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r.1acl!ado, do Romão Branco, do Padre Donato e do Dr. 
D6ria. 

11 No meio da rua do Tunnel ha uma arvore quasi to1n
bada, etn que o Sr. Domingos Ribas inseriu a data-1888. 

u Quaudo chegámos á rua da entrada, que ten1 niatta 
em an1bas as extremidades e que denoniinámos--Capane-
111a, de ka-n1atto, e panêma-triste, isto é, rua do -rvratto 
Triste, le1nbra1no-11os daqnella bella passagem de Dante, 
ao errar e1n u1na floresta, que lhe antolbava a entrada do 
Inferno: 

Per rne si va nella citá dolente: 
Per me si va Ira la perduta gente. 
Lasciate ogni spnanza, voi clie' ntrate. 

u E ao penetrarmos na Vil/a Baixa, se nos par~cia 
que iamos nos entranhando pela vasta necropole do nosso 
planeta, conforme nol-a descreveu Julio Verne. 

«Um tal dedalo de pedras, algum tanto semelhante a 
um labyrintho, é realmente di.gno de ser conte1nplado.» 

RUINAS ANTIGAS 
Em riifferentes pontos da parte Septentrional e Occi

dental do Estado, encontram-se vestígios de grandes po
voações que fonnavam a celebre Republica Theocrati'ca, 
tamben1 cha111ada Provincia do Guayra. fundadas por bes
panhóes, que 1nantinham nellas pequenas forças comman
dadas por uu1 offidal que tinha jurisdicção sobre as tribuS 
subjugadas. l\1ais tarde passaram a ser administradas 
pelos padres da Con1panhia de jesus. 

As povoações mais itnportantes foram as seguintes: 
Onlivetos, fundada pelo Capitão Garcia Rodriguez de 

Vergãra, em 1554, na margem Oriental do rio Paraná, ao 
Norte do Salto das Sete Quédas, em terras do cacique Ca· 
nindeyú. Por ser insalubre o local onde se erguera a povoa
ção, foi esta transladada, em 1556, para íi foz do Piquiry, 
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onde em 1557, por ordem do Governador Gonz.tlo de l\1en
doza, foi fundaJa a CiudadReal del Guayra, pelo Capitão 
Ruy Diaz Melgarejo, que par.t nlli tr:>uxc cem hespanhóes 
de Assumpção. A referida Ciudad Real f>i mais tarde ele· 
vada a categoria de capital da Província de Guayra. 

En1 l576, o referido Capitão ~1elgarejo, por determina
ção de D. Juan Garo.y, flln•lou outra ptJvoação a duas leguas 
do rio Paraná, a que deu o nome de Vi/La Rica do Espíri
to Santo; porém, não tendo o local a riqueza que o non1e 
da povoação denunciava, foi esta naquelle mesmo ann0 

transferida para a foz do Corinibatahy, affluente da marge1u 
esquerda do /vahy. Estabelecida de novo a Vi/la Rica em 
sitio conveniente, e que se iuostrava abundante de 1nine· 
raes de ferro e cobre, foi, nos annos seguintes de 1578 a 
1579, sub111ettido grande numero de indios Guaranys á ju
risdicção deste povoado. 

Ern Abril de 1771, o Tenente-Coronel Affonso Botelho 
de Sampaio e Souza, chefe das commissões encarregadas 
de explorar os sertões do Tibagy e do Ivahy, como se vê 
dos doc~mentos antigos, transcriptos no começo deste li
vro, enviou ao Governador da Capitania de S. Paulo, D. 
Luiz Antonio de Souza Botelho e ~1ourão, a seguinte no
ticia da descoberta <lt: Villa Rica : 

1• No d!a 3 de Março de 1771, 3<? domingo da quarcs-
1ua, chtguu o Capitão Francisco Lopes da Silva com a sua 
co1npanhia a barra do Rio Mourão (r) que faz barra no 
Rio D. Luiz, fizerão pouzo nos grandes bananaes q' alli 
ha, p: no outro dia procurare1n lugar p: n1elhor se situa
re111, emq.'" faziào diligencie:. p. • descobrir os fundan1entos 
da antiga Villa Rica pelas noticias de ser aquelle o seu 
destricto. 

<< No dia 4, segunda feira, foi o Capitão aharracar-se 

(r) Assim os expeJicionarios chamaram ao rio Cori·m
bataliy, em h~menage~ ao Governador da Capitania de S. 
Paulo, D. Lu1z Anton10 Botelho e ~lourão. 
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acima da barra do Rio :.\Iourão, 100 braças pouco mais ou 
menos •1 a parte n1eridional , e o tenente (r) se abarracou 
da parte setentrional, ambos se empregarão ein mandar 
roçar t fazer quartel p." acomodação de sua gente, e quan
do havia lugar mandavão examinar as margens do Rio, 
por Uni e outro la<lo, a ver se podião achar onde foi a vil
la, e aparecendo varios signaes de situação como olarias e 
telhas. muita louça espalhada pelos n1attos , muitos li-
111oins, ci<lras, laranjas, bananas, en1fin1 tudo quanto ha 
em povoado estã neste formozo lugar, e mandando por ul
titno o tenente José Rodrigues no dia 10, 4. e. don1ingo da 
quaresn1a, ao Sargento Lucas de Souza co1n 4 ca111aradas a 
explorar a barra do 111esn10 Rio Mourão p." a parte ocidental 
que ainda não se tinha visto, logo que saltou em terra se 
vio dentro da villa que ainda se percebe bem, logo vierão 
co111 a noticia de co1no estava a villa, ou cidade abandona
da, e trouxerão por signal hunta pedra de moinho, huas 
telhas e n1uito ferro queimado. Com esta noticia forão o 
Capitão e o Tenente na mesma ocaziã; tomar conhecimen
to, acharão ser a mesma verdade, pois se ptrcehe perfeita
mente as ruas por onde forão, as esquinas, becos e sahi
das, montes de telhas, huas quebradas e outras inteiras 
pelos lugares que forão as cazas, e ten1plos , e o lugar de 
hua grande ferraria (2) ; emfim tudo ainda se percebe, e o 
tamanho de11a parece ser n1ayor do que a villa de Parua
guá con1 1nuito botn fundamento, as ruas ben1 arruad~is, 

que da forma que estão todas cobertas de telhas ainda pa
recem be111. Ten1 pelo 1neio das ruas arvores grandissituas, 
e o n1atto que a cobre todo hé laranjeiras, lin1oeiros e ci
dreir::i.s ; por espaço de n1ais hua legoa, todo o matto hé da 

(r) Refere-se ao Tenente José Francisco Lopes, que 
acompanhou o Capitão Francisco Lopes nas Explorações 
do Ivahy . . ) 

(2) Sabe-se mesmo que em Villa Rica existiu uma 
prospera fundição. 

I 
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111esma quali<lade com grandes bananaes pela n1argem do 
Rio D. Luiz, e para dentro do Rio 1'Iourão; da mesma ~orte 
tem os Rios muito peixe, de sorte que poin1-se a panella 
ao fogo e botão-se as linhas tirando-se já os peixes gran
des , ou µeq llenos, q1le se quer; a caça da mesn1a sorte . 

.. Estava a gente tão contente que já esco1hião as par
tes en1 que havião de fazer os seos sítios, alguns tinhão 
justo caz~ruP.nto con1 irn1ans do~ outros para hire1n viver 
n!'\quelle alegre paiz. O portador que trouxe as noticias, 
que dão o Capitão e o Tenente foi Julião Paes Domingues, 
dos ca1npos geraes, e confinna esta mesn1a noticia, poises
teve no mesmo lugar, e dois ca1naradas tirarão 111ais de 
sessenta telhas boas só de hun1 monte de ruínas a~ hua 
caza, e aparecerão 1nuitas panelas ainda boas, de que se 
servirão. Com a brevidade com que partia o portador não 
dá as tnais noticias, que o tempo descobrirá. Sahio de lâ 
no dia º12, e depois de ver todo o referido para informar 
con1 verdade, o que tudo consta das ditas Cartas, das quais 
fiz extrahir esta relação na Fortalleza de N. S. dos Praze
res da barra de Pamaguá, aos 13 de Abril de r77r. Ajfon
so Botellzo de S. Paio e Souza .11 

O Governador D. Antonio de Souza tentou restaurar 
Vil/a Rica, porém tudo em vão! As rnin&s deste nucleo, 
outr'ora tão florescente estão perto da foz do Co1imbatalzy, ã 
n1argem esquerda, em uma eminencia, existindo ainda 
hoje em suas circu1nvisínbanças laranjeiras, lln1oeiros. ci
dreiras e bananeiras, que assignalatn a antiga e desenvol
vida cultura desse importante centro de população. 

Os Engenheiros José e Francisco Keller, em seu bri
lhante Relato1 io da Exploração do lvalry, apresentado em 
Jttlho de 1865 ao Ministro de Agricultura, disseram o se
guinte com relação a Villa kica : 

11 Pelo que mostra1u as ruínas, fôra a cidade construida 
regularmente com ruas bem alinhadas, cruzando-se em 
angulos rectos. As casas eram na maior parte, se não to
das, feitas de taipa (terra socada) e cobertas de telhas, de 
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que encontntn1-se fraginentos· alastrando o interior dos 
rect:ingulos fouuados pelos restos das paredes, re<l~1zida:; 
hoje á inontes da altura de um 1n:tro mais ou inenos co1u 
taludes de terra desmoronada. Nos vestigiosda egreja, 
que se acham n 'um canto de. praça no centro da cidade, os 
montes de taipa têm altura dobrada dos outros, e ~obre el
les nasceu um enonue 1uonjolt'i ro. 

u Encontr,1111-se na entrada da cidade ~scorias e outros 
indicios de ter havido alli uma fundição de ferro, 111ineral 
abundante nas visinbanças. 

u As terras. tnui ricas de humus. são excellentes para 
a lavoura ; o que, junto co1n a riqueza de mineraes de ferro 
e até de cobre nas rochas, que forman1 os recifes do rio, 
explica o haverem os heBpanhóes escolhido esse local para 
uma povoação, sem embargo da difficuldade das com111u
nicações.n 

Perto da foz do Iguassú já floresceu tan1be1u a povoa
ção, denominada Santa Jffa1ia. Essa povoação, segundo 
Saint Adolphe, foi abandonada e111 consequencia da grande 
fome que houve no secnlo XVIII. 

Junto â barra do Pirap6, tributario da n1argem esquer
<la do ParanafJanema. se achatn os restos <la re<lucção de 
Nossa Senliora de Loreto. Nesse local foi estahelecido, en1 
1855, por Antonio Pereira da Rocha, o aldeia1nento de 
Nossa Senhora de LoYeto do Pirapó. Sua população, com
posta de índios 111ansos, alétn do director do aldeian>ento, 
4 einpn::gados e n1ais 18 africanos, que alli estavam ao 
serviço do nucleo, dedicava-se á lavoura co1n granue sue· 
cesso, e111 virtude da boa qualidade dos terrenos. 

Em J 859 começou-se a construir ahi uma capella, 
sendo coberta c0n1 telhas fabricadas pelos habitantes da 
reducção de Loreto. 

Galdino Gonçalves de Oliveira e mais tres companhei
ros, regressando de t\latto Grosso, naufragaram no Para
napanema, 4 leguas mais ou menos distante do aldeia1nen
to do P1rap6, para onde os naufragos se encaminharam 
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por terra, visto a prancha que os conàuzia haver sedam-
11ificadü nas corredeiras do rio. Depois de andarem pelo 
matto cer~a de I kilometro, toparanl con1 as ruínas de 
uma povoação, e n1ais além uma area, que indicava ter 
8ido a sé<le de um grande edificio, cujos vestígios se mani· 
fest&Yan1 por altos montes de telhas, umas perfeitas e ou· 
tras frag1n entadas. Chegancio ao Pirap6. narraram tudo 
ao dire<:tor do aldeiamento, que. no dia in1mediato, partiu 
para as ruinas casualmente descobertas, de oncl~ transpor
tou duas canoas abarrotadas de telhas, que serviratn para 
a cobertura da cape!la do aldeia1nento. 

E' <le suppor que essas fossen1 as ruinas da reducção 
<le San.to lgnaclo-Menor, fundada conjuntan1ente com a 
reducção de Loreto, en1 1610, pelos jesuitas Cataldino e 
l\1aceta. 

Para ahi foi trasladado, em 1862, o aldeiamento do 
Pirapó. recebendo então o nome de Santo Ignacio. Deste 
estabeleci1nento, nào obstante situado em local magnifico, 
em terras fertilissin1as, restam apenas da velha capella 
uni amontoado de telhas, alguns esteios des~prumados e 
outros cahidos; algumas laranjeiras, etc. 

A seu respeito os Engenheiros Keller escreveram o 
seguinte: 

<< Situado nas ruinas da antiga reducção, a 20 ou 25 
metros acima do nivel do rio, o aldeiamento de Santo 
Ignacio offerece uma vist<t lindíssima e aprazivel, que do
mina, do lado de S. Paulo, algnn1as montanhas a grande 
distancia; e do outro lado, para·a banda do Paraná, um 
vasto e extenso horisonte. Accresce ser o logar mui sau
d8vel e inteiramente isento das febres terçans, que tanto 
mal causaram á povoação do Pirapó. 

« Levantâmos a planta das ruinas da antiga reducção, 
cujé\s ruas bem alinhadas e dispostas em rectangulos, E. 

vasta praça com egreja em um dos lados, sao em tudo se
melhantes âs de Villa Rica, apresentando por unica difte· 
renç::t os. vestigios de um collegio que nesta não encontrâ· 

•• "' • 
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mos. A egreja, que devera ter 20 111etros de compri1nento 
e I-l de largura, estava junto ao c:ollegio, con1 entrada 
principal sobre a praça e a capella-mór, em frente ao rio. 

u No pequeno pateo do collegio, tan1bem ao lado da 
praça, ainda se distinguem os restos de um Ctln1panario, 
cujos sinos eran1 setn duvida os que convidavam os indios 
â oração e ao trabalho. ' 

11 Nos vestigios, reduzidos hoje a tnonticulos de terra, 
en1 geral mais eltvados e men_os destruidos do que os de 
Villa Rica, depara111-se ruinas de pequenas h abitações 
be111 alinhadas, forn1ando os lados de ruas de 45 paltnos 
de largura, nas quaes ainda se percebetn clara inente divi
sões internas, cotno quartos e outros compartin1entos. 
Como nos de Villa Rica, não se encontr~n1 nos edificios 
obras de pedra de qualidade algun1a, mas tam bem o solo 
acha-se coberto de pt<laços de telhas, servindo ainria ao 
aldeiamento o forno en1 que foram cosidas. 

u Do lado de terra , nas tres faces que fecham o oblon
go da povoação, avistatn-se indicios de uma fortificação, 
cujo fosso profnndo circu1nvallava parede de taipa, com 
differentes angulos salientes e portas flanqueadas de tuu
ros. E' de crer que estas obras fossem -construidas princi
palmente para defosa contra assaltos dos indios Coroados, 
inimigos figadaes dos Guaranys e dos Cayoâs, que até ha 
poucos annos conservavam ainda o espirito guerreiro que os 
d€s ti n g-ue. 

« Ao Sul das ruínas de Santo Ignacio-Menor, <livi
sán1os, por entre o 111utto, traços distinctos de u111 antigo 
can1inho, co1u direcção ao Ivahy, o q 11al, ou segueria para 
Villa Rica, ou para u111a das reducções cujas ruinas não 
foran1 até hoje descobertas corno outras das margens do 
Paranapanen1a, na parte superior ao extincto aldeianiento 
deste nome. Para o futuro, sem duvida, serão eJlas conhe
cidas. 

" E' extraordinaria a uberdade do. solo neste aldeia
mento, e rivalisa com o de Villa Rica.» 
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Co1no se vê. os distinctos Engenheiros Keller, alle
mães criteriosos e que não se deixavam seduzir pelas pri
meiras impressões, emittem o melhor juizo possível ácerca 
do local onde os jesuítas Cataldino e ~laceta fundaram a 
reducção de Santo lgnacio-Menor. 

Nesses sitios privilegié:ldos, de clitna saudavel e solo 
f ertilissüno, ainda ha de ser eãificada uma attrahente po
voação, que rivalisarâ con1 as cidades mais favorecidas do 
mundo, devido á po1npa ço111 que a natureza alli se apre
senta. 

Sabe-se que em r622 foi funílada á 111argem do Tibagy 
·· a red11cçào de S: Francisco Xavier, em terras dominadas 

pelo cacique Cand1'cé. 

Docun1e11tos antigos dão tambem noticia da reducção 
de Nossa Senhora de Copacabana, no valle do Piquiry, e 
Asiento de la lglesia no do Ivahy. 

No Campo-Erê tarnbem já foram descobertas as ruínas 
de um grande edificio. Segundo um explorador, apresen
ta111 ellas um quadrado de mil pés de lado, fechado de tai
IJª· Vêem-se . ainda o togar da entrada e vestigios de uma 
estrada, que segue rumo do Poente. O intt:rior apresenta 
11ma superficie quasi plana.• 

Da rapida noticia que demos das· rui nas de algumas 
povoações erguidas em ~eculos passados, se verifica que 
ainda se encontram no territorio deste Estado vestígios 
importantes do trabalho dos indios capítanea<los por ho
mens sagazes e in tell i 6 en te5. 

A Província do Guay1·a havia attingido notavel grau 
de prosperidade agrícola. Charlevoix e outros escriptores 
dizem que ella se compunha <le trinta reducções e ceirca de 
100.000 indios catechisados pelos jesuítas hespanhóes. 

No período de 1629 a 1632, o Paulista Antonio Raposo 
e alguns outros chefes, á frente de 3.000 homens, inclusi-
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ve 900 Mamelúcos (r) atacaram e destruiran1 a ferro e fogo 
todas as redncções. matando 111ilhares de in<lios e levando 
para S. Paulo grande nu111ero de captivos e os sinos .de 
Villa Rica. (2) A Provincia do Guayra contava 1011.000 tn

dios aldeiados, conforme já o dissemos, e destes uns 15.000 

fora111 victim~dos pelas anuas dos bandeirantes crueis, e 
cerca de 60.000 foratn vendidos como escravos. Os merca
dos de S Paulo e Rio de Janeiro ficara111 d~ tal moQo re
pletos, a ponto de baixar extraordinaria111ent~ o valor da 
1ne1cadoria : o preço de un1 bom índio, isto é, de um in
feliz Brazileiro, desceu de cem mil reis ~ vinte mil reis ! 

Após a barbara destruição da Gua1ya, os jesuítas, ar
rebanhando os milhares de índios que tinham escapado 
do massacre e do captiveiro, passaram-se para o outro lado 
do rio Paraná, onde fundaram nov::>s reducções no territo
rio de Matto Grosso e Paraguay. 

CATECHESE 
Este é u1n dos proble1nas que ainda não estão até 

hoje resolvidos no Estado do Paraná. Entretanto, manda 
a philantropia, n1andam tortos os sentimentos altruisticos 
que não consintan1os que milhares de no~sos irn1ãos, que 

(1) l\1estiço filho de europeu e de tnclher inrlia. Este 
vocabulo, de origem arabe, era aquelle com que se desi
gnava a celebre milicia do Egypto, que depois de ter 
adquirido a maior preponderancia naquelle paiz. teve de 
ser destruída como unico meio de pôr u1n paradeiro aos 
desacatos que commettia. Achou-se sem duvida toda a 
analogia entre os Mamelucos do Egypto e os mestiços do 
Brazil, os quaes eram com effeito mui accusados de insub
ordinação, e foi por isso que lhes consagraram aquelle no
me historico (Beanrepaire Rohan,-Dica"onario de Vocabu
los B1az-ileiros.) 

(2) Carta escripta em S. Paulo, a 20 de Julho de 1767, 
pelo Governador da Capitania D. Luiz Antonio, ao Conde 
de Cunha, Vice-Rei do ::Brazil. 
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não tiveram a ventura de nascer no 1neio civilisaclo em que 
vivemos, continuem abandonados nas selvas, entrt>gues a 
costn1nes reprehensiveis e a uma vida assignalada por do
lorosas vicissitudes e acerrin1as prova\iões. l\1uitas hordas, 
algumas das quáes ain1a em completo estado selvagem, per
correan as itnmensas florestas paranaenses. Entretant0, 
pelo limitado nu1nero de indios aldeiados, se vê que a ca
techese aqui pouco ten1 conseguido, não obst<lnte a expc
rienda já haver de1nonstrado â saciedade que o nosso abo
rígene é docil e não refractario aos habitos da vida civili
sada. 

O Conselheiro Beaurepaire Rohan, quando adminis
trou a Província do Paraná, disse o seguinte em seu Re
latorio apresentado á Asseiubléa Legislativa em r: de l\1ar
ço de 1856: 

11 Segundo calculos, que não estão muito longe da ver
dade, orça-se em ro.oc:,o o nun1ero de Relvagens contidos 
no territorio inculto desta província.11 

Este numero, porén1, em vez de ter augn1entado, está 
hoje reduzido, sendo facil conhecer as causas de seu de
cre~ciment(l: incuria da parte dos poderes publicos do Es
tad<> e perseguição tnovida por muitos que procuram imi
tar o proceder impiedoso dos antigos bandeirantes. 

A' medida que nos esforçan1os em prol da iwtnigra
ção européa, deixamos ao abandono, nada fazen1os en1 
beneficio de n1ilhares de Br-azileiros, verdadeiros párias, 
'!Ue partilham a sorte <los ilutas, devido á nossa censura
vel indifferença com relação ao seu destino. Mas, devemos 
oppor um dique á essa falta de interesse pela sorte do sel
vagem; dt.vemos nos utilisar de tantos elementos de pro
ducção, dispersos inutilmente pela~ florestas ; convem ad
dicional-os com solicitude á população civilisada que ocu
pa ainda pequena porção do nosso immenso territorio. 

Cumpre-nos, pois, o dever de chamará grei da civili
sação esses orphãos da fortuna, que erram pelas florestas 
quasi nús e mal alituentaclos ; e esse dever é grande, esse 
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dever é i1uperioso, porqut nos é in1posto pelo codigo sa
grado <le Jesus. O Christianistno é o pacto sublime da fra
tern!dade e do amor. Pois bem, esse pallio ben1dito que se 
abra ein patrocínio aos filhos humildes das selvas,
nossos inditosos irmãos. 

A Historio nos conta enlutada e lacrimosa as torturas 
por que passaram milhares de nossos irmãos, a que os co
lonos chamavam animaesfe1ozes. 

Ah ! mas não sabe111os quetn foi mais feróz: se o ín
dio que fugia do azorrague e do capti veiro, ou se o capitão 
do matto que soltava as suas tnatilhas no encalço dos fu
gitivos! 

Muito sotfreram e continuam a sotfrer ! Outr'ora a 
sordida perseguição <los bandeirantes, que os acossavam a 
ferro e a fogo; hoje a escassez do tt:rritorio que perdem, 
que cada vez mais se estreita, conquistado pelos seus ver
dugos, isto é, pelos brancos, pelos que se dizem civilisadus. 

E' triste dizer que não se tetn sabido tirar partido 
desse poderoso factor de progresso! As adntinistrações 
que se succedem no poder continuam a deixai-o á 111argem, 
sem protecção, sem amparo. sem escola, sem arrin10, sem 
pão para o corpo e para o espirito ! 

O unico tt!cto que os infeliz~s têm é a umhella das 
florestas ; o unico lar que possuem é a terra querida que 
pertenceu aos seus antepassados e que lhes foi e lhes está 
sendo cruelmente confi~cada. 

E ~orno não havia de ser o indio escravisado e n1assa
crado, se a Metropole só inandava para a Colonia o resto
lho de sua sociedade? 

Atraz dos aventureiros, que pretendiam enriquecer 
promptamente com o ouro do Brazil, vinham os condem
nados, os indivíduos falhos de sentimentos altruisticos 
que ·não respeita\•am nen1 a propriedade, nem a personali
dade. 

A Historia conta compungida as atrocidades co1n1net
tidas contra o indio por hotnens desa!mados, sordidamente 
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cubiçosos e âvidos dos preciosos cabedaes que foran1 sofre
gamente sequestrados da Terra de Santa Cruz. Houve, 
tempo em que a crueldade tocon a ultima t:scala do furor ! 
O branco considerava o indio como anim::\l inferior e se 
atirava contra elle com todos os itnpetos de impiedade e 

~rfi<lia. 
As perseguições 1novidas contra os indios, aco~sados 

con10 ~e fossem bestas-feras, 0s exacerbaram p0r tal fórma, 
que ainda hojt! elles guan\a1n, transmittidos de paes a fi. 
lhos, profundos resentimentos e betn fundadas prevenções 
contra os hotuens de orige1n civilisada. 

Trazer o in<lio para o greuiio da 3ociedade é uma ne
cessidade urgente e palpitante. Hlle não é mau, elle é di-· 
gno. i~ã0 é perverso desde que seja tratado, como n1erec~. 
con1 docilidade e bra~dura. Sabe-se da atfabiti<lade com 
que clle recebeu os primeiros navegant~s que saltaram na 
costa do Brazn. 

Confrange-nos a certeza de que o bugte continua aban
donado nas florestas, entregue aos escassos elementos de 
vida que possue. 

e1 Yerdadeiros possuidores das terras de que viemos 
desalojai-os, diz Mariano de Oliveira, cabe ao governo re
pa:rar as injustiças de que os indios têm sido vlctimas, de
marcando pará elles uma zona em que sejam protegidos e 
respeitados, e dando-lhes instruntentos· de trabalho com 
que possam auxiliar-nos a desbravar e cultivar a terra. B' 
deste modo que poderemos ir desde jã incorporando o ter
ceiro elemento que constitue a nossa nacionalidade, repre
sentada pelas tres raças que cohabitam na nossa Patria:
a raça branca, a raça preta e a raça amarella.11 

Actualmente o serviço da catechese acha-se inteira
mente descurado, e á boa indole dos indios que vivem de 
seus proprios recursos em ditferentes pontos do Estado 
deve-se a tranquillidade que desfructam as populações ci
vilü:adas das zonas limitrophes de suas tabas. 

O indio é naturtllmente desconfiado, por saber a his· .. 

\ 
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toria tristissi1ua dos massacres de que foram victimas os 
seus avoengos. Levado á força, torna-se rebelde ; tratado 
porém, co1n benignidade sincera. oomo já disse:nos, acom
panha voluntariamente, quetn o encaminha con1 brandura, 
a que o infeliz t em direito pela sua lamentavel cegueira es
piritual. 

Dizia Azevedo Coutinho que a arte de pôr ém acção a 
n1achina de cada individuo consiste en1 pesquizar qual é a 
sua paixão predo1ninante. Achada ella, póde-se dizer que 
estâ descoberto o segredo e a mola real de seu moviu1ento. 
Aquelle que tiver a vista aguda e penetrante, e um tacto 
fino e delica'do para distinguir as paixões dos hon1êns, os 
poderá conduzir sem duvida por ci1na das 1naiores difficul 
dades. O bo1nern, e ainda o bruto, levado por força, está 

11empre em continua lucta e resistencia; levado, porém, 
pelo caminho de sua paixão, segue aquel!e que o conduz. 

A catecbese, pois, poderá fornecer muitos braços a 
la~ura, de~de que se estabeleçam n1edidas proficuas a esse 
respeito e desde que todos se esforcem no intuito de tor
nai-a effectiva e proveitosa . . 

Outr'ora os nossos in1ios. v~ndo que sua5 terras eratn 
dia a dia conquistadas, se mostravam infensos á popula
ção civilisada, atacando-a ás vezes á traição. Nos Relato
rios dos Presidentes da Provinda do Paraná se encontran1 
noticias de correrias la1nentavds, praticadas nos n1unici
pios de Guarapuava, Palmas, S. José dos Pinbaes e Rio 
Negro. Hoje, porén1 elles se mostra111 doceis e propensos á 
con1munhão social. sendo raras as tentativas contra:\ vida 
e a propriedade dos habitantes dos referidos municípios. 

Tratando-se da catechese dos indios do Paraná, nos é . . 
grato mencionar os no1nes de Frei Thimotbeo de Castel 
Nuevo, Frei Luiz <le Cemitille, e do denodado sertanejo 
Joaquim Francisco Lopes, irmão do valoroso guia da E-r
pedição de Matto Grosso, immortalisado por Escragnolle 
Taunay no seu precioso livro Retirada da Laguna. Os 
dois referidos n1issionarios prestaram bons serviços aos 
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aldeian1entos situados á margem dQ Tt'hagy, e o sertanejo 
Lopes, além de importantes trabalhos de exploração feitos 
no terntorio paran:iense, fundou alguns aldeiamentos, en
tre f)S quat s figura o de S. Thom tz <lo Papan1luva, estabe
lec~do em 1877 no n1unicipio do Rio Negro, e que pouco 
~urou devido~ causas diversas. 

