no rumn N, 
c•ntre \'ar7.('as ala~adas e• que f n:qu1•ntt'nH•nt1· sã0 inuncl.ldas 

pelas aguas do R1heira e do Juqui!1: e, cfiectivamente, wrificá

mos que o po\'o .t.qui soffrc: com as t:!nclwntt•s Jos rios, ha\'enuo 

grandes inundações periodi1,;as. J\ ele maio do anno p<tss.ulo 

subiu J'"70: ha ainda lembrança dP uma outra, occorridn ha 

uns 1 5 annos, ., que lt>vantou ns a~uas a ~"'~n. t\s < :lsas são 
\'erdadeiras hahitac;i'Ses lacustres. constrn:rla.s a l metros do solo. 

N n din 2 1, depois de l"rmos alrnoc;adn. partimos :'L-. 1 o 

horas da manhfí, pncorrendo neste dia ') k. 200. no rurnn g<:ral 

de E. mas com p<:quena inclinaçno parn i\ ; e neste pcrcur!"o 

affluem · ao J uquiá os ri beirões do 1\ lexandre, pela din·1l.t, e n 
cfo S. Domingo:-, pela esquerda, hem como, pel.\ direita. o rio 

Ipiranga, tiue antes era afíluente do Quilombo. mas que o povo 

para evitar uma ~randc \'olta, [ez communicar clirectamf!ntc com 

o Juqui(t. /\.~ margens deste rio sãn bordadas por fitas de 
capm•ira, cuja l.ir~ura mt-dia é d1• 30 1111·tros: para dentro. são 

excen-.as \':-trz1·as ala~.1das, brejos intran,itaYcis e inapnwcila\'f'ÍS. 

A profundidade n~édia elo rio. nas sua-. margens. é <lc 3 nwtrns: 

'luanto {i do canal. dt:!....,conheço-a, mas vimos ser superior a ; 

nH.:tros. Os riheiréics Alexanclr<• •· S. Domingos, já destriptos, 

são navega veis, <' proximo ao pri uwiro clclles <'11contra se mui 

tos moraclon:s. 

.\ 2 2, (L..; 1 o horas da manhrr. partimos P- (l..., 2 horas 

da tar<lt•, dPtidos por f ortr; garôa, fizemos pouso no ~itio do 

Barrão, tendo percorrido ó k. ooo, na direcç:to geral N t, sem 

qm• afflua a~ua .1lgnma e sendn o a.sp<'cto geral da." n11trgtms 

idf"ntic1) an dn dia amcrior, apena::. appareccndo aqui e alli ah,!uma 
in:-;ignificanlt• plantac;ão de canna, dt• qw• os rnornclor<"s st· st>r

vem p:-tri1 acln<;ar o caf(>. Antes de chegar ao Barr~<>. ha uma 

ilha ele arêa, cnm uns 50 metro~ de comprinwnto, a qual ter· 

mina <.lcíromc de uma volta do Juquiá ahi encurlada por um 

/itrado <JlW reduziu de 90 ° 0 n traj<•cto. Devido a este furado, 

a deiia do Juquiú formou uma lagô:1, hoje conhecida pelo n<JllH' 

de Lagoa ~º'ª: sPguem-se-Jh, .. a l..ag-ôa do Rarrão e a I ... 1gôa 
da Boa Vist,1, parecendo ser c>_'\ta a mais 1•xtensa e vae terminar 

proximo da 1•ncosta da serra da Boa Vista, cordilheira comprida, 

porém pouco elPvada. Fsta1; !aguas Pncontram·se todas na mar

gem direita <lo Juquiá e communicam entre si nas épocas de 
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enchente. Não obstante trazermos barracas e os pousos não se
rem bons. não nos foi possi\'el armar aquellas, attenlas as con
diçües do Lcrrcno. 

.\ 2 :), ás 1 o horas da manhã, ape;mr <la garria que caía, 
partimos <ln pouso; mas ú 1 hora da tarde, tendo percorrido 
apenas 3 k. ooo, na clircc<;iio geral de L, íomos forçados a fazer pouso 

na barra do riheirão Fundo, porque a garôa se transformára cm 
chuva. As margens do Juquiá continuam a ser bordadas pelas 

mP.smas fitas de capoeira. porém mai::. viçosas. Neste trecho o 
rio é entremeiado <le pcquenns praias e ~mas volt.as "'ão mais 
succ1:;ssivns, diminuindo o alcance elas visadas. Tamhcm conti

nuam os terrenos alagados e as lagôas. 

Choveu durante toda a noill..: d<' 23 para 
todo este dia, pdo que não pudemos proseguir. 

apparcceu ~strcllado. 

24 e lambem 
A' noite o céu 

A 2 5, ás 9 11
'1. <ln manhã, partimos <lo pouso. Começa o 

rio marginando a s<·n-a da Boa Vista e coutinuam os hn~os, 

mas jú com intcrmittcncias. Percorremos neste diu t 1 k. ooo, na 

dire<'.c;ão ele E para O. e neste trecho aHlue apcn:tc; um ribeirão, 

o do Descalvado. Fizemos o pouso no sitio das Onças, onde 
estava um homem mordido por cobra jararáca. mas a quem não 

vimos. por ser crença entrP o povo ciue o enfermo \'Íi;t.o por um 
estranho pciora ! 

l\ 26, ht;m cedo ainda partimos e pudemos chegar ;'is 5 

horas da tarde, com um percurso ele 1 6 k. ooo, á fregn<:?.ia <le 
Santo Antonio do J uc1uiá, no kil. 52, 1 82. A viagem deste dia 
foi interessante, jú pelas succcs~ivas e violentas \•oltas, que muito 

diminuem o alcance das visadas, já porque as serras se approxi 
mam tanto do rio, que alguns morros vêm morrPr nelle, appa

recendo nos barrancos diversos blocos graníticos. Os fogões são 
mais proximos, e entre dlcs ha soffrivc•is ca~as ele moradia, loclas 
construidas segundo o simples e desgracioso estylo primitivo. 

O mmo geral elo rio, no percurso deste dia, é de E para O: e 
o Juquiá conserva, desde a sua barra no Ribeira até á povoa· 
ção de Santo Antonio, a mesma largura e prof undidadc. 

Passámos na freguezia o dia :? 7, occupando-nos em !:iervi
ços diversos, taes como \ 'ÍsacléL') para as serras proximas e cro
'Jlll'.r das mcsmac;, levantamento ela secção Lransv<.'rsal do rio cm 
frente ao porto e renovação dos mantimentos, parn chegar até 

á Prainha. O Juquiá tem aqui a largura de 1 r 2 metros e a 
profundidade maxima de 3m50, quando todo o canal daqui para 
baixo é bem mais fundo e dizem-nos daqui para cima tambcm. 
J\ PO\'Oat:ilo <lc Santo J\ntonio nada offorccc de notavel, a não 

ser absoluta falta de mas ou largos: nas noites escuras os mora
dores não p6dcm communicar-se entre si, sem se munirem de 
lanternas. l la, sómente na povoação e circumvisinhanças, umas 

i oo creanças de am hos os sexos; mas nenhuma da'i escoltt-; 

creadas se achava provida. Existem ap•~na'i 8 casas, <las <JUaes 
3 são lojas de n<'gocin: tem lambem a capella, 'JllC é terrea, 
\'Plha e dc.«>graciosa, dt':'ignarnccida de ornatos e alfaias. 

A 28, dia lin<lissirno, parlimos ÍL'i <) horas da manhã e á" 

5 1
/ 1 homc; da tarde, tendo percorrido 19 k. ooo, chegúmos ao 

sitio da Serrinha, onde fizemos ponso. Neste percurso acham-se 
comprehcndidos uns 1 k. ooo do rio J uquiú, r4uc deixámos á 
Psqucrda, subindo pdo rio S. 1.ourcnço, l!lll cuja barra encontrá
mos a largura de 78 metros, mas que rlabi para cima ate'; ao 
correge Serrinha túrn em média a largura ele •15 melros. A 

din·cção mais geral do percurso foi para E. Ao J uquiá affluem. 
pela esquerda, o ribeirão Pouso Altt> <le baixo e pela direita o 

corrcg-o João Sabino. A la\'oura é f cita bem distante da'> mar
g1ms. !JdO que s6 podemos \'Cr um mandioca]; quanto á veg-e
t;u;ão, vae-st; tornam.lo mais espessa e mais rica em cssencias, 

formando paizagens deliciosas, sobretudo <1nando os cspigões des
cem docementf; aLé ao rio. 

J\ 29, depois de \'eriíicarmos ter o rio S. Lonr<'nço, neste 

ponto, a largura <lc 5 1 n11:tros, prnseguimos a viagem. durante 

14 

a qual se nos depararam parzagens ainda mais encantatlorac; que 
as do dia anterior. A's 5 horas e.la tarde, tendo percorrido 
cerca de 1 5 k. ooo ain<la na direcçffo de E. fizemos pouso no 

sitio do Engenho. O rio vae-se approximando tla'> grandes ra
müicações <la serra <lo \ lar e clellas cle.-;cem numerosos cursos 
de agua, <le entre os quaes se destacam por seu volume o rio 
Bananal, pPla margem esquerda, e cm cuja f1J7. elle tem a lar

gura de 18 metros; e mais ácima, pela direita, o ribeirão Bigoá. 
As visadas acham-se agora reduzidas a um alcance médio de 
200 metros, por causa das curvas \ iolentas. Encontram-se mui
ta~ cac;as e l>ru;tantes pastos e gado vaccum. 

A 30, ás 9 hort\S da manhr~ partimos desse pouso e, per
corridos uns 5 k. soo metros, chegámos á séde da frcguczia da 

Prainha. no kil. 9 r ,44 7, a pa1tir da barra do J uquiú. Neste tra
jecto encontramos os maiores cstir íles do rio "'>. Lourenço, que 
corre ainda na direcção de K A fregue?.ia da Prainha, Jogar 
onde \'iemos pela primeira n~z encontrar gt•nt.e trabaJhando, estI1 
situada na margem esquerda do rio S. Lourenço, sobre um bar
ranco muito alto e que cm graciosas e lc,·es ondulações se 

estende <Hé á encosta da serra da Prainha, que lhe srrve de 

fundo. Em frente á porna<;ão a margem é mais baixa e esten
dem-se os pa~tos até á serra, numa úrea bem grande. J fa, na 
po\'oaç?in, qu<' t! muito linda 0 limpa, uma bem cuidada capdla 

e 38 casas, cngenh<J de b1,11cíiciar arroz e serrar made>ira. 

Pa'isámos na Prainha os dias 1 e 2 de J ulho, occ11panc10-
nos com os preparativos para a longa excursão a fazer rio 
ácima. Substituímos por canoei ros praticos tias aguas do S. 
Lourenço os que trazíamos elo Juquiá e fizemos regressar para 

S. Paulo um que de lá havíamos trazido e aqui adoeceu. Ti
rámos a secção no rio em frente ao porto, tendo vrrificado a 
largura de 4 8 metros, a profundidade maxima de 1 "'tio. 1\" estes 
Jois dias cahiu forte garúa, qua-,i chuva. 

A 3, ás 1 o t/1 hor~ da manhã, partimos da Prainha e fo; 
2 

1/~ horas da tarde chegámos ao sitio de Be1tjamin Leite, um 
pouco ácima ela fflz do ribeirão do Tacanjo, tendo percorrido 

cerca <le 1 o k. ooo, nos quaes o rio se vae estreitando sensi\•el 
mente, achando-se ª'JUÍ reduzido ú largura de 34 metros. Tnm
bem neste pequeno trecho perdeu baslantes aguas: os ribeirões 
<los Leites, Fa(1 e Tacanjo e os correges Prainha, Capuavinha e 
Demetrio. Continuou o rumo de E. 

A 4, ús q 1 /~ da manhã, partimos e ás 3 horas da tarde 
íi7.emos pouso na confluencia dos rios S. Lourencinho e Itariry, 
que ahi formam o S. Lourenço. Percorremos 7 k. ooo, no rumo 

N E, durante os quacs afíluem ao S. l .ourenço os corregos <lo 
Laranjal e do Tgnacio Conc;alves t.:: o ribeirão <lo l\loraes. O 
fundo cio rio já não é tão lodoso. l .evantámos as secções trans
versaes e.los rios S. Lourencinho e llariry. achando no primeiro 

a largura ele 30- melros e no segundo a <lc 3 I · 

A 5, partimos ás 9 1
/ '.: horas da manhã e parámos ás 3 

horas da tarde, tendo percorrido g k. •I 7 1 metro-; no rumo geral 
dt' .K, sendo o rio muitu caprichoso nas suas voltas e com a 
largura média ele 2 3 metros. O leito é lodoso, posco que já st• 
1·ncontre alguma arêa g-rossa; tem muitos poços de prof undidaclc 
superior a •I metros. Neste trecho o S. l.ourencinho perdeu 
apena.i:; a a~Y\1a do corrego do Jnnocencio. Este pouso está um 
pouco abaixo <la f1)7. do Alambary. 

A 6, !ts 1 o horas da manhã, partimos e ás 5 horas da 

tarde fizemos pouso na bnrra do ribeirão Bocca para cima, 

lendo percorrido mais de t 5 k. ooo. na <lirecçrío de N E. Per
deu o S. Lourcncinho <L'i aguas dos ribcirõcs Alambary, Juca 
Gomes, Sohe-Desce e Bocca para cima e <livcr:;os correg-os. As 
montanh<l<; descem já at(· ao rio, mas apezar disso não afíloram 

rochas nos barrancos ciue, em geral, são formados de terras 
accrescidas, cobertas de graminca~. Do porto do Bocca para 
<.:inia, onde fizemos n pouso, houve, ha mais de trintn annos, 

o 

• 
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estrada para o mu111c1p10 de Piedade, a qual atravessava a agua 
e a serra de Pilãosinho. 

A 7, ás 9 1/ 2 da manhã, partimos e ás 3 horas da tarde 
fizemos pouso na barra do Pedreado (kil. ( r 44), tendo percor
rido cerca de 9 k. ooo, nos quaes os rios tem bons estirões, mas 
cada vez se estreita mais, apezar de neste dia só perder peque
nas aguas, a maior das quaes é o ribeirão da Pedra do Largo, 
nome que lhe advem de uma pedra que nesse ponto ha no 
meio do rio. 

A 8, por ser domingo, ficámos neste pouso, dando des
canço ao pessoal. Daqui avistámos innumeras montanhas, dentre 
as quaes se destaca a serra do Pilãosinho, com um bello recorte 
de sete mamotes e que é divisora das aguas que vertem para 
o S. Lourencinho e para o J uquiá. 

f>.. 9, fls 9 1
/ 2 horas da manhã, parti mos do pouso do Pe-· 

dreado e ás 5 horas da tarde fizemos novo pouso na barra do 
ribeirão do Arúado, tendo percorrido, na direcção de L. mais 
de r 1 k. ooo <lo rio S. Lourencinho, que gradualmente vae di
minuindo o volume e augrnentando o declive. As suas margens 
são já comprimidas entre as montanhas, das quaes alguns espi
gões vêm morrer n'agua. Affloram em alguns pontos rochas 
graniticas e no porto da estrada (kil. i 5 2) que vae para S. 
Paulo, quartzo duro. A vegetação é a mesma dos dias anterio
res; pequenas manchas de matta virgem, em montanhas pedre
gosas, mal se discernem das capoeiras velhas. Passámos hoje, 
no kil. 1 54, a primeira piririca on corredeira, com cerca de 4 o 
metros de extensão e um desnivelamento de om40. Passámos 
ainda mais duas corredeiras sem importancia. Neste percurso 
affluem ao S. Lourencinho, além do Arêado, os ribeirões elo 
Bracinho (kil. i47) e o Furadinho de baixo (kil. i50); e os cor
regos Capuava de cima, Capuava de baixo, Salvador Si lvano, 
Negro e Laranjal. A largura do S. Lourencinho neste pouso é 
de t 7 metros. 

A 10, ás 9 1
/ 1 da manhã, partimos, indo fazer pouso ás 3 

horas da tarde, junto á barra do ribeirão do Caçador, no kil. 
164 ,500, tendo antes passado pela barra do ribeirão da Fabrica, 
no kil. J 60. Neste trecho o rio, que corre na direcção de NE, 
perdeu tambem diversos correges, entre os quaes um denomi
nado do Engenho. A velocidade das aguas augmenta conside
ravelmente; entretanto só passámos uma corredeira digna de 
nota. Vimos duas ilhas, e ouve-se o ruido das aguas que se 
despenham das serras. As terras são magnificas. Em todas as 
curvas do rio, cuja profundidade é irregular, ha grandes poços. 

A r r, antes de partirmos deste pouso, levantámos a secção 
transversal do S. Lourencinho, um pouco ácima da barra do 
ribeirão do Caçador, verificando a profundidade mtdia de 011155 
e a largura de I 7 metros. Passámos ás 2 horas da tarde no 
kil. r 70, tendo, no pequeno trajecto feito, vencido r 5 corrcdeiras 
e as 4 cachoeira.S denominadas do Poço Grande, da Anta, do 
Mico e do Feio, apresentando as duas primeiras um desnivela
mento de 0"'80 e 0'"50. O rio corre na direcção mais geral de 
S O, entre montanhas alterosas que limitam o horizonte e impe
dem os detalhes topographicos. As 4 cachoeiras ácima mencio
nadas encontram-se entre os kil. 1 69 e 1 70,000. 

A 1 2, apezar do tempo ameaçar arruinar-se, partimos ás 9 
horas da manhã. e logo depois encontrou-se forte correcleira, com 
a extensão de 1 50 ~11etros, á qual se segue a terceira ilha, já 
com arvores grandes. Depois fomos encontrando successiva
mente uma cachoeira com um desnivelamento de 0"'40; tres 
corredeiras, uma ilha e uma cachoeira. Vêm depois duas bella.c; 
corredeiras, ambas num estirão de 500 metros em que o hori
zonte se a larga um pouco pelo afastamento das montanhas. 
Neste dia encontraram-se ainda 7 corredeiras, Lltna das qunes 
com um desnivelamento de I metro e todas antes da cachoeira 
de S. Silvestre, que assim denominámos por estar perto da casa 
do ultimo morador e este assim se chamar. Vencemos mais 
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tres corredeiras, a ultima das quacs com uma cliffcrença de ní
vel de 1 metro, e mais tres cachoeiras, e então fizemos pouso 
na margem esquerda do rio, a jusante da barra do Braço 
Grande, tendo percorrido cerca de 6 k. ooo. A paizag·em é 
magnifica, apresentando um bello conjunclo de bellezas naturaes; 
o rio alarga consideravelmente, espraiando as aguas. A residen
cia do ultimo morador, de quem ácima falámos, é egual á que 
usavam os autochtones guaranys: simples esteios fincados no 
solo para supportarem a cobertura; nenhuma parede externa ou 
divisão interna! E' um casal de moços que vivem na mais ex
trema pobreza. 

A 1 3, bem cedo ainda, fizemos uma excursão por terra 
afim de estudar o meio mais facil de transportar as canôas a 
montante do salto que é por assim dizer a grande porta do 
ribeirão do Braço Grande, affluente do S. Lourencinho. Subi
mos cerca de 200 metros, abrindo o caminho por uma encosta 
abrupta; desistimos, porém, de ir mais longe, á vista das gran
des difficuldades que offerecia o terreno, quer pela irregularidade 
do solo pedregoso e empinado, quer pela vegetação que o cobre 
e que em sua maioria é composta de chusqueas diversas. O 
percurso de hoje foi no rumo de SE, entre paredões de schisto 
e de quartzo; o terreno é accidentadissimo, pois as piriricas, ca
choeiras e saltos não têm solução de continuidade. Viaj{irnos 
mais de um kilomelro a pé por dentro ela agua. 

A 14, ás 9 horas da manhã, partimos e fomos fazer pouso 
ás 3 1/"!. da tarde, numa pequena praia, havendo percorrido 3 k. 500. 
:.:Teste breve percurso, que foi feito na direcção de L, o leito do 
rio continuou cheio de difficuldades para a navegação das canôas, 
obrigando-nos a extensas caminhadas a pé, por dentro da agua. 
O S. Lourencinho corre entre grandes paredões, bellamente 
recortados pelas aguas e apresentando innumeras bacias ou cal
deirões, algumas de enorme tamanho e todas feitas pelo rolar 
constante de grandes seixos. Entre as cachoeiras ha um inter
vallo de rio manso, que quando o manso é em curva, fórma 
um verdadeiro poço, ás vezes de 40 a 50 metros de largura e 
5 ou mais de profundidade, bordado de bellissimos fetos e de 
lirios vermelhos. Encontrámos neste dia cinco cachoeiras e nu
merosas corredeiras. O rio tem muita agua; mas, com um leito 
tão irregular e pedregoso, a sua navegação só póde ser conse
guida com extraordinario esforço, viajando-se quasi só dentro da 
agua e arrastando as canôas descarregadas. A uns 50 metros 
ácima do acampamento está o ribeirão da Bastilha. 