Frei Luiz de Cen1itille, que viveu durante algun\ 
tempo no aldeian1ento de S. jeronymo cont o fi1n de civi
lisar os Cairigang s alli localisados, <leixou-nos a seguint~ 
noticia relativamente aos usos e costumes dos referidos 
selvicolas : 

PROLOGO 
11 Desde que desetubarquei na capital do Brazil, fui 

acolhido com 1nuita benevolencia e logo fui convidado 
pelo Exmo. Sr. l\iinistro d' Agricultura, Conselheiro Je
suino Marçondes de Oliveira e Sá. para empregar meus 
esforços na catechese e civilisação dos indios Camés on 
Coroados que habitam as extensas florestas da provincia 
do Paraná, acceitando de boa vontatle esta ardua e espi· 
nhosa tarefa. 

cc Fui muito bem recebido pelos Parauaenses, que em 
nada desmentiam a proverbial urbanidade e genio hospi
taleiro dos Brazileiros; e é como um pequeno tributo do 
n1eu reconhecimento que eu lhes ofl€'reço esta Memoria dos 
costumes e religião da numerosa tribn dos Camés que ·ha· 
bitam a provinda. • 

11 Algumas pessoas talYez pensem que foi perdido o 
tem.po gasto em colligir estas noticias e que eu poderia ter 
empregado 1nais vantajosamente as minhas horas desoccu· 
padas. Mas cada un1 procede como entende:- aqq,illo que 
para uns parece nullo, para outros não s6 é util como tam
bem necessario para poder civilisar os indios ainda bra· 
vios. Além disso, tudo o que se poder colher Acerca dos 
costumes destes primogenitos do solo americano, serã de 
grande utilidade para a historia futura. Tempo virâ que os 
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nossos descendentes duvidarão da existencia de un~a raça 
de homens qut:: viviam em um estado de naturt:"za a mais 
corupleta. 

COSTU!\1ES 

« Esta nação de índios é cha111ada pelos Brazileiros 
Coróados, pelo costume de cortarem os cabellos á n1aneira 
dos frades franciscapos; não gosta111, poré1u, deste appd
lido e a si n1es1nos se cha111a111 Caingang, que e1n lingt:a 
portugueza quer dizer indio on antes aborígene. Tan1be111 
se appellida111 Caingang-pé ( 'ndio legititno) e Caingang
venheré (indio cabello cortado), 1nas os historiadores sem
pre os tratan1 pelo nom<: de Camés, palavra cuja etymolo
gia ainda não nos foi dado conhecer. 

11 Habitam em cabanas cobertas de folhas de paln1ei
ras. jjfterentes en1 tamanho. confonne o numero dos indi
víduos, e quasi sempre assentes em collinas, á distancia de 
duzentos a trezentos n1etros da agua. Nunca fazem divi
sões internas, mas conservam um_ espaço de tres a quatro 
palmos de largura, e de todo o comprimento da cabana. 
para o fogo que entretêtt1 acceso noite e <lia. 

« Em a111bos os lados da cal"'ana estenden1 grandes cas
cas de arvores, que lhes serven1 de assento, n1esa e can1a. 
e onde dorn1e1n enfileirados, C<.)m os pés se1npre para o lado 
do fogo e sem distinc~ão de sexo. Antes de adon11ecere1n 
cantan1 ( con10 tenho presenciado) uns vt·rsos 111onotonos : 
inváque qi~e pen1té ima a1á ie. 

11 Gostan1 111uito de criar- gallinhas, especialmente 
brancas ou pintada~ ; do111estica1n tambe111 bichos e aves 
~ilvestres ; m·as o cà<;> é o se11 animal predilecto, e fazem 
com prazer todo o sacrificio para obterem este logar-tt::nen_ 
te do homenà, que lhes é da maior utilidade. Seguem para 
Curityba,daqui distante umas sessent~ leguas; e ultin1a 
niente fora.m até á cidade da Faxina, ainda mais longe-

s6mente co1n o fim de alcan-çarem esses animaes, que lhes, 
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servem de companheiros em suas viagens e de auxiliar nas 
caçadas. 

11 .\o primeiro canto do gallo levantam-se e procnratu 
agua para se lavar; ao voltaretn, assentam-se em redor do 
fogo e do cacique; recebe1n as ordens que cun1prem sem 
observações e co111 poatuali<t:ide. 

" Sustentan1 se de caça, peixe, mél e fructas; plantaiµ 
algun1 milho e feijr.o. Do n1ilho faze1n uma e~pecie de pão, 
para o que o fÕen1 de n1ôlho na agua até apodrecer, e de
pois o soc~u1 ao pilão, ou o amassatn com as mãos e cuspo, 
fabricando u111a roda-de bon1 tamanho para assarem· na en1 
baixo da cinza, ficando o iuilho por aquella f6rn1a apodre
cido con1 cheiro tão rept1gnante, que não ha pesspa civili
sada que o possa tolerar. 

u Até o presente são bem poncos os que querem a co 
n1ida temperada com sal. Mostram a n1aior aversão ao 
leite e á carne de gado yaccum. 

u ~ào fran~os , alegres e conversadores; têtn grande 
paixão por missangas, especialmente bra11cas e offerece111 de 
boa vontade o que têm de 111elhor em suas cabanas etL. tro
ca dessas bagatelas. Quando organisam suas fostas e dan
ças, servem as n1issangas de eufeite ãs mulheres. que as 
têtn em grande estitn::tção, trazendo-as a tiracollo, quantas 
possa111 ajuntar. Quen1 lhes dá algu1na couza c >tUO pre
sente não fica sen1 retribuição. 

« Rapant as sobrancelhas, barba. bigode e todos os ca-
bellos do corpo. • 

<' As suas annas são grandes arcos feitos de pau de 
guaiuva e todos enleiados con1 a casca de cip6-itnb€, fle
chas de dous 111etros de comprimento com farpas de osso 
de macaco ou de ferro, e n1ostram muita habilidade na 
pintura dellas. 

<< Além dessas armas, usam tambem de lanças de fo
lhas de facas ruuito polidas, tendo as hastes dous metros 
de comprimento tnais ou menos ; com estas armas fazen1 
guerra e tambem as suas caçadas, nas quaes n1ostra111 
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gr;:i,nrle tino e habilidade. Quando voltam para as suas caba
nas é sua chegada annunciada de longe co1n toques de busi
na, feita algumas vezes de taquara, e, quando podem obter, 
com chifre de gado VDccuin. Gostatn 1nuito de facões, 1na
chados, tesouras ou de qualquer ferro cortante ; n1as so -
bretudo mostram o maior empenho em obter cachorros ; 
com estes caçam, mas depois da caça morta não repartein 
con1 os cães, ne1n n1es1no os ossos, dependurando-os ou 
enterrando-os, para que não se tornem preguiçosos ; por 
isso sempre andam estes n1agros e prestes a n1orrer de fo
n1e ; entr~tanto quando lhes morre algutn cão, lamenta111 
e choratn con10 si lhes tivesse n1orrido algum parente. 

11 }.1?stram grande predilecção por espingardas, e 
quando têm a felicidade de conseguir urna, dão-lhe grande 
estimação, trazendo-a muito limpa por fóra, como costu
mam conservar as armas e ferramentas; quasi' sempre, j)O

rém o interior do cano é sujo, talvez por não saberem ain
da desmanchar a anua : são bons atiradores e raras vezes 
perdem o tiro. 

11 Costumam fazer o primeiro casamento quanJo ~ppa
rece perto da lua u111a estrella, e depois em qualquer 
tempo do anno, devendo o genro acompanhar e servir o 
sogro, aliás ficará sem mulher, e logo passará para outro 
que se suieite ás condições do pae da n1ulher ; 111as quando 
a mulher fica u1n pouco n1ais velha será trocada por ou
tra 111ais moça. 

<1 Dest.e modo casa a n1oça varias vezes. 
« Quando alguem se distingue na guerra ou na caça, 

toma duas e algumas vezes tres e n1ais mulheres, e cha
ma-se então Tremani, que quer dizer valente e forte. E, 
com effeito, os indios tnais destemidos são logo conhecidos 
pelo maior numero de mulheres que possuem. Ao se en
conttaren1, não costumam trocar cun1primentos; mas, en
trando nas cabanas dos vizinhos, sentam-se sem ceren10-
nia perto das pessoas que lhes são mais affeiçoadas, e 
assim permanecem até que estas lhes offereçam alguma 
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fructa ou qualquer outra cousa; depois de terem comi.do, 
deitam-se e con1eça1n a conversar. 

« Aquelles que na palestra guardam profundo silen
cio, dão de vez em quando signal de interesse com a 
cabeça, ou mostratn sua approvação com uma palavra 
gutural---hé-que quer dizer "eatá bem.» 

11 Consiste sua industria no tecido de um panno grosso 
feito com as fibras de urtiga grande (uáfé), na fabricação 
de alguns utensílios de barro e especialmente ria feitura 
de lanças, arcos e flechas. Neste trabalho então tuostram 
muita habilidade, polindo as armas e pintando-as de di
versas 1naneiras. 

<< Occupan1-se as n1ulheres no serviço dos tecidos e 
fabricação da louça; os homens nos adornos das armas. 

11 São os pannos tecidos sobre os joelhos, e servem 
• para cobrir as partes que o pudor femenino manda escon-

der; quanto aos homens, andam i~teir~mente nús. Além 
de pannos para este serviço, ter:em outros con1 mais deli
c::tdeza, feitos co1n as intsn1as fibras, dando-lhes ordinaria
mente de seis a sete palmos de comprimento, bem traba
lhados e sobre elles desenham co111 tincta vermelha diver
sc.s traços que, segundo me contou o cacique, representa
van1 facões, n1achados e flechas, embora não pudesse eu 
achar a menor semelhança com taes objectos. 

u As n1u1heres, quando se achan1 pejadas, abstem-se de 
comer carne, alimentando-se sómente com pahuitos, fru
ctas, t:tc.. Dizen1 que é para não engordar o filho no ven
tre. Depois de terem dado á luz comem se1n escrupulo to
das as cousas comestíveis, e logo, tanto a mãe como o fi
lho, se lavam em agua fria. A recem-parida mesma o leva 
para o corrego mais perto, e com tudo isso é extremamen
to raro que uma índia morra de parto ou de suas conse
quenc1as. 

1< Reduzem-se á pouca cousa os seus divertimentos ; o 
principal é o combate sin1ulado. Dous partidos contrarios 
munem-se de grande quantidade de cacetinhos de 2 q2 a • 
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3 palmos de con1prido; fonuam-se em grupos e co111eçan1 
a atirar os cacetes uns aos outros. <lesvian<io-se como met 
lhor podem, e nec:;te exercido mostram muita agilidade e 
destreza. Sempre sahe comtudo algum contuso, e aquelle 
que acerta uma cacetada no contrario ri-se a gargalhadas. 
Consiste outro brinquedo em enterrarcrn-se uns aos (J\ttros 
na lama sem distincção de sexo; procurarem quein1ar-se 
com fachos de palha accesa; emfim, a lutaren1 ou treparem 
nas arvores mais altas. 

<< Por qualquer bagatela faze111 grande algazarra. Si 
acontece ·que uni ntarido surre a mulher ou algu1n filho, 
aparta-se o casal sem ceremonia, e logo o ho1ne1n cuida de 
procurar outra esposa. Quando, porém, a duvida é co111 
gente civilisada, arn1a1n-se com lanças, arcos e fl.ecL ti s 
(até crianç~s) para se vingarem ; tnas si não conseguem 

• seu intento, conservam a lembrança'-~º ultrage até a mor-
te, e morrendo deixam-na por herança aos filhos 

11 Viajam con1 as n1ulheres, que carrega111 o filho me
nor ás costas, preso por um cinto feito de casca de arvore, 
de f6rma oval, e que é passado na testa da india e dalli 
para o assento a~ criança; levan1 tambem fogo, e apagan
do-se tornam a accendel-o esfregando, com dous paus sec
cos de encontro um ao outro. Andam os homens inteira_ 
mente nús, mas enleian1 as pernas com cordinhas feitas da 
casca do cipó imbê, ou <lo pello de porcos selvagens, para 
st: livrarem das mordeduras das cobras; caminhatn cinco 
a seis legaas por dia, e carregam pesos de quatro a cinco 
arrobas, arranjados dentro de uma pisamé ou cesto seguro 
por uma corda, que, presa no cesto, passa na testa do in
dio ; além das armas levan1 um bordão que lhes serve de 
apoio. 

«Quando algum delles cahe doente, apertam-lhe o cor
po inteiro com cordas de imbê, deitam embaixo do leito 
desde a cabeça até o grosso das pernas umas h<.rvas sobre 
brazas para pr~uzirem grossa fumaça. Sentam-se então 
de um lado as pessoas encarregadas de applicarem os re-
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medios, e do outro um homem ou tnulher (rios mais ve
lhos), que continuadatnente assopra em differentes partes 
do corpo do enferno. Quando a doença vae ton1ando aspe
cto pc:-rigo~o começan1 as mulheres a chorar ·em altos 
grih>S, e assi1n co11tinua111 até que percebam alguma me
lhora (o q'.!e raras vezes acontece) ou morra o doente. Ex-
halado que seja o ultimo suspiro. é immediatan1ente leva
do o morto para o togar da sepultura, carregado por tres 
homens, segurando un1 a cabeça, outro no meio de corpo 
e o terceiro nas pP.rnas, indo o cadaver envolto etn um 
panno ( curú) e seguro com amarrilhas. Chegado ao seu 
destino, abretn uma cova que mede sempre 7 pahnos de 
comprido, 3 de largura e 4 de fundo, tendo para esse ser
viço unia bitola exacta, forratn essa cova com folhas de 
pahueira e inEtade da casca de arvore que ~ervia de cama 
ao fallecido, e depois com grande cuidado v d*!pozitan1 na 
sepultura com a cara para o poente, ~ervindo de travesseiro 
os seus curú:; e pen nas. A' direita collocam todas as suas 
armas e um tição de fogo acceso ; cobrem depois com paus 
que alcançatn de um a outro lado da sepultura, tnl cima 
dos quaes põe1n a outra metade da cas<·a da sua cama para 
evitarem que caia terra sobre o corpo; tapam todos os orifi· 
cios com folhas de paln1ito e enchem a sepultura con1 terra 
que vão depositando até altura de roa r2 pahnos, dando
lhe fórn1a conica. Acabado o enterro, vo1tan1 todos para 
suas cabanas, guardando rigoroso silencio; as mulheres 
do fatlecido fecham-se en1 um pequeno rancho apartado 
por espaço de 8 dias, tendo de carpir ao romper da aurora, 
ao iueio di~ e ao entrar do sol ; os mais tratau1 in1mediata
mente de arranjar o necessario para a festa dos mortos. 

11 Para prepararem as bebidas destinadas a essa festa 
mettem o milho e o pinhão juntamente con1 a agua em 
grandes panellas de barro, e perto do fogo os moem com 
os de11tes para mais depressa fazel-os fermentar; depois, 
misturam o caldo do milho com mél, formando ?Qr este 
processo. uma bebida embriagante, pouco" agradavel ao pa-
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Iadar da gente civilisada, mas 1nuito a preciada dos selva
gens que a chan1an1 aquiqui, isto é, aguardente. 

u Oito dias dtpois do enterro do tnorto, a u1n signal 
de buz.ina, reunen1-se na cabana dos parentes do fallecido 
todas as famílias da tribu, com os corpos pintados de preto. 
Entram em s ilencio e co111 gravidade e sentam -se sem dis
tincção á rod::i do fogo (que quasi se es tende de u1na e"'tre
n1 ida<le da cabana á outra) em <luas fileiras, u1na em frente 
da outra. Sentan1-sE: as mulheres por traz dos homens ; 
nesta posição cou1eça o cacique a cantar em louvor do 

morto unia cantiga tuonotona ; as 1nulheres, e a do morto 
sentada a un1 lado, choram, e os hon1ens offerecen1 aos con
vidados co111idas e aquiqui. Repentin~mente levantam-se 
todos cantando e dançando em torno do fugo, formando 
uma St'.ena aniruada e pittoresC2. o movimento dos corpos 
aco111paobado com as tnuda nças dos passos de certeza ad
miravel , tendo todos nas n1àos uma rama de folhas verdes 
ou tun bordão pintado a capricho ; continuam com este 
folguedo até acabar-se o aquiqui, o que geraln1ente não 
passa de cinco a seis horas ; durante est e br inquedo alguns 
delles fican1 embriagados e lança1n o aqu.iqzd ao fogo; n1as 
estes são amarr~d )S para não fazeren1 datnno aos 1nais, e 
quando acontece que alg uma n1ulher fica nest e es tado, ser
ve de caçoada a todos , até crianças . Desta tna neira acaba 
a dança, ~todos suados e s njos de cin7.-as e fum aç?. procu
ra n1 o rio para se lavaren1 e diss1pare111 os vapores do 
aqu1qu1. 

u As cabanas em que moran1 serve1n até ficaren1 inha
bitaveis por causa da immundicie, tanto interna como ex
terna ; acham que é 111ais facil queimar a velha e construir 
uma nova do que teren1 o trabalho de afugentar os bichos 
de pés e as pulga.; que os atorn1entam, ou fazer a limpe
za necessaria para destruir estes iasectos ; rn ui tas vezes, 
sem estes motivos não duram as cabanas mu?to tempo 

porque, suscitando-se qualquer duvida entre elles, a pri-
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m<!ira vingança qae toma1n é procurare111 queimar a casa 
<lo contrario. 

<1 Em cada-cabana grande ha um ou dous indivíduos que 
governa1n os mais, e -cada n1ez sahe um destes para os aloja
:nentos que ainda exis tian'l no sertão vtsinho (que) segun. 
do 111e contou um indio, a ndam por uns doze); fazem estas 
viagens mensaes para c olherern noticias s i t em n1orrido 
.algum. 

<• Voltando o tnensageiro com a noticia do fallecimento 
d e algutn conhecido, lam entam-se todos e choram 'Con1 
grande algazarra. 

« A s suas festas (quando as ha) dão-se quasi sen1pre 
no t en1po do milho verde; m an<iam então convidar os ca· 
ciques dos outr ·s a1deamentos , e preparando-se com tin
tas e pen nas vão ao seu encontro n1eia legua de distancia, 
1evando-lbes bebidas; a 50 braças da cabana sahem as 
mulheres carregando bonitas pennas, co1n as quaes enfei
tatn a cabeça e corpo dos con vi1ic1dos. 

« Etn algun1as occasiões, prin1eiro que tudo vão ao 
ce111iterio e resam pelos defuntos ; em outras, se1n cuida· 
ren1 disso, assentatn-se em torno do fogo com a maior gra
vidade imaginavel. Nestas festas recitam algumas poe
sias que m e pareceram rimadas; mas nunca lhes pude sa
ber n s ignificação. 

« Estes indios, quando en1 marcha, deixam vestígios de 
comida e c açadas, e se lhes apparece algun1 animal fero:t 
deixan1 tan1ben1 signal para avisaren1 á gente que vem 
atraz de que aquelle sitio é perigoso; quando caminham 
de noite, levam co111sigo un1 archote ou tição de fogo ac· 
ceso. 

« São muito inclinados ao latrocínio; em podendo lan· 
ç ar mão de qualquer cousa que excita a sua cubiça não o 
deixam para logo, e t anta habilidade mostram no furto 
como os mais refinados ladrões das grandes cidades; en· 
tretanto este pessimo costume. ''ai diminui11'10 e licito é 
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esp~rar que cou1 o tempo e educação desappareça entre a 

m~iicr parte delles. . . . _ 
11 

Uma das difliculdades na catechese e c1v1hsaçao des· 
tes indios é a grande facilidade delles se suste11taren1 nas 
mattas. Offerece·lhe a natureza cotu 1não liberal tudo de 
que necessitam : abundau1 as florestas e1u fructa e caça e 
os rios ein peixe; em qualquer parte einfin1 acham con1 que 
matar 0 fome e, tendo elles a barriga cheia, por cousa 

inais algun1a appetece1n. 

RELIGIÃO 
11 

Admittem estes índios a existencia de uma divinda
de cotno todos os entes racionaes; ignora1n. porém, os 

verdadeiros princípios da religião. . 
11 

Alguns também têtn noções de u111 ser malfazeJO, a 
que chaman1 Acritão; 111as tal crença não é geral entre 

elles. . 
<l No dia 12 de Nove111bro de 1866 perguntei aocac1que 

mais ve1bo capitão ~íanoel Aropquimbe (que quer dizer 
avançador) quem era o deus, a que chamava1n uTupen.» 
Promptan1ente respondeu-me elle que era o sopro, e que 
quando algum estava doente, por costume delles, deve fi
car uma pessoa ao seu lado soprando-lhe na <'abeça, nas 
costa~ e na barriga. E si neste ten1po acontece haver tro. 
voada com relampagos, cessa-se de soprar, porque é prova 
certa d~· que Deus estava irritado e que o enferno prova
velmente morria. Desta conversa deduzi que ellPs adora. 
vam o rdan1pago e o trovão, tanto n1ais (co1110 tenho ob
servado) que têm muito 1nedo de trovoada, chamando-a 

.oeus bravo.11 
11 Algumas vezes dizia1n que Deus era o sol, outras a 

lua e concluian> com uma palavra : Cequiguetedi. que quer 
dizer: nada sei a este respeito. 

u Emquanto conversámos, lembrei·nte de uma ~assa
gem das aventuras de Robinson Crusoé, quando este discor
ria com o seu índio Sexta-Feira âcerca da crença t.m Deus. 
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Era elle quasi da mes1na opinião do vdho cacique, mas 
tinha 1nais vontade de aprender a verdade: dizia a Robin
son, respondendo a perguntas, que o seu Deus se chamava 
Tupan; que era o trovão, e que esse trovão creára a terra, 
o mar, animaes, plantas e todas as mais cousas ; que o 
home1n era muito 1nais velho do que o sol, a lua, as estrel
las e o céo, e que a 1norada desse Deus a·ssentava nas 1nais 
altas montanhas. Ouvindo esta narração, fez Robinson 
com boas 1uaneiras ver ao pobre sel vageu1 os seus tristes 
erros. Dando n1elhor idéa de Deus, explicou-lhe que nin
guen1 póde ver o Ente Supren10 por ser iuvisivel, perfei
tisshno, infinito e 0111nipotente, sabendo de tudo que pen
sámos, fAzen1os e dizemos; umjusto remunerador, dis
pensando a cada uni pretnio ou castigo segundo as suas 
obras, e desejando que os homens se:. aperfeiçoem de dia a 
dia para depois obteren1 un1a felicidade eterna. 

u Escutava Sexta-Feira estas sublitnes e consolr.doras 
palavras com grande attençào e respeito e desejava todos 
os dias ouvir as verdades principaes da religião, julgando
se muito feliz por aprendel-as, attribuindo tudo que uma 
graça particular do Creador lhe pen11itira achar-se e1n cotu
panhia de ~m hon1em temente a Deus e tão instruído. 

« ~1a~ nas conversações que tive co111 o velho cacique, 
achei-o cotn disposição e~ tudo contraria á do neophyto 
<ie Robinson. Não me foi possível fazer-lhe con1penetrar-se 
dos seus tristes erros, ne1u convencel-o de que a polyga
mia é um peccado e que devia contentar-se co1n uma só 
n1ulher em logar de quatro cotno tinha en1 sua con1panhia; 
muito menos persuadil· o que, morando comnosco, devia 
aprender a religião, para que tanto elle co1no sua gente se 
tornassem com o tempo verdadeiros christãos e bons ci
dadãos. 

« O velho polygamo, e1n logar de mostrar desejos de 
ser educado, respondeu-me que não podia deixar de ter as 
quatro mulheres, porque era Tremani, isto é, valente. 

«Si estava morando comnosco, continuou, não era 
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p'.)r encontrar a felicidade. pois mais feliz se achava n~s 
mattas virgens, onde a caça, o peixe e a fructa eram n1a1s 
abundantes, e nunca lhe faltára n1antimento sufficiente 
para o proprio sustento e o da numerosa familia. O verda
deiro 111otivo qne justificava sua pernianencia entre nós era 
porque não podia passar mais sem as nossas ferramentas; 
que já era tarde para elle acceitar uma nova religião, se~
do já velho, tanto que nunca pôde avrender a fazer o s1-
gnal da cruz; emfin1, despediu-se com iuna risada e deu
me as costas, dizendo-me sarcastico adeus. 

<<Visto não ser possivel fazer com que os indio~ já 
1naduros apr:enda1n as verdades da religião, o nieio mais 
facil, a meu ver, é inocular-lhes o amor ao trabalho, a 
ambição de ganhare111 e .possuírem as cousas, não dadas 
de presente, que elles n1es1uos dizem nada valeren1, mas 
ganhas á custa do seu esforço. E' necessario incutir-lhes 
horror ao furto e ao ho111icidio, a que são muito incli-

nados. 'd 
11 Quem pensar qu~ se póde sujeitar o índio a uma v1 a 

sedentaira em poucos annos, pensa erradamente: os que 
sahiram dos mattos em edade viril, t::irde ou nunca se 
acostu1na111 com outro modo de existencia; os &.dolescentes 
e aquelles que nascem nos aldeamentos são os unicos pro
prios para receberem instrucção religiosa. 

u Si para se extirparem superstições e maus costumes 
de muita gente que se diz civilisada, é necessario penoso 
trabalho, grande perseverança e contínuos sacrificios, 
quanto mais com estes filhos das florestas, que, prezando 
sobre tudo a liberdade e iudependencia, a niuguem obede
cem e estão sempre pron1ptos, por qualquer desgosto, a 
ganhar outra vez o 111atto? E u1ua vez feita esta tenção, 
não ha conselho nem agrados, que os leve a mudarem de 
resolução. 

DIALECTOS 
•< Todas as nações ci vilisadas têm certas regras de 

linguagem seguidas pelos homens intelligentes e bem edu-
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ca<los; mas poucas são as que não possuem seus diale
ctos nas differentes províncias ein que se subdividem: en
tre os selvagens da mesn1a nação que fallam a mesma lín
gua ha tam~)en1 dialectos. Con1 effeito, observei que os in
dios do aldeamento de S. Jeronymo, be111 que sejam da 
mes111a nação que os de S. Pedro de Alcantara, têm muitas 
palavras pronunciadas de uma maneira inteiramente di
versa; do mesmo modo que, por isso concluo, si ha diale
cto nas uações civilisadas, os ha ta.mbem entre os ia<lios 
selvagens.>• 

O Coronel Telemaco Borba, home1n competente, que 
ten1 convivido com os nossos indios e estudado seus usos 
e costu1nes, conseguindo até falar pt!rfeitamente o dialecto 
delles, publicou, em 1882, o seguinte artigo na Revista 
Patanaense, sob o titulo Breve noticia sobre os indios Cain
gangs, conhecidos vulgarmente por Coroados e que habitam 
no tetritorio da Província do Pa1aná: 

11 Entre as differentes tribus indígenas que ainda ha
bitam a parte occjdental e meridional da Província do Pa
raná, occupam incontestavelmente os Caingangs um logar · 
bem distincto, porque, comquanto menos ferozes que os 
Botocudos, ainda hoje não se poderam afteiçoar inteira, 
mente á civilisação, apesar de alguns esforços empregados . 
para esse fim e por longo espaço de tempo oppuzeram te:-· 
naz resistencia a que o homem civilisado conseguisse pe, ... . 
netrar nos togares por elles habitados. 

11 Têm os Caingangs este nome, sem darem explicação . 
alguma do que elle significa ; e quando se lhes pergunta 
porque assim se chamam, replicam : Porque v&es se cka~. 
mam Portuguezes? (*) Por mais que se lhes explique o si 7 

(*) Os indigenas desta Provincia cham~m j>ortu(_uez ~
a todos os homens civilisados ; sómente elles ,é _que _se JU~---
gam os verdadeiros brazileiros. · · 
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gnificado da palavra po1tuguez, limitam-se unicamente 
a responder que se chan1am Caingangs porque é o seu 
nome. 

«Vulgarmente são co~hecidos pela denominação de 
Coroados, pelo costu1ne que tên1 de cortar o cabello como 
os frades. 

11 Dizen1 os Caingangs que os seus antepassados habi
tavan1 os territorios das co111arcas ele Castro e Guêrapuava, 
de onde assaltavatn os moradores ela orla do sertão e os 
transeuntes da estrada do Rio Grande do Sul. Quizeram 
0ppôr-sc ao povoamento de Guarapuava, que atacaram em 
seu principio, seudo derrotados em um grande coµ1bate en1 
que perdera1n 111uita gente; dizen1 mais que depois desse 
desbarato voltaran1 ao seu velho systen1a de surprehender 
traiçoeira111ente tanto os desprevenidos habitantes dos 
ca1npos de Palmas e Guarapuava, como os descuidados 
tropeiros. Apesar disso, de vez em quando soffrian1 gran
des revezes e as r~presalias por parte dos habitantes, coad
juvados pelos caciques Condá e Viry. E1n 1857 a gente 
deste ulti1110 cacique os atacou em seus arrancha111entos 
do rio Piquiry, n1atou-lhes n1uitos guerreiros, aprisionou 
outros e queimou-lhes os ranchos. 

« Desaniniados por esta e outras derrotas, muitos del
les vieram procurar nossa a111izade, aprt!sentando-se em 
1858 na colonia n1i1itar do Jatahy, da qual era então dire
ctor o l\1ajor reformado Thomazjosé Muniz, que os recebeu 
a tratou bem, annuindo a seus pedidos de paz. O Governo 
procurou aldeial-os en1 S. Jeronyn10 e en1 S. Pedro de Al
cantara. En1 S. Jeronyn10 ainda existe grande numero 
delles, n1ansos e industriosos, graças aos esforços de Frei 
Luiz de Cemitile; os de S. Pedro de Alcantara, desgosto
sos do respectivo missionario, de lá se vão r~tirando pou
co a pouco e hoje pacifican1ente habita1n os sertões dos 
valles do Tibagy e Ivahy. 

<1 Os que ainda não se domesticaram, mas que tam
bem não !lOS tênt assaltado, vivem vagando pelos sertões 
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do Piquiry, baixo Ivahy e Iguassú. Em 1876, explorando 
o Piquiry, tive pratica e trato com elles eu1 seus arrancha
tnentos, conseguindo nessa occasião que 25 delles fosse1n 
ao Jatahy, (onde então residia), e brindei-os con1 algumas 
facas, foices e 111achados, voltando satisfeitos para os seus 
toldos. 

ASPECTO PHYSICO 
u Sã0 estes índios de cor bac;a, de feições grosseiras e 

feios, apesar de bem conformados. A sua es.tatura é regu
lar, têm peitos largos e são cheio5 de corpo; cabeça gran
de e testa curta, olhos pequenos e obliquos; maçãs do 
rosto mui salientes e orelhas pequenas : nariz ta111be1n pe
queno e um pouco chato ; bocca grande, labios grossos, 
dentes grandes e ben1 dispostos; pescoço curto, i;nàos e 
pés pequenos e os dedüs fit1os. Tanto os hon1ens como as 
mulheres arrancan1 todos os pêlos do corpo, inclusive as 
sobrancelhas e pestanas, e traze1n os cabellos da cabeça 
raspados con10 os frades, co1n u111a larga coroa no centro. 

VESTUARIO 
11 As mulheres andam cobertas co111 un1a tanga de um 

tecido feito por etlas c0m fibras de urtiga grande. Os ho
mens andam llÚS, mas têm qtHlSi todos U11S grandes man
tos, a que chantam cur11-cuchá. feitos ta111be111 com fibras 
da referida urtiga, co111 os quaes dausa111 nas suas festas e 
se cobre1n nas noites frias. 

SYSTEMA SOCIAL 
<1 Vivem os Caingangs reunidos em tnagotes de cinco

enta, cen1 e mais iudividuos, sob a direcção de um cacique, 
cuja auctoridade é quasi nulla. 86 por meios persuasivos e 
brandos e principalmente por n1eio de dadivas é que oca
cique póde conservar algum ascendente sobre seus compa
nheiros, isto é, guardai-os em sua companhia; no mo1nen
to em que se affasta desses meios de domínio, fica isolado 
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e até seus proprios filhos e parentes o abandona111, indo á 
procura de un1 outro ch<:!fe mais liberal e n1enos despotico. 
Ainda que geralmente seja111 os caciques os que mais tra
balha1n, entret an to sào os que menos objectos possuem, 
poiR é regra entre esses índios que nunca se deve negar o 
que fôr pedido, por is~o uma das maiores injurias que se 
lhes pócle dirigir é chamai-os de pouco liberaes ( dêi). E' 
gente de carach:r altaneiro e independente. que não presta 
obediencia n que1n quer que seja, e sómente por 1neio d~ 
dadivas e boas 1uaneiras é q~e se p6de conseguir delles al
gu111 ~erv1ço. 

CRENÇAS 

« Em 111ateria religiosa apenas acreditant em um ente 
bon1, a que chamam Tupên, que os dirigirá na outra vida 
ou t erra ele abundante caça, onde viverão sent precisar 
traba1har e caçando antas gordas sem nectssidade de cor
rer pelos mattos, pois ellas por si virão se ofterecer a suas 
frechas. Alguns d 'en tre elles mais ladinos e velhacos se 
inculcam como t endo correspondencia com Tupên, por 
meio de sonhos, e predizem os tempos bons ou maus e as 
occasiões proprias ás boas caçadas. Estes geralmente são 
velhos caciques que se servem de tal meio para não seren1 
abandonados por seus cotnpanheiros. 

SENTIDOS 

o Têm os sentidos da vista, olfato e ouvido de uma 
sensibilidade e delicadeza extraordinarias : enxergatu a 
grande distancia e nada lhes é mais facil do que seguir 
pelo matto o rasto da caça, do inimigo, ou dos de sua gen
te. O seu olfato lhes faz distinguir com certeza a proximi
dade das cobras ~ outros animaes ferozes ; ouvem e distin
guem, â grande distancia, o pisar subtil e traiçoeiro do 
tigre. 

.... 
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HABITAÇAO 
u Como todos os índios, não têm o~ Caingangs habita

ção pern1anente ; mudam-se q1u1si todos os annos e a pro
porção que vão rareando os meios naturaes de subsistencia. 
Quando encontram local abundante de caça e mel, cons
troen1 grandes rat;Jchos, de 25 a 37 tnetros de comprimento, 
cobertos e t apados com folhas de pahneira, ::sem repartição 
alguma, tendo etn ca(la extremidade unia pt~quena abertu
era por onde s6111ente póde passar uma pessoa abaixada. 
N:> centro accendent fogueiras para cada famHia. Dormctn 
dentro de cascas de arvores deitadas no chão, con1 os pés 
para o Irido do fogo, e indistinctamente bon1ens, tnulheres 
e creanças Nunca varrem seus ranchos: quando estes fi
can1 por demais s ujos e cheios de pulgas, quein1am-nos e 
constroem outros. 

UTENSILIOS 
« Possuem mui poucos utens ilios e são: uma panella 

de barro (c6cron), um machado de pedra (bén.g), um peque
no pilão (crê), cuja mó é de pedra (crá), uma peneira, um 
cesto (quésnehe), algumas cuias, porung0s ou cabaças 
(runzbia), pequenas lascas de pederneira (toi), que lhes ser
vem de instrumentos cortantes. 
' «Os que vive111 nos aldeiamentos e suas vizinhanças 

já têm alguns objectos e utensilios dos que usámos. 

AR11AMENTO 

« Suas anuas são o arco (ui), fr~chas (dou) e lança 
(uragui-ú), 111uito bem feitos e de madeira fortíssima. As 
pontas das frechas são de ossos àe macacos e bugios, e al
gutnas de ft rro. Quando dão algum assalto, o que fazem 
se1upre á traição, servetn-se de cacetes de n1adeira muito 
rija e, quando victoriosos, deixam os cacetes sobre os ca
da veres. 

4( Os que vivem aldeiados em S . Pedro de Alcantara já 
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usam arn1as de fogo; são optilnos atiradores, quer de fre
chas, quer de espingarda, e raras vezes erra1n o alvo. 

MODO DE CAÇ~L\R 

" Para caçar reunem-se en1 grupos de 1c a 20 indivi
duos e se fazen1 acompanhar por grande quantidade de 
cães magros. Seguem o rastu da caça até se approxi1ua
ren1 della e quando a percebe111 solta111 os cães e con1 gran
des alaridos os acon1panha111 até alcançare1n a caça e u1a
tal-a. Se a caça é i'>rossa, anta por exemplo, tira1u-lhe as 
t.ntranhas, dão o sangue aos cães e deixam-na dentro d 'a
gua até o dia seguinte, en1 que a conduzetn para seus ran
chos, or.de assam-na pelo n1od0 seguintt::: fazem no <'hào 
unia cova, proporcionahnc:nte ao ta111anho da caça, poem
lhe fogo dentro e muita lenha; q\.lando esta se transforma 
em brazas collocam :;obre ell2.s grande quantidade de pe
dras e ruais lenha ; quando as pedras fican1 vermelhas as 
forram com folhas de pahneira e sobre ellas deitan1 a car
ue com o couro e a cobrew co1n as n1es1nas folhas e mais 
outras e muita terra por cima de tudo. No dia seguinte 
descobrem a carne que está perfeita1nente preparada e fica 
assin1 muito saborosa, e a com<:nt se1n nenhu111 adubo. 

11 A <'aça miuda é connda depois de assada sohre as 
brazas ou e111 pt:quenos giraus e algun1as vezes tamben1 
cozida, st:ndo principalmente inoqueada. 

11 Caça1u passaros em choças ou com laços armados na 
ponta de pequtnas varas, laçando-os pelo pescoço. 

ALI1'1ENTAÇÃ.O 
n Alimentam-se tambem com peixes, que apanham 

etn parys, nH:l, fructas, e com algun1 milho, aboboras e 
feijão, que por acaso planta111. 

« Tendo o q11e comer !'ião grandes glotões, pois come111 
todas as vezes que lhes vem o appetite; tnas quando não 
têm alimento contentatn-se com qualquer cousa, e 111ui as 
vezes se satisfazem com um só .bocado. Comen1 todos jun-
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tos e de cocoras, com as mãos ou c-otn algum pedacinho de 
taquara ou ntadeira. Quando acab3111 de conH"r 1impan1 as 
mãos no cabello e logo depois vão !avar todo o corpo no 
rio, o que fazem todas as vezes que co1nen1 de dia. 

« Sendo a caça abundante no territorio onde vi ven1, 
despresam certos animaes e escolhem aquelles cujn carne 
é 1nais saborosa ao seu paladar. A caça que mais a precian1 
é a anta (oyô10) e tan1be1n o tnacHco (caiére), 1"-ugio (góng), 
porco do tnatto (creng), ta teto ( okxá) e coa ti ( x é). Não 
gostan1, entretanto, da carne cto \'eado, paca, cotia e nH1i
tos outros animaes. 

11 Alimentam-se tambem co1n her\'as do matto, e entre 
ellas a urtiga grande, caraquatã e uma especie de alga 
ou 111usgo, de ramos mui finos e delicados, que né\SCe nas 
pedras das cachoeiras dos grandes rios. 

CASAMENTO 
<1 Estes indios são polyga111os; casa1n-se co1n quantas 

m:.dheres p6de1n ou os queretu receber; n1as geralmente 
não passan1 de 4 a 6 e estas quasi sempre da mesma fami· 
lia, razão pela qual julgo não haveren1 muitas brigas no 
seu lar domestico. Os homens não ton1ati1 mulher antes 
dos 18 ou 20 annos. Quando encontram mulher ou meni
na do seu agrajo, peden1-na ao pae e fazen1 a este algu111 
presente; e se o pae annue ao pedido, o noivo fica agg-re
gado ã familia da noiva, que, se é moça, fica- lhe desde 
logo pertencendo, sem necessidade de mais ceremonia al
guma. Se, poré111, a noiva ainda é creança, fica o noivo 
pela 111esma fórn1a aggregado ao sogro, para quem faz todo 
o serviço de caçadas, roças, lenha, etc., até que a noiva 
con1plete 10 a r2 annos. Desse te111po en1 diante ou conti
nua na companhia do sogro, ou busca outra familia. levan
do sua mulher, mas este ultimo caso poucas vezes acon
tece. 

<< E' muito raro os tuaridos abandonart.111 suas mulhe_ 
res; porém estas, quando moças, com facilidade os deixam 

.. 
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para se unire1n a outro. ~este caso escondem-se no 1natto 
durante 6 a 8 dias: se nos primeiros dias o marido a encon
tra e o atuante não é valente, est~ apanha u1na s0va de 
pau, e a infid volta para o lar que tinha abandonado, 
sem mais nado lhe resultar do que um accrescimo de affei
ção por parte do 111arido. 

u Quando as 1nulheres sente1n-se prestes a <lar a luz, 
se é de dia, vão para o matto ~om uma companheira ; logü 
depois do parto entra1n n 'agua, lavam-se co111 o rece111-
nascido e voltam para o rancho, onde continuam a tratar 
de seus affazeres, corno se nada lhes houvesse acontecido. 

<< Os n1aridos tratan1 as runlheres com tnuita brandu
ra, consulta1n-nas em seus negocios, anda1n se1npre juntos 
e co1n os filhos, para os quaes são tão a1noroso ;, a ponto 
de nunca os castigarem e ne1n mesmo de reprehendel-os 
cow aspereza. Dt:sse amor para com os filhos, até cert<> 
ponto mal eute11dido, resulta que estes pouco respeito tên1 
para com os progenitores, cheg ... ndo, quando grandes, a 
maltratai-os até com pancadas, co1no tenho presenciado. 

«As mães anda111 sempre com os filhos novos ás 
costas, embrulhados em cunés e com uma lasca de eiubira 
passada pela cabeça para os aguentar. Amam1nentam-os 
até con1pletareru 2 a 4 annos, e gerahnente até ficarem 
gravidas. 

l\1EDICINA 
<< Quando algum da tribu cahe doente, colloca111-no 

junto de u111 grande fogo e lituitam-se en1 tratai-o com. fri
cções dt su111mo de hervas delles conhecidas. Se o doente 
peiora, reu11e111-se todos perto delle e principiam as nltt
lheres a chorar, dizendo-lhe os homens que não vã ainda, 
pois hão de tratal-o muito bem e dar-lhe muitos pre~entes. 
Se vêm que não escapa da molestia, promettem enterral-o 
com um cu1ú novo, bonito arco, frechas, grandes collares 
de contas. e 1e terem cuidado das suas ru.ulht:res e filhos. 
Se morre, immediatamente o enterram deitado (con1 seu 
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arco, frechas, curú e machado), em urna cova rasa, forrada 
de n1aueira. Preparam eritão seus vinhos e convidam os 
vizinhos para levantarem a sepultura, o que fazem carre
gando terra etu cestos e depositando-a sobre o tumulo até 
que este fique em fórma de pyramide conica de 4 a 6 me
tros de altura e 6 a 8 de base. Acabado este serviço din
gem-se todos para o rancho, de onde sahiu o morto, e ahi 
principiatn todos sentados a beber e cantar. Depois de es
tarem um pouco quentes. levantam-se cantando e dansan
do, em saltos co111passados, ao so111 do n1aracã (.:J.:ié), e111 

torno de u1na grande fogueira. Assim continuan1, ora sen-
• tados, ora de pé, ~empre cantando e bebendo até se acabar 

o vinho, indo depois lavar-se no rio e dormir. 
u As mulheres, filhas e irmans do morto aind::t o cho

ram por muitos dias. 
cc P.ua as creanças que 1uorren1 não co11stroen1 pyra

n1ides e sómente as enterram em covas rasas. 

INSTRU11ENTOS DE MUSICA 
ccSeus instrun1entos de musica (se tal no1ne se p6de dar 

a objectos que apen~s produzem sons confusos e discordes) 
são: a buzina de chifre de boi ou de taquara (saque1ê), a 
flauta de taquara (CO<Juê) , o n1aracá (xiê), o apito de taqua
ra e mais um instrumt:!nto de taquara fina, con1 u111a cahe
ça furada na extren1idade e a que chamam estorlrê. 

HOSPITALIDADE 
u Relativatnente a hospitalidade observa111 o seguinte 

111odo de proceder: quando chega algun1 selvagem ao tol
do dos de sua nação, trata de se esconder no local onde 
costumam ir buscar agua, até que conheça algu1na pessoa 
de seus parentes; logo que isto se dê, fala de seu escondri
jo e conta quem é; o que ouviu vai dizer aos outros que se 
preparam para recebc:r a visita. Então o parente mais pro
ximo deita-se, cobre a cara con1 o curú e sua mulher trata 
de arranjM alguma comida. A visita entra sem cumpri-
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ruento e, sen1 dizer p:tlnvra alguma, vai deita r-se junto do 
que está con1 a cara coberta. A mulher põe diante delles a 
co1nida e diz ao iuarido que co111a com seu paTente que 
veio de longe; o tnarido senta-se, convida o outro eco-
111em juntos. Depois da co111ida o visitante conta o motivo 
que.o trouxe, o yue te1n succedido en1 sua 111orada , o que 
vio e lhe ~conteceu no can1inho. Se succede contar a mor
te de algum parente, é isso motivo para sentido pranto 
por parte das tnulberes que o rodeiam, dando altos gritos 
e, derramando copiosas lagrimas, tratam de o consolar. 

« Geralmente nest"s visitas fazen1 suas festas de goio-
fá. 

• 

• 
u São muito francos do que têm en1 seus ranchos, e, 

quando qualquer chega a elles, a prin1eira cousa que fazem • 
é perguntar se tem fo1ne . Nos dias de fartura nem isso 
mesmo praticam : sem dizer cousa alg ema vão logo pondo 
diante da pessoa a comida, dizendo: á-c6 (co1na). Não ne
gam a comida que se lhes perle e o pouco que têm, ás ve
zes, isso mes1110 reparte111. 

BEBIDAS 

'< Preparam os Caúzgangs duas qualidades de bebida 
fermentada, cuja base principal é o milho (nhára) . A que 
é ieita só de milho e agua commu1n chamam goio-fá, e 
quando a este addiciona1n mel de abelha denominam que
qu.i. Para preparar o goio-fá, socam o 111ilho, o depositam 
com bastante agua n1orna dentro de grandes cochos de 
madeira collocados perto do fogo e o mexen1 todos os dias, 
ficando preparada a bebida Jogo que cessa a fermentação. 
Tratam então de convidar os vizinhos, que sempre acodem 
pressurosamente, e principiam a beber, cantando e dan
sando, de noite e de dia , até se acabar o goio-fá e cabirem 
embriagados. 

• <1 O goi·o-fá é azedo, amargo e muito desagradavel ao 
nosso paladar. O quequi, como acima ficou dito, é o goio-fá 
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misturado com mel <l e ahelha3 silvestres ; é menos des
agradavel, porén1, mais embriagante. 

« Quando bebem os seus vinhos não comen1 e lanç~m 
anil udadas vezes, se111 entretanto deixaretn de beber até 
cahir. Se no começo da eu1briaguez algum fica barulhento 
e con1eça a incommodar os outros, as mulheres o tiram 
para um lado e o a1uarram de pés e n1ãos até ficar bom. 

cc Fazem tambem com niilho u1na outra bebida, espe
cit do mingáu ralo, a que chamam goio-cup1i (agua bran
ca) . Para preparar esta bebida dão pritneiramente uma li
geira torrefacção ao tnilho, pondo este em cestos tnis turado 

• co1n brazas e os agitan1 no ar. Depois socatn 0 milho e 
o depositam eu1 grandes vasos de barro (cocrén), perto do 

• fogo brando, dei ta1n agua até encher os vasos e assim o 
dei~atn durante a noite ; no dia seguinte sentam-se algn
n1as mulheres velhas ao redor dos vasos, vão tirando o mi
lho, 111astigando-o vagarosamente e tornando a deposital-o 
no mesmo logar. Vinte e quatro horas <lepois deste pro
cesso, bebe111 o goio-cupri e dizem que é muito agradavel 
e s ubstancial. 

ROÇAS 
« Para faz~ren1 suas roças, escolhen1 mattos pouco 

fronrlosos, qnebran1 as arvores pequenas com cacete, e, 
quando seccas, deitam fogo. As mulheres fazem õ.S plan
t ações, servindo-se de cavadeiras de pau para abrirem as 
covas, onde depositan1 as setnentes depois de passal-as 
pela bocca para humidecel-as . 

« Não costumam guardar os inantimentos e111 deposi
to : quando precisa1n vão tiral-os das roças. 

«Do milho verde, e mesn10 secco, fazem uns grandes 
bolos (envolvidos em folhas de caeté e assados na cinza), 
que são bem saborosos e se conservam por muitos dias, 
sendo geralmente a alin1entação que carregam em suas . 
viagens. 

<' Não têm pressa quando viaja1n, e para elles é ames-

• 
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ma cousa o VtaJar como caçar. Onde er.contratn ve~tigios 
recentes de caça, posto que em viagem. perseguem-na e 
ahi param até comel-a. 

11 Em seus serviços são tamben1 inclolentes: quando 
tên1 fartura quasi nunca trabalham , e en1 todo o ten1po, 
qnando trabalhrun, é sómente durante poucas horas e de
manhã antes do sol esquentar; o resto da manhã en1pre
gam em donnir e á tarde em passeiar. 

11 Apesar de habitaren1 em uma região cheia de gran
des rios , nada entendetn de navegação e nem sabetn fabri
car canôas. Comquanto gostem muito de se banhar, são 
pouco nadadores. 

ENFEITES 

11 Por enfeites e ornatos tên1. nas occasiões de suas 
festas, ;·:n1a especie de ca1nisão (craminin), sen1 mangas e 
muito apertado. que lhes desce até as ~oxas, utn~s bellas 
coroas de pennas (arang1 etára) de varias cores e muito 
elegantes. Têm grandes mantos (curu-cuclzá) e grandes ra
maes de contas brancas ou de dentes de bugios. Alguns, 
quando já estão suando. espalham pela cabeça grande 
quantidade de pennas miudas, que com o movilnento vão 
adherindo á cara e ao resto do corpo. A maior parte pinta 
simples1nente o corpo de preto e assiln se julgam muito 
vistosos e bonitos. 

JOGOS E DI'/ERTIMENT0S 
<< Como exercido physico tên1 uni divertitntnto a que 

clão o non1e de caingire (brinquedo). ou divertin1tnto dos 
paus), que mais parece u1n combate, e realmente o é, com
quanto não resulte inin1isade aiguma das offensas então 
recebiqas. Para esse divertimento preparan1 um largo ter
reiro, cortam grande quantidade de cacetes curtos, que 
vão depositanto nas duas extremidadas do terreiro, e con
vidam os de outro arrancbaiuento para se divertirem; estes 
sempre aceitam o convite, preparam tan1bem seus cacetes 
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e, carregadvs co1n elle:3, vão se approximaudo com cautela 
do logar 1qarcaio para o divertimento. L '.)go que alli che
ga111, saher:n os ontr1.>s a co111bater, arremessa1u-s~ 1nutua
n1ente os cacetes C'.)lll grande voz ~rLl.s, e d 'e:;ta arte conti
nuam até que un\ dos grupos abandone o terreiro, soflren
do por essa causa grande vaia. 

« As 1nulheres, cobertas cotn uma especíe de escudo 
feito dt: casca de arvore, ajuntam os cacctes arremessados 
e os collocam perto de seus C'Otnbatentes. Quando algum 
cabe ferido, tllas o retira111 do terreiro e trata111 de cural-o. 
Nessas occasiões st::1npre ha grandes ferimentos, contusões, 
olhos f"1rados, dedos quebrados. etc .. porém nada disso 
perturba a amizade entre o pessoal dos arranchamento:;. 
Os que sahe1n lnais inaltratados e e1n ptiores circumstan
cias são considerados mais valentes ( turi.tmanin) e co1110 
taes gabados. 

u Aconselhando-lhes que abandor.asse111 este tnau di
vertimento, disse-me uma india velha, em portuguez arre
vezado: u Você não quer que minha gente continue com 
este brinquedo, mas nós hoje não te1nos 111ais guerra com 
vocês para nos exercitarmos; sem este brinquedo nossos 
hotnens ficarão fracos e medrosos cotno 111ulheres, o que 
não conven1 porque no tnatto ainda ha gente brava que 
nos póde atacar e a vocês. Se não estivennos exercitados 
como no~ dt::fenderen1os? E demais este divertimento que 
voe€ vê hoje, no 111cu tempo era proprio só de cre ança.;: 
os ho1nens tinham outros mais fortes porque setnpre havia 
nelles alguma n1orte; mas por isso nunca se brigou e sem· 
pre fazian1os o enterro como a1nigos. 11 

<• Tan1bem usa111 este divertimento â noite. e então 
chamam-lhe pingire, por serem os cacetes accesos em uma 
das extren1idades. O resultado é egual ao do cain!(ire, cotu 
o accrescittlo das queimaduras. 

u Exercitam.se desde pequenos na lucta corporal : o 
que derriba um, te111 de supportar a prova de todos os ou-

• 
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tros que o queiram experin1eatar, até que, exhausto de 
forças, succu1nba a seu turno. 

(( Todos os outros seus brinquedos são sen1pre grossei
ros e brutaes. 

<< Os Caingangs são alegres, cou11nunicativos, curio
sos, n1uito a1nigos de indagar das cousas qu .. e não conhe
cem. Aprendem com facilidade o que se lhes ensina. po
ré111 são 111uito inconstantes e pouco dedicados aos traba
lhos intellectuaes. Guardam pouco o que pro1nette1n 1 não 
se envergonhando da falta de lealdade e do cu1nprit11ento 
de suas palavras, e até se aprazem elos 1ogros que pregan1 · 

<< Para ser-se per elles respeitado e obedPcido é neces
sario que se lhes dê a1gu111a prova de superioridade physi
ca, pelo que se torna1n tanto mais doceis e snb111issos 
quanto antes eram altaneiros e insolentes. 

« Costuman1 os parentes pedir desforra de algum mau 
trato que os seus sofira1n ; neste caso oa se lhes paga na 
mesma moeda, que levou o parente, ou dá-se-lhes qual
quer objecto de pouco valor, com o que em ambos os casos 
se retiram satisfeitos e promptos a tirar desforra na primei
ra occasião favoravel que se lhes offerecer. 

DIALECTO 

« Fab.n1 um idioma guttural e nada parecido com a 
lingua guarany. Não pronunciam o-1, nem o-r forte. 
Das palavras que conheço, na lingua delles, só duas
pirá (peixe) e piraj1í (dourado, peixe), são da língua gua
rany, e tan1bem uina outra-- kifé (faca), que é parecida com 
kicé (faca), do guarany.11 

O Coronel Telemaco Borba publicou um interessante 
vocabulario do dialecto cai'ngang, 1nuito citado pelo Vis
conde de Taunay, eru trabalho identico, publicado em Ou
tubro de 1888, no supplernento do tomo LI da Revista do 
Instituto Historico e Geog1ap1iico Brazileiro . 
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B01~0CUDOS 
Estes índios são encontrados no municipio do Tibagy 

e principalmente no do Rio Negro. 
O EngenhE..iro Jacques Ourique, que esteve no Rio Ne

gro, desde 1882 a i884, co1110 chefe da Co111n1issào 1\i1ixta 
de Descriminação de Terras e Lituites (zona litigiosa entre 
o Paraná e Santa Catharina), escreveu o seguinte, relativa
n1ente aos referidos indios : 

" Desde as mattarias lux'.lriantes que vesten1 as encoi;
tas marítimas ria Serra elo :\lar até o rio Tín1b6, na bacia 
hydrographica dos rios Negro e Iguassú ao rrorte da zona, 
e até o rio do Peixe, na bacia do Pelotas ao sul, dominam 
etn tod& a região contestada os iudios conhecidos impro
priamente por botvcudos. 

'' Indomaveis e nomadas ao ultimo extremo, a isso le
vados pela continua guerra que lhes tên1 feito os brancos 
habitam, estes selvagens, uma facha de sertão cercada po~ 
todos os lados de povos, villas e cidades, conservando, en
tretanto, no coração d 'essas 111attas, quasi virgens seus 
habitas primitivos. ' 

u .Em~~ant~ os coroados e outras tribus que viven1 
dos n~s r1mbo e do Peixe para oeste e que, na voz dos 
sertaneJOS, reconhecem estes dous rios como liniitts de 
suas possessões com as de seus vizinhos e inünigos- os boto
cud~s, ~ que1n muito ten1t:!111, já se achan1 n1eio civilisados; 
os ind1os em questão fogem a todas as tentativas de cate
chese com horror, e prefere111 a 111orte a viver ou manter 
relações com homens ci vilisados. 

((.~lgun1as crianças e mulheres têm cahido, por varias 
occas1oes, em poder dos n1oradores das cercanias do sertão 
após luctas onde muitos n1orrem, mas não ficam sobre~ 
can1po da contenda, pelo grande cuidado de seus compa
nheiros epi conduzir-lhes os cada veres. D 'estas crianças e 
mulheres poucas têm ficado entre os brancos voltando 
para o sertão ou morrendo a maior parte. , 
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<< Duas vezes t entou e catechese d 'es tes aborigenes o 
intrepido e lendatio sertanejo Joaquim Francisco Lopes , 
irmão do heroico g uia da Expedição de l\1atto-Grosso
J osé Francisco Lopes. 

<< Estes denodados mineiros tinhan1 , de certo, nas 
veias o sang ue ]ntrepido dos primeiros bandeirantes , pois , 
as excursões longínquas se haviam tornado uma necessi
dade para suas iud0les aventureiras e corajosas. 

<( Não é dado ao 1nilitar brazileiro passar em s ilencio 
sobre o nome de J osé Francisco I~opes, o salvador da Expe
dição de Matto-Grosso, se111 render-lhe o devido preito. 

« Foi elle que a guiou, desn1antelada e abatida, con
servando a vida abalada pelo cholera, sómente o ten1po 
necessario para mostrar-lhe o caminho do salva111e11to. 

cc A patria levantou-lhe u1ua cruz no m e.iodo deserto; 
um rnilitar-Taunay-deu-lhe um logar na historia, em 
sua Retirada da L aguna. 

e• Em 1868 fez Joaquim Francisco Lopes duas diligen
cias, na zona contestada, com o fim de trazer ã civilisação 
os indios botocudos, sendo ambas infructiferas. 

cc Em 1877 foi encarregadc, pelo gvverno de fundar um 
aldeiamento para reducção d 'esses selvagens, na es trada 
de Lages, cerca de 5 leguas distante da villa do Rio Ne
gro, ao qual deu elle o nome de S. Thon1az de Papanduva. 

« Com todo o tino, filho de uma convivencia de longos 
annos com os selvicolas, con1 brindes e promessas be1n di
rigidas, t entou Joaquim Lopes trazer ao aldeiamento os 
selvagens. Não lhe foi possivel akançal-o. 

tcUma vez teve-0s á falla, porém nada obteve. Ás suas 
propostas , fonnuladas em u1n dialecto que suppuuha ser 
por elles entendido, aos seus gestos amiga veis, aos brin
des, ã approxitnação desarmada, respond-ia1n, os bugres, 
com gritos roucos e an1eaçadores e não se mostravam. 

cc N 'esse anno n1e~mo de I877 foi exti;icto o aldeia
mento, apezar dos protestos de Lopes, que ainda conser· 
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vava esperanças de reduzir o gentio. nada mais se fazendo 
n 'esse sentido. 