A i 5, antes de prosegtür na viagem, fizemos uma excursão 
pelo ribeirão da Bastilha, affluente do S. Lourencinho pela esquerda 
(kil. 180). Logo da barra vimos ser o ribeirão bem encachoei
raclo e innavegavel, não obstante ter bastante agua. Percorremos 
uns 2 50 metros e na volta levantámos a secção transversal, veri
ficando a largurn de 4 11100 e a profundidade média ele 011145. 
A's 9 1/'!. da manhã proseguimos a viagem e ás 3 1/2 horas da 
tarde fizemos pouso no kil. r 83,700, tendo percorrido 3 k. ooo, 
tão difficeis e trabalhosos como os da vespera, porque por vezes 
foi necessario descarregar as canôas afim de poder varal-as. O 
rumo deste dia foi de N, tendo a largura do rio variado de 2 

a 40 metros! Vencemos oito cachoeiras; o leito póde dizer-se 
uma extensa corredeira, á qual afflue, pela esquerda, um ribeirão 
com a largura de 1'"50 e a profundidade de om20. O nome 
Bastilha, que demos ao segundo Braço Grande do S. Lourenci
nho tem como razão de ser o facro de alli havermos chegado 
no dia r 4 de Julho. 

A r 6, antes de partir, tirámos a secção transversal do S. 
Lourencinho em frente ao acampamento, verificando a largura 
de IO metros e a profundidade maxima de om45. A's 9 l/!. 
horas da manhã começámos a viajar e ás 2 horas da tarde, 
tendo percorrido 4 k. 600, fizemos pouso. Nesta parte o rio 
corre entre serras co,m a altura prcsumivel de 400 metros, as 
quaes se vão afac;tando gradualmente do leito do rio permittin-



do-lhe espraiar suas aguas e difficultando mais a navegação, 
que nos obrigou a viajar a pé, com excepção dos poços. O 
rumo geral deste dia foi de E. O rio perdeu alguns affluentes, 
entre os quaes o ribeirão Gerivá, pela direita. 

A 1 7, tendo resolvido que este pouso fosse o ultimo, fize
mos seguir duas canôas descarregadas para alcançar a Ilha 
Grande dos Paulistas, ponto este em que, segundo informações 
que obtivemos, alguns moradores da capella do S. Lourenço, Ju
quiá e Pedreado (bairros de cima da serra atravessados pela 
estrada da capital ao Ttariry) fizeram posses. Percorridos uns 
800 metros, chegámos effectivamente á dita ilha, no kil. 19 1 ; 
as aguas do rio, que já é muito baixo, dividem-se ahi em dous 
canaes, interceptando a navegação, ao menos nesta época. As 
chamadas posses dos patt!istas não são mais do que tres ou qua
tro paus derrubados por quaesquer caçadores, residentes nos 
bairros ácima nomeados, e que chegavam a este despovoado. 
Retrocedemos alguns metros e começámos a subir por um 
morro fortemente inclinado até ao seu espigão que tem uns 200 

metros ácima do leito do rio. Fizemos ahi derrubar algumas 
arvores para descortinar o horizonte, unico fim que ali nos 
levára, mas a rnatta virgem era tão espessa que ao cabo de 
duas horas de trabalho dos camaradas, ponco rec;ultado havia
mos conseguido. Verificámos, entretanto, perfeitamente que, a 
partir da Jlha Grande, o rio continúa no rumo ele NE 7 50 pelo 
menos até 3 5 kilometros de distancia; quanto ás suas aguas 
devem ellas vir de muito mais longe. Não permittindo o rio, 
pelo accidentado de seu leito, tirar a secção transversal no ponto 
extremo attingido, foi esta levantada perto do pouso, num assen
tado de 40 metros entre duas corredeiras; e ali verificámos a 
largura de 9 metros e a profundidade média de 0"'4 8. Assim 
démos por findo o trabalho neste rio. 

A 1 8, ás 7 horas da manhã, iniciámos a viagem de 
regresso, que foi bem forçada, para poder chegar ás 4 horas 
da tarde á barra do ribeirão Braro Gra11rle. 

A 1 9 fizemos algumas excursões por terra, das quaes resul
tou o reconhecimento dos seguintes detalhes: o ribeirão Braço 
Grande desde a sua fóz ao primeiro salto, que foi denominado 
Salto, percorre uns roo metros, todos encachoeirados. Este primeiro 
salto impede toda communicação, pois tem r 4 metros de altura 
e cahe numa ampla bacia, livre de pedras, tendo uns 40 metros 
de largura e 30 de comprimento. Daqui para cima nada pude
mos ver por ser difficilirno o accesso. Por uma picada de caça
dores existente subimos urna serra e fomos descer na margem 
esquerda do ribeirão Braço Grande, afim de verificar si estavam 
nas condições duas pequenas canôas que eu havia mandado fazer 
a montante dos saltos para percorrer o dito ribeirão. Nesse 
ponto levantámos a secção transversal do Braço Grande, achando 
a largura de 1 1 metros. Depois voltámos novamente ao acam
pamento, na margem esquerda do rio S. Lourencinho. 

A 20, ás 9 horas da manhã, começámos novamente a subir 
os morros, como na vespera, mas desta vez acompanhado pelos 
camaradas transportando os mantimentos e roupas de agasalho, 
calculados para uma excursão de tres dias. Como a subida é 
muito forte, tornou-se por isso penosa, tanto mais que a picada 
estava cheia de raízes; entretanto, ás 1 1 1/ 2 chegámos ao ribeirão 
e ahi mandámos logo construir um rancho, coberto com folhas 
de palmeira, conforme o uso da zona, e isto porque o transporte 
da barraca por um tal caminho seria quasi impossivel. Desce
mos então o ribeirão afim de mcdil-o desde o ponto em que 
clle se despeja de grande altura sohre o rio S. Lourencinho; e 
esta jornada, apezar de curta, não foi facil, porque nuns pontos 
a agua é pouca para dar navegação e noutros são profundos 
poços que não dão vau. Descemos até o 5.º salto, vencendo 
todos os obstaculos naturaes encontrados, mas nessa altura retro
cedemos porque os paredões cahem tão abruptamente sobre o 
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leito do ribeirão que não pudemos passar além. Nesta distan
cia, que é de 800 metros, ha magnificas paizagens. 

A 2 r, ás 9 horas da manhã, partimos do pouso, embar
cando as bagagens em urna das canôas de imbir-ussú que havia. 
mos mandado construir, tomando logar na outra; infelizmente, 
porém, taes canúas não prestaram serviço algum, vendo-nos obri
gados a abandonai-as momentos depois de nellas nos termos 
embarcado. Deu causa a isto não s6 o terem baixado as aguas 
muito como ser o primeiro kilometro ácima do pouso constituido 
por um só rapido quasi e ainda com cachoeiras. Resolvemos, 
pois, caminhar por dentro d'agua, carregando os camaradas a 
reduzida bagagem. Vencido esse primeiro kilornetro, o ribeirão 
torna-se fundo e com compridos poços, o que nos levou a rnan
d:.ir fazer uma picada, fraldeando as margens. A's 3 horas da 
tarde fizemos pouso. 

A 2 2, muito cecio, fizemos uma excursão na qual reconhe
cemos que do pouso parn cima o ribeirão não será navegavel 
na época das grandes chuvas, o que lhe tira grande parte do 
valor que lhe attribuiamos, posto seja elle o mais importante 
dos affluentes pela esquerda do rio S. Lourencinho. De um 
morro pouco elevado e situado a uns 700 metros do pouso 
verificámos que a direcção geral elo ribeirão Braço Grande, que 
até aqui 6 de S, conlin(1a na mesma direcção pelo menos at6 
tres kilornetros cm linha recta, portanto perpendicularmente ao 
rio S. Lourencinho, sobretudo o braço principal. Geralmente, 
as margens do ribeirão são baixas, seccas e arenosas, certamente 
em consequencia das inundações. Desviando-nos um pouco da 
margem do Braço (~rande, iniciámos o regresso ao pouso no 
rio S. Lourencinh<\ aonde chegámos ác;; 2 horas da tarde para 
aproveitar o resto do dia na varação do salto grande e poder 
fazer a juncção dos dois trechos do Braço Grande. Foi esta 
excursão tão perigosa corno interessante e magnifica: vencemos 
o primeiro salto, de 1 5 metros de altura, fraldeando-o e logo 
chegámos a uma bacia feita por uma outra quéda de 6 metros 
formando lindo leque: novo apertado, nova bacia e novo salto 
de 4 metros; ácima ainda, outro salto de 6 metros, no qual 
toda a agua cahe por um canal de 1 metro, á esquerda. Todos 
estes acci<lentes, incluindo as cachoeira<> da entrada da barra, 
formam um percurso <le 300 metros. Não nos foi possível 
subir mais, ficando µois desconhecida uma extensão approxi
mada de 800 metros do ribeirão Braço Grande entre os pontos 
estudados. 

A 23, ás i 1/'2 da manhã, recomeçámos a descida do rio 
S. Lourencinho, em demanda da fóz do Arêado, seu affluente 
pela esquerda, aonde chegámos ás 3 horac; da tarde. 

A 24, nada pudemos fazer por causa da chuva que cahiu 
durante o dia. O mesmo occorreu no dia 25. Notámos que 
o rio subiu 0 0130. 

A 2 5, ás r o horas da manhã, começámos a subir o ribei
rão do Arêado, mas só pudemos seguir até ao kilornetro 3. A 
direcção geral deste affluente do S. Lourenr.inho é S E, a qual 
continúa ainda do ponto em que deixámos o ribeirão. Este é 
completamente deshabilado e suas margens, geralmente apertadas 
entre morros, são revestidas de mattas virgens. Ao primeiro 
golpe de vista, as rochas vivas que afflorarn em alguns pontos 
e tambem os seixos rolados existentes no leito e em algumas 
pequena<> praias, indicam que o terreno é de constituição geolo
gica igual á do vallc do S. Lourencinho, nas suas cabeceiras. 
Não obstante haver perdido alguns affluentes, embora pequenos, 
o Arêado tem no ponto extremo que attinglinos a largura de 
r 1 metros, e na sua fóz achámos a de 7m30 e a profundidade 
média de 0"'4 o. Pudemos ainda neste dia descer o Arêado e 
o S. Lourencinho até á fóz do ribeirão do Bracinho, affluente 
muito importante, pela direita. 

A 2 i, tendo chovido bastante, nada pudemos fazer. 
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A 2 8, ás 9 horas da manhã, começámos a suhir o Braci
n ho. A sua fortissima corrente e as violentas curvas que redu
zem as visadas a uma média de 20 metros, e juntamente as 
muitas madeiras que entulham o ribeirão, tornam a sua navega
ção, até, perigosa. A's 4 horas da tarde fizemos pouso. 

A 29, proseguimos a viagem, com as mesmas difficuldades 
da vespera; porque, embora o ribeirão não tenha cachoeiras, os 
paus que nelle abundam tornam bem ardua a faina da navega
ção. As margens do ribeirão são montanhosas, especialmente a 
direita, composta de espigões que vêm morrer n'agua. A's 4 
horas da tarde fizemos pouso. 

A 30, ás 8 horas da manha, continuámos a subir o ribeirão 
e pouco úcima encontrámos um affluente pela direita, com o 
mesmo nome de Bracinho. Pouco adeante está o porto da 
estrada que vae para S. Paulo. Subimos ainda algumas cente
nas de metros e fizemos pouso, ás 2 horas da tarde, tendo antes 
verificado que si não fossem as tranqueiras teriamos feito mais 
uns 800 metros. O perp1rso total do Bracinho íoi de 1 7 kilo
metros e o curso é parallelo ao do S. Lourencinho. As secções 
transversaes no porto da estrada e na barra foram levantadas. 
Neste dia descemos todo o Bracinho e ainda o S. Lourencinho 
até á barra do Pedreado, C)Ue aliás é pequena distancia. 

A .) 11 ás 1 o horas da manhã, ~omeçámos a subir o 
Pe<lreado, que logo depois de transposta a barra se alarga con
sideravelmente parecendo um rio de bastante agua; é franca
mente navegavel, mesmo nas nove correcleiras que encontrámos 
neste dia e algumas das quacs com um declive de 5 °fo. Na 
primeira parte do percurso, isto é, até ao ultimo morador, encon
tram-se nas margens muitas terras accrescidas e seguras pelas 
graminaceas que as cobrem ; na segunda parte, porém, os espi
gõcs começam a approximar-se da agua e as margens passam 
a ser de terrenos firmes, cobertas de maravilhosas mattas virgens. 
O leito do rio (: bellissimo, arenoso e cheio de rochas e seixos 
rolados que se divisam perfeitamente atravez da limpidez da 
agua. A's 4 1/"!. da tarde, não havendo descampados, mandámos 
fazer uma pequena derrubada para armar a barraca, em frente 
a um ribeirão que afflue pela direita, 110 kil. 5,500. 

A 1 de Agosto, ás 8 horas da manhã, partimos do pouse 
e depois de percorridos uns 600 metros chegámos ao salto que 
foi denominado Barão Homem de Mello; bella quéda de aguas 
em dois degraus successivos, sendo um de 1 moo e outro de 
i 111 50. As rochas que elle deixa a descoberto apresentam diver
sas qualidades, predominando granito muito fino, quartzo duro e 
mica e schisto. Pouco depois ele ser feita a varação das canôas 
tivemos de fazer pouso. 

A 2, continuámos á viagem até uma ilha, no kil. 7,04 7, de 
onde não nos foi possível subir mais. Abaixo desta ilha afflúe, 
pela direita, o ribeirão ela Caçada, que tem na barra a largura 
de 6m20. Na ilha levanLámos a secção transversal do Pedreado, 
achando a largurn de 16 metros, a profundidade maxirna de 
111125. Descemos então o Pedreaclo até ao sitio de Francisco 
Sabino, onde fizemos uma pequena excursão com o fim de obter 
detalhes topographicos, e depois continuámos a descida até á 
barra, onde a secção transversal deu a largura de 1 o metros, a 
profundidade maxima de 2m28 e a velocidade média de 8"'S 
por segundo. 

Do dia 3 ao dia 1 r ele Agosto estive auseme do serviço. 
A 1 2 1 começámos subindo o ribeirão Bocca para cima, 

affluente do S. Lourenci nho pela direita, o qual hoje tem sua 
barra numa deáa deste rio. Percorremos 4 kilometros, deten
do-nos nesse ponto porque o ribeir:Io se esprnia tanto que a 
largura média, qu<' é ele 6 metros, passa a ser ele r J. O Bocca 
para cima recebe, a uns 400 metros de sua f6z, o ribeirão Braço 
ela Barra, pela direita, e cuja fóz mal se percebe entre espesso 
capinzal. Acima e pela mesma margem afflue o G-urupú, alar
gando-se então o Bocca para cima. Subindo mais até uns 3 
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kilometros da barra, vem pela esquerda uma agua grande, deno
minada Braço Comprido. O ribeirão Bocca para cima, na parte 
que percorremos, tem muitas madeiras que ninguem retira do 
leito, porque suas margens são inteiramente deshabitadas. Tem 
tambem 4 grandes corredeiras. 

A 13, regressámos á barra do Bocca para rima, cuja secção 
transversal levantámos verificando a largura de 611160, a profun
didade maxima de 0,59. O riheirão é tortuoso; a principio 
tem muito lodo, mas depois torna-se cheio de pedras graúdas e 
cascalho. Subimos a um morro que nos permittiu definir a 
bacia do Leonel, affluente do S. Lourencinho pela esquerda. 

A r 4, ás 8 horas da manhã, pnrtimos da barra do ribeirão 
Bocca para cima com destino á barra do Sobe-Desce, outro 
afflucnte do S. Lourencinho lambem pela direita, cuja subida 
effectuámos até ao kil. 31800, em que elle corre na direcção 
mais geral de N O. O ribeirão é bonito e correntoso, mas 
muito sujo; porque, não sendo habitado, ninguem o limpa das 
grandes trnnqueiras que annualmente se vão accumulando com 
as enxurradas; o seu primeiro trecho é tortuosissimo e as suas 
margens cobertas de mattas espinescentes; na segunda parte, as 
mattas são cobertas de matta virgem tão alta que nos impediu 
de tomar detalhes topographicos. O leito é de cascalho, pedre
gulho e arêa grossa; a agua, muito lirnpi<la, deve vir de uns 3 
kilometros ácima do ponto que attingi, e até ao qual o Sobe
Descc não perdeu nenhum tributaria. Ali tirámos a secção 
transversal, que deu a largura de r o metros; na barra, onde 
tambem a levantámos, deu a de 7 metros, com a profundidade 
maxima de 0"'38. A's 5 horas da tarde fizemos pouso, de volta 
na barra do Sobe-Desce. 

A r 5, acabámos de descer todo o rio S. Lourencinho até 
á barra do rio Itariry, tendo neste percurso obtido alguns deta
lhes topographicos de certa importancia. 

A r 6, choveu, pelo que ficámos na barra, tendo apenas 
aproveitado uma entreaberta para fazer uma excursão pelo trilho 
que ali atravessa e que dizem ser estrada para a capital. 

A 1 7, ás 7 1/.J. horas da manhã, começámos a subir o no 
Itariry, tendo feito pouso ás 3 horas da tarde depois de haver 
percorrido uns r 2 kilometros, na direcção mais geral de L. 
Todo o curso do rio é acompanhado, ora de um lado, ora ele 
outro, de bellas praias de arúa grossa; é bem largo, e posto que 
na sua barra tenha apenas a largura de 24 metros, podemos 
dar-lhe a média de 30. As margens são altas. 

A r 8, continuámos a subir o Itariry, que nesta parte corre 
na direcção geral de SE, tendo, sem alteração alguma, o mesmo 
aspecto do trecho percorrido na vespera. A vegetação das 
margens é uniforme, predominando as gramineas e mimosas. 
Sente-se o cheiro alliacco da guararema, indicio de hoas terras, 
fama de que sempre gosaram as do Jtariry. 

A 19, continuámos subindo o Ttariry até á confluencia dos 
rios <lo Azeite e Guanhanhan, que o formam. Foi ainda na 
direcção mais geral de SE o rumo e verificámos que a exten
são total do rio ltariry é ele 34 k. ooo, no qual se encontram 
diversas corredeiras e as cachoeiras Comprida, Funil, Caracol e 
Quebra-Canôa. Atravessam o rio, desde o ribeirão da Teagem, 
seu affluentc pela direita, até á cachoeim do Caracol, os terrenos 
pertencentes ao aldeamento de indios do Itariry e que elles cha
mam ele silios t!e .Jôra. dando o nome ele s/lios dt! deulro aos 
que tem frente para o rio do Peixe, afflu~nte do Ttariry pela 
esquerda e no qual os ditos índios preferem habitar. Na parte 
occupada por estes não vimos lavoura, nem vestígios della; 
tambem não vimos nenhum selvicola puro e só encontrámos 
uma casa. 

A 20 começámos o serviço pelo levantamento das secções 
transversaes dos rios Itariry, no seu começo, e Azeite e Gua
nhanhan, cada um na sua fóz. O primeiro deu a largura de 
24 metros, a profundidade maxima de 0 11183 e a velocidade 



rnfalia de 160 litros por segundo; o segundo a lal'gura de 2 5,50 
metros, a profundidade maxima de 0"'67 e a velocidade média 
de 2 r o litros por segundo; e o terceiro, a largura de 19 metros, 
a profundidade maxima de 0"'80 e a velocidade média de 3060 

litros por segundo. Como se vê, o Azeite é uma agua quasi 
parada, o que se explica pelo seu volume ser pequeno e ainda 
rcpre.':isado pela do Guanhanhan. F amos aqui procurados por 
innumeros enfermos, especialmente mulheres e creanças, que em 

geral se queixam de dôres no estomago, symptoma evidente do 
mal di: fame de que soffre toda esta gente, que vive na maior 
miscria e não se alimentam quasi. Em geral, recommendámos 
melhor alimentação e mais hygiene; comtudo, a alguns enfermos 
fornecemos medicamentos. A's 8 horas começámos a subir o 
Guanhanhan e só parámos ás s horas da tarde, sendo aliás 
quasi noite. Fizemos o acampamento proximo ú picada que vac 

parn Pernhybe, cm frente á barra do ribeirão do Olco, afflucntc 
.cio Guanhanhan pela esquerda. O pcrcmso foi violento: dez 
kilometros, com fortes cachoeiras que obrigaram á trabalhosa 
varação. A' excepção do vVright, affluente pela esquerda, e do 
Areado, affluente pela direita, os outros cursos de agua não têm 
nomes, são pequenos e acham-se quasi seccos. Quanto as cachoei

ras, a que o povo chama saltos, são em numero de 6. Sendo 
apenas importantes a Comprida, a Topetuda e a da Figueira pas

sámos tambem 4 corredeiras. Esta parte do rio é a unica habitada. 
A 21 démos descanço ao pessoal por ter de seguir no dia 

immediato a pé para a aldeia de Peruhybe, no littoral. 
A 2 2, ás 6 horas da manhã, partimos do acampamento, 

começando a percorrer a picada que vae desde o Guanhanhan, 
no município de Tguape, a Peruhybe, no municipio de Conceição 
de TLanhaem, para ficar bem estabelecida a ligação entre estes 

pontos. Esta picada, sem conservação alguma, é o que resta de 
uma estrada feita ha longos annos pelos moradores do Itariry e 

do Azeite, com auxilios pecuniarios do Thesouro da Província; 
e não havendo hoje transito e sendo ella lançada atravez de 
extensa varzea, póde calcular-se o que será no tempo das chu

va<:, quando agora, após prolongada secca, tivemos de fazer esti

var alguns pontos em que a picada desapparece submergida 
em aguas podres e infectas! A's 5 '/1. horas da tarde, tendo per
corrido mais de 8 k. ooo, chegámos a uma tapera onde pernoi

támos. Neste trajecto cortámos por vezes o ribeirão do TVrig-hl 
e alguns correges seus affJuentes; dobrámos um serrote bem 
extenso que divide estas aguas pertencentes ao systema fluvial 
do Itariry, das aguas do Ubatuba, pertencentes ao systema flu
vial do rio Branco, que desagua no oceano, á direita de Peru

hy be. Atravessámos tambem o dito Ubatuba e os ribeirões 
Anadia e Sargo, ficando o pouso á margem esguerda do ribei
rão Cabuçú, todos tributarios <lo mencionado rio Branco. Atra

vessámos mais alguns serrotes e dobrámos a encosta pedregosa 
de uma serra a que chamam de Anadia e que, npezar de baixa, 

é a mai!:> elevada que se encontra. 
A 23, bem cedo, continuámos a excursão, atmves~ando logo 

o ribeirão Cabuçú e mais tarde os ribeirões Catanduba e Vuapê, 
começando então a subir a Serrinha, serra bem alta mas que a 

picada sómente corta na fralda a pequena altitude e da qual se 
vé o mar, cujo ruído aliás se ouve de muito mais longe. Des
cendo a Serrinha, encontrámos os correges do mesmo nome, o 
do (irilho e o de S. João, até chegar ao porto do rio Coatinga, 

onde verificámos ter a picada a extensão total de 1 4 k. 1 oo. 
Neste ponto tomámos canôas para descer ao porto ele Peruhybe. 
Este rio Coatinga, descendo pela direita, e o Preto, descendo 
pela esquerda, encontram-se e formam o rio Branco, que é inva

dido pelas aguas do mar, o que o toma um mangasal com 
diversos canaes. Chegando ao porto da aldêa, que é parallelo 
ao porto da estrada telegraphica e desta separado apenas por 
uns :)O metros, continuámos a pé por um grande areão até á 
capella, numa extensão de r kilometro. 
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O dia 2L~ passámol-os dcscançando cm Pcruhybc. Tambem 
nesta aldeia foi dia de de~canço geral, porque o S. Bartholomeu 
persegue implacavelm~nte a quem trabalha... Assim pensa o 

povo. Ha ali 85 casas, em diversas ruas e um largo, sendo a 
principal rua a estrada telegraphica. Tem escola do sexo mas
culino. A população é excessivamente miseravel, entregando-se 

toda á pescari~. 

A 25, ás 6 1 /~ horas da manhã, iniciámos o regresso para 
o acampamento no rio Guanhanhan, onde chegámos á r hora 

da tarde, tendo-se feito viagem forçada, mas sem incidente algum. 
t\ 26, ás 6 '/'! horas da manhã, partimos da fóz do ribei

rão do Oleo e ás 3 horas d;:i, tarde fizemos pouso, tendo per

corrido 7 k. 6 59, no rumo geral de L, e encontrando apenas 
uma cachoeira, mas est~ com o desnivelamento de 1m40, pelo 

que foi n<"cessario fazer a varação das canôas. Durante este 
percurso o rio Guanhanhan só perdeu pequenos affluentes que 

em nada lhe diminuiram o volume de agua; suas margens são 
geralmente encapoeiradas, vcstigios da moradia que os bugres 
aqui tiveram outr'ora e tambcm de um morador que daqui sahiu 

ha poucos annos. A agua é limpida, e o rio, geralmente estreito 
e cheio de tranqueiras, é correntoso e tem pequenas praias. 

A 2 7 partimos do acampamento ás 6 1/z horas da manhã 
e, apezar de só termos feito pouso ás 3 horas da tarde, apenas 
pudemos percorrer 1 k. 800, ainda no rumo geral de L. A 
morosidade da marcha foi devida a diversas causas, entre as 

quaes a de augmentarem as tranqueiras que foi preciso cortar a 
machado, os baixios em que as canôas passavam arrastadas e 
seis cachoeiras que tivemos de vencer para chegar ao Salto 
Ci-ra11de deste rio, e a jusa.nte do qual, e numa ilha, fizemos o 

pouso. Neste ponto ha um labyrintho de pedras de grandes 
dimensões, por entre as quaes correm as aguas sem entretanto 
existir um canal, de modo que foi por cima dessas pedras e 

numa extensão de 80 metros que, com grandes esforços dos 
camaradas, fizemos passar duas canôas e ainda varar o Salto 
Grande, para continuar a viagem a montante do mesmo. O 

salto é ainda mais largo do que o lt:!ito ordinario do rio e cons
tituido por dois degraus com um desnivelamento total de 7 
metros, cahindo a agua em cada um dos ditos degraus, por dois 

canaes, o que dá excellente impressão, apezar da falta de agua 
gue se nota. 

A 2 8 choveu e trovejou, pelo que não pudemos sahir do 
acampamento. 

A 29, apezar do tempo brusco que fez, resolvemos seguir 

deixando o acampamento no mesmo logar. Logo a montante 
elo salto, o rio faz um assentado de cerca de 1 kilometro, ao 
cabo do qual apparece uma pequena ilha de arêa. Continuámos 
ainda até onde o leito do rio, numa extensão superior a 300 

metros, que as canôas não podem transpôr por causa das innu
meras pedras e por espraiar-se a agua, tem a largura média 

<lc 3 5 metros. Nas barrancas ha bastantes bananeiras trazidas 
do antigo aldciamento de indios pelas enchentes. Encontrámos 
alguns affluentes, sendo os dois maiores pela esquerda e um 
delles com a largura de 6"'80. Percorremos, pois, dois kilome
tros, dando por findo o trabalho do Guanhanhan, depois de 

havermos caminhado a pé uns 400 metros e reconhecida a abso
luta impossibilidade de continuar, pelo menos na actual cpoca 
de secca, tendo-nos auxiliado já as aguas das ultimas chuvas. 

A 30, ás 7 horas da manhã, iniciámos a viagem de regresso 
até á barra do ribeirão do Oleo, aonde chegámos ás 2 horas da 

tarde. Aproveitámos o resto do dia para uma excursão ao salto 
grande do Oleo, a uns 500 metros de distancia, e cujo ultimo 

degrau tem 7 metros de altura. 
A 3 1 continuámos a descer o Guanhanhan, chegando ao 

meio dia á barra do rio do Azeite, onde acampámos. 
A 1 .º de Setembro começámos a subir o rio do Azeite, 

que desde a barra é cheio de enormes blocos de quartzo que 
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Volta do Paulista Barra do rio ltapirapuan 



só vã.o terminar numa pequena cachoeira, tendo a extensão de 
300 metros. Começam então as assentadas ou poço~. mas estes 
são os mais irregulares que temos encontrado, quer quanto á pro
fundidade, quer quant<i á largura, porque o canal do rio varía entre 
dois e trinta metros! Não ha, no percurso de hoje. cadioeira 
alguma que mereça especial menção, mas nem por isso a via· 
gem foi fac il, porquanto sendo geralmente baixo o leito do rio 
e este cheio de calhaus, é constante o perigo das canôas esbar
rarem nelles. Entretanto, ha sensíveis diffcrenças de nivel entre 
os assentados. Parftmos o serviço ús 3 horas da tarde, tendo 
percorrido 7 k. ooo, na direcção mais geral de N a S. 

A 2 proseguimos o trabalho, encontrando logo o Trav('ssão 
Grande, bonita barreira de granito opposta ás aguns <lo rio que 
ali despejam o seu volume total, posto que pequeno, por um 
canal de dois metros. Mais úcima começam ns lages graniLicas 
que guarnecem as margens do rio em toda a sua extensão, até 
que o proprio leito corre sobre as mesmas !ages inteiras e com 
a largura de cerca ele 4 o metros. Chegados ao kil. 9 parámos, 
por ver que era impossivel continuar: tinhamos percorrido um 
total de 2 kilometros, no rumo geral ele S; o canal media 8111
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de largura e as !ages graniticas a descoberto na margem esquerda, 
e que fazem verdadeiramente parte do leito do rio, medem 
r 81114 o. A secção transversal foi aqui levantada, encontrando.se 
a pro[undidade maxima de 0 11148. 

A 3 descemos o rio do Azeite até ú sua barra e a 4 
démos clescanço ao pessoal, que se achava fatigado. 

A 5 effectuámos a descida do Itariry até á barra do rio do 
Peixe, seu affluentc pela esquerda, e começámos a subir este, 
parando ás 4 horas da tarde no kil. 3,900. Todo este percurso 
foi feito arrastando-se as canôas, ora sobre as pedras das cachoei
ras, ora sobre a arGa dos baixios. As margens deste rio são 
habitadas e despidas de mattas; as aguas têm côr avermelhada, 
como nenhuma outra das que por aqui temos visto e que sem 
exccpção são crystalinas. Encontrámos duas famílias de indios, 
ambas vivendo na maior miseria e alimentando-se em geral dos 
generos qne furtam aos visinhos, pois os individuas desta raça 
nada criam, nem plantam. A uma dellas, que nos encheu ele 
pedidos de toda a sorte, acabámos por dar-lhe uma foice. Pedi
ram-nos para informar o governo ela miseria em que vivem e 
da necessidade que, dizem elles, têm de dinheiro, ferramentas e 
roupas. Consta-nos que estes mesmos indios já foram a S. 
Paulo buscar ferramentas e que as venderam ou trocaram por 
aguardente antes de chegarem a este aldeiamento. 

Nos dias 6 e 7 choveu muito, impossibilitando a continua
ção elo serviço. 

A 8 choveu até ás IO horas, de modo que depois dessa 
hora ainda proseguimos. Chegámos a uma grande cachoeira 
com a extensão total de 3 T s metros, a largura de 40 metros e 
um desnivelamento approximado de 4 metros. Varada esta 
cachoeira, operação qnc levou mais ele r hora, chegámos fts Tres 
Barras, denominação impropria, porr1ue ahi só ha duas barras 
que se encontram: a do ribeirão do Peixe e a elo ribeirão Ma
rianno, c1ue formam o rio do Peixe. A terceira barra, que é a 
do ribeirão do Braço do Meio do rio do Peixe, acha-se a 350 

metros distante, no ribeirão do Marianno, ao qu;tl afflue. A lar
gura deste ribeirão Braço do Meio 6 de b"'oo e a profundidade 
maxima de om_~o. A largura do J\fariano 6 de s'"oo e a pro
fundidade maxima de 0 111 20. A largura do ribeirão do Peixe é 
de 70100 e a profundidade maxima de 0"'35. E', pois, este 
ultimo o que traz mais agua, e desde as Tres Barras até á fóz 
o rio do Peixe tem a extensão total de g k. 24 t ,1J. A secção 
transversal levantada na fóz não merece confiança, porque a cor
rente irregularissima não permitte o bom funccionamenlo do 
mulinete; o resultado obtido foi o seguinte: largura. to metros; 
profundidade maxima, 2 2 metros. 
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A 9 effecluámos a descida dos rios do Peixe e Itariry, 
entrando no S. Lourenço, onde fi.?.emos pouso ás 5 horas da tarde. 

A 1 o continuámos a descida do rio S. Lourenço até á 
barra do ribeirão do Faú, e não começámos a subir este curso 
ele agua porque a chuva que sobreveio nos impediu. 

De r 1 a r 3 cahiram fortes chuvas que suspenderam o 
serviço. No ultimo destes ditts o ribeirão havia subido tanto e 
despejava tanta agua que por si s6 encheu o S. Lourenço! Era, 
pois, impossivel subil-o, flnbora a chuva cessasse; e tendo de 
esperar o abaixamento das aguas resolvemos descer at6 á Prai
nha, a poucos kilomctros abai:"O, tanto mais que realisando.se ali 
algumas festas religiosas de r s a I 7 e o pessoal tendo, de bom 
grado, dispensado os domingos aproveitar para a festa, era ju~to 
que lhes satisfizessemos esse desejo, tanto mais que o serviço 
não soffria. 

De r 4 a r 6 estivemos, portanto, na freguezia da Prainha. 
A r 7 partimos !1s 8 horas da manhã em direcção ao Faú, 

que ainda encontrámos bem correntoso e com tanta agua que 
resolvemos suhil-o e fazer o levantamento na descida, favorecido 
pela corrente. 

A T 8 continuámos a subir até ao Salto G-rande, ultimo 
ponto aonde chegam as canôas que por aqui navegam. As mar
gens são geralmente baixas e em sua maior parte alagadiças e 
toda<; encapoeiradas. A extensão do Faú, desde a barra ao salto, 
é de 15 kilometros, na direcção geral de N O, sendo a sua lar
gura mtli irregular, conservando comtudo alguma uniformidade 
na parte inferior, que é a mais estreita. A jusante do salto a 
largura é apenas de 3 metros. 

A r 9 fizemos nma excursão ao Salto seguindo a pé por 
um trilho aberto ha pouco, visto que o antigo caminho dos 
moradores, assim como o leito do rio, aliás encachoeirado, se 
acha obstruído pelas madeiras de uma grande roça. O salto 
tem dois degraus ou talvez possa dizer tres, sendo o total das 
quédas de 1 3 metros. A largura elo ribeirão a montante do 
salto 6 de 1 6 metros. 

A 20 estivemos parados por causa da chuva. 
A 2 r descemos até ú barra, onde levantámos a secção 

transversal, seguindo depois para a Prainha. 
A 23 e 24 cahiram fortes chuvas, pelo que tivemos de 

ficar na Prainha. 
A 2 5, ás 7 horas da manhã, partimos ela Prainha e entrá

mos no Bigoá ás ro horas da manhã. Apezar de um pouco 
correntoso, é este ribeirão de agua muito suja e o mais estreito 
e sujo de quantos temos na\'egado. r\té ás 3 horas da tarde, 
em que fizemos pouso, percorremos r k. 800. 

A 26, ás 7 horas da manhã, continuámos a subir o Bigoá 
e fizemos pouso ás 3 horas da tarde. Sempre tortuoso, porém 
ainda mais estreito porque a sua largura média é de 3 metros, 
é bem limpo e isento de impecilhos. E' regularmente habitado, 
mas os seus moradores usam de preferencia um caminho que 
começa á margem direita do S. Lourenço, um pouco abaixo da 
Prainha. 

A 2 7, não podendo as curvas do ribeirão ser vencidas 
pelas canôas e tendo verificado que o caminho dos moradores 
é intransitavel, levantámos a secção transversal no ponto extremo 
attingido, a qual deu a largurn <le 311160, a profundidade maxima 
ele 0"'72. Descemos então até á barra, onde tambem levantá
mos a secção transversal, que deu o seguinte resultado: largura, 
5"'00; profundidade maxima, 0"'70. Descemos o S. Lourenço 
até á barra do rio Bananal e levantámos a secção deste ultimo, 
que deu a largura de r6"'50, a prnfunclidacle maxima de 0 11173 
e a velocidade média de 4.5so litros por segundo. Tendo per
corrido 1 k 300 deste rio, fizemos pouso ás 3 horas da tarde. 
Desde a barra, as suas aguas são limpidas, o leito arenoso e as 
margens encapoeiradas, denunciando os vegetaes que as reves
tem a excellente qualidade das terras. 



. A 28, ás i horas da manhã, partimos do pouso e prose
gu1mos o levantamento até a jusante da cachoeira Escondida, que 
constitue a primeira secção do Salto Grande do Bananal, no 
kilometro 7, tendo antes passado o Saltinho, o Salto Piúva, a 
cachoeira do fü;pelho e uma omra cachoeira ou travessão, sem 
nome. O primeiro salto tem a altura de om40 e o segundo a 
de o'n8o e a cachoeira a de om35. Quanto aos affluentes encon
trados foram em numero de tres, merecendo ser mencionado 
apenac; o Taquarussü, pela esquerda. Não obstante as terras 
serem de primeira qualidade e de facii communicação, ha ape
nas nove moradores neste rio, sendo que o ultimo mora ainda 
abaixo da cachoeira do Espelho; a razão disto é que as terras 
deste ponto para cima e até emendar com as terras <levolutas 
pertencem a um só dono, que não reside aqui. O Bananal, 
neste trecho, tem a largura de l 5 a 20 metros e o seu leito é 
sempre arenoso, destacando-se ús vezes grandes blocos de quart?.O 

e ele granito. 
A 28 cahiram fortes aguaceiros que impediram a varação 

das canôas para montante do Salto Grande, cuja extensão pude
mos comtudo verificar ser de l 20 metros. Denominámos cachoeira 
Escondida a parte inferior do referido salto, numa extensão 
approximada de 60 metros, porque as aguas effectivamente cor
rem por baixo de grandes blocos e atravessam caldeirões enor
mes e jú perfurados, sendo que a agua que se vê correr é em 
verdade uma pequena parte da que realmente corre escondida, 
o que mostra ser um sm11idou1·0 em formação. A montante do 
salto existe um travessão com um metro de altura e 7 de lar
gura, sendo de r o metros a largura total do rio. Segue-se um 
canal com a largura de 7 metros, entre rampas de lages de 
extensão consideravel, fortemente inclinadas e polidas e recorta
das de caldeirões na linha d'agua, as quaes terminam numa 
outra quéda onde a maior quantidade de agua atravessa por tres 
fendas principaes e a restante corre por sobre as pedras com 

uma quécla de 2 metros. 
A 30 fizemos varar as canôas por um caminho existente 

na margem direita, na extensão de 1 20 metros; é um pequeno 
morro. Logo que partimos de montante do Salto Grande tive
mos de atravessar a cachoeira da Lage Grande, formada por 
dois degraus e com a largura de 30 metros, um travessão e 
mais dois saltos de um metrÓ cada um, e em todos elles foi 
necessario descarregar as canôas. Percorremos um total de 
1 k. 300, ao cabo dos quaes deparou-se-nos extensíssima pcdra
ria, em grandes blocos, onde reconhecemos ser impossivel conti

nuar o trabalho neste rio. 
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A J .º de Outubro fizemos uma excursão por cima das 
pedras, aliás bem lisas, afim de ver se ainda seria possível con
tinuar o trabalho. A varnçií.o, porém, tinha de ser feita sobre 
dois morros, embora por caminho existente, mas na extensão <le 
600 metros, trabalho esse que os camaradas não estavam em 
condições de realisar. Démos a este novo obstaculo o nome de 
Cachoeira do lnferno, porque a agua corre nella com um ruido 
similhante ao do trovão. A altura da parte visível desde baixo 
e que tem a extensão de l oo metros, é de I 2 metros. A 
jusante tirámos a secção transversal do rio, verificando a largura 
de 30 metros, a profundidade maxima de om8o. /\o meio dia 

começou a chover, impedindo o regresso. 
A 2 continuámos parados por causa da chuva e a 3 pude

mos descer até ao ponto cm que o Bananal é atravessado pela 
antiga estrada e hoje suja picada que vae da Prainha a Jguape. 

A 4 fornos por terra até á freguezia da Prainha, afim de 
obter detalhes topographicos. O caminho que, como disse já, é 
pe5simo, mediu 7 k. I 04, que fizemos quasi sempre debaixo de chuva. 

A 5 estivemos retidos na freguczia por causa da chuva. 
A 6 continuámos com trabalho de topographia, seguindo 

até ao alto do espigão divisor das aguas dos ribeirões do Leite 
e l\[oraes, na distancia de ·1 kilometros. Voltámos á freguezia. 

A 7 ·regressámos da Prainha ao no Bananal, por terra, e 
tomamos as canôas, descendo este no e o S. Lourenço até ali ' 

á sua barra. 

A 8 choveu, mas ainda assim num intervallo pudemos levan
tar as secções transversaes dos rios S. Lourenço e J uquiá-guassú, 
no ponto em g ue os dois confundem as suas aguas. 

A 9, ás 7 horas da manhã, deixámos o acampamento, 

c?meçan~o a su~ir o ;·io Juquiá-guassú, que é a continuação do 
no Juqma. Paramos as 3 horas da tarde, tendo percorrido 1 2 

~ilometros, na direcção geral de N, durante os quaes o rio que 
e bem fundo conserva a mesma largura, e do seu leito emer
gem blocos de pedra que amenisam o sombrio da paizagem. 
De um .e outro lado ha espigões que vêm morrer nagua; sobre 
elles existem plantações e sities em plena decadencia. Geral
mente as baixadas entre os espigões são alagadiças. Não exis
tem maltas virgens proximas da agua, tendo sido derntbadac; 
pelos norte-americanos que aqui se' estabeleceram após a g·uerra 
da Successão. · 

A 10 subimos ainda o Juquiá-guass{1 até ao ribeirão do 
Poço Fundo, seu afüuente pela margem direita. E' aqui a séde 
da fazenda do mesmo nome, importante propriedade agricola na 
qual estão sendo feitas diversas construcções e· montadas machi
nas, tendo sido introdu7.ido o arado, que é uma novidade nesta 
região. Desta fazenda ba um caminho que acompanha o ribei
rão e se dirige ao cafezal, atravessando uma grande van:ea, 0 

qual medimos, achando 6 kilometros, dos quaes os tres primei
ros vão no rumo O e os outros tres no rumo N. O dito ribei
rão não é navegavel, posto que tenha 6 metros de largura e 
bastante agua, mas esta acha-se estancada para as necessidades 
da fazenda. O tanque é enorme. D'entre os diversos affluentes 
de ribeirão destacam-se os de nome: Braço da Canella e Braço 
da Estrada: este ui.timo é atravessado pela estrada que se dirio·e 
a Santo Antonio do Juquiá. :::. 