« Um sueco, o sr. ~Iartim 1Iaeder, habitante da villa 
·do Rio Negro, homem tambem muito dedicado a estas 
ques tões de catechese de aborígenes, em umade s uas ex
curs ões ao sertão aprisionou um indio5inho de cerca de I4 
annos de idade. 

cc Trouxe-o para a villa, afagou-o no seio de sua famí
lia, levou-o á Capital , tirou-lhe o retrato e, de volta para 
o Rio Negro, soube que os índios botocudos rondava111 to
das as noites os mattos visinhos de sua casa, co1n o fim 
de furtar-lhe o bugrinho, o que o decidiu a não con,serval-o 
coms1go. 

cc Esta criança , bonita e ben1 constituída, tinha o ca
bello con1pletan1ente rapado, não usava tanga e bitnple
tnente trazia co1uo adorno um T de mac.leira bem polida, 
~uspenso de um furo no 111eio do labio inferior, com a per
na vertical pendente par;:i o exterior, é cordas de embira en
roladas em volta dos tornozellos e dos pulsos, as quaes 
afrouxava quando queria correr ou fazer qualquer outro 
exerc1c10. 

11 Mostrava-se muito admirado e muito observador de 
tudo quanto via, principalmente dvs vidros das janellas , 
que, continuan1ente, lhe prendiam a attenção. Revelava es
pecial cuidado e dedicação para com o filhinho mais no
vo do s r. Maeder, criança de poucos 1nezes, correndo a 
tocar no braço deste senhor assim que o via chorar. 

c1 Conservou-se pouco 1uais de tun tnez no Rio Negro 
e nunca pronunciou palavra algun1a. Uma 11oite logrou 
fugir ; venceu a nado o rio, muito correntoso neste ponto, 
e jã atravessava a estancia do sr Antonio Ricardo, com di
recção ãs m attas , quando, denunciado pelos cães, foi se
gnro e de novo levado p:lfa a casa do sr. Maeder, que re
solveu dar-lhe liberdade. 

cc Cobriu-o, para isso, de pres~ntes, carregou-o de rou
pas t: ferramentas, e dirigiu-se com elle ao togar onde o 
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aprisicnára. Ahi, deixando-o só, viu-o logo correr em dire
cção ao matto onde desappareceu. 

« Tetnpos depois, sendo aprisionado utn outro indio
sinho nos 1nattos da Estiva, o qual está hoje no Rio Ne
gro, já falla o portuguez e não quer voltar mais para o 
sertão, soube se ser aquelte filho de 11m cacique, sendo s~u 
nome Covi. 

n Contou mais este bugrinho, baptisado depois cotn 
o nome <l e Felicio, que, quando Covi fôra feito prisioneiro, 
o cacique seu pae ficára furioso e ordenára aos chefes da 
expedição ele que elle fazia parte que o fossem bu5car, 
pois do contrario os nlataria. 

«Estes já se achavam de volta e condemnados quan
do Covi apoareceu, e, por isso. fora1n perdoados. Covi. ao 
apresentar-se entre os seus, dissera haver fugido, roubado 
tudo quanto comsigo levava. Contára tambem o filho do 
cacique sua prin1eira tentativa de fuga ahortada, e, ~ tal 
a clareza da narração entre os gentios. que Felicio, logo de 
chegada indicou, sem ninguem lhe per~untar, onde elta se 
eff~ctu á ra. 

«Conveu1 dizer alg,;ma cousa sobre Felicio, porquanto, 
não se po<lendo estudar a raça que me occupa no estado 
n<1tura1, d eve-se procurar faze1-o o mais perto possível 
desse estado. 

(fEste incliosi11ho 1nostra contar de 7 a 8 annos de ida
de. te111 a têz requeimada e a physionon1ia característica 
<los nossos selvicolas, sendo para assignalar a hatn1onia 
das linhas, que corno em Covi. talvez em consequencia da 
idade, fazem len1brar o rosto das donze11as indígenas, 
111ormente quando, na interrogação volve111 meigamente os 
lindos o!hos negros e rasgados. 

u:\10 avelludado hurnido do olhar, no expandir da phy
siono1nia, brilha nessC1s occasiões tal intelligencia, que faz 
esquecer a proveniencia do bugrinho. 

u Intelligente, manhoso e astuto, tem aprendido tudo 
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quanto se lhe tem ensinado, revelando facilidade de apro
priação, boa 111emoria e gran<le tino observador. 

11 Ainda caminha com os braços pendentes e immoveis, 
cabeça baixa e corpo meio curvado para a frente, costumes 
adquiridos pelo habito de ro111per n1atto; e, assi111 que se 
assusta. co111eça logo e instinctivament€:. a andar sobre o 
lado externo dos pés para occultar o rasto. Neste caso, 
quanto a rnitn, trabalha mais a herança do que a pratica, 
a vista da sua pouca idade. 

11 Felicio, como Covi , é dotado de pés grandes e mal 
feitos, sendo este um característico da raça a que pertence. 
Conserva todas as reminiscencias da vida das selvas e ain
da joga co1n o dialecto dos seus, que deve, entretanto, re
sentir-se eu1 sua bocca da mã expressão proveniente da 
i:>ouca idade. Sua narração é concisa, clara e ono1uatopai
ca. lVIuitos dos apontamentos, q~e dou em seguida, foram 
me por elle fornecidos, com certa timidez natural, porém 
com tnuito tino; e, nunca me hei de esquecer da precisão 
con1 que me descreveu o Salto do Canoinhas, que tne con
tou haver atravessado n1uitas vezes ás costas de seus paes. 

•• J >isse, ao começar, que julgava in1propria a designa
ção de botocudos, dada a essa raça. Cowo é sabido, esse qua
lificativo proveio a certas tribus brazileiras do uso de 
grandes botoques que, pelo tamanho e peso, lhes defoI'Ula
vam os beiço~ e orelhas. 

« Com os botocudos do Paraná e Santa Catharina não 
se rlâ isso. 

u O chamado botoque não passa de um pequeno adorno 
de madeira, pendente do labio inferior atravez de um on
ficio nunca maior de um centiwetro de diametro. 

u Não usam, alén1 desse, qualquer outro enfeite, tra
~ndo, alguns, o cabello, que os adultos usam crescidos, 
atados com un1a fita larga de embira, conforme asseveram 
algumas pessoas que têm tido occasião (sempre rara) de 
vel-os conservando a vida. 

• Vivem em continua emigração de serra acima para 
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serra abaixo, conforn1e é tempo do pinhão na zona do pla
nalto ou de outros fructos na zona maritima. 

u Não só os fructos procuram, nestas correrias, como 
a caça que com elles apparE:.ce tnais facil e abundante. 

u Seus ranchos, em virtude desta vida bohemia, são 
provisorios e em togares incertos. Feitos de varas que, 
muitas vezes, nem corta1n, contentand0-se em arcál-as 
e 2tál-:is pelas extren1idades superiores, são cobertos de 
palmas dejerivá, jissára, ou mesmo de ramos de arbustos. 

u Pela disposição dos fogos, cujos vestígios se tem po
dido observar. costumam deitar-se con1 os pés voltados 
para o meio do rancho, ateando ~equenas fogueiras nos 
intervallos que ficam entre as sólas de duas filas de dor
mentes. 

11 E' voz geral entre os sertanejos, porém nada de po
sitivo a confirma, que, a1ém destes ranchos passa
geiros, possuem os bugres um grande toldo no coração das 
niattas, onde têm seu quartel general, sua malóca, com 
plantações de cereaes, ranchos bem feitos e até forjas. 

u Esta lenda da forja é tirada da perfoição cotn que 
trabalham elles todo o ferro que lhes cahe nas tnãos, para 
reduzil-o a pontas de flecha. 

" As armas que mais usam são: o arco e a flecha com 
ponta de ferro ou madeira, o arco e viróte para caça e a 
massa de n1adeira com quinas, de cerca de metro e meio 
de coruprimento. E' esta saa principal arma de guerra, a 
qual costumam deixar sobre o corpo da victitna. 

u Tatvez pelas necessidades de sua vida erratica, cre
man1 os seus mortos. Para esta cremação, collocam o cor
po t:m uma área circular de terreno, previamente prepara
do e pisado, e sobre elle formam uma.pilha conica de ma
deiras uni<las na extremidade superior. Accesa a fogueira 
esperam que esteja tudo reduzido a cinzas e, então, enter· 
ram estas cinzas em uma pequena sepultura. 

u Havendo grandes desejos de obtenção de um craneo 
de botocudo destas paragens, varias sepulturas tên1 sido 
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sajos. 

11 Não conhecem o direito de propriedade sinão en1 um 
de seus princípios fnndamentaes-a caça pertl!nce a quem 
abateu-a . 

u Si cães, quer de índios, quer de sertnnejos, correm 
uma anta. si é o sertanejo que chega primeiro ã acuação e 
mata, o indio se retira, qualquer que seja o numero; si 'ê o 
indio toca ao sertanejo ret\rar-se. 

11 Apezar de tacita é esta conYenção muito re~peitada, 
segundo 111e affirn1aran1 exver:mentados caçadores de an
tas. 

« Como consequencia rJe sua ignorancia t@111 elles o 
habito de pilhar as roças de milho, que não plantan1 1nas 
muito apreciam ; costum~m matar ou roubar anhnaes para 
comer. preferindo burros e cavallos; dão muito valor ãs 
ferramentas de uso da lavoura e aos objectos de ferro, que 
fttrtan1, sempre que podem. Desta pilhagem que, para o 
pobre e ignorante selvicola é um direito legitimo, tem 
nascido a lucta atróz de represalias que os traz horrorisa
dos e arredios da civilisação. 

1c E co1no não ser assiin ? 
u Para o indio estupido e covarde, para a raça em de

cadencia moral e physca, possivel é o amortecimento da 
natural altivez e brio patrio e o esquecitnento do captivei· 

' ro, do abuso e do morticinio levados ao seio das tâbas ent 
nome dessa civilisação; mas, par..t o selvagen1 intelligente 
e corajoso, só exprime ella, desde seculos, o aniquila-
111ento, a devastação e a ruina, contra os quaes combate. 

<< Quanto A mim, o innio que acceita a catechese. entre 
nós, representa uma raça inferior, ou os restos abastarda
dos e corron1pidos de uma grande raça. As grandes tribus, 
as raças superiores, a aristocracia indigena, emfim, jau1ais 
acceitaram uma civilisação que só se lhes revela pela mais 
cruel barbaria. Estas luctam energica e tenazn1ente pela 
vida, mas, não se subn1ettem a um captiveiro que as de· 

' 

• 

\ 



• 

• 

<..:IlOUOGHAJ>IIL\ DO PAUANA' 
352~~·-~~~~~~~:--~----= --- ----·~ ----- -----

grada, a unia posição que as enfraquece e desar111~ ~ara .... 
eterna pugna. E' o proprio instincto <la raça, con?tçao evi
dente de St'perioridade, a indicar-lhes o unico 1ueio eru que 
devem co1nbater para poder transmittir ao trabalho da evo- • 
lução os aperfeiçoan1entos conquistados. . 

11 A catecbese, para ellas, é a renuncia ás prerogati vas 
herdadas, é a acceitação do domínio absoluto, é o desar
mainento physiologico e material para o combate pela 
existencia, o-struggle fo1 life. 

« Antes do descobrimento do Novo l\1undo, ernquanto 
na Europa os povos evoluiaw. havia tan1bem u1ua outra 
evolução, independente n1as parallela a essa, entre os po
vos da An1erica, em 1neio bem differente. 

11 Desde que, porém, foram postos en1 çontacto o ,./elho 
e o Novo Continente, as raças americanas, como que retro
gadaram e tendem a desapparecer, vencidas na lucta des.
igual, p2ra a qual foram surprehendidas e nã:o se acha~a111 
preparadas pelo trabalho de seculos, co1no seus adversanos. 

((Entretanto luctam sempre e mais energicas e tenazes 
se tem mostrado aquellas que mais adiantadas se achavam. 

* * * 
lt Os botocudos do sul, physicamente con~idera1los, são 

~}tos, robustos, be1n conformados e totados de physiono
mia regular e sytnpathíca. 

11 Dizem existir entre elles alguns de têz clara e cabel
los arruivados ou louros. Não será para estranhar este fa
cto desde que se saiba haverem os índios, por mais 1e uma 
vez, roubado criancinhas, filhas dos colonos extrangeiros 
estabelecidos nas cercanias do sertão e tel-as conservado 
coms1go. 

«Sua força muscular e elevada estatura são prover-
bi aes em a1nbas as províncias. 

11 Acredito como o principal fundatnento desta tradi
ção o facto de serem, quaaí sempre, vistos os selvicolas, 
nas expedições perigosas para as quaes devem escolher os 
mais robustos e alentados dentre os seus. Não quero con-
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testar, com esta observação, a robustez e estatura elevada 
da raça que estudo, sómente faço tuna ponder::ição caute
losa a um facto gerahnentc acceito, porém, ainda mal con
firmado . 

u O que;! deve, entretanto, ficar evidente é ser a raça 
dos botucudos do sul, quer physica, quer intellectualmen~ 
te, bastante distincta das dos outros selvicolas das pro
vindas de Santa Catharina e Paraná, cotn os quaes vivem 
se1npre em guerra. 

• Encarados pelo lado intellectual são intelligentes, 
porétn, como é natural, de intelligencia agreste que só se 
111anifesta por actos de sagacidade, astucia e paciencia, 
para os quaes fora111 preparados pelo evoluir de milhares 
de gerações. 

11 Não se percebe, nos objectos de que usam hoje, o 
gosto artístico manifesto, ainda que ele111entarmente, na 
arte ceramica de certas tribus do norte. Seus arcos, suas 

• flechas, .seus tecidos são singellos, mas não toscos ; dessa 
singelleza mt'lrciat, característica dos costumes e usos das 
tribus guerreiras. 

" Conhecem, de ordinarío, os nomes de todos os habi
tantes das in1mediações do sertão, e conservam por lon
gos annos a physionomia da pessoa que tenham _visto uma 
vez. 

"Serve1n-se perfeitamente do facão, da foice e do tna
chado, golpeando, perén1, com estes, da esquerda para a 
direita, ao inverso dos sertanejos. 

11 I111itam, com rara facilidade, não só os passaros e 
outros animaes, como as pessoas. 

<1 Por mais de uma vez o servente que tinha ª· balisa 
no estaqueamento das picadas a fixava, ao ouvir a voz do 
agri~ensor gritar-ahi-, emquanto que este nada dis
sera. Era o selvagem que acompanhava o serviço das tur
mas, occulto no matto, só se manifestando por estes ou 
por outros identicos actos de agreste intellígencia e pueril 
divertimento. 



" 

•· 

;:o --- ----------=-·--- -- -
~-------·~tSe· ----

11 Cortll e~en<lo a desvantagem com que sempre entram 
na lucta contra os brancos, pre111uuern-se de todas as ga
rantias t.. cautelas necessnrias a equilibrar as condições do 
combate, sinão a destruir as vantagens adversas. Desse 
tnodo, com raro tino estrategico e tactico, escolhem o lo· 
gar mais apropriado para 11 ataque; aguarda111 dur~nte 
dias ou n1 t zes, a occasião mais propicia : e, quando cahe111 
oobre o nd versa rio desprevenido, têm por si todas as pre
suwpções não jã da victoria, mas do seu aniquila1nento 
co1npleto, 

tt O sertauejo vi:! nestes actos de inteiligencia 111~ni
taç~es ele covardia, e con<le1una o bugre como estllpido e 
ignorante, porque não se atira nú e armado de sitnples ca
ct:te ou arcos, cujas flech~s se desviam cotn o menor ebs· 
taculo, ao encontro das balas certeiras de suas carabinas e 
do golpe afi.aoo de suas adagas. 

u .l.~a defesa mostram, ta1nbem, intelligencia e grande 
-estudo do modo de atacar de seus adversarios, cujos erros 
011 babitos aproveitam co1n notavel sagacidade. 

11 jamais dão ou acceitam corubate em que não tenham 
todas as probabilidades em seu favor, como jâ o disse, e, 
sobretudo, de que não tirem alguma utilijade nlaterial. 

u Vou citar um exe1nplo. 

u Distante poucas leguas do Campo da Estiva existe 
t1rn corrego que, sahindo da 1natta en1 declive, corta as 
capoeiras que 1narginan1 a estra<la de Lages. atravessa es
ta forn1ando perigoso atoleiro a entra de novo no matagal 
que, c1n todas as direcções, se estende a perder de vista 
por fund0s valles e altas serras. E' este ponto deno1nina· 
do Passo-Ruim, por causa d 'aquelle tremedal, onde ten1 
deixado, as tropas que percorrem es::>es caminhos, 111uitos 
animaes mortos. 

« Apezar da má reputação dada a este togar pelas re
petidas correrias dos bugres. não raro os tropeiros que se 
dirigiam ou voltavam de Lages e Campos-~ovos, ahi fa-
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zian1 pouso, tanto mais descuidados quanto n1enos rt!cen
tes as noticias <le tropelias de hugres no sertão. 

11 Eram os sertaneojs devedores aos sel vicolas de uma 
represalia, de que pareciam estes já se haver esquecido, 
quando deu-se o facto que vamos narrar, e caracterisa per
feita1uente a pacit-ncia com que aguarda1u elles a vingan
ça, con1 que a prepara1n e a intelligeucia que soe111 desen 
volver no ataque e na defesa, aproveitando todas as cir
ct11nstancias favoraveis e neutralisando as contrarias. 

" Ao declinar de uma tarde do ann9 de 1866, unia tro
pa. conduzida por 6 homens e um 1nenino de 12 a r4 annos, 
que vinha da Estiva co111 direcção ao sul, parou no Passo
Rttim para pé:rnoitar. Soltos 03 anin1aes, arrumadas as 
cargas, empilhadas as cnngalhas, fizenim fogo os tropciros, 
penduraran1 o caldeirão do feijão e, deixando o menino en
carregado da cosinhà, estenderan1-se lllli mesmo sobrt a 
gran1a e logo adonuecerani. 

u Pesado devia ser o somno, porquanto, hav1a111 passa
do toda a noite anterior en1 u111fandango, mont<1ndo pela 
madrugada e seguindo can1inho, sem haver pregado olho . 

11 Fervia o feijão e donuian1 os tropeiros, quando o 
menino se dirigiu pelo m~tto ao corrego proximo, en1 
procura d 'agua. N 'essa occasião sahira1!'. co1n toda cau te
la, varios bugres da capoeira que os occultára até tntão, 
<lirigiram-se aos donnentes e co1n seis pancadas certeiras 
de cacete abriram -lhes os craneos. Uma da& pancadas não 
foi hetn fin11e e a victima levantou-se atordoada querendo 
luctar, mas novo golpe a prostrou, a poucos passos, sobre 
uns galhos seccos. 

« Emquanto isto se dav~ na clareira junto á estrada 
um indio extremamente alto e corpulento atacava o 111e

nino no matto e fendia· lhe a cabeça até quasi o pescoço, 
com formidavel cacetada. 

11 Acto continuo, esvasiaram os selvagens os saccos, 
apossaram-se das armas das victimas, tiraram todas as 
ferragens das cangalhas e de alguns barris de cachaça, 
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que com os saccos de assucar e sll formavam a carga da 
tropa, viraram os mortos de bruços e ponsando-lhes os ca
cete~ ao longo das costas partiram com os despojos. 

11 No seginte dia, o pritneiro caminheiro que por alH 
passou viu a carnificina e a noticia vôou até a villa do Rio 
Negro, donde partiu o subdelegado, acontpanhado de pou
cas praças e alguns sertanejos, a verificar o facto e perse
guir os crin1inosos. N'essa verificação a paciencia e pra
tica dos homens do sertão construiram, pelos factos visí
veis, a scena de que não ficára testemunha, tal qual a 
narramos. 

11 Assim foi que pelo estado do feijão, meio cosido e 
sem agua, e do fogo apagado e com pouca cinza, colligiram 
ter sido o ataque ao anoitecer e pouco depois da tropa che- "' 
gar; pela altura de um galho quebrado pelo cacete quando 
descia sobre a fronte do n1enino, a estatura do bugre que o 
ferira, etc ... 

11 \rerificaram, ainda, pela abertura circular feita em 
uma moita proxima e pelo signal da pressão deixada atraz 
d 'e:) ta, por un1 corpo hu111ano, que, durante 1nais de seis 
mezes, fôra aquelle pouso constant~mente vigiado pelos 
indios á espera de occasião propicia, a qual, finalmente, a 
fatalidade lhes apresentára tão a geito. 

<< Enterrados os n1ortos e plantadas sobre as sepultu · 
ras 7 cruzes, que ainda tive occasião de vêr, quando passei 
por este ermo e sinistro togar, a expedição seguiu no ras
to dos fugitivos. 

« Um dia depois chegou a um ponto do sertão, onde se 
via estreita trilha pela qual enveredaram cautelosos. Ines
peradamente, pouco antes de acabar a trilha, divisaram 
na clareira onde esta ia dar, alguns ranchos de construc
ção recente e, n 'um destes, evidentes mas não tanto a cau
sar suspeitas, aiguns objectos, como um cestiuho de ta
quara, um arco, etc., os quaes são muito apreciados no 
sertão pela procura que têm. 

<< Para logo, os homens da testa da fileira, que seguia 
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pela trilha, preparara1n as armas e avançaram con1 os olhos 
fitos na clareira e nos objectos que distinguiam. De subi to 
o da frente pisou terreno falso e cahiu n 'um fojo; os dous 
itnmediatos, per um movimento instinctivo. recuaran1 so
bre o~ da retaguarda e sabindo da trilha, laterahnente, 
cada uni para seu lado, cahira111 tambem em outros dous 
fojos. Ja então os con1panheiros. perceben<lo a especie do 
perigo, se conservavam in1n1oveis e promptos a receber os 
bugres. 

11 Claro está que estes, tendo alcançatlo seu fim, não 
correriam os riscos de um ataque. 

11 E essse fint era fazer voltar a expedição, o que obti
veram, pois, seria retnatada loucura continuar a persegui
cão, conduzindo tres homens feridos gravemente pelos 
~ 

aguçados estrepes dos fojos, e ne1n lhes restava o recurso 
de se dividir eni d'1as turmas, voltando uma e seguindo a 
outra, por ser pouco numerosa . 

u Haviam portanto tirado completa vingança os selvi
colas, mas, a serie das r~presalias continuaria, e eram el
Jes, agora, os devedores dos brancos que, conforn1e seus 
babitos, não deixariam de fazer o terrível ajuste de contas. 

,, Lastimavel habito este, que vai até o ponto de crea
rem um in1posto voluntario para Jevantaren1 e manterem 
bandeiras d~ bugreiros encarrega<los da matança dos indí
genas, sem distincção de sexo nent idade, sob a denomi
nação ostensiva, direi mais offi.cial de-afugentadores de 
óugres. E o que ainda tnais admira, é terem já sido pagos 
estes bugreiros, etn épocas não 1nuito afastadas, pelos co
fres publicas! 

11 Devo mudar de assumpto. 
1• Como n~gar, portanto, aos botocudos do sul um gráo 

de desenvolvimento intellectual inentico ao das raças mais 
adiantadas do Brazil, senão no presente pelo menos em 
épocas passadas ? . . . 

11 Não será esta tribu, hoje reduzida pela guerra~ os 
restos de uma grande raça que, sustada no seu progredir 
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lento para a civilisação pelo choque brusco com um povo 
invasor di~se1ncll!antc e adiantado,abandon:isse seus habi
tos e voltasse ávida no1nada, em defesa das crenças, da 
famitia e da liberdade, tanto mais caras quanto mais pre
parada se ~cha a íntelligencia para Jar-lhes preço·? ... 

" Este amor invt-terado á liberdade e aos costume:s ; 
este horror á civilisaçào que tã:> sini~tram ~nte s ~ lhe 111 l -

nife::;tava; esta tenacid~1de p~r umJ. lucta que a anniquila, 
u1as conserva-lhe as crenças; todos estes factos que, ho
je, assignala1n como que ntn regressoª·' ponto de partida, 
não tll(IStrarão, tan1b~111, utn gran<le adiantan1ento do pon 
to da curva da evolnção donde co111eçJu a operar-se o re
torno ? ... 

u l\1as, então, de que grande raça são restos os boto
cudos do sul ? . . . Quaes os seus costun1es, qual o seu lza
bitat quando os invasores abordaram o continente ameri
cano? ... 

u Profundas e complexas questões são estas, para 
quen1 tão baldo se tem confessado de elementos e erudição 
necessari s á taes pesquizas. Talvez algum dia possa de
dicar algumas bo'!"as a estes estudos e trazer ~teu conti n
gente, fraco embora, á solução do problema,,, 

O Engenheiro Jacques Ourique addicionou a este tra
balho um pequeno vocabulario do diale~to dos Botocu.dos, 
que deixá111os de transcrever para não tornarmos este livro 
sobremodo volun1oso. 

ALDEii\MENTOS 

Actuahnente ha oeste Estado apenas dois aldeia111en
tos : o de S. Pedro de ;\Jcan,tara e o de S. jeronyn10, a111-
bos situados no municipio do Tibagy. A zona oude se 
acham é toda de constituição geologica argila-ferruginosa, 
offerecendo terrenos riquíssimos para a lavoura. 

-
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8. PEDRO DE l\ LCANTARA 

Este al<leiamento foi fundado pelo intre:pioo sertanejo 
Joaqui111 Francisco Lopes, cujo nome respeit~vel está liga
do á historia da conversão dos indios do Paraná. 

A 7 de Dezembro de 1854, Frei Thimotheo. <le Castel 
Nuevo ton1ou a direcção deste aldeiamento, onde chegou 
ao termo de sua existencia. 

Honra á 'memoria desse beue1uerito varão, que ainda 
tÍlesmo nos ultitnos dias de su::i. vida. victimado pE'la de
crepitude, não se descuidon ele velar pelo sen dilecto reba
nho, constituido de homens arrancados das n1attas con1 a 
benignidade c1ue tanto distinguia o coração do venerando 
Jnissionario. 

Está o aldeian1ento situado â 1nargen1 esquerda do 
Tibag)', defronte da ex-colonia militar do Jatahy, 319 ~ne
tros sobre o ntvel do mar. 

O ter reno onde está collocado é de uma fertilidade ex
traordinaria. E ' u1na região assombrossa, c0rtada pelo 
piscoso e imponente rio Tibagy, e coberta de espessa flo
resta, rica de caça e de madeiras excellentes para cons-
trucções. _ 

Dotado de \•ariados elementos de progre&so, nao tem 
• -t'. t · · emento devido a alcançado assim n1esmo satl::uac ono 1ncr • 

falta de meios faceis de communicação. 
O cafezeiro e a canna de assucar alli fructifica111 adnii· 

ravêlmente, se exportando café, assucar, ag.uardente e ra· 
padura para as cidades de Castro e Tibagy.' e tn~1be1n 
para o Estado de Matto Grosso, por n1eio de via fluvial. 

,\ntiga1Llente, isto é, quando os índios eran1 extranh.os 
á sociedade, c01uruettiatn la111entaveis actos de va~dahs
mo, dedicavam-se á pilhage1n, já aggredindo os viaJan.tes, 
já atacando, quasi senpre por desforço, as casas ergu1d~s 
nas vizinhanças de seus toldos. Doceis, porén1, ás prescr_i
pções da lei a que se sujeitara•n pela conversão~ têm hoJe 
os pobres selvagens os seus maus habitos quas1 que apa-
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gados, podendo-si:! habitar entr~ elle5 sen1 receio de hosti
lidade de sua p~rte. 

Se1n perderem a natural tendencia que têtn para a ca
ça e para a pesca, os indios de S. Pedro de Alcantara de
dica1n-se tambetu á lavoura, mostrando grande apti<lão 
para os serviços de canôeiros, de tropeiros e para os de 
abertura de estradas. 

As 111ulheres empregam-se tambe111 na .confecção de 
tecidos de urtiga grande ou urtigão ( urera subpelala ), de 
que fabricam os curús, manto com que se cobreni. 

A população 1nostra-se ordeira e resignada, pouco la
boriosa e possante. já não possuindo a 111usculatura vigo
rosa cios antigos caboclos. (r) 

Este aldeiamer.to, en1bora povoado por um pessoal 
rude e sem aspirações de opulencia, ainda ha de se tornar 
um importaute centro agrícola, pois já existen1 alli gran
des plantações de café e Cdnna de assucar. Dista 7 leguas 
da f6z do Tibagy, quê f6rma com os rios Paranapanema e 
Ivinheima unia vih fluvial até o Estado de Matto Grosso, 
para onde muitos índios têm emigrado ultimamente. 

S. jERONYMO 

O Aviso de 27 de Junho de 1859, expedido pela Secre
taria d 'Estado dos Negocios do Imperio, mandou crear 
um aldeiamento na fazenda de S. Jerony n10, doada para 
esse fin1 pelo Barão de Antonina. Effectivamente, naquelJe 
mesmo anno ioi fundado o aldeiamento de S. Jeronymo, 
pelo sertanejo Joaquim Francisco Lopes, com o fim louva
vel de attrahir á sociedade culta as hordas que vivian1 er
rantes pelos sertões dos valle:s do Paranapaneina, do Tiba-

(r) Esta palavra quer dizer pellado: foi expressão que 
os colonos adoptaram por antithese á de emboabas, ou per
nas vestidas, dada pelos indios aos europeus por usarem 
calças. 
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gy, ttc. Está situado á margen1 direita do Tibagy, a 3 le
guas de dis tancia deste rio e a 12 do Jatahy. 

Neste aldeia1nento predotnina o clitna quente, sendo 
porém as tardes e as noites mitigadas por violentas rajadas. 

As aguas, a partir da Serra da E sperança, situada a 
3 leguas áquent do aldeiamento, são de pessin1a qualida
de, tendo muitos necessidade de abrir poços de grande 
profundidade. 

Pela uberdade <le suas terras e pela amenidade de seu 
clin1a, 1::ste aldeian1ento t em verdadeiros elementos de ri
queza industrial, dependendo seu desenvolvimento da ius
trucção de seus h abitantes e da abertura de estradas, que 
possam dar facil escoamento aos productos agrícolas e 
fabris. 

Sen1 escolas e sem vias de corumunicação é impossí
vel o desenvolvimento do progresso. 

Além destes aldeia111entos, em differentes pontos do 
Estado ~istem toldos administrados pelos chefes da ca 
bilda, denotninados caciques. 

IMMIGRAÇÃO 
Sendo a imn1igração européa tun dos factorcs impor

tantes do progresso m aterial das nações do Novo Mun
do, não é descabido dizer-se que della tan1bem depende a 
prosperidade do Estado do Paraná. 

Sim, ella é o desideYntu11i de todos os paizes america
nos, que não tên1 a so1n1na ele braços suffici1::nte para tirar 
conveniente partido das avultadas riquezas naturaes que 
seus en1>nnes t~rritorios guardam ainda intactas. Corta
dos de rios-mares, cobertos de prados infindos e de selvas 
interminas, que encerratn thcsouros surprehendentes e 
faustosos, elles hão de ainda sobrepujar o Mundo Antigo 
com o vulto soberauo de sua magnificencia. Para isto bas
ta. apen!ls que nelles se expanda a acção proficua dos dois 
valorosos factor~s da riqueza-o capital e o trabalho. O 
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terceiro instrumento da producção,··isto é, a terra, ·os refe
ridos paizes possue111 em profusão e da iuelhor qualidade 
possi vel. 

Feliz1nente, cresce dia a dia o numero jâ a \•ultado de 
imn1igrantes ordeiros e laboriosos que se acha111 estabele
cidos em diversos municipios do hnrnenso e futuroso Es
tado do Paraná, especialmente nas cir~um visinhanças de 
Coritiba, onde fruem betn-estar adquirido co111 o suor do 
rosto. Attrahidos pela fertilidade elo solo e sobretudo pela 
benignidade do clin1a, e mesmo a convite de seus compa
triotas, que aqui tiveran1 a ventura de levantar suas ten
das, expatriam-se os inditosos proletarios da Europa, com 
destino á terra auspiciosa da araucaria e do üex, sobre a 
qual a natureza accun1ulou cabedaes preciosos e inexhau
.nve1s. 

Devemo·nos convencer de que a irnmigração e a viação 
ferrea são os grandes e itnprescindiveis elementos de 
progresso material de u111a terra cou10 a nossa, tão abun
dante de riquezas naturaes, 1nas ao 1nesmo tempo ainda 
tão pobre de habitantes e de 1neios faceis de transporte. 

Rasgue1n-se, pois, estradas por toda parte. Conhecen
do-se os impulsos favoraveis que ellas dão a todas <s in
dustrias, serão sempre louvaveis todos os sacrificios feitos 
pelo poder publico, no intuito de facilitar a circulação da 
riqueza. 

O Paraná não tem aind2. p0pulação ne1n para a deci
n1a parte de seu grande e soberbo territorio; portanto, in
troduzan1-se nelle desde já 111ilhares de in1migrantes mo
rigerados e operosos. Em menos de 1neio secu lo não tere
mos mais nenhu111 destes; mas, ern compensação, a sua 
prole innumeravel, composta de individuos vinculados 
pelos laços de amor e d~ interesse ao solo que lhes serviu 
<le berço, concorrerâ efficazmente para a opulencia colle
ctiva. 

Com o braço, com a intelligencia, com as tradições 
de vida, dos costumes e do trabalho e1n seus paizes de ori-

S. PAR.A-X.A.' 
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ge1n, os immigrantes europeus nos trazen1 valiosos subsí
dios para a exploração de nossos recursos naturacs. Corri 
a sua vinda para o nosso Estado, onde a densidade da pc. 
pulação é insignifi~ante, attenta a vastidão do territorio, 
elles concorrem para a prosperidade publ!ca, valorisando 
o solo que cultivam, pagando in1postos, abastecendo os 
mercados com o fructo de seu trabalho pertinaz e intelli
gente. 

A EurOJ•a, onde a população é demasiadamente densa, 
já se 111ostra madrasta para ..;om seus filhos, não podendo 
n1ais saciar a fome de muitoR qHe se estorce111 nas enxer
gas de suas acanhadas poêilgas. E, assitu sendo, t:n1 futu
ro pouco distante o excedente da população curopéa terá 
fatalmente necessidade de procurar outra~ terras, cujos 
climas sejan1 identicos aos de seu paiz. E essas terras se
rão incontestavehuente as do Sul do Brazil. 

Ha um principio natural que manda que se a1necomo 
patria a terra onde se é feliz. 

E' justa1nente o que se dá con1 aquelles que para aqui 
vên1 exercer a sua acti vidade em solo fertil e á son1 bra de 
leis cultas e generosas. 

O ex-Presidente da Província do Paraná, Dr. Adolpho 
La1ncnha Lins, e1n Relatorio apresentado á respectiva As
sembléa Legislativa, em is de Fevereiro de 1876, disse o se
guinte: 

u Por sua posição geographica, felizes condições topo
graphicas, amenidade do clüna e fertilidade do solo, o Pa
raná é a provincia do Ilrazil mais .apropriada para receber 
en1 seu seio in1migrantes de todos os paizes, colonos labo
riosos que:procurem novo lar e uma patria onde encontrem 
o seu bem-estar e elementos para firmar o futuro de seus 
filhos. 

11 A sua natureza é esplendida : quem não a conhece 
attribuira á phantasia a mais pallida dtscripção de suas 
riquezas naturaes. •> 

Este conceito tonnado pelo illustre e saudoso Dr. La-

4 • 
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menha Lins, é absolutan1ente insuspeito, por não ser este 
filho rlo Paraná e nenhum interesse ter de exaltar a terra 
onde viveu temporariamente, deixando signaes importan
tes de sua proficua administração ; cerrou ouvidos aos ve
lhos preconceitos; mandou derribar um templo adorado, 
mas que, em itnminente ruína, ameaçava esmagar um sen1 
nL1 mero de fieis; encaminhou para aqui a c0rrente in1111i
gra ~oria, que se espalhou, snbretudo pelos arredores rte Co
ritiba, dando incremento a esta ~-ella e futur<'Sa ci<lnde. 

Basta o facto social da immigração para o <'ultivo da 
terra, para bemdizer-se da administração a que no'> referi 
mos com sincera sy111pathia. 

O povoan1ento do E stado do Paraná, por extrangeiros 
laboriosos e intelligentes, é uma das necessidades n1ais 
palpitantes da actuali<la<le. 

Ninguem ignora que a prosperidade qae Coritiba al
cança todos os dias é em parte devi<ltt ao trabalho perse
verante dos que para aqui têm vindo auxiliar os naturaes 
do Estado na obra do engrandecimento commum. 

Cheia de movimento, com a sua edificação a augmen
tar progressivamente, Coritiba tetn diante de si um futuro 
esplettden te. 

Que o Estado do Paraná é um dos que melhor se pres
tam para fazer a felicidade do extrangeiro honesto e dili
gente, é facto sanccionado pelas licções da experiencia. 

Com e:ffeito, o immigrC111te. quer do Norte, quer do 
Mdo-dia da Europa, não ven1 tentar em vão no Paraná a 
conquista de um viver tranquillo e o ren1anso de uma po
sição vantajosa: auxi!iado pela uberdade da terra e pela 
benignidade do clima, d!e encontra aqui elementos segu
ros que lhe garantem uma certa victoria. 

O illustre Brazileiro Dr. "11fredo d 'Escragnolle Tau
nay, no RelatoriCJ com que passou a administração do Pa
raná ao seu pree1nincnte substituto Dr. Joaquim de Almei
da Faria Sobrinho, a 3 de 1\-Iaio de 1886, disse o seguinte: 

« Se com e:ffeito aos políticos e pensadores d 'este paiz 

S. P.ARAXA' 

fosse dado vir ao Paraná, afin1 de observaren1 de perto os 
factos da in1111igração e do trabalho assi<luo na propriedade 
subdividida, não haveria nenhum, estou bem convencido. 
que daixasse de ficar impressionado con1 o que visse, cons
tituindo-se não poucos d 'elles em centros de propaganda 
activa ~ convencida em favor da idéa, que em si resu111e a 
solução mais pr0111pta de todas é!S difficuldades econon1i
cas e sociaes do Brazil. 

11 Um passeio aos prosperos e lindissimos nucleos, que 
cercam , n 'um raio de 3 a 6 leguas, a cidade de Curityba 
de uma area de grande e salutar agitação agricola. é moti
vo das mais agradaveis itnpressões. e licção de tal valia, 
que rleixa 1nuito e muito longe todas a~ convicções adqui
ridas em leituras e prelecções theoriLas. 

11 E' preciso ter visto Pilarzinho, Abranches Lame
nha, Santa Candida, Santo Ignacio, Nova Orleans. Rivier
re, Muricy, Alfredo Chaves e outros pontos, para apreciar 
o esforço constante e sincero. o desejo de progredir, a 
applicação ao trabalho quotidiano, a esperança no futuro 
e a felicidade ganha com o suor do rosto, a confiança em 
si. a moralidade e o soct:go, o empenho nioral e material 
etn conseguir o conforto tão indispensavel ao homem.
tudo isso a desenvolver-se n 'um paiz de instituições li
vres e magnanimaS. 

11 Curit.yba . diz um viajante, é uma cidade conquistada. 
De accordo : mas conquistada pelo progreso e avassallada 
pelo desejo de melhorar e adiantar-se. Continue assim, de
senvolva-se ella e a província toda se constituirá. em cen
tro de attracção immigratoria irresistível. E, diz Burke, 
tão natural é aos homens buscarem as regiões ricas, pro
prias ã industria e de população pouco densa, quanto na
tnréil ao ar comprimido precipitar-se para as camadas do 
ar rarefeito. 

t< Que terra p6de, de facto, o:fferecer aos infelizes da 
Europa, aos desanimados, aos que só querem paz e socego 
dara o trabalho, melhores condições que o Paranã, clima 

, 
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n1ais saudavel, ele1uentos mais variados de prosperi1ade, 
circu1nstancias mais excepcionaes, modo de existencia 
mais comn1odo, mais sereno, n1ais ao abrigo de todas as 
convulsões politicas e sociaes? ,, 

A productibilidade da industria reside no homem, com 
suas aptidõts profissionaes, con1 seus habitos de morali 
dade, de justiça e de progresso. Por isso vive1n e111 suave 
conchego aquelles que para aqui t<2111 vindo collaborar 
co111nosco em prul da solução do inagno problen1a do se
culo- a evolução. 

E o florescimento que se nota en1 todos os nucleos si-
tuados nas proxin1id2des de Coritiba nào cessa, devido á 
pequena distancia em que se nchan1 do n1ercado consumi
dor de todos os seus abundantes e variados productos. 

Somos infensos ao pessin10 e anti-scientifico sy:sten1a 
de localisação de in1n1igrantes ern pontos desertos, baldos, 
ermos de todos os recursos, onde doloro:sa nostalgia lhes 
castiga o espírito e o coração. 

u Para quem tem que viver do trabalho diario, muito 
mais vale um lote de terreno ruüu e acanhado junto a uma 
cidade, do que opulentissimas terras a cern leguas de 
qualquer centro de incitamento e soccorro, porquanto os 
esforços do colono e lavrador têm de ser compensodos sen1 
dernora, actuando o ganho sobre o se,1 iuoral. Os nossos 
sertões só p6dem, só devem ser povoados-e o hão de ser
por immigração européa, que 1nui espontc.neamente e por 
si ca1ninhe da peripheria para q centro, reflua do littoral 
e suas immediações pi:lra a zona interior. Os males, as pe
ripecias e canceiras, que acco1un1etten1 o h11n1igrante são 
tantos, tão diversos, tão grandes, que é necessario que 
elle não tenha, e1n terríveis inomentos de desalento, qt!e 
accusar a ninguen1, e não po);sa atirar a responsabilidade 
de tudo quanto lhe succeda e de todas as esperanças fa
lhadas, senão sobre si t11es1110. 11 (1) 

(r) Visconde de Taunay. -Cu1 iosidades naturaes do 
Paraná. 
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Sim, vale mais um lote de terra de 500 metros junto 
a um 1nercado consumidor, do que um de 2.000 em loga
res ren1otos, longe de todos os recursos. Para prova disto, 
ahi está a antiga colonia Thereza, fundada pelo illustre 
Dr. Faivre á mar5em do Ivahy ; ahi estão as colonias mi
litares do Iguassú, do Chapec6 e do Chopin1 , que não pro
gridem, apesar de situadas en1 terras magnificas. 

Alén1 disso o proletario europeu, hon1em que conhece 
de perto o pauperismo, e quiçâ o espectro esqualido da 
miseria, sabe se aproveitar de qnalquer nesga de terra, por 
pouco fertil que ella seja. 

l't1as, con10 já dissen1os. o florescimento que se nota 
em todas as colonias proximas de Coritiba n1ais e mais se 
accentua. E' uni espectaculo edificante, é a mais fecunda 
prova c:le que os terrenos que circu111dam a Capital se pres
tam para a cultura de hortaliças, de videiras, de cereaes e 
de todos os bolbos alimentícios. 

Neste Estado a experiencia t~m mostrado que os nu
cleos · coloniaes são centros utilissin1os de povoamento e 
fontes in1portantes de producção agricola, porque fixam 
pequenos proprietarios. que se empregam e111 culturas di
versas. 

Em r898, o Diario Pupulat, de S. Paulo. publicou •.nn 
be11o artigo, sob a epigraphe Estado do Paraná, escripto 
por u1n distincto cidadão que aqui esteve com o fim espe
cial de conhecer de visu os nossos nucleos coloniaes. Desse 
artigo, re1uatado com as iniciaes E. V., extrahimo~ o se
guinte trecho: 

<< A iutelligente direc~ão dada ã corrente immigrato
ria e ao estabeleci1nent0 de nucleos agrícolas em escolhi
dos pontos do Paraná, itnpressiona tão agradavelmente ao 
visitante daquelle Estado, que julgamos de vant=>gem a 
publicação de alguns apontamentos sobre esse interessan
te assum pto. 

11 Até bem poucos annos o Paraná era uma pequena 
provinda, quasi desconhecida, constituída por meia <luzia 

• 
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de centros de escassa população, sobresahindo no er tanto 
dentre elles, a futurosa cidade de Curityba, sua capital li 
gada aos portos de 111ar (Paranaguá e Antonina) pela im
portantíssima via ferrea, que constitue o orgulho da en
ge11haria brazileira pelos seus brilhantes e difficilimos tra
balhos de arte. 

11 As condições tcpographicas e clitnatericas de toda a 
zona pertencente ·hoje ao Estado, a exhuberancia de sen 
solo que, no dizer de Saint-Hilaire e Visc\Jnde de Taua.iy, 
é um dos mais v~ntajosos e productivos para o agr!cultor 
extrangeiro, prediziam um futuro seguro e prospero con10 
pouco a pouco va~-se realisando. 

" E' a cidade de Curityba talvez. a unica no Brazil que 
representa o ideal no ponto de vista agrícola de seu~ arre
dores, se assemelhando ás bellas cidades do sul da França, 
pelas innumeras propriedades territoriaes, pequenas e per
feita1nente cultivadas, r~ue a cercam forn1endo 19 colonias 
das quaes a mais proxi111a da Capital dista apenas 2 kilo
metros e a iuais distante 24 kilometros. 

u Todas essas colonias bão ligallas entre si por excel
lentes estradas de rodagem, cuidadosamente zeladas pelo 
Governo, afim de facilitar e cotumercio de productos agrí 
colas já grande111ente clesen volvi dos. 

u A lavoura intensiva sabia111ente explorada n0 tnu
nicipio de Curityba, attesta eloquentemente a riqueza, e o 
engrandecimento certo e progressivo de~se centro. 

" Levando n1aib longe a nossa curiosidade, visitamos 
todo o Estado. percorrendo as linhas ferreas até os extre
mos (Ponta Grossa e Rio N~gro), no~ certificando das im
mensas e inexploraàas florestas de pinheiros, da abundan
cia de outras 111adeiras preciosas, taes como a imbuia, ced10, 
tanunãs, carvatllo, to1uo, jacarandá, etc .. etc .. que no in
terior se encontram en1 grande quantidade e nos infonuan 
do dos diversos nucleos agrícolas disseminados e1n tocio o 
Estado. 

11 Nestes ultin1os annos fora1n introduzidos cerca de 70 
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mil colonos, sendo coltocados em diversas colonias. algu-
111as das quaes se acha111 quasi emancipadas por teren1 pa
go ao Governo a 11equena retribuição pelo sólo adquirido e 
bemfeitorias feitas (predios, etc., etc.) para seu estabele-. 
cimento. 

cc J>entre as colonias destaca-se, por ser a maior e mais 
populosa, a de Prudentopolis, situada em uma zona riquis
sima de tuattas virgens, a 14 leguas da cidade de Ponta 
Grossa, á qual é ligada por largas estradas de rodageni. .. 

A população das colonias dos suburbios de C0ritiba 
compõe-se de alle1nãçs, polacos e italianos, que se dedicam 
con1 vantagem á pequena lnv\iura e a outros misteres di
versos. Se a diligencia, o reconhecido a111or ao trabalho 
promettem melhorar o estado, inft lizn1ente ainda pouco 
prospero de nossa industria agrícola, a sua boa indole e 
n1oralidade ta1nbem nos garantem a manutenção da tran
quillidade publica. 

Nos alletnàes, a que1n Coritiba tambem deve o incre-
111ento in<:essante que promette tornal-a etu futuro proxi
mo utna das mais i111portantes cidades do Sul do Brazil, 
notam-se habitos louvaveis de ordem, de economia e de 
escrupulosa probidade e sofrega tendencia ao lavôr. Ha, 
poré1n, uma circu1ustancia que depõe um tanto contra 
elles: são pouco assimilaveis acs nacionaes, de quem se 
retrahem con1 subtileza, sem motivo justificado. 

Os factos tê111 nlostrado que é illusão suppor que os 
~llemães perdem facilmente, co1no acontece aos polacos, 
por ext'mplo, o sentimento da sua nacionalidade fundin-

' do--8e e a111algamando-se com a geu te do paiz onde vi vem. 
Muitos são até infensos á naturalisação e constrvam todas 
as particularidades da sua raça e da sua antiga patria. Vi
vem aqui como viviam na sua terra natal. Os seus filhos, 
aqui .nascidos, Sé dizem attemães, e muitos attingem a 
adolescencia ignorando a liogua vernacula ! 

Tudo ern suas casas lembra os costun1es germanicos : 
desde os jornaes que leem, desde as canções que entoam 
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nos dias de festa intitna, até os retratos dos imperadores, 
do 1Yrande Bisniarck, de ~Ioltke e de· outros gtneraes fa-b 

1nosos como estes. . . 
Por isto u1n distincto extrangeiro, ha annos .iom1c1-

1iado no Brazil, publicou, no jornal do Co11nnerr:io, de 6 de 
Fevereiro de t899, u1n patriotico artigo. sob a epigraphe 
Um perigo possi<_1el, relativamente aos allerr1ães residentes 
nos Estados Austraes da Rept~blica. Desse artigo extractá
mos para aqui o seguinte: 

11 O Brazil, a fonnosa terra das esbeltas e sempre v.er
des palmeiras, de grandiosas florestas opulentas e de 1n
ten11inas paragens ignotas, abre hoje, co1no sen1pre, seus 
braços hospitaleiros e leaes a todos os extrangeiros qu.e 
lhe vên1 pedir azylo e ne11e procurão pelo trabalho consti
tuir a independencia tnaterial : extende, sem indagar de 
seu passado nem de suas intenções, a 1não fidalga e gene
rosa ,.. todos quanto, acos!5ados pelos vendavaes da lucta 
pela vida, aqui aportão para coa<ljuval-o na cultura de seu 
rico sólo e no desenvolvi111ento de sua industria. 

11 Entre os immigrantes que têm vindo ao Brazil , creio 
que os allen1ães são recebidos e estimados com verdadeira 
distincção. 

<< En1 todos os Estados : S. Paulo, Espírito Santo, 
Santa Catharina, Rio Grande do Sul e Paranã, são elles 
acolhidos com sympathia por causa de seu viver correcto e 
sóbrio, pelo seu proceder caltno e morigerado, pelo adian
tado grão de sua instrucção, pelo seu an1or ao trabalho, e 
majs do que tudo, pelo seu radica1nento â terra onde elle 
encontrou o bem-estar e a fartura. 

11 Em todos os logares do Brazil onde se depare ao 
viajor um nucleo de população de origem germanica, é 
facto que se os vê en1 exGellentes condições,. abasta~os , 
vigorosos e geralmente gratos á apparente patrza ado~ti~a. 

11 Em nenhuma região do Brazil têm elles progredido 
tanto como nos Estados do Sul, e particularmente no de 
Santa Catharina. 
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~ O br"zileiro que visite as rigiões deste Estado; povoa
das pelos allewães, ficará verdadeiramente alegre o satis: 
feito ao percorrer os bem organisar1os nucleos; dotadas as 
sédes rld longas e rectas ruas, semeadas de casas litnpas, 
elegantes, envidraçadas, tendo á frente captivantes jardins 
de flores. 

11 De todos os lados surgc1n a fel icidade e o ben1-cstar; 
e, não fôra a opuleiicia ela natureza tropical e a transpa: 
t~ocia do céo azulado desta região sem liar, pensar.:.se:hia 
estar en1 pl~na Gerruania ideal, o cunho patrio que estes 
pçrvoadores do sólo br<l~ileiro ii11primen1 ás suas constn1! 
cções e viv.endas. 

.11 A •alegria do brazileiro augu1entará ainda quando 
vir que toJo este resultado, que toda esta synthese mate
rial, deriva-se nuica1nc11te da boa organisaçào que foi dada 
ás antigas colonias de Santa Catharina. 

11 Extendendo, poréu1, a sua excurção e o seu exame, e 
penetrando no amago a sua inYestigação, a alegria que 
·invadira o observador vai pouco a pouco se desfazendo, e· 
o entrestecimento delle alfi1n se apoderará. 

11 Como se operou, entretanto, tal mutação? Porque a 
alegria, ã satisfação, á ventura rnt::s1110, veio substituir o· 
desanimo, a tritcza, o desfalleci111ento ? Pois as casas não 
continuam a ser alegres, as vivt:ndas conforta veis, as flores 

' oleosas, o sólo fertil ? 

<< Ah ! é que quanto n1ais a nda o viajor brazileiro 111ais 
se capacita de que, se tudo quanto conttempla está eJu 
verdade no Brazi l, nada, entretanto, é bra~ileiro ; elle conl 
effeito uão houve o so111 harmonioso de sua lingua; os ha"' 
bitos, os costu1nes, os 1uodos, as aspirações, os ideaes. são 
inteira, absolutamente alle1uàes ! 

« Elle pensa então : 
«---Como é possi vel que estçs colonos, que jã tstão 

Élqui nas segunda e terceira gerações, não se hajão assimi
lado ao elemento nacional, não fale1u a linguado Brazil? 
Qual será o futuro destas terras, habitadas exclusiva1uen-
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te por uma população que te1n timbrado em se cons0 rvar 
extranhan1ente segregada da corun1unhão brazileira, e que 
cada dia cresce e se avoluma, conquistando cada vez inaior 
suptrficie do s61o á sua expanção? 

« Estas boas famílias alle111ães e as myriades de fi
lhos que as cercão não são brazileiros, não querem st:r bra
zileiros de facto, e, entr~tanto, vão se extendendo para to 
dos os 1 a dos ! 

u Que quer isto dizer ?1> 

Mas que .importa isto se elles con1nosco se esforçam 
pela prosperidade do nosso Estado ? 

Que ~llIJ?Orta isto, s~ te111os plena confiança, plena cer
teza de que nunca poderão nos sobrepujar? 

O allemão, no ponto de vista material, é essencial
mente industrioso ; por isso Corítiba ostenta hoje fabricas 
importantes, devidas, na n1aior parte, aos allen1ães. E, 
para prova, ahi está a grande Fabrica de Phosphoros Pa
ranaense de Segurança, ahi estão as fabricas de moveis, de 
telhas, de tijolos, de fundição, de cerveja, etc. etc. 

Nos polacos notam-se tambem morigeração e grande 
amor ao trab:!lho; indole pacifica e aftectuasa, alliada a 
um certo fervor religioso e a uma grande resignação na 
adversidade. Nos templos rojam-se perante as imagens e 
oram con1 verdadeira uncção, habito este proverbial ao 
povo dessa veneranda patria que tanto respeito e tanta 
condolencia inspira pelo infortunio de sua sorte. 

Vive1n os polacos felizes e resignados, estremecendo 
de an1or pelo generoso agasalho que aq11i encontrar~m. 
Suas filhas dedica111-se a serviços domesticos, alugam-se 
como criadas nas casas de família, onde perdem em pou
co tempo os habitos proprios de: sua educação rudimentar. 
São carinhosas e votam muita affeição aos nacionaes, com 
os quaes se esforçam por se unir pelos vínculos do casa
mento. 

Nos italianos sobresahe o trabalho intelligente, asso
ciado a uma tal ou qual propensão ao co1nmercio a reta-
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lho. Dedicam-se á horticultura, á sericicultnra e tatnbem 
con1 grande interesse á plantação da videira, de cujos fru
ctos extrahem annualmente bastante vinho, que ainda 
pouco se recommenda por ser producto da condemnada 
uva lzabella, unica especie que até hoje se ten1 cultivado 
em tnaior escala neste Estado. O vinho feito da referida 
uva é acido, pouco alcoolico e dotado d«:> nn1 sabor e aroma 
desagTadaveis. 

As honestas filhas dos italianos geralmente não se 
empregam cou10 criadas, confonnt.- succede ãs dos polacos, 
preferindo auxiliar os seus paes nos serviços da lavoura. 

Neste Estado ha tambe111 n1uitos turcos, arabes, fran
cezes, inglezes, hespanh6es e portuguezes, todos vindos 
espontaneamente. 

Os portugu~es são excellentes cidadãos e se confun
dem itnmediatamente com os nacionacs. Estabelecen1-se 
especialmente nas cidades, contrahem relações de familia 
con1 as nossas conterraneas, são optimos esposos e paes e 
toman1 vivo interesse pela prosperitlade publica. 

O Estado do Paraná, extenso e sen1 a somn1a de bra
ços de que precisa vara augmentar o valor territorial, para 
se engrandecerpor meio das industrias agricola, pecuaria, 
extractiva e fabril. tent, a nosso ver, imperiosa necessida
de de provocar a vinda de uma voltunosi:1 corrente imn1i
gratoria espontanea, de attrahir extrangeiros morigerados 
e laboriosos, com todos os seus conhecimentos, aptidões e 
bem justificado anhelo de melhorar àe sorte na terra que 
escolheran1 para patria de seus filhos. l\{as deve chamal
os com acenos sinceros, com vantagens palpaveis, eviden
tes e seguras, seu1 o que nunca se romperão os laços de 
affeição que os prendem ao solo natal. 

Quem quizer ter braços para o roteamento da terra, 
quem quizer immigran tes para o trabalho agricola, quem 
quizer, em sutnma, attrahil-os, offereça-lhes uma sorte 
melhor do que a que elles têm na terra natal, um futuro 
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mais tranquillo, não com clamorosas mystific~· çõ-. s. não 
con1 convites hyperbolicos, ruidosos e phantasticos, mas 
c?m louvaveis intenções, con1 documentos inconcussos e 
SlllC~ros. 

Assim o fez a podero!'a União Norte-A111ericana, paiz 
n1odelo em questão de immigração. 

E' exa:tamente da côoperação do braço europeu, da 
concurrencta en1 nossas terras fertilíssimas, que precisa
mos para excitar o esforço pessoal, para fo1uentar a ini
oiati\·a particular, para introduzir habitos de econotnia 
de t:ab~lho assíduo e proveitoso em nossa índole indige: 
.na.' 1nc11nada a esperar rnais da natureza do que do pro• 
pno esforço. 

Attrahir immigrantes não é difficil, porém Jocalizal• 
os conveniententcnte é empreza que reclama muito tino e 
disce:ni~ento adquiridos com as licções da experiencia. 

Ja tivemos occasião de diz~r que as colooias fundadas 
lon~e dos centros populosos, sen1 vias de communicação 

· rap1das e economicas, não progride111, e os indivíduos nel
las estabelecidos a1nargan1 o mallogro das esperança~ com 
que foratn seduzidos. 

Quantos centenares de contos de réis tem 0 Brazil 
desperdiçado co1n o pernicioso systema de collocar imtn i
g;a~tes e~ logares desertos e fóra <las relações sociaes. 
Ja ~1tãmos o exemplo da ex-colonia Tbereza e das colonias 
m1htares, situadas en1 inYios sertõts, as quaes arrastani 
urua existencia penosa, por falta sobretucio de vias de 
transporte, porque, · se as tivessem, já para <tlli st teriarn 
encaminhado mnitos lavradores, afi1n de se aproveitarem 
das terras u1agnificas onde as alllldidas colou ias for 1111 le
vantadas. 