A 1 1 choveu todo o dia. Ficámos, pois, no acampamento. 
A 1 2, ás 7 horas da manhã, continuámos a subir o Juquiá

guassú e ás 4 horas da tarde fizemos pouso, tendo percorrido 
1 2 kilometros, na direcção geral de N N E. Neste percurso, em 
que o rio conserva a sua tortuosidade e largura, recebe elle alguns 
affluentes, entre os quaes o Cantagallo, Coruja, Lagoinha e Lopes, 
pela esquerda; e outro Lopes e Juca Alves, pela direita. Na 
primeira parte continuam ainda as varzeas e na segunda já os 

espigões se approxirnam da agua. 
A 1 3, ás 7 horas da manhã, continuámos a viagem e pará

mos ás 4 horas da tarde, tendo percorrido 1 2 kilometros no ) 

rumo geral de N E. Foi neste dia que encontrámos a primeira 
corredeira e tambem as cachoeiras Lageado, Cachoeirinha e Tope
tudo. Nos barrancos encontram-se bastantes blocos isolados e na 
margem direita paredões granitices. A Cachoeirinha, ácima. citada, 
é constituída por diversas ilhas e blocos de pedra, que formam 
diversos pequenos degraus. Rntre os affluentes, encontrámos pela 
direita, o ribeirão das Costas, tam bem chamado da Barra, o rio 
Assunguy (kil. 40), os ribeirões das Lavras, Topetudo e Braço, 
tendo este ultimo um affluente com a denominação de Boho. 
Pela esquerda recebe o J uquiá-guass(1 simplesmente o ribeirão 

de Cachocirinha e um outro sem nome. 

A r 4. entrámos pelo ribeirão do Braço, aproveitando um 
pessimo trilho existente e que dizem ser a estrada que vae para 
o município do Pilar e para a aldeia de S. Miguel Archanjo. 
Fomos até 2 kilometros, verificando que o ribeirão é mui cor
rentoso e tem dois affluentes, o Bobo e o Topetudo, devendo.se 
notar que este ultimo nasce num grande pico chamado Pão de 
Assucar, onde nasce tambem o ribeirão do Topetudo, que afflue 
directamente ao Juquiá-guassú e que já mencionei. 

A r S não pudemos levantar o acampamento, por causa da 

chuva. 
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Cidade de lguape (N.o 1) 

Amontoamento homogeneo em sambaquis antigos. Sambaqui da 
Campina. Rio Pariquerassú (N.o 3) 

Sambaqui da Campina. Rio Pariquerassú (N.o 5) 

Sambaqui do José Lisboa (coberto de malta virgem) Rio lri riaia (N.o 7) 

Antiga costa do mar grosso. Morro da Paixão (N.o 2) 

Logar de fogueira com cinzas e carvão no fundo do sambaqui antigo. 
Sambaqui de Jepuruva. Rio Ribeira (N.o 4) 

Sambaqui mais recente Casqueiro da Villa Nova. Mar Pequeno. (N.o 6) 

Sambaq11i gemeo da Aroeira (SE). Rio lririaia (N.o 10) 
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A t 6 continuámos a subir o rio Juquiá-guass{i, primeiro no 
rumo de L e depois no de S, tendo percorrido cerca de 4 kilo
metros até chegar á Cachoeira Grande. Antes, porém, desta 
cachoeira encontrámos outras cinco. A jusante da Cachoeira 
Grande reside o ultimo morador do Juquiá, começando aqui a 
parte média e desconhecida do rio. Em todo este percurso 
abundam os blocos isolados e as grandes lages, bem como os 
affluentes, d'entre os quaes s6 pude obter os nomes dos ribeirões 
do Chicharro e da Cachoeira Grande, este nascendo no morro da 
Boa Vista e ambos affluindo pela esquerda. 

A 17 choveu; pelo que não pudemos trabalhar. 
A r 8, tendo resolvi do parar o serviço elo rio J uquiá-guassú 

a jusante da Cachoeira Grande (kil. 4 7), começámos a descida 
do mesmo até á barra do rio Assunguy, do qual percorremos 
apenas T k. 800, tal é a distancia a que começam as cachoeiras 
e aonde chegámos ás 4 horas da tarde. Taes cachoeiras, impro
priamente chamadas salto do Assung1ty, são formadas por uma 
grande lage, com canaes cüversos, nos quaes porém é di fficilima 
a varação. Têm approximadamente um kilometro de extensão. 

A r 9 fomos pelo caminho que margeia o Assunguy até 
ao porto de cima e no qual medimos 1 k. 700. Não encon
trando ali canôas que nos transportassem para diante e achan
do-se o caminho intransitavel, resolvemos voltar, dando por findo 
o serviço neste rio, tanto mais que a epoca é já impropria para 
o trabalho nesta região. 

A T 9 regressámos á barra do Assunguy e descemos o 
Juquiá-guass1í até á barra do Quilombo, tendo verificado, na pas
sagem pelo ribeirão Fundo, que este não pennittia a entra<la das 
canôas. 

A 20 começámos a subir o rio Quilombo, parando ás 2 

horas da tarde, depois de ter percorrido 3 k. 500, no rumo 
geral de N O, em que elle corta uma grande varzea, geralmente 
alagada, sem barrancas e completamente tomada pelas gramíneas. 
Os primeiros moradores encontram-se estabelecidos no logar onde 
fizemos pouso, que é um pequeno espigão. O rio é muito tor
tuoso e acha-se tão obstruido pelas madeiras que sobre o seu 
leito têm derrubado os roceiros que tive de abrir o caminho 
com as foices l 

A 2 1 continuámos a subir o Quilombo, parando ás 5 horas 
da tarde no kilometro i 2,500, tendo seguido o rumo geral de 
N NO. O rio é sempre tortuoso e o seu aspecto geral pouco 
differe da parte anteriormente percorrida; apenas na margem 
direita existem diversos sítios, por ser nella que se encontram os 
espigões da terra firme mais proxima. 

A 2 2 subimos ainda o Quilombo até ao kil. 2 2 em que 
elle tem o rumo de N . Encontrámos mais moradores e duas cor
redeiras, sendo bem correntoso o ric. Neste ponto parámos o 
serviço quer por ser a agua pouca, quer por escar o leito cheio 
de tranqueiras. Os affluentes do Quilombo, que têm nome, são, 
a partir da barra e succcssivamente, os seguintes : Araribá, 
Macuco e Pacas, pela direita; e o Turvo, pela esquerda. O 
maior de todos é o das Pacas; quanto ao rio Ipiranga, outr'ora 
affluente do Quilombo a 500 metros da barra deste, despeja 
hoje directamente no Juquiá, 800 metros ácima, por um jiwado 
de 80 metros de extensão, aberto pelos moradores, tendo aban
donado parte de seu curso que hoje forma uma lagôa. 
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A 24 descemos o rio Quilombo e entrámos na deixa do 
lpiranga, que levantámos, verificando ter 1 k. 600 de compri
mento. Aqui démos por findo o trabalho da actual campanha. 

As poucas aguas existentes no rio do Ipiranga e no ribei
rão Fundo, francamente navega veis em outras épocas do anno, 
não me permittirarn agora o seu levantamento. Os rios Bananal 
e Assunguy exigem a factura de canôas em diversos pontos, 
para o que é necessario dispôr de antemão as cousas. O Qui
lom bo tem ainda grande parte do seu curso para ser levantada, 
mas isso no começo da campanha, antes que as aguas baixem. 

A' excepção do Bananal, que é affluente do S. Lourenço, 
todas as outras aguas supra mencionadas affluem directamente 
ao ] uqu.iá, cuja bacia hydrographica ficará então completamente 
levantada. 

A totalidade dos kilometros que levantámos em toda a 
campanha foi de si 2.588. Abaixo mencionamos a kilometragem 
exacta de cada um dos cursos d'agua que levantámos. 

Rio Juquiá . 
Rio S. Lourenço . 
Rio S. Lourencinho . 
Ribeirão Arcoverde . 

» do Bracinho 
'» » Pedreado 
» » Bocca para Cima 
» » Sobe e Desce. 

Rio Itariry . 
Rio Guanhanhan 
Rio do Azeite. 
Rio do Peixe . 
Do rio Guanhanhan a Peruhybe 
Ribeirão do Arêado . 
Rio Faú. 
Ribeirrto do Bigoá . 
Rio Bananal 
Do Bananal a Prainha (por terra) 
Rio Juquiá-Guassú 
Rio Assunguy . 
Rio Quilom bo . 
Littoral de Iguape 
Rio Sabauna, Cordeiro e parte do littoral 
Da Prainha á Capuava (por terra) . 

Kit. 
56.954 
50.988 
83.600 

2.800 

17.187 
8.047 
3.208 

3.527 
34.793 
2 c.43 2 

9.600 

9.292 
19.230 

3.050 
I 5·59 r 

7.200 
9.000 
8.200 

46.983 
3.596 

23.960 
30.000 
40.000 

4.350 

512.588 

Fez parte da turma como auxiliar o Snr. M. Pio Corrêa, 
que prestou muitos bons serviços. 

Saúde e fraternidade. 

A rthur .l-I. O" L eory 
Chefe da turma. 

=============~========= 
~=,~v=c: ~~~~v~:'."4'. ~;:;çJ 
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Sa111bn411i gemeo da Aroeira (Oeste) (N. 11) 

Sambaqui do Tito Rio lririaia (N. 13) 

Esqueleto llo sambaqui da Villa Nova - N1nr Pequeno 
Tem ao lado uma costella de balên (N. t 9) 

Esqueleto cobc1 to de o~sos chatos de baleia - Sambattui da V. Nova 
(N. 20) 

Porto proximo ao sambaqui da Arocira Rio lririaia (N. 15) 

Esqueleto (N. 8) do sarnbaq11i do Roc10 - lguape (N 21) 

Córte com camadas alternadas de ostras e berbigoês 
Villa Nova 1 (N. 12) 

Sambnqui da 

Cóne no sambaqui do Tito onde se achou o tambetá (N. 14) 



INFORMACÕES ETHNOGRAPHICAS 
' 

DO 

VALLE DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE 

O estudo do homem pre-columbiano constitue um dos mais 
interessantes problemas da anthropologia da America. 

As instituições scientificas dos respectivos paizes empregam 
os seus esforços, no limite das suas posses e no das verbas com 
que são contemplados nos orçamentos annuaes pelos governos; 
mas estas instituições são tão poucas no Brazil e o paiz é tão 
vasto que o adiantamento da resolução deste problema só poderá 
andar muitíssimo lento. 

Os nossos visinhos do Norte trabalham com afinco todo o 
anno, publicando com regularidade os resultados obtidos; e, 
quar_do as respectivas verbas não permittem concluir um estudo 
principiado, não faltam jámais subsídios fornecidos pelos mais 
favorecidos da sorte. 

Outro tanto não acontece no nosso meio, e por isso não 
hesito, como simples autodidacto, em apresentar um pequeno 
trabalho, que visa dar publicidade ás observações ethnographicas, 
feitas por mim, durante dous decennios, em uma região do 
Estado de São Paulo, que por sua posição topographica é de 
uma circumscripção muito bem defiojda e que, até hoje, tem 
sido muito pouco estudada. 

Comprehende ella o curso inferior do rio Ribeira com 
todos os seus tributarias e estende-se na costa do Atlantico, desde 
a barra do rio Una do Prelado, a N E, até a barra de Cana
néa, a S O. 

Esta vasta região esteve occupada em diversas épocas por 
differentes povos; e, se as observações feitas até hoje ainda não 
permittem distinguir os typos ethnicos no seu seguimento chro
nologico, pelo menos facilitarão futuras investigações systematicas 

. e talvez animem e provoquem estudos identicos e explorações 
scien:ificas, que se relacionem com a anthropologia brazileira. 

As tribus selvagens, que primitivamente povoavam a allu
dida região, não deixaram em parte alguma vestígios que deno
tassem nellas um desenvolvimento intellectual apreciavel. Não 
encontrei monumentos archeologicos, propriamente ditos, ou qual
quer indicio que manifestassem o intuito destes povos de torna
rem duraveis os testemunhos da sua existencia. Não se encon
tram edificações feitas propositalmente para este fim e nem 
inscripções em rocha. 

Basea-se, por emquanto, o meu conhecimento dos povos 
passados nos achados fei tos em Sambaquis e nas sepulturas, que 
accidentalmente, no correr dos annos, foram descobertas nessa 
zona. 

Fallarei em primeiro logar dos sam baquis. 

Na região ribeirinha encontrei destes amontoamentos de 
cascas de conchylias em grande numero. Devemos, porém, fazer 
delles cuidadosa escolha e classificação rigorosa, porque os ha 
antiquíssimos e mais modernos. Para não formar opinião erro
nea, cumpre prestar o maior reparo possivel na posição topogra
phica de cada um. 

Como todos os rios costeiros soffrern (tam bem o rio Ribeira 
na sua fóz), no correr dos millenios, importante modificação, e 
como esta pela sua natureza se effectuou lenta e gradualmente, 
podemos-lhe seguir o rasto por meio de investigações attentas. 

A posição dos sambaquis, reconhecidos como os mais anti
gos, nos faculta reconstruir uma primitiva linha da costa, bem 
definida, e nos prova por completo a solidificação de uma zona 
de mais de 30 kilometros de diametro em frente da primitiva 
barra do rio Ribeira no Oceano Atlantico. 

Havia communicação directa, por largas bahias de mar, 
entre a barra do rio Ribeira c.le então com os morros de 
Subaúna e Cordeiro para o sul e os contrafortes da Serra dos 
Itatins para léste. 

Formavam barras separadas os tributarios do rio de Una 
do Prelado, Una da Aldêa e Peroupava, assim como despejavam 
as suas aguas directamente na bahia de Tguape os rios Jacupi
ranga, Pariquera-assú e mirim e Cordeiro. Figuravam corno 
ilhas, nesta vasta bahia, as elevações conhecidas hoje sob os 
nomes de morros, sendo os maiores, além do de Jguape e da 
Jurêa, o Caiová, .Jepuvúra, Guamiranga, Aldêa, Cambicho e outras 
mais pequenas como Outeirinho, Poaia, Saraiva, Morrete, etc. 

Em todas essas elevações, que são formadas pelos g ranitos 
e gneiss typicos da Serra do Paranapiacaba, se observam ainda 
hoje, pelo lado mais exposto, os vestígios da acção alisadora das 
ondas da rebentação. 

Essas mesmas ondas, na sua projecção contra as praias, 
convertem-se em ondas de resaca, e a ellas e mais ás marés, 
que duas vezes por dia provocam a subida e descida da super
ficie marinha, cabe um papel importantíssimo na solidificação da 
bahia de Iguape, cuja extensão deve ter sido de mais de 1 .200 

kilometros quadrados. 
O escoamento das aguas de rios e riachos, sempre mate

rialmente misturadas com detrito, soffria um embaraço resultante 
das duas contra-correntezas supra mencionadas, e este facilitava 
immensamente a formação de depositos que, no principio sub
aquaticas, não tardavam a formar baixios extensos em frente 
das respectivas barras e que depois chegavam á flor d'agua 



Como observamos ainda hoje frequentemente no littoral, a vege
tação do Mangue (Phizophara mangle) e da Ciriuba (Aviccmia 
nitida) toma logo conta de taes lodaçaes, formando-se extensas 
ilhas rasas, parallelas á costa, e ·ao lado de fóra dellas appare
cem linhas de praia arenosa, banhadas pela resaca do mar. 

No principio ainda passam as maiores marés por entre a 
vegetação, mas já agora facilitam as raizes e mais obstaculos a 
sedimentação dos detritos e logo vencem os diversos braços, que 
serpeam entre cs mangaes e que se afundam pela maior corren
teza, o quantum completo das aguas, no seu fluxo e refluxo e 
sendo assim formadas novas barras, principia de novo o movi
mento clescripto. 

Na solidificação de taes depositos inílue tambem bastante 
a arêa trazida pela resaca do mar e tocada para terra-dentro 
pelos ventos, formando comoros extensos de praia do mar grosso, 
como claramente pude ohservar, em extensão de leguas, nos val-
1 es dos rios Pariquera-assú, Mumúna e Peroupava, hoje affluemes 
do Ribeira. 

Dizendo atraz que a posição dos sambaquis reconhecidos 
como os mais antigos faculta reconstruir uma primitiva linha da 
costa, devo agora explicar as differentes razõe::> dessa affinnativa: 
Achei amontoamentos de cascas de ostra5 nos affluentes dos rios 
Ribeira, Peroupava, Una da Aldêa e do Prelado, desde que elles 
sabem de terrenos accidentados para a planicie. Deixando agora 
de parte a questão da origem destes sambaquis, comprehencle-se 
pelo mod1ts vivendi de ostrea que amontoamentos das suas val
vas, principal e quasi exclusivo componente destes sambaquis, só 
se poderão encontrar em logares onde existiam as condições 
necessarias para a vida desses molluscos. 

As differentes especies de ostrea, cujas cascas nos interessam, 
exigem em agua salobre um leito lodoso, rochas vivas e raízes 
de mangue, e tudo isso se encontra effectivamente naquelles Joga
res, nesse tempo. 

Ao passo que se iam estendendo os mangaes para fóra da 
primitiva barra de cada rio, escasseavam naturalmente cada vez 
mais as conchylias, predilecto alimento do gentio e necessaria
mente haviam de ter logar o abandono de casqueiros antigos 
e o principio de casqueiros 11ovos, iniciados em lugares mais 
proximos da occorrencia das ostras. Devem-se por isso conside
rar os sambaquis situados mais rio ácima, em cada systema de 
rio, como os mais primitivos; e uma linha que une estes pontos 
dados, respeitando elevações existentes, deve forçosamente repro
duzir a configuração de uma primitiva linha da costa. 

Examinando com attenção cortes feitos nestes casqueiros 
mais retirados àa costa ::tctual, vi uma homogeneidade das mas
sas, que a<lmitte a supposição de ter-se effectuado o seu amon
toamento de um modo gradual, embora lento, mas sem succe<ler 
grandes intervallos de tempo, durante os quaes estacionasse a 
sua formação. 

Sobre a origem artificial das ostreiras s6 pode estar em 
duvida quem de visu não as conhece. Desde as camadas injério
res encontram-se muito nitidamente os logares da fogueira acos
tumada, com seus restos de carvão vegetal muito bem conser
vados e massas pretas de cinzas deterioradas, mistun1das com 
escamas e espinhos de peixes de todos os tamanhos. Desco
brindo de todo uma dessas camadas pretas, achei que ella for
mava uma mancha quasi circular de 4 metros de diametro, 
sendo plana de superficie e de 20 centimetros de espessura 
maxima. 

Cortes grandes descobrem os caminhos qüe se dirigiam ao 
cume do morrinho, e estes facilmente se podem seguir pelas 
cascas visivelmente pisadas, formando assim leitos endurecidos 
como macadame. 

Particularidade digna de ser notada, que se observa nestes 
sambaquis, é a concordancia do material que os compõe. Af6ra 
as cascas de differentes ostras acham-se sempre restos de J11íyti-
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hts perna, muitas vezes em finas camadas, compostas de frag
mentos das suas cascas, bastante deterioradas porém sempre 
muito lustrosas, de madreperola. 

Acham-se a ostra brasiliana, a virginica e a jmelchana e 
deve-se concluir pelos muitos exemplares da virginica que estão 
ainda presos ás pedras onde se crearam, seixos de quartzito do 
tamanho de punho com visível signal de acção da agua, que o 
transporle das conchylias vivas para o sambaqui era de curta 
distancia. Se não fosse isto, certamente os índios haviam de 
quebrar ac:; ostras nas respectivas pedras. 

No sambaqui n.º 4 do rio Jacupiranga encontrei por 3 vezes 
conchas presas por natureza em pedaços de olivina, mineral que 
tenho observado exi:;tir sómente na ilha do Cardoso, em ninhos, 
nas proximidades de diques de rochas eruptivas, cliabasica5 e 
basalticas, que alli atravessam os granitos daquella zona do lit
toral. A occorrencia das cascas de myti!us perna prova evi
dentcm ente a proximidade do mar com costas rochosas, e assim 
é de presumir que perto existam veias eruptivas em identicas 
condições, que actualmente são encobertas, tendo-se achado ao 
a1cancc das aguas salobres naquella época. 

Procurando uma explicação do facto de ter encontrado nos 
sambaquis antigos, s6 por excepção, alguns exemplares de Lucina 

fm11at'cmst'.<t e de Cryj>lo,Rramma bras/ha:na, especies de conchas, 
que muitas vezes formam a parte principal dos sam baquis mais 
modernos, sendo que a primeira vive no lodo cinzento dos man
gaes e a segunda em fundo arenoso de agua salobre movido 
pelas marés, parece que por mera gulodice o gentio preferia ali
mentar-se de ostras, das quaes não havia falta. Concorre para 
argumento dessa affirmativa a circumstancia de que no maior 
numero dos sambaquis antigos foram encontradas as poucas cas
cas de berbigões na superficie, havendo consequentemente a inter
rupção da formação do monte, logo que escasseava o alimento 
predilecto - as ostras. · 

Sendo o conteúdo dos sambaquis antigos tão exclusivo de 
ostras, lembrei-me de fazer um calculo do valor nutritivo que 
este~ montes representam. Para este fim descasquei ostras até 
enchPr com as suas cascas uma medida de 20 litros e vi que 
havia separado 740 grammas de molluscos, representando por 
conseguinte cada metro cu bico de cascas 3 7 kilos de carne. 

Não se deve julgar que a occorrencia· de ossos e espinhos 
de peixe prejudicarft muito este calculo, porque estes se aceom~ 
modam sempre nos intervallos dtixados pelas sinuosidades das 
cascas de ostras. 

Applicando agora o valor encontrado a um dos sambaquis, 
por exemplo ao n.º 5 do nosso mapp;1, ao· da Campina, forma' 
typica elos sambaquis antigo~. que tem um conteúdo de 692· 
metros, achei que este volume de cascas deve corresponder a 
25.600 kilos de carne. Admittindo que os respectivos sarnba
quieiros, por dia, s6 consum·issem 500 gram mas de carne ·de 
molluscos e que não houvesse interrupção na formaçã? ôd 
monte, teria sido necessario o espaço de 36 annos para comple..1 
tar a cubagem que elle hoje apresenta. . 

Trinta e seis annos não são, relativamente, muito tempo e' 
representam apenas a edade média de um individuo, ou o espaço 
para uma família acahar de crear sua prole. 

Correndo agora a vista pelo mappa e observando d ' nuinero 
de sam baguis antigos, chega-se á conclusão de que,· Loda ·essa 
região, durante o lapso de tempo da sua solidificação, deve ter sídd>' 
rnuitissimo pouco povoada, porque comprehende-se que cáda: 
ostreira era a séde ele uma família e, successivamente, conforme 
as exigencias da naturezGt, formavam-se os novos montes rio1 

abaixo, acompanhando as ostras. · ~-
Falarei dos constru<:tores destes sanibaquis mais adiante para 

tratar agora dos sambaquis mais modernos. 
Devem-se considerar como de formação mais recente os 

sam baquis compostos em grande parte de berb>igões. 



N. 16 - Artefactos de Sambaquis antigos 

1 e 2 - Ponta de lança de quartzo do Sambaqui 
3 - Ponta de lança de quartzo do 
4 - Raspador de quartzo do 
5 e 6 - Incisivo e 1.o mollar de creança do • 
7 - Faca de Hornstein do • 
8 a 11 - Pontas de flecha do 

12 - Bola de pyrito de ft:rro (isqueiro) do • 
13 a 18 - Pontas de flecha do 
19 - formão do 
20 e 21 - Faca do • 
22 - faca do • 
23 - faca do 
24 - Instrumento para abrir os moUuscos do • 
25 -- • • • • do 
26 ·- • • • • • do 

da Caputéra 
da Campina 
da • 
da Caputéra 
do Caracol (Mumúna) 
da Campina 
da > 
da Caputéra 
do Caracol 
do jepuvúva 
do Manoel franco 
do Baícó 
do Caeté-Mirim 
do Morrette 
do Jepuvúva 

,, ·~ 

N. 17 - Achados de Sambaquis recentes. Mar Pequeno 

1 - Faca de osso de baleia 
2 - • • • • 
3 - Rodella de fuso 
4 - Machadinho de schisto 
5 a e b - Parelho de isqueiro 
6aeb- • • • 
7 - Maxillar inferior de paca 
8 - .,, • > Cutia 
9 - • • • Anta 

10 - Sovela feita de osso de peixe 
11 - Ponta de flecha de osso de peixe 
12 a e b - furador (peixe) a crú b trabalhado 
13 - Ponta de flecha de osso 
14 - Dente de capivára (raspador) 
15 e 16 - Pontas de flecha de osso 

Sambaqui da Villa Nova li 
• do Rocio de Iguape 

Tito, lririaia 
• Aroeira 
• Villa Nova II 

Aro eira 
• Guapumaúva 

Jcapara 
Villa Nova li 

• Rocio 
• • 

da Villa Nova e outros 
Casqueira grande 

• Villa Nova 1 
Jevára 



Nâ'.o quero de modo algum affirmar que houvesse entre a 
formação dos antigos e a dos modernos sam baquis um largo 
intervallo; a transição effectuou-se da mesma maneira, como tive 
occasião de apreciar com a formação successiva dos sambaquis 
mais antigos, de rio ácima para rio abaixo. 

Em certo tempo corria uma línha de praia do mar a 
suéste do rio Mumúna que, partindo dos morros do Cordeiro, 
seguia em direcção de nordéste, unindo-se aos morros de Iguape 
e, continuando ao norte do Suamirim, seguia para os morros da 
Jurêa. Desde que depois apontou á flôr das agua<> o baixio 
que precedeu a Ilha do Mar e no Suamirim o baixio, marcado 
hoje por uma lingua de terra formada exclusivamente de como
ros de arêa de praia, estavam dadas certas condições favoraveis 
ao desenvolvimento de berbigões, e os conchyliophagos, por 
excellencia, acceitaram estes como seu alimento principal, desde 
que o seu alcance era mais facil do que o das ostras. 

Já o delta da foz do rio Ribeira era repleto de alluvião e 
os detritos desse rio, que chegavam a sahir barra-fóra, eram 
promptarnente levados pelas correntezas maritimas ao longo da 
costa e depositados conforme as disposições naturaes dellas. 

Lentamente ia-se dessa. forma alargando a Jlha do Mar em 
direcção suéste; mas já se tinha formado profundo canal, ras
gado pelas fortes correntezas das marés do Mar Pequeno. 

Acceitando mesmo que fosse alguma sublevação da praia 
que causou a interrupção da communicação das aguas entre o 
Sabaúna e o Mumúna, assim como entre as aguas dos tributa. 
rios do rio de Una da Aldêa, do seu lado esquerdo e as do rio 
de Una do Prelado, do seu lado direito, ligando assim as ilhas 
de Iguape e da J urêa ao continente, não podia ella ser causa 
sufficiente da interrupção do livre transito das aguas entre a 
Ilha do Mar e a terra firme. 

Todas essas modificações topographicas levaram seculos para 
se effectuar, e seculos decorreram na formação dos casqueiros 
que se encontram ao longo e nas proximidades da costa actual. 

E' facil de comprehender que todo esse povo, cujos ante
passados nos deixaram seus rastos pelos sambaquis antigos rio 
ácima, viu-se obrigado em determinada época a procurar o seu 
sustento na zona costeira actual, que é relativamente estreita, e 
explica esta circumstan<.:ia o elevado numero de casqueiros mais 
modernos. 

Considerando que durante os ultimos 400 annos não houve 
mudança apreciavel nos contornos topographicos dessa região, 
sou forçado a julgar que passaram millenios desde que apontou 
o primeiro mangai da Jlha do Mar, que désse logar ao inicio 
do primeiro sambaqui. 

O gentio ia procurando <"'..Sses mangaes, preferindo, no cor
rer do Mar Pequeno, estabelecer-se na Ilha, porque a costa da 
terra firme com seus barrancos de 2 a 5 metros de altura ainda 
conservava a feição de antiga praia do mar, que tinha sido, e 
predominavam alli baixios arenosos, pouco povoados por molluscos. 

No lado da Ilha havia o canal, cujo barranco arenoso for
necia os berbigões; depois existia larga tira de mangaes onde 
havia ostras, ameijoas, bacacú:;, caranguejos; e, quando a pesca
ria no Mar Pequeno não satisfazia as exigencias dos sambaciui
eiros, elles atravessavam a ilha e procuravam na praia do Oceano 
as conchylias de facil alcance como sernamby e begoáva, ou 
pescavam na rebentação tainhas ou paratys, ou finalmente pega
vam siri5 na resaca, dos quaes se acha sempre as deixas nos 
sambaquis. Vê-se que havia larga escolha de alimentação, e as 
especies mencionadas aqui são só as que os bugres podiam 
encontrar facilmente e quasi sempre. 

Digo quasi sempre, porque durante o longo espaço de 
tempo que tenho o meu domicilio nas proximidades desses sam
baquis, tive occasião de observar que alguns dos molluscos 
comestiveis da costa desapparecem por completo, sem que se 
possa facilmente descobrir a causa. 
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Vou relatar aqui as minhas observações a este respeito, das 
quaes alguem talvez se possa utilizar: 

O Sernamby (Mesodesma mactroides. Dess.) desapparece 
das praias durante mezes e depois tornam a apparecer pequenos 
indivíduos delles, que se deve deixar crescer para poderem servir 
de alimento. O mesmo acontece com a Begoáva (Donax rugosa L). 

Até 1 890 vinham diariamente ao mercado de Iguape 
alqueires de Bacucz't (Modiola braziliensis. Cheun.); depois desap
pareceu completamente esse mollusco, que até hoje não voltou. 

O Baqz""iqui (Azara labiata. Mat.), que pela primeira vez 
encontrei em um sambaqui dos primitivos no rio Itingussú, 
affluente do rio de Una da Aldêa, como camada sobreposta ás 
das ostras, não existia em 1894 perto de Iguape, e com custo 
achei quem me désse o nome vulgar deste bivalve; desde r902 
occorre essa especie em grande abundancia no Mar Pequeno, 
onde alguns baixios parecem atapetados com as cascas do 
Baquiqui. 

O Berbigão (Cryptogramma brasiliana. Gun.) vinha ao 
mercado de Jguape ainda em 1 896; depois ia rareando cada vez 
mais e, no principio do corrente anno, quando eu quiz fazer 
uma experiencia sobre o seu valor nutritivo, alcancei a muito 
custo os exemplares necessarios do fundo do canal do Mar 
Pequeno, nas proximidades de Cananéa. 

Desappareceram mais. nos ultimos annos, das visinhanças de 
Iguape a Mija mf/a (Cardium muricatum L.) e o Scmamby-bocú; 

mas sei que os ba ainda no mar de C:ananéa e no Suamirim. 
As conclusões, que se podem desde já tirar destas differen

tes observações, sâ'.o as seguintes: 

i ." Que alguns molluscos, que vivem em agua salgada, 
abandonam as suas pastagens acostumadas durante o 
tempo da procreação, e por isso não se encontram 
durante o anno todo; 

2.1
' Que alguns molluscos de agua salobre abandonam por 

completo uma região, desde que ha uma diminuição 
de porcentagem salina das aguas, causando-lhes isto 
talvez um prejuizo ou a extincção do seu alimento 
acostumado; e finalmente 

3.º Que uma especie de molluscos, que desappareceu durante 
annos em um systema hydrographico, pode tornar-se 
commum na mesma região. 

Com cnidadoso criterio deve ser examinado cada um dos 
sambaguis existentes nesta zona do littoral, porque ha no meio 
dclles alguns cujo inicio deve ter tido logar, quando o seu subs
tractum fazia ainda parte de uma ilha rodeada pelo mar. Esses 
sambaquis, como seus congeneres compostos de ostras, contêm 
sempre restos de fauna marinha, divisando-se entre as cascas e 
as camadas de carvão e cinzas muitos restos de Siri-candea 

(Cronius ruber. Stimp.), de Gu.aiá (Meorippe rumphii. De Haan), 
escudellas desfeitas de Lepas auserifera L., que nas concavidades 
das cascas de ostras ás vezes se acham muito bem conservadas, 
assim como diversas especies de Balanus e nu~ca faltam alli as 
cascas lustrosas de Lnrn1·1í, (M ytilus perna L), porque essas 
ostreiras sempre se acham na proximidade de morros. Razão 
essa tambem, por que ás vezes se acham nesses sambaquis peque
nas camadas de espinhos de Pi11dá (Ecbinometra subangularis 
A. Ag.), ecbinodermo que vive só em costa marinha rochosa. 

E' facil de comprehender que os constructores dos samba
quis antigos atravessavam, em tempo de bonança, com facilidade, 
a vasta bahia de então, em suas canôas de casca de arvores, 
para alojar-se nas ilhas montanhosas, onde achavam facilmente o 
seu sustento. 

Os casqueiras, formados depois das ilhas se ligarem á terra 
firme, variam muito no seu tamanho e conteúdo. A frequencia 
do povo na zona estreita do littoral não admittia mais que cada 
fam ilia por si creasse o seu sam baq ui; as frequentes rixas entre 



visinhos tornava necessario que as familias de mais proximo 
parentesco não se espafüassem, para poderem proteger-se reci
procamente; e assim explicam-se a existencia dos diversos «samba
quis-gemeos» e o grande volume de alguns dos sam baquis, que 
eram formados por diversas familias que alli conviviam. 

Em quanto que os sambaquis antigos raras vezes passam 
de mil metros cubices, encontramos entre os mais modernos ver
dadeiros morros at6 2 6111 de altura e calculei alguns de perto de 
100 mil m:~. 

Não se deve dar credito ás informações fornecidas leviana· 
mente, e sim proceder ao calculo conforme medidas verídicas 
tomadas no logar. 

Julgo para o calculo da cubagem dos sambaquis o modo 
mais razoavel, quando a forma de casqueiro o admitta, servir-se 
da formula que determina o conteúdo de segmento espberico: 

V = 7t h2 (r - i) e assim temos o Sambaqui do Boguassú, na bahia 

de Paranaguá, acceitando m~mo a secção mais baixa com a 
metade do volume da secção principal de 2 5111 de altura, r 20 

mil metros cubices e não 7 50 mil mH. (Rev. Inst. I-:Iist. Vol. 
VIII p. 449). O sambaqui da Villa Nova IT tem r 1 mil m3 

e não 100 mil m8 (Bolet. Geogr. n.º 9 p. 34); o sambaqui do rio 
N obrega, em frente á cidade de Cananéa, tem pelas medidas dadas 
60 mil e não «quasi 100 mil m3» (id. p. 3 7), e o ~ambaqui do rio 
Pedro Luiz, na Ilha do Cardoso, 3 r.500 m11 e não <~ uns 50 mil 
mª:1> (id. P· 39). 

Não ha duvida que são bem altos estes numeres, mas 
deve-se tarn bem tomar em consideração que o espaço de tempo 
necessario para a formação da Ilha do Mar, de mais de 2 kilo
metros de largura e que está sempre lavada pela onda de maré, 
desfavorecendo uma prompta sedimentação na resaca, deve ser 
muitas vezes maior elo que o espaço de tempo necessario para 
encher todo o delta da Ribeira de Jguape com o detritus do 
mesmo no. 

As gerações seguiam-se umas ás outras, e os sambaquis 
iam crescendo prodigiosamente, sendo cnda vez mais numerosos 
os seus moradores. 

Observando cortes feitos nesses sam baquis mais modernos, 
achei muitas vezes uma certa ordem apparente. A uma camada 
de cascas de ostras segue-se uma outra de berbigões, depois 
outra de ostras, podendo ainda continuar assim. Serve para 
explicar este facto a detalhada exposição que acabei de fazer 
sobre a occorrencia inconstante de conchylias em uma região. 

Certamente não foi por seu gosto que os aborigenes dei
xaram de comer ostras, para alimentar-se de berbigões; qualquer 
circumstancia havia que os obrigava a isto, e a essa conclusão 
cheguei, observando que as camadas de cascas de ostras são 
com mais frequencia uniformemente só de ostras, quando as de 
berbigões têm quasi sempre algumas ostras misturadas. 

Encontram-se tambem cortes que demonstram muito claro 
que de um para outro alimento houve lenta transição. 

Não entrarei agora em larga dissertação sobre os materiaes 
inherentes aos sambaquis, para não repetir o essencial do que se 
acha exarado a esse respeito no Boletim 11.º 9 da Comm. Geogr. 
e Geolog. do Estado de S. Paulo pelo Dr. Alberto Lofgren; só 
quero ampliar o numero das especies de molluscos que devem 
ser contadas nessa categoria dos componentec.; de casqueiras, 
pelo facto de haver camadas grossas e largas de cascas dellas 
em differentes sambaquis. São clles a Medio/a brasif/enzú Cq., 
hoje no vulgo conhecido como Bacucú e duas especies de Jlfeso
desma, a menor mackozdes (Des!t), Sernamby ou i\Tarisco cha
mado e uma maior, talvez a variedade da menor, arechavaldfai 

(IhJ, n.os 5 e 6 da estampa n." i8. 

São as camadas dessas tres especies ás vezes tão com pri
midas e os diversos individuos tão fracturados e cleteriora<los, 
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que formam uma conglomeração compacta e mesmo quasi imper
meavel, excellente para resguardar horizontes inferiores das athmos
pherilias. 

Das conchas e caramujos contidos accidentalmente nos 
sam baquis encontra-se egualmente boa referencia na supracitada 
obra, e parece-me que os bugres nas suas excursões á praia do 
mar catavam tudo o que encontravam. O que não servia para 
comer, servia talvez para divertimento das creanças. 

Ao lado de casas intactas de gastropodos encontrei exem
plares quebrados de Trochus, Strombus, Cassis, Triton, Purpura, 
l\Iurex, Olivancillaria, Voluta, Ianthina, Bullia e outros e, se algum 
desses molluscos não era comestivel, foi talvez aproveitado para 
isca de pescaria. 

A presença de exemplares de pequenos g-astropodos, como 
de Neritina, Terebra, Littorina, Columbella, Melampus e outros, 
tem a sua explicação plausivel na supposição de terem sido tra
zido:::; promíscuamente com os molluscos alimentícios. E' claro 
que a Neritina podia vir para o sambaqui junto com a Amei
joa, a Terebra com a Sernamby, a Littorina com a Sururú, etc., 
porque combinam no seu «modus vivendi», como não se pode 
extranhar haver muitos indivíduos pequeninos das especies ali
mentícias, que não podiam ser aproveitados pelo seu tamanho 
e que foram apanhados e trazidos, porque convivessem com os 
exemplares maiores. 

Entre os pulmonata que occorrem accidentalmente nos sam
baquis, menciono Planorbis, Limnaeus, Helicina, Odontostoma e 
diversos Bulimi e sou de opinião que quasi todos esses caramu
jos misturam-se com as mais cascas dos sarnbaquis, por sua alta 
recreação; porque mesmo durante a formação de um casqueiro 
cobria-se parte do mesmo com uma vegetação mais ou menos 
abundante, o qu~ facilitava a invasão de caracóes terrestres. 
Peço notar que tenho encontrado desses caramujos em todas as 
alturas, nos sambaquis de maior volume, e não me satisfez 
catal-os simplesmente da parte peneirada pelos fabricantes de cal. 

Exemplares de Unio, que se encontram sporadicamente, 
foram de certo apanhados, em occasião de excursões de caçada, 
dos rios de agua doce da terra firme. 

As observações nos sambaquis mais modernos, sobre os 
lagares que eram occupados pelo fogo quotidiano, combinam 
perfeitamente com observações identicas nos sambaquis primitivos. 

A collocação da fogueira não obedecia a regra alguma e 
nos cortes, que mesmo enormes os pode haver, sem que se 
encontrasse uma só daquellas características estrias pretas, quasi 
sempre lodosas, mas continuando nas pesquizas e mudando o 
lagar do trabalho, infallivelmente se dará com ellas, tendo san
grado no principio parte do sambaqui que só servia bastante 
tempo para o despejo das cascas. 

E' nos logares do fogo onde se encontram com mais faci
lidade pequenos objectos de uso dos aborígenes, promíscuamente 
com ossos de peixe, de ave..<> e de mammiferos, tudo no meio 
de massas de côr cinzento-escura até preta, composta de cinzas, 
de carvão vegetal e terra ou lodo, trazido accidentalmente; por 
exemplo agarrado nas cascas dos molluscos. A occorrencia 
de estilhaços e lasquinhas de pedras alli indica que perto da 
fogueira os indios se occupavam em concertar ou fazer as suas 
armas, dos quaes infelizmente só chegaram até nossos dias as 
partes mais solidas, feitas de pedra e osso. 

Chegando agora a fallar dos sambaquieiros, peço vema para 
declarar que, depois de prolongadas investigações feitas, cheguei 
á convicção de que os constructores dos sambaquis mais antigos 
do rio Ribeira e os dos casqueiras mais recentes da costa actual 
desta zona pertenciam á mesma unidade ethnica e conservavam 
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N. 18 - Achados de Sambaquis recentes. - Mar Pequeno. 