Ao contrario, as que são favorecidas por boas e~tra
das, que as con1111unica1n co1u facilidade aos mercados 
consumidores, prosperan1 a olhos vistos. 

E' m.ui.t? Jouvavel levar-se a remotas parflgens o ger
mem da c1v1hsação, fundando-se colonias e povoando-se 
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desertos; mas, tanto vale não ter colonias, cotno tel-as em 
brenhas longínquas. onde não chegan1 o ruído cio progres-

. soe o alarido pomposo da evolução, onde o homen1, se
questrado do bulicio da sociedade, tanto n1ais sente en
trar-lhe n 'ahna o desalento qnanto maior é. a colheita que 
faz e perde, por falta de offerta e de procura. 

Estabeleçam-se, pois. dezenas de nudeos coloni::•es, 
não no centro de matt~s desertas. mas nas proxim~dades 
de centros de cons11mo, â margem das estradas e dos rios 
navegaveis, que são estradas que andam, na opinião de 
tun illustre econQmista. D'ahi se frão irraciiando por si, 
pela necessidade <le espaço, e assi1n ne1n os seus productos 
ficarão desaproveitados e se1n preço, nen1 os m_erca~os 

deixarão de ser suppridos vantajosamente. 
O estabelecimento de colonias em paragens remotas, 

sem vias de communicação, é um desastre, e já temos 
exemplos disso. O europeu, co1n bem justificado motivo, 
não quer s6n1ente trabalhar para satisfazer as necessida· 
des quoti1lfo.nas, por isso elle desespera q11ando não póde 
facilmente permutar os productos de ~eus labores, quando 
não póde fazer uma reserva destinada a soccorrel-o nave
lhice. 

11 Os paizes que pódem doutrinar en1 materia de colo
nisação, diz o Dr. Oliv~ira Bello, os escriptores que, apoi
ados na experiencia, tê1n colhido licções dos factos e apu
rado as theorias que elles encerra1n, dão conto primeiro 
cuidado, primeira tnedida no en1penho colonisador o pre
paro do paiz que almeja e chama imtnígração. Esse pre
paro consiste em dispor ag terras que devem.receber immi
grantes; em dividil-as em lotes não perdidos nos deser
tos, porém ligados ao n1ercado e aos centros sociaes ; 
etn acolher os recem-chegados como auxiliares bernvindos 
e não desamparai-os pelas ruas das cidades como mendi
gos; em fornecer-lhes prompta applicação âs força! que im
portam, e não abandonal-os sem trabalho á 1niseria e ã 
fome; em organisar agendas que rapidamente os empre-
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guen1, que lhes facultetn a facil acqu1s1çao de terras, e 
não deixal-os desesperar <liante da morosidade do expe
diente ad111inistrativo. » 

Eu1 conclusão diren1os que a immigração aqui encon
tra todos os elementos de prosperidatle no clima dos pla· 
nalto:;, no solo ubertoso e nas instituições liberrimas. á 
sombra das quaes viverão em cotnpleta fraternidade, setn 
attritos, se111 distincção de classes, de raças e de naciona
lidades. 

E' certo que nãv ha aqui grandes acct11nulações de 
numerario ; mas, em cotupensação, possuin1os notaveis 
porções de têrras, de feracidade espantosa. Aqui as rique
zas naturaes avultam por toda a parte, do que se conclue 
que o Paraná é dotado de innun.eros elementos de prospe
peridade. 

As pop!!lações que fruen1 mais ben1-estar não são 
aqucllas que possuen1 tnaior quantidade de 1noedas accu
muladas, n1as sim as que dispõem de consideraveis the
souro~ naturaes, taes con10-o bom clima, os vegetaes, os 
mineraes, os animaes, etc. 

A Hespanha luctou com serios embaraços quando, 
sob o reinado de Felippe II, lhe chegavam do Perú e do 
Mexico arcas atopc:t~das de 0•1ro. 

Que vale o capital sem a terra e o trabalho, ou n1elhor, 
sem a natttreza e o hon1e1n ? 

A t~rra, o trabalho e o capital são os tres factores da 
producção; mas o capital é sempre resultado, é o fructo 
do trabalho anterior accun1ulado. • 

São as seguintes as colonias existentes etn differentes 
wunicipios do Estado do Paraná : 

NOVA ITALIA.-Esta colonia. foi inaugurada a 22 
de Abril de 1877, nos municipios de Morretes, Porto de 
Cima e Antonina. Possue terrenos uberrimos e excellen
tes á cultura da canna de assucar. do café, do arroz,da 
man<lioca, do n1ilho, do feijão e de Jiversas especies de 
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fructas, taes cou10 bananas, laranjas, limas, cidras, gota
bas, n1elancias, 111elões jaboticabds. etc. 

Os st:us primeiros povoadores, na maior parte nasci
dos nas Províncias Septentrionaes da Italia,, não podendo 
se conformar com o clima calido dos referidos municipios, 
transportaram-se para os arredores de Corítiba e para as 
colonias Alfredo Chaves, hoje villa Colombo, Antonio Re
bouças, Novo Tyrol, l\luricy e Inspector Carvalho. 

Os poucos que alli ficaram têm prosperado 111uito, 
sendo alguns considerados verdadeiros capitalistas actual
mente. 

Esta iu1portante colonia, que extende a sua area, co-
1no disse1nos, desde o município de Morretes até os de Por
to de Citna e Antonina, cotuprehende os seguintes nu
cleos: 

RIO DO PINTO.-Este nucleo está situada á mar
gen1 direita do rioNhundiaquara, na confluencia com o rio 
do Pinto, e a 3 kilo111etros e 857 metros de distancia ela ci
dade de Morretes. Coctém 56 lotes con1 area total de 897,9 
hectares. 

Foi emancipado em i6 de Janeiro de 1879. 
SESMARIA.-Está este nucleo á margem esquerda 

do Nllu.nd::aquata, etn frente da cidade de ~1orretes. Ten1 
141 lotes, e a sua grande area de r 775,4 hectares exten
de-l:>e até os munidpios de Antonia e Porto de Citna. 

Foi einancipado a 20 de Agosto de 1879. 
SITIO GRANDE E CARY.-0 pri1ueirote111 28 lotes 

e 425,6 hectares e o segundo 17 lotes e i52 10 hectares de 
extensão. 

Estão á 1uargen1 direita do N/iundiaquara, o priu1ei
ro a 1 kilon1etro de Morretes. 

Foram e1nancipado~ a 6 de Fevereiro de 1879. 
Em terras do nucleo Sitio Grande o cidadão Antonio 

Ricardo dos Santos fundou o Engenho Central para o 
fabrico da aguardente E:. do assucar. Este estabelecimento, 
pertencente hoje ao Banco Rural e Hypothecario, funcciona 
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diari~111ente durante a safn1, que começa em Junho e ter
n1ina en1 fins de Outubro. 

RIO SAGRADO.-Situado no prolongamento da es-
• 

trada que atravessa o nucleo Rio doiPintv, a 1 r kilometros 
de l\forretcs. Te1n uma area de 1216,2 hectares, dividida 
em 69 lotes. Os seus terrenos lavradios são de pri1neira 
qualidade. 

Al\tIERICA.-Este nucleo está á niargern esquerda do 
rio llf arumby a I ~ kilon1etro de l\1orretes. 

Foi fundado en1 Junho de r876, por iniciativa do ci
dadão Antonio Ricardo dos Santos e da Ca1nara Munici
pal de Morretes. 

l\fARQUES. - Está este nucleo á margem esquerda do 
Nhundiaquara, em frente a villa do Porto de Cima Con
tém uwa superficie de 719,4 hectares, dividida em 56 lu
tes. Foi eiuancipado a 2 de Abril de 1879. 

ENTRE RIOS.-Contém este nucleo uma area de 
605,6 hectares, dividida em -JS lotes. Foi emancipado a 17 
de Março de 1879. Está a r kilometro da villa do Porto de 
Cima. 

YPIRANGA. - Situado perto da àecadente povoação 
de S. João da Graciosa. Contém 40 lotes, muitos dos 
quaes são atravessados por diversos cursos d'agua, inclu
sive o rio que lhe deu o nome. 

Suas terras, reputadas excellentes, vão até as tnar
gens do rio Mundo Novo. 

Foi emancipado a 20 àe Agosto de 1879, estando hoje 
todos os lotes habitados por nacionaes. 

ZULl\lIRA. - Está a 3 kilometros da povoação de S. 
João da Gracios::i. Co111prehende 33 lotes de bons terrenos, 
porém, accidentados. 

TURVO.-Este nucleo, banhado pelo ribeirão que lhe 
deu o nome. está no municipio de Antonina, a 4 kilome
tros da margetn do rio Cachoeira. 

Está dividido em 27 lotes, constituidos de terras ma-
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gnificas e adequadas á cultura do arroz, da canna de assu
car, do café, do milho e do feijão. 

ALEXANDRA.- Esta colonia foi fundada por Sabino 
Tripodi, que contractou com o Governo Imperial, em Agos
to de i87r, a introducção e estabelecimento de 200 famí
lias de in1migrantes italianos entre os municípios de Para
naguá e Morretes. Está sit;;ada en1 boas terras para a 

plantação do café e de outros productos proprios dos clirnas 
quentes. 

Começou co111 320 in1migrantes, e é servida por uma 
estação da Estrad~ de Ferr. > do raraná. 

EUPHRASIN A.-Esta colonia, fundada e111 1875, 
pertenceu á etupreza Pereira Alves, Bendaszeski & C:, 
que contractou con1 o Governo hnperial a introducção de 
4.000 im1nigrantes no littoral do Paraná. Está situada na 
margem da bahia de Paranaguá, em terra:s de boa quali
dade e cortadas pelos rios ltininga e Canavieira. 

PEREIRA.-Foi fundada em 30 de Janeiro de r876, 
pela alludida empreza no município de Paranaguá, á mar
gem do rio Branco. 

As suas terras são atravessadas por <lifferentes tribu
tarios do rio Gua1agussú e produzem magnificamente o 
café, a canna de assucar, a mandioca, o arroz, o nlilho, etc. 

MARIA LUIZA.- Esta colonia é regada pelos affi.11-
entes dos rios Guaragussú e ltiberê. 

Foi fundada em Junho de 1879, no 111unicipio de Pa
ranaguá, e comprchende un1a area de 7.800.000 n1etros 
quadrados, dividida em 52 lotes de 150.000 metros qua
drados cada utn. 

~UPERAGUY.-Esta é uma das colonias 111ais anti· 
gas do Paraná. Foi fundada em Junho de 1852, na penín
sula de Superaguy, por Carlos Perret Gentil, sem nenhu
ma subvenção dos cofres publicos. 

Pertence hoje ao município de Guarakessaba. 
A sua população começou com 10 famílias suissas. 5 

francezas, e 2 allemães. 

J 
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As suas terras são de optima qualidade, dedicando-se 
os seus habitantes á pe'>ca e á lavoura. Emprega1n-se 
tambem na cultura da uva, tendo já boa aceitação o vi
nho alli fabrica<lo. 

Colonias estabelecidas em terrencs de Serra-acima : 
ARGELINA.-Funda<l~ em 1869, a 4 kilometros de 

Coritiba, entre os logares denon1inados Cabral e Bacachiry. 
E' atravessada pela estrada da Graciosa, e co1neçou con1 I 1 7 
individuos, sendo francezes 39, allemães 36, suissos 24, 
suecos 10, e inglezes 8. 

Esta colo11ia pouco ten1 prosperado por ter sido esta
belecida en1 terras safaras, que não produzen1 sem a inter
venção energica e constante <lo hon1e1n, se111 que sejam em
.fim convenientemente adubadas dia a dia. Por isto restam 
ne11a poucos dos seus primitivos habitantes. 

Hoje, porén1, estão alli estabelecidos muitos italianos 
que, á custa de grande esforço, começam a tirar proveito 
da plantação de hortalii;~s. hatatas, centeio e videiras. 
Contém uma area de 276,0 hectares, divididada en1 33 lo
tes. 

D. AUGUSTO.-Fundada em 1876 1 a 14 kilometros 
de Coritiba, no togar denotninado Campo Comprido. Pos
sue 36 lotes e 199,8 hectares de superficie. A sua popula
ção con1eçou co1n 36 famílias de polacos prussianos, co1n· 
postas de r40 pessoas. 

RIVIERF.. - Está a i6 kilometros de Coritiba, á mar
gem da estrada de Matto Grosso. Foi fundada em 1877. i\ 
sua população começou com 327 indivíduos polacos prus
sianos, silesianos, galicianos, inglezes e francezes. Tem 
uma superficie de 825,0 hectares, dividida e1n 97 lotes. 

Esta colonia foi assim denominada em attenção aos 
bons serviços prestados pelo Engenheiro Henrique Rivie
re, como chefe da con1missão encarregada da medição de 
lotes e localização de immigrantes no n1unicipio de Cori
tiba. 

-
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D. PEDRO.-Fundada em Julho de 1876, a 17 kilo
metros de Coritiba, á margem do rio Poça-una. Começou 
com 23 lotes, que foram occupados por egual numero <le 
famílias polacas silesianas e italianas. Tem 226, 1 hectares 
de su perficie. 

ORLEANS. - Fundada em Dezembro de 1875, perto 
da estrada de ~f atto Grosso e a r 1 kilo1netros de Coritiha, 
em terras boas para a lavoura. Ten1 un1a area de 377,0 he
ctares, dividida em 65 lotes. Começou con1 245 immigran· 
tes polacos prussianos, francezes, inglezes e italianos. A 
sua capella foi entregue ao culto a 19 de Fevereiro de 1877. 

SANTO IGNACIO.-Fundada em 18i6. a 3 kilome
tros de C~ritiba, á 1nargen1 do rio Bariguy. C0111prehende 
uma superficie de 358 18 hectares, dividida en1 70 lotes. Co
,ueçou com 334 Ílnn1igrantes polacos. A sua população de
dica-se á lavoura e á vendagem de lenha. 

LA1\1ENIIA.-Fundnda em Maio de 1876, a 9 kilo1ne
tros de Coritiba. Contém 922,4 hectares de superficie, re
partida em r 39 lotes. As suas terras são boas e cortadas 
pelos rios Bariguy, Tt'nguá e Poça-una. Começou com 643 
polacos prussianos. Faz hoje parte do 1nunicipio de Ta
n1 anda ré. 

SANTA CANDIDA.-Fundada em Agosto de 1875, 
em exceilentes terras de lavoura, á margem da estrada da 
Graciosa, entre os rios Bacachiry e A tuba, e a 9 kilon1etros 
distante de Coritiba. Comprehenõe uma area de 613,0 he
ctares e 64 lotes. Começou com 266 immigrantes pol~cos 
prussianos e 40 suissos. 

S. VENANCIO.-Fundada e111 1871, no togar denomi
nado Cachoeira, a 12 kilometros de Coritiba. Contént uma 
area de 3o<;>.o hectare.:;, repartida em 31 lotes. Con1eçou 
com 143 immigrantes, sendo 116 allen1ães e 27 suecos. 

Nesta colonia, que hoje faz parte do municipio de Ta
mandaré, ha boas m6s, reputadas melhores que as impor
tadas do e:xtrangeiro. 

ABRANCHES E PILARZINHO.-Estas colonias fo-
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ram estabelecidas no rocio de Coritiba, em terrenos da 
l\lunicipalidade. A primeira tem u1na area de 720 .0 hecta
res e 82 lotes, e a segunda 50 lotes e 500,0 hectares de su
perficie. 

A colonia d \> Pil::trzinho foi funda<la en1 r870, e a 
Abranches e1n 187,). entre os togares denominados Ahú e 
Pilarzinho, a 5 kilometros de Coritiba. 

ANTONIO PRADO.-Fundada a r5 de Agosto de 1886, 
no quarteirão da Cachoeira, no logar denontinado Arruda, 
distante 15 kilometros de Coritiba. Cotnprc:!hende 414,9 
hectares divididos en1 54 lotes. Co1ueçou co1n 13 fan1ilias 
polacas e 24 italianas, constituindo 182 pesgoas. 

Desta colonia, que pt:rtence hoje ao 1nunicipio de Ta
mandaré, já se tem extr~hido excellentes m6s. 

SANTA GABRIELLA.-Inaugurada e111 8 de Fevereiro 
de 1886, pelo Dr. Alfredo d 'Escragnülle Taunay, então 
Presidente da Provincia do Paraná. Está ao Norte de Co
ritiba, a 12 kilon1etros desta cidade, em terrenos de opti, 
ma qualidade, junto ao rio Bariguy. Foi dividida em 40 
lotes e tem uma area de 3.144. 791 metros quadrados. 

A prosperidade desta colonia muito recommenda os 
seus habitantes, que s~ dedicam á plantação de cereaes 
batatas, videiras, etc. 

PRESIDENTE FARIA.-Fundada em 1886, azo ki
lometros de Coritiba, no logar deno111inado Canguiry. 
Tem de super:ficie 493,4 hectares, dividida em 50 lotes. 

Foi assim denominada en1 honra ao seu illustre e dile 
cto fundador, Dr. Joaquiin de' Altneida Faria Sobrinho, 
então Presidente da Província. 

Os seus habitantes, na 111aior parte ité:l1ianos, empre
gam-se naplantação de milho, feijão, batatas e videiras. 

SANTA FELICIDADE.-Esta esplendid:. e futurosa 
colonia estâ situada a cerca de uma legua distante de CC'
ritiba, no districto do Cruzeiro, creado por decreto n. r :6 
de 2 de Outubro de 1890. 

O terreno é geralmente plano, tendo por \inlites a 

S. PARANA~ 

Leste o rio Uvú , affiuente do Bariguy, e a Oeste o rio Po
ça-una. O prin1eiro destes move u1n moinho para cereaes, 
pertencente ao Sr. Antonio Boscardin, e o segundo, co1n 
força bydraulica de 78 cavallos, move, no quarteirão do 
Butiatuvinha, annexo á colonia. uma serraria e machina 
para aplainar madeira, um engenho para beneficiar h erva
n1atte, uma olaria das mais aperfeiçoadas que aqui fun · 
cctonam, e uu1 moinho para cereaes, estabelecimentos estes 
pertencentes a acreditada firma social Schin1111elpfeng & 
Co111p., achando-se todos ligados ao escriptorio sito na 
Capital por 111eio de linha telephonica de ro kilon1etros de 
extensão. 

Ha na sédt=> da colonia elegantes edifkios, sendo al
guns verdadeiros palacetes, grandes casas con1merciaes e 
uma bonita egreja. 

Seus habitantes, todos ordeiros e laboriosos e na 111aior 
parte de origem italiana, dedicam-s:! principalmente ao 
plantio do ntilho, feijão, centeio, batatas e hortaliças. Em
prega1n-se tambem no preparo da herva-matte, preferindo 
o forno ao carifo para fazeren1 a torrefacção. 

A viticultura e a sericicultura se desenvolvem satis
factoriamente neste aprazível pedaço da terra paranat:nse, 
onde o~ filhos de alen1 mar encontran1 a felicidade~ o bem
estar. 

E111 começo de 1900 foi inaugurada a estrada. de roda
gem entre esta colonia e Coritiba, construida a expensas 
dos governos do Estado e do Municipio, cotn auxilio tam
bem dos moradores da colonia. Este in1po1tante elemento 
de prosperidade deve-se aos esforÇos do distincto cidadão 
Ignacio de Paula Fra!:ça. 

MARIA JOSE'.- Situada no municipio Deodoro, en
tre os rios Canguiry e Tünbú, á margem da estrada da Gra
ciosa, a 20 kilometros distante de Coritiba. Contém 13 lo
tes e 128,0 hectares de superficie. 

Os seus habitantes, na totalidade italianos, cultivam 
milho~ feijão, batatas e centeio, em pequena escala, e se 
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dedicam bnnbem ao c6rte de pinheiros e in1buia para as 
serrarias que funccionarn perto. 

TJl\fBU'.-Estabelecida nas margens do do Túnbú, 
en1 virtude do contracto l<ivrado entre o Governo F ederal e 
o Engenht>iro Fntncisco de Almei<la Torres. 

Está entre a es trada da Graciosa e a villa da Ca1npina 
Grande, e111 terrenos de campo e matt~, proprios para cul
tura de cereaes, videira, etc. 

JOÃO TORRES E FERRARIA.-Situadas no logar 
denominado Fe1raria, a duas leguas distante de Coritiba, 
sendo parte destas colonias estabelecida em virtude do 
contracto acima referido, e parte pelo cidadão João de Al
meida Torres. 

Na Ferraria existiu grande pl~.ntação de trigo, pro
n1ovida pelo Sargento-Mór Ignacio de Sá Sottomaior, por
tuguez illustre e -taborioso, que snppria o mer~ado de Co
ritiba deste precioso cereal, tritutado em u111 moinho que 
alli funcionava com regularidade. 

O referido Sargento-Mór se dedicava tambem á cultu
ra de fructas, taes como peros, maçãs e U\'as do Alto Dou
ro, encontrando-se ainda hoje na Ferraria signae.~ dessa 
cultura, representados em velhos pereiros e macieiras, seru 
duvida seculares. 

As terras das colonias João Torres e Ferraria são boas 
para a lavoura~ e os seus habitantes i;;e emprE-gan1 na plan
tação de milho, feijão, batatas, hortaliças , centeio, trigo 
e videiras. 

BARÃO DE TAUNAY.-Jnaugurada a 29 de Maio de 
1886, pelo Presidente da Província Dr. Alfredo d 'Escra
gnolle Taunay. 

Foi assim chamada em hon1enagem ao eminente pen
sador e artista francez, que ao Brazil consagrou affecto e dt" 
dicação, Barão de Taunay, pae do Visconde de Taunay. 

Foi estabelecida em terrenos da innandade de Nossa 
Senhora dos Remedios da freguezia do Iguassú, actual 
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villa Arauc~ría. Conté111 u111a area de 814, 135 braças qua
dradas, dividi la en1 51 lotes de ca1npo e ~natto. 

THOl\1AZ COELHO.-Fundada e111 1876, perto da 
villa Araucaria, antiga freguezia de .:N'ossa Senhora dos 
Ren1edios do Iguassú. Tem 270 lotes e u111a superficie de 
1665,4 hectares. A sua população comt:çou cotn I. u6 in1-
migrantes polacos prussianos e galicia nos. D 'entre asco
lonias dos arredores da Capital, é esta a inais in1portante, 
não só pela fertilidade de suas t erras como tambem pelo 
crescido numero de habitantes, que s e acham em excellen
condições de prosperidade. 

MURICY.- Fundada en1 Abril de 1878. a 6 kilome
tros de S. José dos Pinhaes . Contém uma &reade 875,5 
hectares, dividida e1n 73 lotes. Foi ass itn denon1inada em 
attençào ao venerando medico Dr. José Candido da Silva 
Muricy, que relevantes sen•iços pn.stou ao Paraná . 

Começou com 3ro immigrantes polacos galicianos e 
prussianos. Foi emancipada a 27 de Janeiro de r879. 

NOVO TYROL. - Fundada em Setembro àe 1878, em 
terras hoje p~rtencentes ao municipio Deodoro. Contém 
uma superficie de 2. i2r.007 braças quadradas, divididas 
em 66 lotes rusticos e 86 urbanos . 

Começou co1n 261 italianos, em sua maior parte tyro
lezes. Foi emancipada a 12 de Fevereiro de 1879. 

ZACARIAS.-Funtiada ern i\1arço de 1878, no muni
cípio de S. José dos Pinhaes. Esta colonia foi assim deno
minada ~m hon1enagem á memoria do Conselheiro Za.ca
rias de Góes e Vasconcel10s, primeiro Presidente da 
Provincia da Paraná. 

Contém uma area de 334,..:i. hectares, dividida em 28 
lotes. Começou com ro8 immigrantes polacos silesianos. 
Em Janeiro de 1879 foi emancipada. 

INSPECTOR CARVALHO. - Fundada em 23 de No
vembro de 1878, annexa á colonia l\furicy, em terrenos 
proximos da villa de S. José dos Pinhaes, hoje cidade do 
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mesmo no1ne. Contém 420, 7 hectares de superficie, dividi
da em 34 lotes. 

Começou co1n 3-l familias compostas de 138 pessoas. 
Foi emancipada en1 22 do Fevereiro de 1879. 

SILVEJR e\ DA l\lOTTA.-Esta colonia foi fundada 
em 1888, em terrenos medidos e demarcados pelo Dr. Can
dido Ferreira de Abreu e pertencentes a l\1unicipalidacie 
de S. José dos Pinhaes. Está situada á margem esquerda 
do rio Iguoss1Í, e contén1 236.9 hectares de superficie, divi
dida em 32 lotes habit:ldos por immigrantes italianos. 

SANTOS ANDRADE. - Fuudada en1 i896 pelo .. Dr. 
Candido Ferreira de Abreu . Está situada etn terras excel
lentes, na costa da Se11a do Mar, entre o município de 
Guaratuba e o de S. José dos Pinhaes, a que pertence. 
Começou co1n 150 fan1ilias polacas. 

ANTO~IO REBOUÇAS.-Fundada em ~etembro de 
1 ~78, a 19 kilon1etros de Coritiba, no togar denotninado 
Ti1nbutuva. 

Comprehende uma superficie de 350,9 hectares, divi
dida en1 34 lotes.Co1neçou cotn 151 immigrantes italianos. 

Esta colonia foi assiu1 denotninada etn honra ao illus
tre Engenheiro Brazileiro Dr. Antonio Rebouças, que im
portantes serviços prestou ao Paraná. quer na construcção 
da estrada da Graciosa, quer em penosos trabalhos de ex
ploração nos sertões de Guarapuava. 

DANTAS.-Situada perto de Coritiba, no togar deno
n1inado Agua Verde. 

Começou com 36 fa1uilias italianas compostas de 166 
pessoas, que alli obti\'eram 1 otes n1ediante cartas de afo
ramento, concedidas pela ~1unicipalidade da Capital. 

Por estar á pequena distancia de Coritiba, esta colo
nia tem prosperado bastante, apesar de não serem boas as 
suas terras. Os seus habitantes se empregam na plantação 
de videiras, cereaes e hortaliças. 

SANTA CHRISTINA.-Fundada a 24 ele Julho de 
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1886, a 9 kilo1netros da cidade de Campo L~rgo. Tem 60 
lotes e 434,5 hect:i.res de suptrficie. 

Começou cou1 290 immigrantes polacos. 
ALlCE.-Fundada, tambetu com 1 a antecedente, a 

24 de Julho de 1886, em terrenos doados ao Pa~aná pelo 
Dr. Alfredo d 'Escragnolle Taunay, então Presidente da 

Província. 
Tem uma area de 63,9 hectares, dividida e1n 9 lotes. 
Começou com 44 immigrantes. 
No município de Compo Largo se acham 1nais as se

guintes colonias: D. l\lariana, Balbino Cunha, l\l : ndes .de 
Sá e Mariano Torres. Estas colonias estão hoje 1nu1to 
prosptras e contam cerca de r.500 polacos e algumas famí
lias italianas, que se empregam na lavoura. 

SINIMBU'.-A 2 de Abril' de 1878, foratn iniciados, 
no município da Palmeira, os trabalhos de localização de 
imruigrantes, sob a direcção do Engenheiro Francisco de 

Ahneida Torres. 
Compõe-se a colonia Sinimbú dos seguintes nucleos : 

-Marcondes, Hartmann, Alegrete, Santa Quiteria, Nossa 
Senhora do La<Yo e Papagaios Novos: o . 

Posteriorn1ente foram estabelecidas no mesmo mun1-
ci pio da Palmeira as colonias Santa Barbara e Cantagallo, 

~ estando tambem alli as colonias Pugas e Quero-quero. 
Os s~us habitantes, na maior parte polacos, etnpregam
se na plantação do milho e do feijão. 

A colonia Santa Barbara ten1 141 lotes e 1916,0 hecta
res, e a Cantagallo comprehende 30 lotes e 493,2 hectares 

de su perficie. . 
COLONIA WIRl\10ND.- Em l\1arço de 1878 c0meça-

ram os serviços de estabelecimento de iinmigr~ntes, no 
município da Lapa, sob a direcção do Engenheiro Theo-

doro Ochsz. 
Possue esta colonia os seguintes nucleos: -Johan-

nisdorf e :Marienthal. 
OCTAVIO.-A 12 de Nlarço dt: 1878 tiveram. começo, 

' 
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no municipio de Ponta Grossa, os trabalhos de localização 
de in1migrantes, sob a direcção do Engenheiro Fra!lcisco 
Thcrezio Porto. 

1\ colonia Octavio con1põe-se dos seguintes nucleos:-- . 
Tavares Bastos, Taquary. Tibagy, D. Luiza, 11oema, Eu
ridice, Santa J\ilathilde, Botuquara, Taiacoca, Guaraúna, 
Guarauninha, Uvaranas, Rio Verde, Santa Ritta, D. Ade
laide, Trindade e Floresta. 

No tnunic:ipio do Rio Negro estão as cokmias João Al
fredo, S. Lourenço e Lucena, contendo esta 12.000 hecta
res de superficie, dividida em r .ooo lotes já habitados por 
polacos. 

No município de Castro está a colonia Brazilio !\1a
chado, dividida etn dois nucleos: Santa Candida, povoada 
por polacos, e Santa Leopoldina, por italianos. 

Ha tambe1n a colonia Santa Clara, habitada por immi
grantes russos. 

No município da União da Victoria, á margem da es
trada estrategica, tstão as colonias General Carneiro, An
tonio Candido e Alberto de Abreu. 

Pela Commissão d.:! Terras do Valle do Iguassú, fo
ram, no correr dos annos de r889 a 1892, fundadas algu
mas colonias no 111unicipio de S. João do Triumpho, taes 
como a Palruyra, S. l\1atheus e Rio Claro, das quaes va
mos agora no5 occupar. 

PALMYRA.-Esta colonia consta de dois nucleos
Rio dos Patos e Bruma<lo, nomes estes tirados dos rios que 
cortam seus terrenos. 

A séde da colonia está situada á margem direita do 
Iguassú, onde este rio offerece um excellente ancoradouro. 

O Rio dos Patos banha a colouia Paltuyra na parte 
Oriental, e tem 10 metros de largura e 0,60 de fundo. Nas
~e na Ser1inlza, ao Norte da estrada de Paln1as, e recebe 
d 'ahi em diat;tte o concurso de todos os mananciaes exis
tentes na divisa das aguas deste rio e do Guaraunt"nha, 
que desagua no Imbetuva. O seu non1e prove1n da grande 
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quantidade de patos selvagens, que existiam en1 ~uas n1ar
gens e sobretudo nas do lg-uassú. 

A colonia Palmyra tem 88 lotes de 20 hectares cada 
utn. As suas terras em geral são abundantes de madeiras 
de construcção, sobresahindo a irnbuia. 

O B1 urnado é um rio de pouca i n1 pÓrtancia ~ ten1 6 
metros de largurct e 0 1 40 de fundo. Nasce na fralda 
l\:f eridio11al da alludida Set1"inha e desagua no lguassú, 
formando na conflnencia um grande alagadiço. 

As lombas que atravessam o territorio da colonia, de 
Noroeste para Sueste, são ramificações de t1111 espigão 
comprido e alto que vem da Mandaçaia. Foi nesta Serri
nha que o Barão de Antonina mandou abrir o picadão que 
se dirigia â Pabnas, outr'ora tão frequen~ado e hoj~ en1 
abandono por se terem rasgado melhores vias de commu
nicação, atravessan<lo os nucleos coloniaes do va11e do 
Iguassú. 

A futurosa colonia de que ora tratá111os se conununica 
com os bairros denontinados Guaiaca e Faxinai por estradas 
de facil adaptação á rodagem. 

Póde-se dizer que Pahnyra é o porto da vi11a de S. 
João do Triurnpho, com que se liga por tuna estr::1da car
roçavel. B' por esse porto que se escôa grande parte da 
herva-matte fabricada naquelle municipio, calculada em 
crescida quantidade de arrobas. 

O clima da colonia é excellente. A sua população, 
composta de in1migrantes polacos, en1prega-se uo preparo 
da herva-matte, no plantio de milho, feijão, batatas 
e centeio. 

Os trabalho&; de medição e demarcação de lotes desta 
colonia foram iniciados em 1889, e em 8 de 1\Iarço de 1891 
foi começada a abertura de estradas, catninhos vicinaes, 
construcção de casas e localização de immigrantes, ficando 
esse serviço concluido no anno de 1892. 

Possue um cemiterio e unia capella construida pelos 



' 

• 

GHOHOG RAPHIA DO PARA~ A' 

----- -=--~ -·~'9C· - --- -----

esforços do cidadão Francisco ~Iaravalhas, que exerceu 
alli con1 solicitude o cargo de Director da colonia. 

Convem dizer que o Governo Imperial concedeu terre
nos devolnto,; a Charles \Villiam Kitto, na conformidade 
do decreto n. 527r de 26 de Abril de 1873, para a localização 
de 30.000 in1mígrantes inglezes no valle do Iguassú, eiu

preza esta que se mallogrou. 
S. MATHEUS.-Esta colonia está situada no local 

onde os alleu1àes Thien1 e Rudo1pho Wolf pretenderam 
explorar petroleo e substancias hydro·carburetadas dos 
schistos betunlino~ws alli tão abundantes. 

Os trabalhos de medição de lotes fora1u encetados em 

Fe,•ereiro de 1890. 
Os rios que banham esta colonia são : a Leste o rio 

do Meio, que nasce nos altos do logar chamado Bugre e 
desagua no rio Taquaral; o rio .F4gua Branca, de I 2 me
tros de largura e o, 60 de fundo ; as suas cabeceiras estão 
na fralda Meridional da Serra da Ribeira, perto dos rios 
Turvo e Baio, affiuentes do rio da Varzea, que passa pt::rto 
da villa de S. João do Triu1npho. O leito do rio Agua 
Branca é em parte formado de argilla e ardosia, com nlis
tura de ferro sulfuroso a que os naturaes do logar dão o 

nome 1e bronze. 
O magestoso /guassú passa em frente da séde ela colo-

nia, tendo esta alli un1 b6m ancoradouro. 
Corta111 a colonia S. Matheus os ribeirões Cachoeira e 

Canóas. 
E' povoada por nacionaes, hespanb6es e allepiães, e 

em maior numero pc,r inunigrantes polacos. 
Esta colonia é, em todo o vaile do Iguassú, o princi

pal centro de exportação da herva-matte. Annualruente, 
mais de 200 mil arrobas de matte sahern desse porto flu
vial, subindo as aguas d0 lguassú, em pequenos vapores, 
até os portos do Amazonas e das Laranjeiras, existindo un1 
ramal da estrada de ferro, ligando este altimo porto á esta-

• 
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· Os seus habitantes dedicam-se ã plantação do milho, 
feijão e centeio, e principalmente ao preparo do matte, em 
detrimento da lavoura. 

A colonia possue uma capellinha, onde a 16 de Agos
to de 1891 foi celebrada a prin1eira missa naquelle togar 
pelo Padre João Peters, q11e posteriorrnent~ visitou todos 
os nucleos e benzeu os cemiterios. 

RIO CLARO.-Esta colonia foi fundada en1 1891, e 
contén1 cerc.a de duas mil famílias polacas, ordeiras e la
b?riosas. A~ suas terras são uberrimas e cobertas de pre· 
c1osas tnade1ras de construcção. 

A colonia Rio Claro está situada á 1narge1n do rio do 
mesn10 nome, entre as villas de S. João do Triu1npho '! 

União da Victoria, nas fraldas da Serra da Espe,-ança. 

A séde da colonia dista 13 kilon1etros do porto deno. 
ininado Barra Feia, no lguassú, com o qual se co1nmunica 
por uma estrada de rodagem. Passa na frente <lella a es· 
trada denominada de Palmas que, da cidade da Palmeira 
se dirige á villa da União da Victoria. Esta estrada actu~ 
almente só se presta para cargueiros, porém, com pouco 
dispendio poderá ella se tornar uma estrada carroçavel de 
grande i111portaucia, dando incremento á industria das po
voações que atravessa. Assim a exportação de herva-mat
te, 1nadeiras e differentes productos da lavoura daria enor
mes resultados aoscofres publicos e particulares. 

Quem conhece as difficuldades de transporte, quando 
b~ixam as ag~1as c!o f.1J1"'assú, presenten1ente a principal 
via de commnn1cação desta colonia, é que p6de compre
hcnder a falta lamentavel de estradas destinadas ~fazerem 
em pouco tempo a felicidade daquella zona, adniiravel pe· 
las avultadas riquezas naturaes de que dispõe. Felizmen· 
te logo a <:olonia será servida pela estrada de ferro da Cotn_ 
panhia S. Paulo-Rio Grande. 

A superficie da colonia é vasta; os lotes rusticos con· 
tém 25 hectares e os urbanos 12.000 metros quadrados 
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cada um. Ha dois quadros urbanos : o da Barra Feia, con1 
63 lotes, e o do Rio Claro, cou1 79. . _ 

Na colonia Rio Claro ha unia capella sob a 1nvocaçao 
de Nossa Senhora do Rosario. Os im1nigrantes que ado
ptan1 o Tito grego catholico possue1n uma outra capella, 
tendo cada uma o seu sacerdote. 

Varios são os rios que banham a colonia: na sua 
frente passa o fguassú; a Leste e a !.~ordeste fórma a divisa 
o ribeirão Barra Feia, que desagua no referij0 rio; para o 
lado de Oeste e Sudoeste constitue a divis~ o rio Clato, 
que atravessa a colonia pelo n1eio, ton1ando o rumo de No
roeste ,até a sua nascente, que se acha na Serra da Espt.
rança. Este rio é navegavel em canôas até o Salto do 111/an
duo. e recebe pela n1argem esquerda os ri beirões Seninlui, 
Passinho, Vargedo, Delgado, Ouro e Tigre, e pela direita 
o Porteira, Mil Voltas, Mandury, Barra Grande, Barra 
Linda, Sabugueiro e Areia. 

Na parte Septentrional é a c0lonia regada por u1n bra
ço do rio ,Pvtinga, braço este formado por alguns ri1,eirões, 
dos quaes sobresahem o S. Pedro, Cliatqu.eada, Bonito, 
Amendoim e Barreiros, que nascem na Serra da Espe-

rança. 
As lombas que atravessam as terras da colonia são 

ramificações da Serra do Tigre, e as que estão para o lado 
do Oeste são espigões da Serra da Esperança. 

Como curiosidade natural lembramos utna gruta sita 
nos terrenos do cidadão Caetano José Cordeiro, onde tam
bem se encontra u111a fonte de agua ntineral, á inargem 
direita do rio Claro. 

A maior plantação desta colonia consiste em milho, 
feijão, centeio, fumo, batatas e hortaliças. 

A sua lavoura, devido á escassez de herva-matte, está 
felizmente muito mais desenvolvida do que a das outras 
colonias do valle do Iguassú. 

PRUDENTOPOLIS.-Esta colonia foi fundada em 
Abril de 1896, pelo Dr. Candido Ferreira de l\.breu, por 
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conta do Governo Federal. Foi assim denon1inadn e111 hon
ra ao Dr. Prudente de ~1oraes, então Presidente da Repu
blica. 

Está situnda no 1nunicipio de Guarapuava, á ntargen1 
esquerda do l?io dos Patos ( lvally ), em terrenos do Estado, 
occupando uma area de 8 leguas quadradas. Contétu r .600 

lotes de 25 hectares cada um. 
A colonia dista 6 leguas da villa do I111bctuva, con1 a 

qual se com1nunica por estrada de rodagen1. 
Este futuroso centro de população te1n se desenvolvi

do satisfactoriamente, se empregando os seus habitantes 
na lavoura e na extracção ela herva-n1atte. 

Sua população se compõé- de 8.ooo habitantes polacos, 
afóra 200 familias nacionaes. 

A séde da colonia contém cerca de 200 casas, existin
do estabelecimentos com1nerciaes, fabricas cle cerveja, cor
tumes. etc .. En1 19 de Novembro de í899 foi alli inaugu
rada utna estação telegraphica. Possue duas egrejas, uma 
catl1olica e outra ruthena. 

Esta colonia logo será devada a villa, en1 virtude do 
notavel incre111ento que te1u dia a d-ia. 

LUCENA.-Ao Sul da <:idade do Rio Negro foi fun
dada, em Maio de 1891, a colonia Lucena. em terrenos fer
tilissimos que fazian1 parte do patrimonio do Conde d 'Eu. 
Foi assim deno"minada em homenagem ao Barão de Luce
na, que t::xerceu o cargo de ~1inistro da FaL.enda durante o 
governo do ·~1arechal Deodoro da Fonseca. 

Conté111 uma superficie de cerca de 15.000 hectares, 
dividida em 1 .ooo lotes habitados por nacion:ies e p.or im
migrantes polacos em nutnero de 5.000. 

Esta colonia, uma <las 111ais importantes do Estado, 
se communica com a cidade do Rio Negro por u1na estrada 
de rodagem de cerca de 7 leguas de extensão. 

Seus habitantes, em gl:ral laboriosos, se dedica1n ao 
plantio do milho, feijão, batatas, trigo, centeio, etc., se 
t:mpregando tambem no preparo da herva·tnatte . 

• 
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ANTONIO OLYNTIIO.-Esta colonia está situada 
no municipio da Lapa, em terras de primeira qualidade. 

Foi creada em 1895 pelo Dr. Candido Ferreira de 
Abreu, qne tem sido o fundàdor de quasi todas as colonias 
estabelecidas no Paraná, a partir do anno de 1886 até esta 
data. 

Deve conter hoje cerca de 3.000 habitantes, tendo co
meçado co1n t .500 immigrantes polacos e 50 famílias bra
zileiras. 

THEREZA.-Esta foi a primeira colonia que se esta
beleceu na 5. • cotuarca de S. Paulo, 1nais tarde Provincia e 
hoje Estado do Paraná. 

Foi fundada em 1847, pelo illustre medico Dr. João 
Maurício Faivre, e sob os auspícios da Sra. D. Thereza 
Christina Maria, casada ~ 30 de Maio de 1843 com o Sr. 
D. Pedro II, ex-Imperador do Brazil. 

Referindo-se á funda~ào desta colonia, diz o seguinte, 
relativamente ao Dr. Fa!vre, Q Presidente Sr. Dr. Veoan
cio José de Oliveira Lisboa, em Relatorio apresentado á 
Assembléa Legislativa Provincial do Paraná, em 15 de Fe-
vereiro de 1872: · 

<• Em França, paiz natal daquelle benemerito, contra
ctou ellc, com a fortuna qlle possuía, 87 compatriotas e 
conduziu-os em navio, que fretou até a cidade de Parana
guá. Forneceu a alguns dinheiro para os preparativos da 
viagen1, pagou as dividas de outros e a quasi todos, desde 
a sua residencia até o logar de seu novo destino e durante 
cerca de dous annos, iuinistrou os meios necessarios á 
vida; sendo o seu unico interesse garantir-lhes nm futuro 
feliz por n1eio do trabalho e fazer prosperar o estabeleci
mento que resolvera fundar. 

« ~Iau grado seu, sua tentativa e sacrificios foram 
frustrados ! 

« Os colonos, com raras excepções, dentro em breve 
ab2ndonaram seu desinteressado protector, cobrindo-o de 
ultrajes e allegando que elle os tinha enganado ! 
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11 O Dr. Faivre, porén1, não desanimou. Cheio de ini
mitave! abnegação continuou na obra que emprehendera e 
da qual só desistiu depois de exhausto de fcrças e itnpos
sibilitado pelas enfermidades que o pro.:;traram no leito da 
dôr, tendo f<illecido no dia 30 de Agosto <le i858. 

<< Seu nome é com gratidão lembracio pelo Paraná, que 
aos e5forç.)S e sacrificios de toda sua fortuna, deve o esta
belecimento da colonia Therez t, a qual, apesar de não ter 
ainda attingido ao grau de pr.:>sp~ridade que é para dese
jar, conltudo te1n ante si u111 futuro risonho e esperan
çoso. )) 

Está a colonia Thereza situada á margem direita do 
rio fvahy, e111 utn t-.!rreno de 482 in ~tros sobre o nível do 
mar, e a 91,6 leguas acima da confluencia deste rio. 

O clüna da colonia é salttb~rrimo e as su ts terras são 
reconhecidatnentc favoraveis á plantação de cereaes, café, 
canna de assucar, algodão, fumo, arroz, mandioca, etc. 

Posto que collocada em terrenos de notavel fertilidade 
' 

esta colonia nada te1n progredido até hoje, devido princi-
palmente á falta de estradas que facilitasse1n a pennuta 
dos productos de sua lavoura. Por isto o Dr. Faivre viu-se 
abandonado no meio daquelle sertão magestoso, longin
quo, e quasi segregado dos centros de progres~o, devido a 
falta de industria de transporte. 

Fallecendo o Dr. Faivre, assumiu interinamente adi· 
recçào da colonia o Sr. Gustavo Rumb~lsperger, em r: de 
Setembro, sendo nomeado director effectivo a 2 de Abril 
de 1859. 

A 24 de Abril daquelle anno, o então Delegado da 
Repartição das Terras, Dr. Laurinda Abelardo de Brito 

' foi incun1bido pelo Governo do Paraná de inspecdonar a 
colonia. Do seu Relatorio, apresentado a 31 de Dezembro 
do alludido anno, consta existirem alli 248 habitantes, 
sendo 236 brazileiros, r L francezes e 1 portuguez, os qua1::s 
occupavam 62 casas, sendo r l cobertas de telhas, 24 de 
taboas, 25 de palha e 2 em construcção. 
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Havia então duas es~olas de instrucção prin1aria, sen
<lo a do sexo masculino frequentada por 3.+ alumnos e re
gida pelo professor Felix Antonio Condamine, contracta
do em 1856; e a do sexo feminino frequentada por 18 
alutnnas, leccionadas por D. ·vita1in& Rosa, desde 1858. 

O vigario de Guarapuava, em sua qualidade ele sacer
dote, raran1en te visitava a colonia, devido ao mau estado 
dos ca1ninhos, que infundiam pavor. 

Afin1 de. evitar que a colonia cahisse em completo 
abandono, após a morte do seu beneu1erito fundador, o 
Governo determinou : 

1. 0 A creação alli de uma subdelegacia; 
2. 0 A permanencia de utn destacamento; 
3. 0 A ren1oção, para a colonia, de um toldo de indios 

1nansos de Palmas; 
4. ° Concessão de 10 africanos para os trabalhos de 

abertura de eRtradas, etc. 
O proprio director Rumbelsperger foi no111eado sub

delegado, adquirin<lo com isto força moral ante os habi
tantes da colonia que, com poucas excepções, não se dis
tinguia111 por actos de moralidade e cordura. 

O destacamento prestou bons serviços, emquanto se 
compunha de praças do Exercito. Substituido, porém. 
por guardas nacionaes, indifferentes á disciplina militar, 
nenhum auxilio real prestou ao estabelecimento. 

E 111 1359 o director apresentou uma e~tatistica, pela 
qual se verifica que a colonia possuía então 9 1noendas de 
canna de assucar, .+ alambiques, l fabrica de licores, 1 

de fumo, J olaria, r f0rno de cal e 1 serraria. 
Exportou aguardente, rapadura, fumo e arroz, na impor

tancia de 8:000$000, e importou fazendas, carne secca, 
sal, chumbo e polvora no valor de 3:800$000. 

A população era de 245 pessoas, inclusive 14 fra11ce
zes e 1 portuguez. 

A 22 de Junho de 1860 uma grande inundação, que 
elevou as aguas '.lo f valiy á altura de 87 palmos, damnifi-
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cou bastante a colonía, arrebatando a machina 1notora do 
engenho de asst:car, pilões, moinho e alatnbique, sendo, 
1nuitas c::isas inun<ladas até o tecto ! 

Os celeiros abundantemente· providos, foram tan1ben1 
prejudicados pela e.xtraordinaria enchente, que causou uma 
perda superior a ro:ooo$ooo. 

Etn 1861 a colonia possuía 289 habitantes, 68 casas. 
9 engenhos de canna, movidos p::>r animaes, 2 olarias e 2 

fornos de cal. 
A renda totnl elevou-se a 72:516$000, produzida pelos 

seguintes generos: 8.ooo n1olhos de rapadura, 200 ntedidas 
de melaço, 6.ooo de aguardente, 3.000 alqueires de arroz, 
I. 200 •ie cal t 150 arrobas de fumo em cord-::i. 

Cultivava-se tambem o café e, em grande escala, o 
1nilho e o feijão, d estinados ao consumo local. 

Como se ve. a colonia dispunha de sobejos ele1ncnto:s 
de progresso: a falta de boas estradas prejudicava porém, 
o seu desenvolvitn ento, como ainda acontece até hoje. 

Em 1864 a colonia já contava 342 habitantes, e 444 
em 1866. 

A capellinha existente· desde 1852, foi substituída por 
uma outra, levantada á custa do povo. 

Em 1868, segundo a estatística apresentada pelo di
rector do estabelecimento, a producção foi a seguinte : 
10.000 n1edidas de aguardente, 50.000 molhos de rapadu
ra, 36 arrobas de fumo em corda e 603 alqueires de arroz, 
alé1n de gn:.nde quantidade de cereaes. 

O director Ru1nbelsperger, obtendo exoneração em 9 
de Novembro de. r869, foi substituído interinamente pelo 
intelligente e illustrado cidadão Emílio Nunes Correia de 
Menezes, que entrou no exercicio do cargo a 23 de Feve
reiro de 1870. 

?tias a falta de estradas continuava a infelicitar a co
lonia Thereza, que se tivesse sido dotada de uma boa via 
de communicação, que desse facil escoamento aos seus 

• 
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productos agricolas para os mercado5 visinhos, teria 
attingido a u1n grau de notavel prosperidade. 

A rcsp ;: to do3 caminhos, eis o que disse ein ~1arço de 

1370, 0 dire~tvr Emilio Nunes, em officio dirigido ao Pre

sidente da Província : 
11 Os caminho::; são pessiinos e perig0sis::;í1uos pelo 

abandono de inais de 5 annos. O meu conductor não rne 
trouxe pelo can1inho do governo, que parte de Ponta Gros
sa, por saber que estava intransitavel ; mas o que totnã
mos, 111ais longo e de particulares, nada tem de bo111. ~s
sim n1es1no a parte que termina a 7 ou 8 leguas d'aqut é 
tripla1nente 111elh0r do que a que começa a 5 leguas da co· 
Ionia ao sahir <le u111a ca1upina para entrar no sertão. Es-

' . 
sas 5 leguas de estrada são u1n não interrompido atoleiro 
onde o desastre é itnrninente a cada passo, pois além <lo 
lodaçal, em que se nada, por assim dizer, a veretla é e.strei
ta e acha-se coberta de taquaras e ramos, por baixo dos 
quaes se vai rompendo sem se saber se dev-e-se attender 
aos perigos de cima, se aos do chão. 

u O caminho de Guarapuava dizem estar nas mesmas 
condições se não peiores ! • 

O referido director, fiel ao cutnprimento de seus deve
res. organisou um judicioso regulamento, a que deveria1u 
obedecer todos os habitantes da colonia. 

O terreno é todo co1nposto de mattas, e a séde da co
lonia está perto de unia serra, a que cha111am Serra dos 
Indios. 

Ha alli avultada quantidade de excellentes madeiras 
de construcção, e o director Gustavo Ru111belsperger en
controu vestigios do cultivo da baunilha nas ruinas de 
Villa Rica, que se acham abaixo da colonia Thereza. 

O rio Ivalzy é n1uito piscoso tos sertões de ambas as 
suas margens são abundantes de caça. 

Na confluencia do rio S. Francisco com o Ivahy ha un1 
toldo de indios Caingangs (Coroados) que plantam milho, 
feijão e canna de assucar. Jã estão affeitos aos habitos da 

' 
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vida civilisada: não passam sem sal, aguardente, polvora 
~ chumbo, e se vestem como nós. Commerciam e se em
pregam como ca1uaradas em serviços de roças. etc. 

No Salto Ubá, formado pelo Ivalzy, ha u1n outro toldo, 
tambe1u <ie Caingangs, porém mais rnsticos do que os pri
meiros acima referidos. Vivem da caça e dq pe~ca, etn pro
miscuidade, em choças pouc<> asseadas, erguidas ás n1ar
gens do rio. As suas camas são feitas de grandes cascas 
de pau, onde dormem todos, em circulo, com os pés volta · 
dos para o fogo. 

Plantam o milho e com elle fazen1 uma bebida fer
mentada ( quequi), tnastigando-o e lhe adiccionando n1él, 
e um bolo, tambem de milho, de app:irencia asquerosa, 
que assam na cinza quente. 

Esses indios se armam de arco e frechas, com pontas 
de ferro e de ossos de macac0s, e gostam muito de instru
mentos cortantes e armas de fogo. 

T~m cães lastimavelmente magros, aos quaes dão 
apenas milho como alimento, afim de não estragarem os 
dentes e não ficarem preguiçosos. 

Ha entre elles uma idéa da Divindade. 
Dão as filhas ao homem, com a condição deste servir 

ao sogro durante um certo ten1po. 
Vestem-se de pannos tecidos de fibras de urtiga gran

de e tê111 verdadeiro culto pelos mortos. As suas sepultu
ras são n1uito rasas e cobertas de pedras. 

São sobre1uodo desconfiados, e um tanto traiçoeiros, e 
legam á prole uma tr.idição de que o ho1nen1 branco, o 
portuguez, conto elles chamam, os espoliou e 1naltratou. 

As suas festas são feitas no tempo do milho verde e 
dos pinhões, e aquelles que vivem divorciados da socieda
de civilisada ainda t~m visível tendencia aos costumes re
provados, taes como a embriaguez e a pilhagem. 

Em conclusão, diremos que a colonia Thereza tem 
um futuro magnifico, em virtude do seu clima saudavel e 
da espantosa fertilidade de suas terras. Para alcançar no-

. . 
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tavel iucr~m~nto basta apenas que ~eja liga<la aos 1nerca
dos visinhos por estradas de rodagem. 

Pela lei n. 27.i d~ 12 :ie A.l>ril de 1871, foi a colonia 
Tht:reza elevada a freguezia, com a denominação de Tlzc
rezina. 

Dissemos que a verdadeira corrente irnmigratoria para 
o Pal{~â foi encaminhada em 1876, sob a auspiciosa ad-
1ninis'tração do Presidente Dr. Adolpho Lamenha Lins. 

Depois da proclamação da Rêpublica, verifica-se, pe
los documentos officiaes que exa1uinán1os, que a entrada 
de ímuiigrant~s para t!Ste Estado foi a seguinte : 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 (Invasão federalista) 
1895 
1896 

1897 
i898 
1899 

2.81 I 
10.844 

984 
273 
67 

13.893 
13.234 

150 
310 

I.OSO 

Addicion;,ida esta so111ma ao nun1ero dos que entrara1u 
em annos anteriores, poder-se-ha verificar que o Estado do 
Paraná possue 1nilhares de iinmigrantes de differentes na
cionali<lades, vivendo todos felizes em diversos municípios, 
sobretudo no de Coritiba. 

COLONI1\S MILITARES 

Ha neste Estado tres colonias militares : a do Cho
pitn, a do Chapec6 e a do Iguassú. Ha inda a ex-colonia 
do Jatahy, elevada a freguezia en1 1872. Por ter sido a pri-

• 
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1neirc.t colonia militar fundada no Paraná, coloc<1.m(1S a sua 
descri}Jção no começo deste capitulo. 

JATAHY.--Deve-se a fundação desta colonia, ~que de 
militar só tem o nome) ao Barão de Antonina, que repre
sentou :t Província do Paraná no Senado do Imperio, desde 
3 de Agosto Je 1854 a 19 de :\1arç0 de 1875, epocha eu1 que 
falleceu. 

En1 1840, procurou que se descobrisseu1 os campbs a 
~ 

que davan1 o no111e de Payquerê, e cuja existencia ara tida 
como certa. 

A idéa da descoberta dos referidos campos associava
se á da abertura de unia via de connnunicação entre~ 
Província de l\1atto Grosso e a 5~ comarca de S. Paulo, 
hoje Estado do Paraná. 

No to1no 13 da Revista do instituto Histo1ico ha uma 
memoria do legenciario sertanejo Joaquim Francisco Lopes 

1 

relativa a trabalhos de exploração feitos por este sertanejo 
para levar a effdto a alludida c.>mmunicação. 

Manàou o Barão de Antonina rasgar ~ma picada em 
direcção ao Tibagy, no intuito de facilitar a viagem aos 
que quizessent se transportar a ~Iatto Grosso pela via flu
vial dos rios Tibagy, Paranapanema, lvinlzeima e Bri·_ 
lhante. A referida picada, avançando pelos fundos do catn\ 
po da L1gôa, foi ter ã 111argem do Tibagy, onde estã hoje 
a colonia do Jatahy. 

O decreto n. 75 r de 2 de Janeiro de 1851 1 determinou 
o estabelecintento da colonia militar do Jatahy, que foi de
finitivatnente installada a 10 de Agosto ri.e 1855, pelo 
Major reformado do Exercito Thotuaz José Muniz, por 
orde111 do Barão de Antonina. 

Joaquim Francisco Lopes, e alguns camaradas fo
ram os primeiros que alli se estabeleceram. 

Manda a justiça que se renda sincero preito de ho1ne
nagem á memoria do sertanejo Lopes, que, desde a edade 
de 14 annos, andou e1n perigosas explorações em sertões 
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longinquos, pelo que foi significativamente chamado o 
home11i da natureza. 

Dedicava sincera affejção aos índios, pelo que o clan· 
got de sua buzina era conhecido e acatado por todas as 
tribusque habitavam nos va11es do Tibagy, Paranap:ine· 
ma, Paraná, Piquiry e lvaby . 

Nasceu em Piunhy, ~1inas Geraes, a 7 de Setetnbro 
de 1805, e viveu sen1pre nos sertões de Matto Grosso, S. 
Paulo e Paraná, como apostolo do bem, con10 evangeliza
dor das maxi111as sublimes do Christo, como catechista 
ininlitavel e explorador ousado e audaz. 

Fundando a colonia militar do Jataby, o Barão de An· 
tonina tinha tambem em vista auxiliar o transporte das 
tropas, que tivessem de seguir para Matto Grosso, e fa
cultar meios de civilisação ao grande numero de indios 
que percorriam os sertões do Tibagy e do Paranapanema. 