1 - Bulimus sp.? em diversos Sambaquis 
2 - Casca de Ostrea brasiliana, trabalhada para servir de vasilha 

do Sambaqui da Villa Nova 11 
3 - Unio sp. do Sambaqui do Morro de lguape 
4 - Bulimus sp. 
5 - Mesodesma mactroides var. Arechavalettai lp. do Samb. do 

Morro de lguape e Villa Nova 1 e II 
6 - Mesodesma mactroides. Desh. em muitos Samb. da Iiha do Ma.r 
.., nn.<nlln ~n·n "rn~monfn rlP AC<;() ";imh Rnrin ele IP'uaoe 

10 - Berloque de quartzo hyalino do pescoço de um esqueleto 
Sambaqui Villa Nova li 

11 - Ternbetá de fóca Sambaqui do Tito, Iri riaia 
12 - Berloque de pyrito de ferro (metamorph.) de um esqueleto 

Sambaqui do Rocio de lguape 
13 - Verruca sp.? Sambaqui do Rio Cordeiro 1 
14 - Thurmschnecke Sambaqui da Villa Nova II 
15 e 16 - Rodellas de schisto para ornamento, Sambaqui do Tito, 

Iririaia 

• 

N. 34 - Artefactos de bugres post-sambaqueiros. - Ribeira ácima. 

1 - Machado de pedra Rio Turvo lporanga 
2 a - Virote de pedra > • > 

2 b - • • • Barra Anta Gorda, Ribeira 
3 - Ponta de lança (pederneira) • • • > 

4 e 5 - Pontas de flecha (pederneira) Rio Turvo-ácima 
6 - Pontas de flecha (quartzo hyalino) Estrada de Apiahy 
7 -- • • • (pederneira) Rio Turvo 
8 e 9 - Pontas de flecha (pederneira) Barra do Tatupéva 
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os seus costumes. Entre os seus objectos de uso, que frequen

temente encontrei em todas as a!lnras nos sambaquis, nota-se um 
certo grau de aperfeiçoamento crescente. As armas de pedra, 
principalmente os machados, apresentam nos sam baquis antigos 
quasi só o gume amolado e liso, sendo o resto simplesmente 
desbastado; ao passo que se encontram nos sambaquis recentes 
exemplares de machados completamente alisados e polidos. 

As pontas de flechas, a principio pelos ribeirinhos feitas de 
simples lascas de pedra (n."' 8 a 1 r e 1 3 a 1 8 da Est. i 6), 
encontrei-as nos sambaquis da costa fabricadas de ossos de pei
xes, de aves, ou de mammiferos (n."' r r a 1 3 e 1 s a r 6 da 
Est. 1 7); só achei uma feita de casca de ostra. 

Combina durante toda a época da construcção dos samba
quis o modo dos aborigenes accenderem o seu lume. Desde o 
rio Jacupiranga encontrei os respectivos apparelhos de ferir fogo 
(n.º 1 2 da Est. 16~ que consistem em bolotes de pyrito de ferro 
mais ou menos puro, e que eram usados aos pares, ou batidos com 
alguma pedra dura apropriada. A primeira affirmação eu a (aço 
porque diversas vezes encontrei duas bolas de pyrito juntas e o reci
proco effeito da fricção deixa indeleveis sigoaes do seu uso em 
parelho (n.º 6 a e b da Est. 1 7). Para a segunda affirmativa 
me acho auctorisado, desde que encontrei as duas pedras figu
radas na estampa n.º s a e b juntas na mão esquerda do esque
leto n.º 2 ?, descoberto no sambaqui da Villa Nova. 

Nos casqueiros mais antigos encontram-se os pedaços de 
pyrito ás vezes metamorphoseados em limonita, e alguns acha
dos de oxydo de ferro de côr alaranjada ou vermelhaça, em 
massa lodosa ou em migalhinhas, no meio das cascas, represen
tam os restos dessas bolas de pyrito, que chegaram a decom
pôr-se completamente. 

Sobre o modo de fazer-se fogo com estes primitivos meios 
estamos informados por Murdoch 1

), dos Point Barrow Eskim6s, 
que friccionavam para este fim dois pedaços de pyrito de ferro 
e Bessels viu esse mesmo material usado com quartzo e com 
pelle de gato como isca, pelos Eskimós do Smith Sound. 

O povo dos sambaquis ainda não conhecia louça. Não 
encontrei fragmentos de vasilhame de barro em sambaqui algum 
dos antigos, e na costa só tenho achado, até agora, estilhaços 
de louça em tres dos sambaquis mais modernos. Em todos 
esses tres logares notei que os cacos faziam parte do material 
do casqueiro; foram depositados alli junto com a5 cascas que os 
circumdavam; porém, descontando a coberta de humus que 
cobre todo o sambaqui, não chegava a meio metro a profundi
dade do logar de onde foram tirados. 

Muitas centenas de metros cu bicos de material de samba
qui tenho removido e por isso não hesito em dar minha opinião. 

Bem na superfície, ás vezes misturados com a camada 
superficial de terra que pelos trabalhos agricolas se acha bas
tante removida, encontram-se fragmentos de louça de diversas 
qualidades, indicio certo de que temporariamente os sambaquis 
serviam para dar agasalho passageiro a indivíduos post-samba
quieiros. 

Os tres achados de louça, aos quaes me referi, foram feitos 
nos sambaquis da Villa Nova II, da Aroeira e do Boguassú da 
Volta Grande, todos no ·Mar Pequeno, e affirmo que o homem 
dos sambaquis só chegou a conhecer a louça de barro, proximo 
á época <lo seu desapparecimento desta zona. 

Examinando os fragmentos de louça encontrados, vemos 
que o seu feitio é o mais grosseiro possível. O fragmento pro
veniente do sambaqui da Aroeira, o mais rustico entre elles, 
tem 20 metros de espessura; sendo de barro de grão grosso, é 

') Murdoch. The Point Barraw Eskimo. Ninelh Annual Report Bureau of 
Ethnology. 
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pouco alisado em ambas as faces e possue uma curvatura tão 
insignificante que duvido ter sido parte integrante de um vaso 
qualquer; podia ser originado de uma chapa ou placa feita de 
barro e exposto depois ao fogo, tendo talvez servido para torrar 
a farinha de mandioca ou o classico beijú dos Indios. 

Entre outros fragmentos existe perfeita concordancia de fei
tio e acabamento e dou a descripção delles em commum. Feira 
por enroscamento, representa esta louça o typo mais primitivo, 
fabricado á mão e sem uso de fôrma. Sua grossura importa 
ro millimetros e só uma porção, com feição de borda de um 
vaso, que provavelmente servia para uso domestico, tem nos 
seus ultimes 3 centímetros de altura, no sentido de baixo para 
cima, 8 até 5 millimetros. 

O barro occupado é de grão fino, e vê-se que, depois das 
diversas roscas unidas pela pressão dos dedos, foi o exterior do 
vaso igualado, com auxilio de um sabugo de milho, préviamente 
molhado. A parte dos fragmentos que corresponde ao interior 
do vaso recebeu primeiro um alisamento, que podia ser dado 
por meio de um seixo rolado de correge, e depois foi passada 
alli alguma solução resinosa que, formando um verniz, fornecia 
pelo cozer certo brilho e facilitava a penetração do effeito calo
rice, tornando preta a camada subjacente. 

Ver-se-á adiante que a occorrencia da louça fornece uma 
certa orientação que não deve ser desprezada. 

Entre os mais utensilios encontrados dentro dos sambaquis 
vêem-se na Est. r 7 n.°" 1 e 2 duas facas feitas de osso de 
baleia, as quaes provavelmente serviam para apanhar os mariscos 
da arêa da praia do mar, da mesma maneira como os mora
dores da llha hoje se servem de um pedaço de arco de barril, 
preso em caho rustico de madeira. 

De osso tambem é feita a rodella n.º 7 da Est. 18, sendo 
o n.º 8 de quartzito e os n.°" 1 5 e 1 6 de schisto de côres diffe
rentes e bem acabados. Estas roclellas serviam manifestamente 
para enfeite, porque todas ellas são de pouca grossura e leves, 
contrastando nisso com a rodella figurada sob n.º 3 da Est. r 7 
que é de diorito; pesa bastante, tem 1 centímetro de grossura e 
a sua perfuração, sendo bem cylindrica, induz a crer que serviu 
de prato de fuso para fiar. 

Uma peça muito interessante é o n.º g da Est. 1 7: a parte 
do lado direito de um maxtllar inferior de uma anta, achada no 
sambaqui da Villa Nova II, um dos maiores em volume que 
existem nesta comarca, onde estava collocada sobre a arêa do 
fundo, um metro para o fundo da beira actual do sambaqui, 
que neste logar não foi ainda atacado pelos fabricantes de cal. 

Este pedacinho de osso nos fala uma lingua clara, como 
se fosse uma lapide coberta de hieroglyphos enigrnaticos, cuja 
chave encontrámos. Sua presença nesse logar vem indicar que 
os sambaquieiros da Ilha do Mar iam caçar nos morros da terra 
firme, porque a veação nos charcos, planícies e dunas da Ilha 
começava com a capivára, como caça de maior vulto. Não 
consta que Tapirús suillus jámais fosse morador de mangaes e 
igapós da costa. 

A fórma da f ractura do corpo do queixal demonstra que 
ella foi praticada com o fim de extrahir-se com facilidade a 
gordura, que sempre alli ha. Depois de desnudado de carne, 
foi o osso jogado no sambaqui, o qual, rolando talvez outeiro 
abaixo, foi parar ao pé do morrinho, onde havia um esteiro 
(canal) de agua salobre, dentro do qual ficou, na visinhança de 
raízes de mangue. 

Por qualquer circumstancia não achou este osso alli tão 
cedo companheiros do seu infortunio e, vendo-se tão solitario, 
chamou algumas prodissoconchias de ostrea, que por alli passa
ram, offerecendo-lhes agasalho no seu vasto interior e estas feliz
mente o acceitaram para perpetuação das boas intenções hospi
taleiras do queixo de anta. Mas deu-se o caso que, depois das 

1 
ostrinhas já bem criadas dentro do corpo do maxillar fracturado, 



os sambaquieiros tornaram a occupar aquclle lado do monte, 
para desfazer-se dos reslos das suas refeições, e queixo e ostri
nhas ficaram soterrados. 

Já disse que este osso foi achado na flor do sub-solo do 
sam baqui, razão bastante para suppôr que até os nossos dias 
não mais mudou de logar original, e este se acha apenas 1 o 
centimetros ácima da linha de preamar actual. P6de-se concluir 
deste facto que houve uma sublevação nesta parte da costa de 
30 a 40 centlmetros approximadamente, porque o Jogar que 
permittia um alojamento de ostras forçosamente havia de estar pelo 
menos 20 a 30 centímetros abaixo da preamar naquella occasiílo. 

O n.º 2 da Est 18 mostra uma vasilha feita de uma casca 
de ostrea brasiliana. Este vaso foi achado junto ao craneo do 
e!:>queleto n.º 2 2 no sam baqui da Villa Nova IJ, do qual adiante 
ainda fallarei. 

Os n . .,. 9, 1 o e 1 2 da mesma Est. são enfeites ou amule
tos, achados juntos a differentes esqueletos. 

O n.0 t 1 é um «tem beta» (Lippenpilock), feito de dente de 
lobo marinho, muito bem acabado, e é o unico que por mim 
até hoje foi observado nos casqueiros desta região. Elle foi 
encontrado no sambaqui do Tito, no rio Iririáia, 3 metros abaixo 
da superfície (6 metros ácima do solo), no meio das cascas e 
não havendo signal de ossadas na visinhança do logar; s6 pode 
ter sido perdido alli pelo seu primitivo dono. 

Os n.O'I 1 7 a e b representam talvez os precursores dos 
enfeites, que Hans Staden disse ter visto fazer e que «sendo de 
cascas de ostras, tz'nham a grossu,ra rle 1,1,ma falha e davam muito 
trabalho para fazer». Estas duas peças foram encontradas no 
pescoço de um esqueleto no sambaqui da Villa Nova II. 

Os restos humanos, que encontrei até agora nos sambaquis 
antigos, são insufficientes para se poder fazer uma idêa, sequer 
approximada, do typo ethnico destes aborigenes. Em differentes 
casqueiros da Ribeira tenho encontrado os Jogares onde indubi
tavelmente tinha sido depositado um corpo, porém s6 resta hoje 
delle uma tenue camada de poeira especial, ou massa amarellaça 
ou avermelhada que provêm dos ossos decompostos. Algum 
artefacto que acompanhava o defunto na sua sepultura affirma 
a veracidade de nossa asseveração. 

Dos sambaquis antigos, explorados em numero de 25, só 
obtive do de Caputera nm incisivo e um primeiro mollar de 
i1m individuo novo (n.0

• 5 e 6 da Est. 16); e do de Iepuvúrn 
consegui extrabir alguns fragmentos de ossos das extremidades 
iliferiores de . um esqueleto, cujo resto tinha rolado anteriormente 
na occasiãd da extracção de cascas para o fabrico de cal. 

Quem já trabalhou em sambaquis não desconhece uma das 
razões por que é bastante duvidoso algum dia ainda poder-se 
encontrçir uma ossada aproveitavel nos casqueiros mais antigos: 
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a permeabilidade da massa componente é tal que todo o mon
tão pode ser considerado um unico filtro. Observando-se com 
attenção um corte fresco em sambaqui de ostras, encontram-se 
as ·Conchàs, cujas concavidades se conservam com a borda para 
cima, cheias de detritos depositados alli pelas aguas, e muitas 
vezes cheias de agua. Os intervallos entre as conchas conser
vam-se por conseguinte bafejados de uma atmosphera saturada 
de humidade. Existindo alli proximo um esqueleto não poderá 
este conservar-se por muito tempo intacto; a humidade, depois 
de deixar o tecido osseo sem a sua parte organica, chega a 
destruir mesmo a sua maior parte anorganica e o peso do meio 
circumdante, por mera acção mechanica, acaba por esmagar tudo. 1 

Neste caso devemos arrecadar com especial cuidado todos 
Os artefactos, que possam ser encontrados nos logares que pare
cem ter sido tumulos e esperar que futuras investigações sejam 
corôadas de melhor exito, o que de todo não acho impossível. 

Nos sambaquis mais modernos rncontram se os restos huma
nos muito melhor conservados; mas não ha regra nisso, depen
dendo sempre da permeabilidade das camadas sobrepostas ao 
respectivo esqueleto. Assim tenho achado ossadas em estado 
relativamente muito bom, metros abaixo da superficie do samba
qui e á!:> vezes mesmo rente ao sub-solo. Mas, nestes casos, 
sempre havia alguma camada de conchas ácima dos esqueletos, a 
qual, formando massa mais ou menos compacta por conglomeração, 
difficultava a franca passagem ás aguas infiltrantes, o que com 
frequencia acontece com as bivalves menores, como berbigão, 
begoáva, bacucú e S!:!rnamby, tão communs nos sambaquis 
modernos. 

Nunca no corpo de um casqueiro desta zona ericontrei um 
osso humano, que não fizesse parte de um esqueleto depositado 
alli; o que não aconteceria, se os sambaquieiros tivessem sido 
anthropophagos. 

Assim mesmo, ainda se pode ficar logrado, como me acon
teceu com o meu esqueleto n.º 9 do sambaqui do Rocio de 
Iguape: encontrei em um metro de profundidade os ossos de 
um pé, segui pela perna e tronco ácima e quando, na camada 
superior de conchas descobri o maxillar inferior, s6 achei mais 
toda a região basilar com os rochedos e o occipital, mas todo 
o restante do craneo tinha sido alcançado pela emada do lavra
dor que alli continuamente plantava feijão e outros cereaes. 

Encontrei algumas vezes signaes evidentíssimos e irrefuta
veis de inhumação proposital e, onde pude, tirei photographias 
dessas occorrencias. 

No sambaqui da Villa Nova II achei, ao descobrir o esque
leto n.º r 3, que estava em decubito dorsal, de braços estendidos 
ao longo do corpo, tanto por baixo do craneo, como por baixo 
de cada mão, pedras roliças e chatas. Conservei-as com a com
petente annotação. 

No mesmo sambaqui descobri e depois photographei um 
esqueleto, o n.º t 6 das minhas notas, que achando-se na mesma 
posição cio anteriormente descripto, tinha ao lado direito do seu 
corpo uma gigantesca costella de baleia. 

O esqueleto n.º T 8 do mesmo sambaqui achava-se coberto 
de ossos chatos de baleia, como se vê muito bem pela photo
graphía; e, ultimamente, ainda descobri o esqueleto n.º 2 2, que 
tinha na sua mão esquerda um apparelho dP. ferir fogo e rente 
com o craneo uma vasilha, feita de casca de ostra grande, con
tendo alguns ossos quebrados de bugio. 

Outras vezes tenho encontrado esqueletos em posições que 
tornam inverosímil algum individuo ter assistido ao moribundo 
na sua ultima hora, ou ter-se occupado em accommodar o morto 
convenientemente. 

Como exemplo destes achados torno a citar o que já referi 
a respeito do esqueleto n.º 8 do sambaqui do Rocio de Jguape 
nas Conlrib1tirões J>ara a Eth11ologia Paulista 1), cuja publicação 
não foi acompanhada pela reproducção de boa photographia, 
sendo agora preenchida esta falta: 

«Ü moribundo tinha estado acocorado neste Jogar, 
«e, morrendo, tinha tombado sobre o seu lado esquerdo, 
«levando ainda na ancia da morte a mão direita den
«tro da bocca. A posição reclinada da cabeça parece 
«ainda demonstrar os esforços dos ultimos suspiros.» 

Houve quem cobrisse o cadaver, ou de ramos de arvore, 
ou de conchas, mas nâ'.o se lhe mudou a posição. 

Na~ mesmas condições encontrei dous esqueletos no sam
baqui do Bogu-assú ela Volta Grande do Mar Pequeno; apenas 
30 centimetros abaixo da camada de humus, que cobre este 
casqueiro, estavam duas ossadas humanas estreitamente entrelaça
das, porém em muito mau estado de conservação, devido á 
grande proximidade da superficie. Se não tivesse havido corvos 

') Revista do lnst. Histor. e Geogr. São Paulo, Vol. VII, p. 473. 
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nessa época, nem acreditava que propositalmente tinham sido 
cobertos estes dous defuntos, verdadeiramente amontoados; porém 
essa supposição deve ser rejeitada, visto encontrarmos nas listas 
das ossadas retiradas das cavernas calcareas de Minas Geraes, 
pelo Dr. Lund, fóra das actuaes qualidades desta Vulturida, tão 
util pelo seu modo de vida, mais uma especie, hoje extinctn. 

Recorrendo algumas vezes a meios artificiaes para restabe
lecer a primitiva forma dos craneos encontrados, fiz collecção 
delles para estudos propriamente a.nthropologicos e já tive occa
sião de fallar detalhadamente sobre este assumpto no meu tra
balho «Contribuições» já anteriormente citado. Alli dei dcscrip
ção detalhada de um dos craneos e publiquei uma tabella cra
neometrica de 8 indivíduos sambaquieiros. 

Durante os 5 annos decorridos, depois ela publicação desse 
trabalho, tive que reformar minha opinião anterior pela seguinte: 

1 .º Os indivíduos, cujos esqueletos encontrei nos sam baquis 
desta zona, pertenciam a um só typo ethnico, apezar 
de grandes differenças individuaes. 

2.º Encontrei as provas da occorrencia de inhumação pro
posital entre os sam baquieiros. 

3.º Verifiquei que o typo de machados «cuneiformes» 
occorre tanto nos sam baquis antigos como nos recentes. 

Tudo o mais, exposto naquclle artigo, ficou plenamente confir
mado pelas pesquizas ulteriores, que bastante concorreram para am
pliar o meu conhecimento sobre o povo sambaquieiro desta zona. 

Merece ainda ser relatada uma observação minha sobre os 
artefactos zoomorphos dos sambaquis. Tive duas vezes a dita 
de encontrar exemplares delles, sendo ambos com forma de pas
saros, como se vê pelas estampas. O maior, de 246 millimetros 
de comprimento e I J 3 millimetros de maior largura, representa 
um passaro em repouso, e a concavidade existente no lado ven
tral mede r 30 por 95 millimctros nas bordas, tem a forma dlip
tica e 3 7 millimetros de profundidade. E' verdadeiramente 
aclmiravel o acabamento symetrico desta peça cm pedra duris
sima de diabase. 

De material identico é feito tambem o exemplar menor, 
que representa um passaro de azas abertas e cujas dimensões 
são 178 por 85 millimetros no exterior e 72 por 65 millimetros 
na bocca da concavidade, que tem 30 millimetros de pro~undidadc. 

A peça maior foi achada ao pé do sam baqui chamado do 
Saripóca, no rio Pariquera-mirim; por conseguinte pertencia aos 
sambaquieiros mais primitivos, e a menor foi encontrada por 
mim, bem no fundo de um sambaqui do rio Cordeiro, composto 
exclusivamente de ostras, o qual tambem é um dos mais antigos. 

Em differentes casqueiros tenho observado a occorrencia 
frequentíssima de estilhaços, lascas de pedra e de pontas de 
flecha e machados principiados e rejeitados por qualquer defeito; 
evidentemente são estes os logares onde os aborígenes fabrica
vam as suas armas. Como explicar que nunca tenho encontrado 
nesses Jogares de fabrico um artefacto zoomorpho principiado 
ou arruinado? 

E' porque os sambaquieiros não os faziam. Basta lançar 
um olhar nas Est. 2 3 e 24 para chegar a essa opinião. 

Como estes objectos de verdadeira arte vieram então parar 
nas mãos delles? E' porque os herdaram dos seus antepassados, 
que tinham maior habilidade e possuíam uma cultura, que os 
sambaquieiros, cm viagens de duração de seculos, perderam. 

Creio serem objectos de culto e houve a este respeito o 
seguinte colloquio entre mim e Jgnacio Pequeno, capitão dos 
Jndios Guaranys do rio Jtariry. Vendo elle na minha collecção 
o mais pequeno dos dous morteiros, bem admirado o pegou 
delicadamente e disse, no seu portuguez rude: 

«Este, senhor, eu conheço muito e vi com meu 
bisavô, que tambem era capitão. E' para baptizar 
creança. Mas falta uma peça - e vendo e procu
rando na collecção, pegou em um dos virotes n.00 2 a 
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e 2 b da Est. 34 e observou: «Não é bem, mas é 
qqas1 ass1m. J ndio botava casca de cedro aqui dentro 
e a moía com agua. Chama-se a isso agua de cedro. 
Depois grudava tres vellinhas alli na borda, onde tem 
esta tres falhas. Estas vellas custa muito a se fazer e 
ás vezes levava dias. porque era de cera de abelhas 
muito pequenas e que produzem muito pouca cera e 
não se acha muito. Depois a gente dançava em volta 
do capitfí.o e este cantava tambem e baptizava a 
creança com agua de cedro.» 

Effectivamente existem com alguma symetria tres falhas nas 
bordas dos pilõezinhos, mas o que mais me impressi(l!10u foi a 
espontaneidade da informação. 

Considerando que pelo menos um destes morteiros zoomor
phos foi achado bem no fundo do sambaqui, e que tinha por 
conseguinte ficado esquecido e perdido nesse logar logo apóz o 
inicio da formação do casqueiro, deve concluir-se que identicos 
costumes já existiam então e que foram estes tambem que moti
varam a fabricação do pilãosinho entre os antepassados dos 
sambaquieiros. 

Vou recapitular agora as razões por que se eleve considerar 
os sambaquieiros um dos povos mais antigos, que habitavam o 
nosso continente: 

r .º Os sambaquieiros não conheciam louça, senão na sua 
forma mais rustica e só pouco antes do seu desappa
reci mento. 

2.º Não encontrei nos sambaquis primitivos senão restos 
desfeitos <le ossadas humanas. 

3.0 As pedr<tS, que serviam para ferir fogo, sãc quasi 
sempre mais ou menos metamorphoseadas ou com ple
tamente decompostas em oxydos, na sua parte metallica. 

4.0 Desde o inicio dos primeiros sambaquis houve logar 
uma importante modificação geologica de toda uma 
vasta região. 

Observando a posição geologica da região costeira, vizinha 
á fóz do rio Ribeira e que circumdava a já descripta bahia, no 
começo da época pleistocena, depara-se cm ambos os lados da 
fóz do mencionado rio com extensas cordilheiras de pouca altura 
compostas de schistos crystallinos, que formam os valles dos rios 
Juquiá e Jacupiranga. · 

M;üs para o sul, nas proximidades da Serra do Cordeiro, 
apparecem gneiss e granito, encontrando-se deste ultimo a sua 
variedade Muscovitgranit, com os caracteristicos crystaes de tur
malina e placas de mica. Para léste acham-se o gneiss de 
olhos, granito, cal, porém muito misturados com schisto talcoso 
e mesmo com talco, e depois segue a Serra dos Itatins, um 
grande contraforte da Serra do Paranapiacaba, com rica varie
dade de gneiss, nos quaes se encontram bonitos granates. As 
rochas crystalinas desta serra são frequentemente fendidas e atra
vessadas por diques, de variadas espessuras, de rochas eruptivas 
como diabase, diorito, melaphyr, hausmanita e outros. 

Um geologo, recorrendo á zona consolidada da antiga hahia 
da Ribeira, por toda parte deparará com as provas de formações 
pleistocenas, consistindo em camada de pedra de arêa, que é 
sobreposta á outra ele arêa solta, proveniente de praias ou dunas. 

Essa pedra de arúa, de côr amarellaça, vulgarmente cha
mada «piçarra», compõe-se de grãos bastante finos e mal liga
dos entre si por oxydo ferreo. Onde a piçarra ha tempos che
gou em contacto com o ar, ella adquire uma côr pardacenta, 
pela mudança do oxydo de ferro em limonita; outras vezes 
observa-se uma modificação da alludida liga para ferro de pan
tano (Sumpfeisenerz), o que deixa suppôr uma sedimentação em 
agua doce. Na superfície da camada de piçarra, que se mostra 
ondulada, encontram-se frequentemente residuos de raízes de 
Rhizophora, e onde ella chega a ser descoberta, naturalmente 



pelas athmospherilias, ou onde as arêas não chegaram a cobril-a 

representa verdadeiras ilhas no meio da arêa, de aspecto rofo e 
de côr quasi preta pela decomposição de vegctabilias. Essa 
ultima occorrcncia, porém, não é frequente. 

Ácima desta pedra de ar0a encontrei geralmente primeiro 
uma zona de arêa, que é algum tanto barrenta, mas logo se 
segue a alludida camada de arêa pura de beira-mar. 

Em alguns logares, por exemplo no l\íar Pequeno e no 
Canal de Iguape, repetem-se piçarra e arêa uma segunda vez e 
parece por isso que na época quaternaria houve diversas oscilla

cões locaes na altura do terreno. 
' 

Durante a lenta consolidação da vasta bahia, eff ectuada pela 

sedimentação de detritos fluviaes, conjunctamente com algumas 
arêas, que a onda da mar6 conduzia na bahin (e não por suble
vação), teve logar a formação dessa pedra de arêa ferruginosa 

debaixo d'agua salobre e esta, \:hegando á flôr d'agua, cobria-se 
de vegetação costeira, em que, como hoje, predominava o man
gue. Do lado do mar penetrava <lepois a area, trazida e espa

lhada ás praias pelas ondas da resaca e, tocada pelos ventos 
para a terra dentro, cobria os mangaes. 

Em alguns legares houve então depois um abaixamento de 
terreno, do qual ignoro completamente a causa, assim como 
tambem não sei porque mais tarde effectuou-se uma sublevação, 

tendo sido o espaço de tempo entre estes dous phenomenos 
locaes sufficiente para que podesse haver uma repetição do pro

cesso descripto de formação de piçarra nos togares que de novo 
tinham ficado submergidos. 

Fica assim perfeitamente explicada a existencia de urna 
segunda camada de pedra de arêa, cuja espessura varía entre 

um metro até poucos centímetros, emquanto a primitiva forma
ção da piçarra chega, em alguns logares, a uma altura de 6 e 

mais metros. 
A existencia de ferro de pantano, que para sua formação 

necessitava de agua doce, explica-se pelo facto de existirem no 

terreno depressões locaes ácima do nível de preamar e que se 
enchiam frequentemente com as aguas de enxurradas, provenien
tes dos morros visinhos, conforme se pode observar meio kilo
metro distante de Iguape nas proximidades do Vallo Grande. 

Em toda. essa vasta zona consolidada reuniram-se as aguas 
<los antigos ribeirões e rios costeiros ao rio Ribeira, com excep
ção do rio Cordeiro e rio de Una do Prelado, que ainda hoje 

desaguam directamente, este na costa e aquelle no Mar Pequeno. 
Uma vista sobre o mappa mostra as caprichosas voltas, 

que formam hoje os leitos da Ribeira baixa e dos seus confluen

tes na vasta planície e, como soe acontecer, cm rios com pouco 
declive, modifica-se ainda hoje o curso desses rios com muita 

frcquencia. 
O investigador attento encontrará a cada passo nessa região 

os indicios de antigos leitos, hoje completamente ou em parte 

abandonados pelas correntes de agua e frequentemente transfor
mados cm lagôas, largos capinzaes ou tabúas fluctuantes. Assim 
evidentemente é provado que existia durante tempo uma conti

nuação do rio Ribeira directamentc para S E, correspondendo 
aos valles do Guaviruva e Pcroupava, e pode-se imaginar que 

grande transtorno causaria aos seus moradores, se hoje tivesse 
logar uma mudança tão importante do rio Ribeira como aquella 

que lhe deu o seu curso actual para o sul. 
É natural que com a lenta sublevação do solo aprofundas

sem gradualmente os leitos dos respectivos rios, tanto que encon
trei barrancos na beira do rio Ribeira que descobrem bem a 

compostura do terreno. Não só apreciei alli as antigas erosões 
e novos entulhamentos por <lepositos de detritos fluviaes na 
camad<t de piçarra, como descobri mais a existcncia de uma 
camada de argilla debaixo da piçarra. 

Essa argilla de côr branca, até vermelhaça, conforme o seu 
conteúdo de oxydos ferreos, é de boa plasticidade e geralmente 
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usada para a industria ceram1ca nesta zona. Ainda resulta da 

existencia dessa camada uma grande vantagem para a região 
toda; porque, formando ella um horizonte impermeavel debaixo 

das camadas supra descriptas que servem de filtro, poderá en
contrar-se agora potavel em pouca profundidade no solo e isto 

mesmo na proximidade de rios de agua salobre. A camada ar
gillosa constitue provavelmente o primeiro deposito pleistoccno 
desta zona e, não tendo sido encontradas nella conchas marinhas, 

deve ter-se effcctuado a sua formação do mesmo modo como a 
da piçarra, isto é, por sedimentação de detritos de origem fluvial. 

Depois de resumidamente explicadas as condições geologicas 
da zona, cumpre procurar relações que os sambaquis, em geral 

ou cm particular, demonstram ter com cllas. 
Não necec;sito occupar-me com os cac;queiros encostados cm 

morros, ou sobrepostos a elevações de origem anterior á epoca 
quaternaria. 

O::> sambaquis em vasta planície são levantados cm cima 
de aréa, o que verifiquei em muitos casos, mesmo onde ainda 

hoje os mangacs circumdam a collina. Quem conhece ele vista 
e por experiencia. propria os mangaes da costa, não ignora que 

onde se trançam as raizes da Rhizophora não se deposita só lodo 
cinzento, producto fluvial, mas tambem arêa branca, tralida da 

costa pela maré na enchente, e onde essa predomina póde 
andar-se a pé enxuto em grandes extensões cio matto costeiro. 
Outras vezes encontram-se no meio de lodaçaes verdadeiras ilhas 

de arêa, sem todavia salientar-se em altura sobre o lodo ao redor. 
Os sambaquiciros, muito perspicazes em tudo referente á 

natureza, não haviam de iniciar um !;ambaqui em lugar panta

noso, quando podiam achar, no meio do mangai, chão mais resis
tente. Nunca achei um sambaqui cuja base estivesse em hori

zonte inferior á camada ele arúa, que geralmente nesta zona 
cobre a piçarra subjacente. 

Finalizado o capitulo do presente trabalho sobre os samba
quis, incluo aqui mais as minhas respostas ás theses, que, cm 
numero <le 7, apresenta. o Jllustre Prof. Dr. H. von Ihering, no 

volume VI da Revista do Museu Paulista, para serem discutidas: 
i.º Os sambaquis da zona ribeirinha da costa meridional 

do Brazil apresentam-se sob diversas formas; 

a) ou elevam-se da planície pantanosa como collinas, tendo 
sempre como base arêa de praia e variando entre 

4 e 20 metros de altura; 
b) ou encostam-se em antigos comoros de praia ou em 

morros, tendo ent.'fo forma de lombada e 2 até 1 2 

metros de altura, alcançando algumas vezes um com
primento de mais de ioo metros. 

Os sambaquis caracterizados sob a representam o 
logar de morada de uma família dos sam baquieiros, 

encontrando-se como prova desta affirmativa, desde as 
camadas ínfimas, os logares de fogueira, artefactos de 
pedra e osso, e fuzis. Em diffcrentes alturas encon

tram.se ainda os caminhos pisados, que dura.nte tempo 
serviam para subir ao cume dn collina, até que ficaram 

tambcm encobertos pelas cascas. Sob b representam 
o logar de morada de diversas famílias, servindo de 

prova, afóra os artefactos, os logares de fogueira dis
persos por todas ac; partes, menos em algumas do cas

queiro, que durante tempo só serviram para o despejo 
das casca5. Confirma esta asserção a cxistencia de 

alguns sambaquis em forma scmi-circular (Sambaqui 
de Retirada no rio Jacupiranga e Sambaqui do Bucuim 
na Ribeira) e de forma gemea (Sambaqui de Aroeira 
e de Guapumaúva). 

.. 

í 
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Sepultura indigena no Rio Turvo (N. 32) 

Barra do Tatupeva e cemiterio indigena (N. 33) 

• 

Barranco do Mar Pequeno, com piçarra e arreia (N. 27) 

Visita inesperada num rancho de Gttaranys (N. 38) 

Choupana de Guara11ys no aldeamento do Rio Itariry (N. 36) 

Esqueleto (n.o 22) do sambaquí da Villa Nova 
(tinha completo isqueiro na mão) (N. 22) 

Ouaranys do aldeamento do Itariry (N. 37) 

Rancho de pesca, de Ouara11y, Rio ltariry (N. 35) 
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2.0 A base dos sambaquis sempre assenta em aré!a ou outro 
chão firme; nunca a encontrei abaixo do nivel do mar. 
Acham-se, porém, alguns casqueiros bem na beira de 
rio ou bra<;o de mar, que são alcançados pelas aguas 
na preamar. Dos sambaquis collocados em maiores 
elevações naturaes é o mais alto por mim observado 
em 2 5 metros, sobre o rio Pariquera-assú (Sambaqui de 
Turibo n.º II). Nesse logar não se sente hoje mais a 
influencia das mar6s, porém a altura do rio alli não 
passa de 50 centimetros ácirna da preamar, ou 2,"'2 

ácima do nível do mar. 
3.º /\.s conchas de que se compõem os sambaquis são geral

mente as do lagamar, ao passo que os molluscos que 
vivem no oceano só formam parte integrante dos cas
queiras situados em ambos os lados do Mar Pequeno 
de Ignape e Cananéa, e do Suamirim. 

Este facto explica-se muito claramente pela dispo
sição topographica. Os vastos mangaes, que dividiam, 
por exemplo, o systema do rio Mumúna da costa, 
quando a margem N Vv do Mar Pequeno ainda era 
praia de mar, não convidavam de forma alguma o 
gentio a ir cavar sernambis, ou catar peguávac; na praia 
e carregal-os por terra para o Mum(rna, havendo tão 
boas ostras ao redor da sua morada. 

O caso mudava, porém, para com os sambaquieiros 
do Mar Pequeno, que aUi só se estabeleceram, quando 
já tinha apontado a linha da Jlha do Mar. O braço do 
mar, de 500 metros de largura, não custava atravessar 
cm canôa e a ilha, que na sua face N \"!V s6 apresen
tava, como ainda hoje tem, uma estreita fita de vege
tação costeira, facilitava a ida á praia proxima, tendo 
naquclle tempo talvez s6 a metade ou menos da sua 
largura actual. Ainda mais facil se tornava o caso 
para os sambaquieiros da margem SE do Mar Pequeno 
(Sambaqui da Villa Nova 1), em cujos casqueiros en
contrei altas camadas de restos de molluscos marinhos. 

• 
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4 .n A zona elo littoral, que corresponde ás investigações 
cujo resultado fica aqui exarado, comprehende o espaço 
entre 24°30' e 25º10' Lat. Sul e estende-se Ribeira 
ácima até a sua primitiva barra na epoca pleistocena. 

5." As conchas e caramujos dos sambaquis são todos espe
cies viventes, tendo só encontrado um Bulimus e de 
Arthropodos uma Verrucida (N. r 3 Est. r 8), que não 
observei ainda vivas. 

A formação dos sambaquis deve ter tido logar na 
epoca pleistocena. Não ha deposites naturaes entre os 
sambaquis ribeirinhos, conforme ficou explicado nas 
minhas «Informações Ethnographicas». 

Expliquei alli egualmente a occorrencia de camadas 
alternadamente de ostras e l:ierbigões, que nunca po
derão ser chamadas estratificadas em sentido geologico. 

A disposição de ossadas humanas nos sambaquis 
não deixa a mínima duvida sobre o facto de terem 
enterrado cadaveres alli, desde o inicio do casqueiro. 

6." Os restos humanos, encontrados nos sambaquis ribei
rinhos, forneceram craneos de índices brachycephalos e 
orthocephalos. Deixo, porém, de tratar aqui deste as
sumpto, por ter tratado delle na Rcv. do J nst. Histor. 
e Geogr. de São Paulo, Vol. VJT, 1902, pag. 4 70 e 
porque ainda estou reunindo material para ampliação 
daquellas minhas «Contribuições para a ethnologia pau
lista ». 

7.0 A cultura material, representada nos sambaquis, deriva 
de um povo antiquissimo. Não se encontraram ainda 
nos casquciros da Ribeira cachimbos, porém os ultimes 
sambaquíeiros já faziam louça por enroscamento, e 
achei um bem trabalhado tem beta (N.0 1 I da Est. 18) 
assim como fuzis para ferir fogo, de pyrito e psylomelano. 

Repito que ainda não encontrei na nossa zona um 
só sambaqui de origem , natural. 

Esboco 
~ 

nu começo d.i Epocã P/eis!ocena e 



Finalizadas estas resumidas notas sobre os sambaquis, passo 
a dar noticia das «Sepulturas» propriamente ditas, das quaes 
tive conhecimento nesta zona. 

Em 1880 foi encontrada uma «igaçaba» no Jogar chamado 
Enseada, distante meia legua ele Jguapc. O caipira, que a des
cobriu na occasiã'.o de fazer leiras para a plantação de mandioca, 
communicou o achado para a cidade. Em seguida diversas 
pessoas dirigiram-se para lá, abriram a sepultura e, achando uma 
urna bastante quebrada, retiraram delta uma ossada humana, que 
foi levada e enterrada no cemitcrio ela cidade. 

Em 1898 visitei o respectivo logar, guiado pelo mesmo 
caipira. Mandei procurar de novo e encontrei bastantes frag
mentos de uma urna feita de barro por enroscamento e de tal 
grossura que não duvidei mais do que me tinham contado. A 
urna era de altura e espaço sufficiente para comportar um 
corpo, em posição acocorada, e diziam que não tinha tampa e 
que estava repleta de arêa quando foi achada. 

Verifiquei que o logar da sepultura era um comoro de 
praia, distante 30 metros da beira d'agua e tinha 3 metros de 
altura sobre ella. 

Em I 901 encontraram-se egualmente em logar de antiga 
praia, nas immediações do Morro de Jguape, fragmentos de uma 
urna feita por enroscamento e junto alguns ossos humanos. Não 
pude verificar este achado no logar e conservei só os fragmentos. 

Em 1902 achou-se em frente á fonte da Saudade do Morro 
de Iguape, na occasião de fazer-se uma cova para uma estru
meira, 80 centímetros abaixo elo solo, em arêa branca de praia, 
uma urna de feitio liso, que estava em p6, um pouco inclinada 
e sem tampa. Ella achava-se cheia de arêa, que não tinha 
ossos ou residuos delles misturados, e representava alguns rom
bos perto do fundo. Trago esta urna figurada na Est. 28, por
que 6 de forma caracteristica e, apezar da sua grande singeleza, 
é de boas proporções de dimensões. Pouco depois foi encon
trado segundo exemplar de feitio e forma identica, porém com
pletamente fracturado. Misturados com os destroços acharam-se 
alguns ossos bastante deteriorados e perto do mesmo logar frag
mentos de louça pintada, sendo o melhor pedaço o figurado 
na Est. 29. 

No rio de Una da AldCa foi achada uma urna de forma 
e feitio cgual á figura n.º 28 e, como esta, isenta de ornamen
taçffo ou pintura e egualmente sem tampa. Elia foi encontrada 
1 metro abaixo da superfície, em terreno arenoso, e continha 
poucos ossos misturados com arên, sendo porém trazida vazia 
para a cidade. 

Em Janeiro de 1905 me foi dado tirar do chão parte de 
uma urna, cujo resto foi quebrado e, junto com barro molhado 
occupado para firmar o pé de um esteio para sustentar a trans
missão, dentro de um engenho de arroz na nossa cidade. O 
croquis, feito na occasião, mostra a disposição local e ao mesmo 
tempo evidencía a desharmonia que existe entre a urna e a 
tampa. Os trabalhadores que descobriram esta peça tiveram o 
cuidado de esvasial-a e, encontrando s6 ossos e arêa, continua
ram seu trabalho até que o esteio ficasse muito bem collocado. 

Só no dia immediato tive co
nhecimento do caso e effectuei 

~ -:: 1 a extracção do resto dos dous 
vasos. 

Sabemos que um g rande 
numero de povos selvagens 
servia-se de urnas, feitas de 
louça, para guardar os corpos, 
as ossadas, ou as cinzas dos 
seus antepassados. Por isso 
deve ser de summo interesse 
para o historiador um estudo 
critico de louça de barro da 

32 

zona ribeirinha, porque os passos progressivos na execução da 
arte ceramica permittem tirar certas conclusões sobre o desen
volvimento intellectual dos differentes povos que alli residiam. 
Outrosim servirú de guia para poder-se logo attribuir alguma 
ossada, que se acha acompanhada de louça, a um ou outro dos 
povos prehistoricos, que lentamente vamos conhecendo e distin
guindo entre si. 

Examinando a superficie de fracturas frescas de louça encon
trei um material que varfa na sua composição visivelmente. O 
principal é sempre um barro que não é 111ais do que o lodo 
cinzento adensado, que occorre cm todas as beiras de lagamares 
e rios da costa, provindo sua côr de materias organicas, sedi
mentadas em intima conjuncção com sua parte essencial, inorga
nica, residuos de rochas e mineraes decompostos. 

Como parte secundaria na composição do material da louça 
encontrei arêa silicios::i, que varía bastante em grossura de seus 
grãos. Notei que sempre ha arêa mais fina na louça de pouca 
espessura (urnas lisas) e mais grossa na louça feita por enroscamento. 

No material occupado para a tampa da urna figurada á 
pagina 30 e que tem 2 5 millimetros na sua maior espessura, 
misturaram-se, além de arêa ainda fragmentos socados de louça 
velha, e esta tampa não é feita sobrepondo roscas, mas esten
dendo e levantando o material gradualmente para a borda, que 
vae diminuindo em grossura até uma beirada bem modelada e 
de perfil bastante elegante. 

Os vasos de maior espessura são sempre muito mal quei
mados, o que não se pode dizer das urnas lisas, cuja silificação 
ús vezes 6 completa. Uma só vez encontrei isoladamente, perto 
do Morro de Jguapc, um fragmento de louça, ornamentado por 
desenho linear, de côr vermelha, sobre um fundo claro e bem liso. 
Na reproducção photographica, que é quasi de tamanho natural, 
destacam-se bem as linhas traçadas com bastante firmeza e nitidez. 

Este fragmento parece ter feito parte do fundo de uma 
bandeja, que acompanhou o individuo fallecido, para lhe fornecer 
viveres na sua longa viagem. Quem a fez conhecia visivelmente 
a pouca occupação que a vasilha havia de ter, porque o seu 
feitio é muito relaxado, ao m<:nos o que importa o material e 
fabrico. Em compensação dispensou-se todo o cuida.do á parte 
mais visível, ao interior da bandeja, que é formada de fina 
camada de argilla branca, mui to bem alisada e ornamentada. 

Vú-se que o material de louça, colhido na região da fóz da 
.Ribeira, 6 até hoje muito deficiente e não permitte uma orienta
ção satisfactoria. Creio, porém, que affoutamente posso adiantar, 
auctorizado pelo estudo critico da louça, que depois dos samba
quieiros, cujos defuntos não occupavam urnas, existia nestas 
paragens um povo, já mais versado na fabricação de objectos 
de ceramica, que tinha por habito enterrar os seus mortos cm 
urnas grandes fabricadas por enroscamento. 

Destas urnas descrevo uma que comportava um corpo inteiro 
em posição acocorada; esta estava desprovida de tampa e vimos 
outra, coberta por uma tampa grande e pesada, que s6 podia 
conter uma ossada humana, depois de macerada a carne. Ignoro 
se estes dous modos de enterro eram usados conjunctamente 
pelo mesmo povo, mas quero me inclinar para esta crença visto 
serem as urnas da mesma forma e feitio. 

Em seguida deve ter havido um outro povo com costumes 
differentes. Este usava de urnas lisas (Est. n.º 28) para enterrar 
s6 as ossadas, depois de queimado o corpo talvez, porque nes
sas urnàs nem uma ossada humana caberia inteira. 

Os poucos ossos, que pude obter até hoje de urnas fune
rarias da. zona ribeirinha, não permittem formar a mais vaga idéa 
sobre o typo ethnico destes differentes povos prehistoricos, e só 
investigações futuras, executadac; com a necessaria pericia e dota
da<; com os meios indispensaveis para taes trabalhos demorados, 
poderão e devem trazer luz para esta lacuna do nosso conheci
mento actual. 

• 



Sambaqui "Casqueiro Grande" - Mar Pequeno (N. 8) 

Rochedo de Gneiss na Serra da j uréa (Beira Mar) (N. 25) 

- l' 

Sambaqui do Joaquim Pedro - Ilha do Cardoso (N. 9) 

Granito. fonte dos Marinheiros 
(N. 26) 

Morro de lguape. 

Pedro - lndio guarany, puro sangue (perfil) (N. 40) 

Louca, utensílios, ornamento de pennas e canudos para 
· dança dos Guaranys do ltariry (N. 4) 

' ts • 

Pedro - lndio guarany, puro sangue (face) (N. 39) · 

Machado cuneiforme de Gneiss (N. 42) 

s 
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Ha dous annos passados, trabalhadores occupados em refor
çar o fundamento de uma casa no centro da cidade de Iguape, 
acharam um esqueleto em estado regular de conservação. Estava 
estendido em posição dorsal, com os pés para o nascente, e só 
tinha em volta arêa do antigo comoro de praia, onde se achava. 
Não havia mais o menor vestígio de vestimenta ou envoltorio 
qualquer, assim como não pude encontrar objecto algum que o 
tivesse acompanhado na sua inhumação. Evidentemente, este 
esqueleto não pode ser muito antigo, comparado com as ossadas 
dos sambaquis, porque offerece, apezar de pouca edade indivi
dual, diversas caries dentarias, estado morphico que em 2 2 cra
neos sambaquieiros nunca pude observar; assim como, ainda 
nunca vi um craneo extrahido de um ca.<>queiro que tivesse falha 
de dente, originada ante modem com a devida obliteração alveo
lar. Homens e mulheres, apresentando todos os caracteristicos 
de avançadíssima edade individual, têm a sua dentadura com
pleta em numero, embora marquem ás vezes só curtos toquinhos 
de raizes, desprovidos de todo da corôa dentaria, a força da 
primitiva dentadura. 

Por sua posição avantajada é de presumir que o 1ogar hoje 
occupado pela cidade de Iguape, desde a formação da primitiva 
praia ao sul do respectivo morro, serviu para dar agasalho a 
representantes do genero humano, e ternos a confirmação disto 
pelos sambaquis existentes na referida paragem. Em seguida, 
outros selvagens escolheram para suas tabas a planície alludida, 
e encontramos alli, no sub-solo arenoso, duas qualidades de urnas 
funerarias differindo tanto pelo seu feitio como pela forma, que 
se deve suppôr trazer sua origem de dous povos differentes que 
se seguiram. Achando-se então um esqueleto, sem ser em urna 
e em logar hoje occupado por casa de construcção de mais de 
200 annos, dá para julgar que elle pertenceu pelo menos a um 
dos bugres que no tempo da conquista domiciliavam nesta zona. 

Dou annexo o facsimile do respectivo craneo, de face e de 
perfil, reservando um estuào especial para um ulterior trabalho 
que apresentarei. 

No principio do corrente anno tive ensejo de visitar e estu
dar sepulturas indianas, existentes em differentes legares de 
Ribeira ácima. 

A navegação franca que offerece o Ribeira até certa altura 
do seu curso superior torna provave1 que grande parte do gen
tio que habitava anteriormente na costa atlantica, assim como na 
f6z e no curso inferior desse rio, se tivesse utilizado deste meio 
para se retirar elos seus primitivos domicilios, afim de evitar 
encontros com os invasores europeus, contra cujas armas de fogo 
se devia sentir impotente. Nesta migração forçada, procuravam 
elles alcançar Jogares que, por natureza difficilmente accessiveis, 
lhes offerecessem caça para o seu sustento e chão fertil para as 
suas mesquinhas plantações. 

Achei seus vestigios nos rios Jacupiranga e Batatal, affluen
tes da margem direita do Ribeira, e ainda no planalto entre o 
Batatal e o rio Pardo pude abrir uma das sepulturas destes 
fugitivos, que descobri no meio do matto virgem. 

Chegados, porém, no rio Pardo, julgavam-se seguros, porque 
já tinham deixado altas serras entre si e seus cubiçosos inimigos 
brancos, e o curso inferior desse rio até a sua barra no rio 
Ribeira é cheio de perigosas cachoeiras, que tornam uma subida 
em extremo penosa e demorada. 

Alli espalharam-se e devem ter existido durante bastante 
tempo. Verifiquei a existencia das suas sepulturas em quasi 
todos os affluentes do rio Pardo ácima, e parece principalmente 
a região do rio Turvo, tributario do lado direito do Pardo, ter 
sido muito povoada. Não é tambem inverosímil que alli, ao 
povo vindo da Ribeira se juntaram os fugitivos, que da região 
de Cánanéa e Ilha de Cardoso subiram pelo rio das Minas e, 
atravessando o sertão do Faixinal, encontraram as aguas do Turvo. 
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Nos ribeirões do Anhéma e da Anta podem-se verificar 
aterros mal feitos de barro pisado, que serviram para melhor 
segurar as palhoças em terreno inclinado, e alli encontram-se 
fragmentos de louça singela em grande quantidade, e observei 
excavações em barrancos que foram occupadas para queimar a 
louça. O mais attrahente, porfm, para mim, eram as sepulturas 
e p6de-se idéar o meu desanimo quando achei estes sepulcros 
todos vasios. 

Seria possivel que tivesse perdida toda minha penosa via
gem? Continuando as pesquizas e subindo pelo ribeirão do Bar
reiro, confluente do lado direito do rio Turvo, deparei com uma 
roça grande, que havia poucos dias tinha sido queimada e esta
va-se plantando na occasião. Alli foi surprehendente a quanti
dade de sepulturas achadas e podendo percorrer facilmente uma 
extensão de mais de I o mil metros quadrados de terreno, com
pletamente despido de vegetação, contei mais de 60 comoros. 

Pude verificar alli que em um dos lados de cada elevação 
existia uma depressão, da qual certamente provinha a maior 
parte da terra do monticulo. Logo conclui que esta depressão 
representa o logar da primitiva cova, da qual se retirou a ossada 
amontoando a terra de um lado; e para confirmação desta 
hypothese retirei de duas dessas depressões algumas pbalanges 
e um os calcaneo, assim como duas pás feitas de laminas de 
schisto, instrumentos grosseiros, mas proprios para remover a terra. 

A posição das sepulturas ~ão obedece a ordem alguma, 
quer na sua orientação meridiana, quer no alinhamento entre si. 
Parece que se depositava o cadaver em um sepulcro de 30 a 
40 centimetros de profundidade, amontoando depois a terra 
excavada por cima, associando-lhe mais outra, superficialmente 
ajuntada em derredor e mais as pedras soltas, de facil alcance 
na vizinhança. 

Acham-se estes monticulos, cujo conteúdo varia de meio 
até 2 metros c:ubicos, desde a beira do ribeirão até em altos de 
collinas de quarenta e mais metros sobre o respectivo valle, 
fazendo a impressão como que tivesse procurado evitar qualquer 
transporte do cadaver e effectuado a sua inhumação provisoria 
proximo ao Jogar do accidente. Passado depois certo tempo, 
que os aborigenes sabiam ser necessario para lhe destruí rem as 
partes molles, tornavam a abrir a cova e della tiravam a ossada 
para lhe dar um destino final. .í\lf as qual teria sido esse des
tino final? 

Ha quinze annos foram achados em uma pequena caverna, 
na serra entre o rio Turvo e o rio Pardo, tres urnas funerarias, 
das quaes duas foram levadas para Iporanga, ficando a terceira 
no logar, por estar quebrada. Estas urnas continham ossadas. 
Dos camaradas occupados na condução ainda encontrei um agora, 
que, apezar de muito empenho meu, não acertou mais com a gruta 

A hypothese, porém, de que todas as ossadas retiradas das 
innumeras sepulturas fossem depositadas em urnas e estas sim
plesmente guardadas em grutas naturaes, rejeitei-a desde logo, 
porque neste caso deviam-se encontrar urnas por toda parte, nas 
concavidades dos morros que frequentemente se estão desco
brindo pelas extensas derrubadas de mattas para plantações, e 
isto não se dá. 

Enfadado voltei para Iporanga sem ter achado a chave do 
enigma. Alll soube que em um sitio Ribeira ácima acontecia, 
sempre que se fazia qualquer excavação, dar-se com ossos de 
defuntos e que o dito sitio era mal afamado, havendo constante
mente apparições e bulhas extranhas, em horas avançadas da 
noite, e mil cousas mais. 

Com o fim de verificar a occorrencia e estudar a natureza 
dessas ossadas, emprehendi mais esta expedição. Durante o 
decurso da viagem, caminhando por terra, em quanto a canôa 
vencia caudalosa cachoeira, verifiquei a existencia de sepulturas 
analogas ás dos rios Pardo e Turvo, nas proximidades mesmo 
do leito do Ribeira. 



Cheguei com I o horas de viagem ao ponto terminal da 
excursão, na barra do Tatupéva, tributario do lado direito do 
rio Ribeira. Era noite fechada e pedimos pouso. Um velho 
taciturno nos franqueou a casa e, conversando, logo fiquei sabendo 
achar-me alli diante de um verdadeiro cemiterio indiano. 

Havia duas difficuldades a vencer, e não pequenas: primeira, 
o velho julgava que se ia procurar riquezas no territorio deJJe, 
e segunda, todas as bemfeitorias do sitio acham-se justamente 
em cima da necropole. 

Para relevar a primeira prometti ao velho não só um jor
nal bom, para assistir aos trabalhos, como prometti entregar-lhe 
tudo que elle julgasse representar algum valor, como curo e 
pedras preciosas. A segunda difficuldade desappareccu proviso
riamente diante de uma aguardente boa e a promessa de cavou
car só no terreiro <la casa. 

Mal era dia já cantou a picareta no terreiro e nova diffi
culdade appareceu: a mulher, uma velhinha, oppoz-se obstinada
mente á continuação do trabalho. Eu já tinha alcançado uma 
ossada e continuei o trabalho de toupeira, emquanto o meu 
incomparavel companheiro de infortunio, o coronel João Esteves 
Neves, operou com toda a diplomacia, auxiliado pela garrafa de 
pinga, alcançando finalmente uma licença restricta. 

Desde um palmo abaixo do macadame do terreiro dei com 
as ossadas. O primeiro braço encontrado logo me levou pelo 
hombro ao craneo, que se achava achatado e em estado deplo
ravel. Depois me appareceu a face dorsal de uma columna 
vertebral, o esqueleto estava em posição abdominal; segui as 
vertebras até á parte cervical e além do atlas não havia mais 
cousa alguma; era acephalo este esqueleto. Já não duvidei mais; 
este cemiterio era o deposito, para onde os índios conduziam os 
esqueletos que tiraram das sepulturas provisorias. Certamente 
não traziam de um povoado só uma ossada em longa e demo
rada viagem e, esperando talvez a maduração de mais alguma, 
retiravam depois as mais antigas já separadas em parte. Uma 
vez chegados no cemiterio, não faziam muita cerimonia na collo
cação dos ossos, e prova isto a grande confusão que se encontra. 

Em todo logar dá-se com signaes evidentes de antigas 
fogueiras; provavelmente effectuavam aqui mesmo seu pouso, 
para no dia seguinte tornar a voltar ás suas cabanas. Não 
encontrei ossada5 com signal de fogo. Frequentes são as cascas 
dos caracóes terrestres, sendo Bulimus grandis, oblongus, fragi
lior e iporanganus; representando, certamente, os restos da ali
mentação dos respectivos conductores. Tambem achei ossos de 
caça de differentes qualidades. 

Durante os dous dias que alli trabalhei com certa restricção, 
só consegui retirar 2 craneos do chão e estes mesmos tão dam
nificados que até hoje não foram ainda remontados. 

Para o conhecimento dos habites e particularidades physi
cas dos habitantes prebistoricos do valle do rio Ribeira é indis
pensavel um carinhoso e profundo estudo deste cemiterio, que 
fornecerá avultado e muito valioso material, e para poder effec
tual-o deve ser expropriado o alludido sitio. Ao encarregado 
deste trabalho competia depois estender suas pesquizas naquella 
região, afim de apurar o caso elas urnas funerarias, que devem 
ter pertencido a um povo precursor dos índios do cemiterio do 
Tatupéva. 

Annexos figuram alguns artefactos achados na região do 
Pardo e Tatupéva. As pontas de flechas demonstram que os 
respectivos indios entretinham communicações com serra ácima, 
porque o material das maiores pontas é pederneira, e esta, que 
eu saiba, não ha em toda a Ribeira. As pontas menores são 
de quartzo hyalino e quartzito. Alguns machados de pedra e 
mãos de pilão, que foram encontrados, são de muito cuidadoso 
feitio e acabamento. De louça só pude arrecadar uma panelli
nha de feitio singelo e sem ornamentação alguma. Um pequeno 
appendice, que servia de aza, acha-se fracturado. 
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Num recanto do systema do rio Ribeira existe ainda boje 
um pequeno resto de índios, entre os quaes encontram-se alguns 
individues de sangue puro de ambos os sexos. Em occasião de 
uma visita ao «Aldeamento do rio ltariry», no anno de 1903, 

procedi a um estudo anthropologico deste pequeno resto de 
índios Guaranys e elaborei um modesto trabalho, que foi lido 
em uma das sessões ordinarias do Instituto Historico e Geogra
phico de S. Paulo em 1904. Como, porém, não foi publicado, 
offereci-o á Sociedade Anthropologica de Vienna, que o admittiu. 1) 

Estou diligenciando augmentar o material craneologico do povo 
de Itariry, para tornar ao assumpto com maior desenvolvimento, 
e espero encontrar depois mais interesse no nosso meio. Entendi, 
porém, que nas presentes informações ethnographicas não devia 
deixar de mencionar a occorrencia destes Guaranys, no valle do 
rio Itariry, ainda mais que encontrei entre elles contos fidedig
nos de alguns costumes dos seus antepassados e não demorará 
que o ultimo Guarany de puro sangue alli terá desapparecido. 

Em r 88 5 recensearam-se no territorio do aldeamento ainda 
200 almas, entre antigos Guaranys, índios errantes chamados, e 
os descendentes mestiços, que os brazileiros visinhos tratam de 
indios remogerados. Em 1903 encontrei em 14 fogos apenas 
90 almas, que pela sua affinidade de sangue devem ser conside
rados donos do aldeamento e que se chamam a si, ainda com 
certo orgulho, de Guaranys. 

Toda a região que constitue o dito aldeamento, extrema
mente pitLOresca, está situada entre a serra dos Ttatins e a do 
Paranapiacaba e na sua reclusão entre estas montanhas acha-se 
a razão, por que durante tanto tempo se podia conservar, quasi 
illeso, este pequeno ramo de indios, tão proximo de regiões bem 
civilisadas, vivendo elles ainda vida quasi egual á de seus ante
passados. A caça e a pesca são ainda hoje a occupação mais 
importante dos homens; a pequena lavoura e o insignificante 
serviço do rancho cabem mais ás mulheres. Estas tambem se 
occupam em fazer louça de barro e demonstram mesmo bas
tante habilidade neste mister. Não posso me furtar ao desejo 
de offerecer aqui as reproducções de algumas photographias 
relativas a estes Guaranys, reservando-me uma referencia espe
cial para mais tarde. 

Antes de finalizar, quero ainda fazer menção de dous objec
tos ongma~s. O primeiro, um machado de pedra, achado no 
valle do S. Lourencinho no rio Juquiá, que pelo seu feitio nos 
revela a subtileza, o talento perspicaz, de que eram dotados os 
antigos moradores desta região. As serranias em volta do logar 
do achado são de gneiss; e gneiss cravado de granates é o 
principal material do machado cuneiforme. Como, porém, esta 
rocha não possue a dnre?.a necessaria para conservar no traba
lho um corte, que se lhe désse, aproveitou o finorio do bugre 
uma veia de quartzito, contido no gneiss e tão habilmente esbo
çou o seu machado que, sem prejuizo da elegancia de forma, 
levou a beta certinha em uma das extremidades, podendo assim 
usar do quartzito para dar um gume resistente e duravel ao 
machado de gneiss. 

O segundo objecto, que foi encontrado ha mezes, mas só 
me veio ás mãos ha poucas semanas, é um artefacto anthropo
morpho e não me consta que tivesse sido observado forma iden
tica no paiz. O material empregado é um gres e importa o 
tamanho da figura em 1 3 centimetros apenas. Dando annexa a 
reproducção graphica, prometto voltar ao assumpto depois de 
inspeccionar pessoalmente o logar onde foi achado, que é um 
vargedo no rio Comprido do município de Iguape. 

') Die Ouarany lndianer des Aldeamentos do Rio ltariry im Staate von São 
Paulo in Brasilien. Mittheilungen der anthropologischen Oesellschaft in \Vien. 
Vol. XXXVI, 1906. 

Ricardo Krone. 
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