Em 1868 o Presidente da Província Dr. José Feliciano 
Horta de Araujo, assim se exprimiu em Relatorio apresen· 
tado á Assembléa Legislativa, em 15 de Fevereiro daquel

. le anno: 

cc Collocada á margem do Tibagy e em terrenos uber
rimos, que se prestam vantajosamente a todo o genero de 
cultura; possuindo vastos sertões onde se encontram ma· 
dciras proprias para a construcção naval e civil, esta colo
nia deveria figurar no numero das que occupam a classe 
superior. Infet:zmente, porém, assim não tem acontecido. 

cc Contando já tantos annos de existencia, nos quaes 
tem sido sempre.1nantida debaixo da tutela tio estado, nen
hum desenvolvimento apresenta. 

u A falta de vias de communicação regulares que dê~ 
vida ao commercio, ás artes e â agricultura, planta o des
animo no seio dos habitantes, e o estabelecimento, longe 
de prosperar, definha lentamente. » 

Entretanto, as terras do Jatahy são de fertilidade pro
digiosa. O café, a canna de assucar, o arroz, a mandioca, 

, 
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o algodão, o milho e o feijão alli viçam e produzem admi
raveltnentt. 

O tabaco póde se dizer <1ue é silvestre no Jatahy ! As 
batatas doces e O'.ltros tuberculos alimer,ticios attinge111 a 
proporções descommunaes e nascem em qualquer ten1po, 
sem reclamar cuidados do plantador. 

Attenta a salubridade do clima quente e a extraordi
uaria uberclade dos t errenos, 011 ,.le se encontram madeiras 
de toda a resistencia e p~so, a ex-c .:>lonia nlilitar do Jatahy

1 

hoje insignificante povoado situado n 'un1 sertão riqL:issimo 
está destinada a se transfonnar u1n dia em in1portante 
centro de riqueza industrial. Para isso é són1ente bastante 
ligal-a aos mercados visinhos por meio de boas via:s de 
communicação, seu1 as quaes é in1possivel o desenvolvi_ 
mento das povoações, posto que situadas en1 terras de· 
productibilidade assombrosa. 

Collocada ern terrenos de pritueira qualidade, que se 
prestam vantajosa111ente a todo o genero de cultura agrí
cola ; regada por un1 bellissi1no rio piscoso e dia1nantifero, 
esta colonia estaria occupando culminante logar entre os 
mais importantes centros populosos do Paraná, se fosse 
favorecida por boas estradas, que são auxiliares _preciosos 
da circulação da riqueza e do accrescilno das permuté'IS. 

A colonia conta até hoje con1 os pessimos ca111inhos 
de cargueiros, que a c0mmunican1 com as cidades de Castro 
e Tibagy, e com o aldeiatnento de S. Jeronymo. Ha tam
bem unta co1nmu11icação fiuvi.·tl entre o Jatal.y e os Esta
dos visinhos de S. Paulo e rviatto Grosso, pelos rios Tzba
gv, Pnra11apanema e fvüzlieima , con1municação de que se 
servem as pessoas 1la colonia e do visinho aldeia1nento de 
S. Pedro de Alcantara para transportaren1, em canôas, 
os prodnctos de sua lavoura para os portos <lo Paranapa
nema, en1 S. Paulo, e para os do Ivinheitna, em l\fatto 
Grosso, atravessando o rio Paraná. 

A séde da colonia é bastante interessante, por estar á 
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marge1n dirtita do Tibagy e terá sua frente. n 'unia pitto
resca tn1inencia , o aldeiamento acima alludido. 

Em conclusão. jiremos que~ ex-colonia tnilitar do Ja
tahy te1u amplos ele1nentos de opulencia, quer pelo lado es
thetico, quer sob o ponto de vista industrial. Ell~ tem vi
cia propria, e, para progredir, é bastante que seja dotada 
de boa via <le co111muaicação facil e econotnica. 

E' !-iÓ desse modo que o i1n1nigrante europeu poderá 
vantajosa111ente ir alli tentar fortuna. 

Pela lei n. 333 de 12 de Abril de r872, a colonia do 
Jatahy foi elevada a freguezia, sob a invocação de Nossa 
Senhora da Conceição. 

CI-IOPil\f.-A colonia n1ilitar do Chopit.n, bem como 
a. do Chapecó, foi creada pelo decreto n. 2. 502, de 16 de 
Noven1bro de 1859, cotn o fin1 de defender as frot~teiras, 
proteger os habitantes rlos can1pos de Palmas t de Guara
puava contra as correrias dos indios e tambem para attra
hil-os ao gremio da civilisação 

Não foi installada logo após a promulgação do refe
rido decreto , porém, por portaria do Ministerio da Gnerra, 
de 20 de Seten1bro de 188 r, foratn nomeadas as commissões 
encarregadas da fun<lação das alludidas colonias. 

A "lo Chopim foi assim constituída : chefe, o Capitão 
Engenht.:iro Francisco Clementino de Santiago Dantas ; 
aJudantes , os; Capitães A11tonio Tertuliano da Silva Mello 
e Bcllarn1ino Augusto de l.\-1endonça'.Lobo; escrivão, o Te-· 
nente José Lucas Darbosa; medico e encarregado da phar-
1naci~, o Dr. Cezar Ferreira Pinto, os quaeS:se apresentara111 
ao Presidente da Província a 5 de Outubro de ·1881. 

Do Relatorio apresentado á Asse1nbléa Legislativa do 
Paraná pelo Presidente Dr. Carlos de Carvalho, em 1. 0 de 
Outubro de 1882, consta que a commissão encarregada da 
fundação da colonia inllitar do Chopün partiu de Coriti
ba a 3 de Noven1bro de 1881; a 29 do mesmo mez chegou ao 
logar chamado Disb -icto Algodoeiro, á margen1 do rio 
/guassú, ahi aca111pou e estabeleceu a sua primeira base 
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de explorações e em seguid:\ procedeu â do logar mais 
conveniente para fundar a colonia, organisando o chefe 
da conuni:;são duas t:Xpedições simultaneas, 111na pelo rio, 
deicendo o lguassú, em dentanda da foz do Cliopim, e ou_ 
tra por terra, tendo o mes1110 objectivo e qu~ servisse de 
viação ao ga<lo que deveria alimentar a população da co
lonia no seu inicio. 

Da expedição fluvial se encarregou o alluclido chefe, 
acotnpanhado pelo Capitão Silva l\iello e pelo Capitão 
Frederico vVinuond e seu filho Aug isto Winuoncl, que 
volur.taria1nente ton1aran1 parte nos trabalhos. 

O Engenheiro Bellannino de i\ilendonça encarregou-se 
da expedição por terra. 

A fluvial, tendo seguido a 6 de Dezen1bro, chegou 
nesse dia ã barra do Cavernoso, a 7 aportou ã flita do Her
atlan(), a 8 encontrou outra ilha a que denominou Dória, 
deparando 1nais abaixo com um archipelago a':> qual de
non1inou Sa1aiva. Continuando a sua derrota enfrentou 
com unia catadupa, que forçou o chefe da comtnissão are
troceder e concentrar todos os esforços na abertuta da pi
cada aberta pelo Enge.1heir > Bellannino, e por onde se 
poderia transportar viveres para os pontos a explorar. 

Chegando a expedição aQ Chopim e descendo este rio 
en1 demanda de sua confluencia con1 o fguassú, encontrou 
umn ilha que denominou Affonso Penna, e inais além utn 
salto que denorninvu Tertuliano, apresentando o Chopün, 
aquen1 desst: Jogar, u1ua largura de 400 n1etros. Conti
nuando a sua derrota, encontrou um vau e u1na_corredeira, 
que lhe en1bargaram o passo. 

A vegP.tação das margens do Ckopim é egual ã da 
zona intertropical. As planuras e as pequenas elevações 
proximas ostenta111 a luxuriante vegetação do clima 
<luente. 

Escclhido o local onde se deveria edificar a colonia, 
foi esta fundada a 27 de Dezembro de 1882, á margetn es-
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querda do fguassú e á direita do C!topim, tribntario da
quelle. 

Sua sécle, cortada pelo rio Pedrosa , afRuente do lg uas
sú, contém 5 kilon1etros quadrados e te1n a seguinte posi
ção geographica : 25º 46' de lat. Sul, ~ 9º 27' de long. 
Oeste do Rio de Janeiro. 

O pensamento do G;)vcroo do ltnperio, claramente 
tnanifestado no ~ J 1 das instrucções de 20 de Sete111bro de 
1881. foi fundar ao S.O. do Paraná centros de recursos de 
que se podessem utilisar as forças nacionaes, que por ven
tura tivessem de operar contra a Republica Argentina. 
outr'ora intensa ao Brazil, devido ao velho litígio das l\1is
sões, decidido victorio~amente em nosso favor. por meio 
de juízo arbitral. 

O clima desta colonia passa por diff~rentes gradações, 
variando com a diversidade das altitudes, o que dá motivo 
a se prestarem os terrenos a todo gcnero de lavoura. 

Em diversos pontos a vegetayão apresenta pastagens 
excellentes para a criação .e engorda de anim.ies. 

A colonia communica com as cidades de Guarapuava 
e Paln1as por pessimas estradas de cargueiros. 

Existem alli apenas 21 predios, todos de n1adeira eco
bertos cotu taboinhas de pinheiro, estando incluído neste 
numero o quartel, o aJmoxarifado, os escriptorios do Dire
ctor e seu ajudante, e a capella. 

A 3 kilometros da colonia, na estrada que conduz a 
Guàrapuava, corre o rio Clzopinsúzho, afiluente do Jguassú, 
onde, a 7 de Setembro de 1899, foi inaugurada a ponte de 
madeira de lei, 111andada construir pelo zeloso Directo~. Ca
pitão do Estado-l\1aior de Artilheria Lamaignêre Teixeira, 
que trata da construcção de mais tres pontes nos rios Bu
gre, Barra Grande e Luciano, tributarios do lguassú, dis
tantes da colc,nia, o 1. º duas 1eguas, o 2. 0 3~ e o 3. 0 4. 

Em .1899 funccionava111 alli 8 moendas de canna, mo-
vidas po~ animaes. · 

No Districto Algodoeiro, povoado que contém cerca 
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·de 12 casas, o Sr. Frederico Winnond montou recente
n1ente uma machiua hydraulica, destinada ao fabrico do 
assucar e da aguardente. 

A coJonia dista 24 leguas da cidade de Guar1:1puava 
22 da de Pahnas, 17 da vi\la da Bella Vista, 7 do districto 
da Mangueirinha, 5 do rio !guassú e 5 do rio Chopún. 

CHAPECO'.-Conforme já dissemos anteriormente, 
a colonia 1nilitar do Chapecó foi creada pelo d~reto n. 
2.502, de 16 de Nove1ubro de 1859. Por portari~. do lVIinis· 
terio da Guerra, de 20 de Seten1bro de 188r. foram nomea
dos para a. com111issão os seguintes offi.ciaes do Exercito : 
- chefe o Capitão do Estado-I\laior de 1. "classe Engenhei
ro José Bernardino Born1ann; ajudantes, o Capitão 1\far
ciano Aug~sto Botelho de 'Magalhães e o Tenente Antonio 
Geraldo de Souza Aguiar, todos do Estado-Maior. de r. • 
classe; medico e encarregado da pharmacia. o Dr. Ismael 
da Rocha, e escrivão e almoxarife o Alferes Honorario do 
Exercito Joaquim Pinto de Assu1upção. 

Partindo esta commissão de Coritiba a 14 de No· 
vembro de 1881, chegou ao logar denominado Xanxerl 
(campina da cascavel) a 2 de Março de 1882, onde o emi
nente chefe da commissão, hoje General, e uma das genuí
nas glorias do Exercito Brazileiro, José Bernardino Bor
mann, estabeleceu a referida coloni:i, depois de-explorar 
escrupulosame;nte o sertão que medeia entre os rios Uru
gttay e Chapccó e de se convencer que das terras da mar
gem esquerda deste ultimo rio era esse o local mais con
veniente, não s6 pela sua uberdade como ainda por ·pres
tar-se â criação do gado. 

Escolhido o sitio onde se deveria assentar a colonia, 
foi esta fundada a 14 de Março de 1882. 

Terminados o.s trabalhos preliminares, taes como der
ribada de matto e construcção de ranchos para abri
go dos soldados e ·de suas famílias, tratou o illustre chefe 
da commissão de construir uma serraria e logo em segui-

-. 
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da duas C:lsas regulares, sendo uma para os trabalhos de 
gabinete e outra para escola. 

O clin1a é excelleote, fazendo-se sentir o frio co1n 
certo rigor nos 111ezes de ~f aio à Julho. 

A colonia occupa uma zona importantiss imn, conten
do optin1os m:i.nanciaes para a propagação das in1lustrias 
extractiva, n1anufaêtureira, agricola e pastoril. Possue 
hons llen.1aes, grande abuodancia de tnadeiras de lei e 
muitos pinheiros, cujos madeiros in1ponentes tên1 grande 
applicação em todos os misteres da arte de construir, e 
cujos fructos servem de atin1entação ao home111 e se vres
tam vantajosa1nente á engorda do gado porcino. 

A posição topographica da colonia offerece vantagens 
con1merciaes, por achar-se ella ccllocada na antiga estra
da de tropas qne cotntnunica o Estado do Paraná co111 o do 
Rio Grande do S .11 e Pr.>víucia de Corrientes. tenrlo como 
centros consumidores, em um raio de 12 leguas, a cidade 
de Paln1a1 e a villa da Bella Vista, pertencentes ao Paraná, 
e a villa de Nonohay, pertencente ao Rio Grande do Snl. 

Nos seis priineiros annos <1 colonia militar do Chapec6 
progrediu satisfactoriamente, chegando a ter o triplo da 
actual população; pois muitos inoradores da fronteira e 
de diversos outros pontos do Estado se estabeleceram alli. 
esperançados de que cm pouco tempo }?oas estradas, abt!r
tas no sertão, favorecesse1n o transporte <los productos de 
sua lavoura para os tres mercados consumidores mais pro
ximos: a cidade de Paln1as, distante da colonia 79 kilome
tros ; a villa Ja Bella Vista, distante 59 kilon1etros, e a 
villa de Nonohay, distante 79 kilon1etros da colonia. 

Mas, decorreram annos, e o Governo Imperial nunca 
tratou de soccorrer a colonia, atirando mesmo ao olvido os 
constantes pedidos da honesta e zelosa Dire~toria, no sen· 
tido da constru.cção de estradas de rodagem, que lhe da
riam incremento. 

Assim foi se espalhando o desanimo no espirito dos 
colonos, muitos dos quaes deixaram o nucleo e foram 
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procurar o .. itros togares, on.-Je podessern éolher re:-;ultados 
re1nuneradores. 

. A terr~ era fertil, o clima 1nagnifico; poré1n a falta de 
meios face1s de transporte atrophiava a expansão dos in
dustriaes. 

Devid~, pois, a todas essas difficuldades com que tu_ 
ctavam e ainda continuam a luctar os colonos e tambem 
á diminuta verba destinada ao seu custeio, a c~lonia mili
tar .do Chapecó, tão florescente em seu inicio, jaz hoje no 
n1a1~ la.meutavel estado de decadencia e quasi ern via de 
ann1qu1la111e11to con1pleto, caso o poder publico federal não 
se apresse e1n soccorrel-a. 

Te1n 102 casas de madeira, cobertas cotu taboinhas 
de pinheiro, á excepção de unia que é coberta cotn telhas de 
bar:º· Dessas 102 casas, 40 já foran1 abandonadas. Tem 
mats uma capella, sob a invocação de Senhor Bom Jesus 
d~ Xanxerê, linda imagem mandada vir da França pelo de
dicado fundador da colonia General Bormann, que exerceo 
o cargo de Director durante 17 annos e meio; theatro, 
hospital, pharmacia, cadeia, depositos de materiaes bel
licos e de construcção, typographia, onde se imprimia O 
Chapec6, sob a illustrada redacção do referido Director. 

Alé1n dessas edificações, se encontratn outras dissemi
nadas pelas mattas, sendo poré111 mais povoados os togares 
seguintes: Pasw do Bormann, (antigo Passo do Carneiro) 
Xa.xim, Costa do lrany, Cl1apecósinho, etc. 

Ha na colonia uma estação telegraphica de 4. • classe, 
uma agencia do correio e unia collectoria das rendas esta
doaes. 

Atravessa a colonia o arroio Xan.xe1é, a:ffiuente do ria
cho lran11• 

No cêrro denominado Marechal Ftoriano, a S. O. da 
colonia, está o cemiterio, ao lado direito do qual foi er
guida uma capellinha. 

O commercio do Chapecó, outr'ora animado, está ho-
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je enfraguecido, · existindo actualmente apenas insignifi
cante nun1ero de estabelecimentos con11nerciaes. 

A agricultura tambetn conserva-se enfesada, devido a 
falta de boas vias de co1111nunicação, sem as quaes é im
possível a prosperidade <las in<lustrias e dos centros de po
pulação. 

Os lavradores en1pregan1-se apenas no plantio dº 
milho, feijão, rnandioca, fun10 e hortaliças, porém tudo 
em pequena escala. 

Nas margens do Uruguay ba algumas n1oendas para 
o fabrico da aguardente e <la rapadLtra, 1nas qL~e não per
tence1n á colonia. 

A industria pastoril está tatnbem mui longe de se 
mostrar animadora, não tendo o Governo Nacional nunca 
se interessado ern introduzir a11i bons reproductores, não 
só cavallares co1110 n1uares, bovinos, lanigeros e suínos. 

Quasi todos os colonos possuetn ani1naes, mas em nu
mero reduzido e só para os seus labores agricolas. 

Sua população actual, que se distingue por ordeira e 
laboriosa, não excede a 800 almas. Já foi muito superior a 
esta somrna, tendo decrescido em virtude dos n1otivos que 
já apontámos. 

Se a natalidade é insignificante, em co1npensação a 
mortalidade é quasi nulla : pois dos livros de registros de 
nascimentos e obitos consta que durante o período de Ja
nt::iro a Sete1nbro de 1898, houve alli 13 nascimentos e 4 
obitos, sendo apenas r de a<lulto. 

A vegetação que cobre toda a zona da colonia é de 
utna opulencia extraordinaria. Além de pinheiros, exis
ten1 outras tnadeiras de construcção, como a imbuía, o ce
dro, o louro, o angico, a peroba, o ipê, o tarutnan, a cabi
úna, etc. 

I-la tambetn alli n1uitas plantas 1uedica1nentosas, taes 
como a avenca, o velame, o cidró, a herva de Santa Maria, 
a ipecacuanha e tantas outras. 

A fauna é riquissin1a, encontrando-se nas n1attas e 
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campos diversas especies de anirnaes silvestres, como : 
jaguares (tigres) pretos e pardos, leões, capivaras, coatis, 
pacas, guaraxains, tatetoss, anta, veados. tatús e outros. 

Ha ainda grande quantidade de ave~, sendo umas no
taveis pela linda plumagem, outras pelo mavioso canto, 
como sabiás, canarios, inhapins e chopins ; encontran1-se 
tambem tucanos, jacús, urús, perdizes, codornizes, nar
cejas, diversas especies de po111b11s, etc. 

Da ordetn dos ophidios encontram-se a cascavel, aja
raraca, a coatiara, a urutú, a coral e outras. 

A pouco mais de tres leguas de distancia da colonia 
está o aldeiatnento das Fonuigas, habitado por indios 
Cai'ngangs, já catechísados e que se dedicam á lavoura. 
Este estabelecitnento está hoje decadente. 

Collocada em excellentes terras, a colonia militar do 
Chapecó será um centro productor de viveres, quando fôr 
favorecida. por vias de co111municação faceis e economicas. 

A estrada nova que liga a colonia á villa da Bella 
Vista acompanha a linha telegraphica. 

IGUASSU'.-Esta colonia foi fundada em T888 pelo 
distincto Engenheiro l\1ilitar José Joaquin1 Finnir.o, que 
então fazia parte da Commis:;ão de Estradas Estrategicas 
no Paraná, dirigida pelo habil Engenheiro l\1ilitar Bellar· 
m;no Augusto de Mendonça Lobo. 

No dia 15 de Julho daquelle anno chegou o Engenhei
ro Firmino á foz do Iguassú. Foram atravessados 1uuitos 
rios, sendo os principaes os seguintes: o rio das Cobras, com 
30 metros de largura ; o União, con1 i6; o Guarany, cotn 
34; o Isolina, com 26; o Adelaide, co1n 20; o Mundéo, 
com 12; o Tormenta, com 13; o ~4rcliimedes, com 23 ; o 
Andrada, com 35 ; o Paz, con1 r8 ; o Gonçalves Dias, com 
20; o Castro Alves, cotn 12 ; o Tiradentes, com 12 ; o Car
los Gomes, com J 3; <> Concordia, con1 17; o Henrique Dias, 
com 16; o Passo-Cuê, com 16. Estes rios foram assim de
nominados pelo explorador, excepto o das Cobras, que já 
era conhecido. O penultiino e os dois anteriores são con-
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fluentes do Ocofu1. que faz barra no Paraná, cerca de 50 
kilometros acima da foz do lguassú, e o ultimo é tributario 
directo do Paraná. 

Entre a foz do Ocoliy e a do íguassú foran1 então en
co:itrados 3 1.: fogos habitados por 324 pessoas, sendo r88 
paraguayos, 93 brazileiros, 33 argentinos, 5 francezes, 2 

orientaes, 2 hespanhóes e utn inglez. Destes, 220 perten
ciau1 ao sexo tnasculino e 104 ao fen1inino. 

Os moradores mais antigos eram Pedro l\1artins dª 
Silva e o hesp~nhol l\Ianoel Gonzales. que para alli foram 
etn 1881. i\1ais tarde se estabeleceratn na foz do Iguass1í 
os innãos Goyocochéa que, em grande escala, se occnpa
ram da exportação do 111atte. 

-De 1887 em <liaute aquelle sitio prosperou com o pes
soal que se retirou das l\.fissões Argentinas por n1otivo de 
desharmonia con1 o respectivo Governador. 

Os habitantes do povoado, apesar da fertilidade das 
t erras, se dedicavam quas i que exclusivamente á explora
ção da herva-n1atte e ao córte de 111adeiras, soffrcndo com 
isto as n1attas cruel devastação. l\1as o Engenheiro Firmi
no, para cohibir taes abusos, mandou logo affixar editaes, 
dando conhecimento do art. 2. 0 da lei de ter!'as e ao ines
mo ten1po prohibindo o embarque de granàe quantidade 
de n1adeira de lei já cortada. 

Os principaes exportadores de 111adeira e herva-mattc 
eran1 os h espanboes Lorenzo Vila e Jacinto Palacin, e o 
brazileiro João de Oliveira, residentes em Pozadas, tendo 
o r. º e o 3. º por prepostos no nosso territorio os hespa
nhoes Lino Izaquirre e Manoel Gonzales, e o terceiro o 
brazileiro Leopoldo de Oliveira. 

En1 certos mezes numerosas turmas vinham con1 o 
fim exclusivo de cortar a 111adeira e preparar o matte en1 
catijos, o qual era transportado em noques para o merca. 
do consumidor. 

Havia no angulo dos dois maiores rios, grande quan
tidade de taruman, monjolo, peroba, cabriuva, canjarãna, 
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guajuvira, cedro e louro, sendv preferidas estas duas ul
timas , por mais leves e portanto de mais facil exportação, 
feita ent balsa. 

O pessoal da Commissão de Estradas Estrategicas en
controu com grande nu1nero <le índios. os quaes, conven
cidos das benevolas inte~ções dos exploradores, chega
ran1 á fala. 

Relativamente a esses indios, o Chefe da allttdida 
Com1nissão <liz o seguinte en1 importante Relatorio, es
cripto em Gnarapuava, em Setembro de 1888: 

cc São em geral de estatura · 111ediana, côr amare11o-cla-
ra, trazem os cabellos l0ngos cabidos para as costas, tendo 
apenas cortada uma franja pen<lente da testa. Os do sexo 
masculino teem introduzido no labio inferior, em pequeno 
orificio, um estylete fino de madeira, cujo comprimento 
varia na razão directa das edades. 

u Por esses signaes característicos e pela posição de 
seus toldos, pare~ que se trata dos ultimos representan
te<; dos cahelludos, que o historiador indica corno os anti·
gos povoadores dos dilatados campos do lado do rio 
lguassú, confinantes e inimigos acerrimos dos habitantes 
da coeva provincia de Tayaoba, na maior parte pertencen
tes á nação Guarany, dos quaes certamente adoptaram o 
habito da cultura da terra. 

11 Dão elles notidas de outros toldos a que chaniam 
mocuréca, uns para o lado do lguassú e outros para o 
Norte. 

« Comquanto tenham procurado occultar a existencia 
de campo a oeste do Xagú, conseguiu o Sr. 2. 0 te11ente Pes
soa de l\1ello que, por emquanto, mais conviveu com elles 
e lhes inspirou mais viva sympathia, confissão da exis
tencia de um por elles denominado capito, cuja vereda foi 
indicada por um menino. Tem-se mesn10 percebido a 
proximidade, na picada, dos hab;tantes dos outros toldos, 
com os quaes os ir.digenas do posto estão aliás em cons
tante communicaçào. 

.. 
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<e E ' engenhoso o meio que empregam para ensin<tr ás 
crianças os nomes das aves e de outros animaes. Fonnam 
collares de pen nas e rosarios de dentes e faze111 correr entre 
os dedos, con10 contas, designando o nome do animal a 
que cada um desses ornatos pertence. 

cc Ultimamente tem grassado no toldo uma molestia 
epidetnica que se inanifesta pela tosse e ciiarrhéa, da qua
foi victitua un1 índio velho e que segundo recentes inforl 
mações que tne foram inandadas pelo cacique geral dos 
Coroados Iongj6 (1), te111 grassado tambent nos toldos 
dessa nação, na u1argem do PiquirJ', fazendo alli grande 
devastação. Segundo a con1n1unicação s6 no toldo do Pari 
morreram tres homens, quatro tnulheres e quasi todas as 
crianças. E' possivel que se trate do crup. 

<< Nos ultimas n1un1entos do velho indio arrastou-se 
elle para f6ra do infecto toldo e deitado de costas, lançou 
ao sol seus derradeiros olhéires e expirou. 

<< Dentro do toldo e no togar onde elle dormia cava
ratl:U!lhe os cotnpanheiros un1a cova estreita e o depositaram 
nella de cocaras com tudo quanto lhe pertencera, com ex-

(1) Iongj6 prestou relevantes serviços na conversão 
do gentio da comarca de Guarapuava, on<le auxiliou 
muitas commissões scientificas. Em 1893 foi assassinado 
por causa de um cão de caça, no togar denominado Amola 
Facas, por um preto facinoroso, conhecido pela alcunha 
de Rosinlza. O assassino foi preso e por vezes reclamado 
pelos 1ndios, no intuito de lynchal-o. 

Por occasião da Revolução Federalista, achando-se as 
forças no Xagú, sob o comn1ando do CoronEl Braz Abrantes, 
aprcsentaran1-se a este cerca de 500 indios armados dizen
do que iriam no encalço de Juca Tigre, caso Rosinha lhes 
fosse en tregue .• Esta proposta não foi accei ta, retirando-se os 
indios mais ou n1enos satisfeitos con1 a promessa de que o 
criminoso seria punido. l\tas chegando as forçc:.s t'evolucio
narias em Guarapuava. Rosinha foi solto por ellas, sendo 
porém novamente recolhido á prisão, pelo motivo de ten
tar degol lar a sen tinclla na occasião em que sabia da ca · 
deia sedento de sangue. 
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cepção de uma pistola dada pela comn1issào, de que o ca
cique se declarou herdeiro, e puzeram-lhe un1 tição acceso 
nas mãos cruzadas. 

u Depois, convencidos pelos en1pregados do posto do 
inconveniente da sepultura na propria n1orada, foram en
terral-o do n1es1110 modo e com as mes1nas cerimonias em 
outro logar, collocando sobre a sepultura unia paliçada 
para que não pizasse111 sobre ella.'' 

Das publicações feitas a respeito da colonia do Ig«as
sú, colhemos mais as seguintes inforn1ações: 

« Quasi nada de rigoroso se p6de ainda avançar quan
to ás disposiç'ões chorographicas e n1eteorologicas dessa 
regiã<'. Encontram -se allt terrenos de allu~;iões, de areia e 
argilla, cobrindo os degráos superiores do leito dos gran
des rif)S, abaixo dos ultin1os saltos; leito este quasi que 
inteira1nente de unia formação deno111inada guarany#ca, 
em dois degráos de cada inargE>111, sendo os inferiores de 
altura prodigiosa para podere1n formar a profundidade de 
roo a 200 metros que geraln1ente apresenta o rio Paraná. 
Esta formação de rocha, pela grande variedade de aspectos 
que ten1, conglomerações vulcanicas em u ns pontos e de
trictos rolados por grandes abalos em outros-porá o geo
logo na iinpossibilidade de affirn1ar á primeira vista se 
houve alli tun afastamento subtaneo da can1ada ou antes 
uma submersão, como parece mais provavel no leito do 
Iguassú até os saltos de Santa ~Inda, os quaes se despe
nham por paredões a pru1110 e socayados n1esmo no centro 
do rio e de encontro as barrancas brazileiras, tambem a 
prun10, sem que, entretanto, se note modificação do nivt'l 
nos planos superiores <le uma e outra margem. 

cc Nas proxitnidades das aguas dos rios · a temperatura 
é quasi sempre iuuito elevada ; inas depois da areia e ar
gilla das barrancas, cuj::i. altura é de 50 a 80 metros, ve1n 
a terra vermelha, pouco pedregosa e coberta de uma espes
sa camada de humus em ambiente mais temperado e mais 
para o centro algun1as lagôas ou mananciaes humidos co-
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bertos de capitn, em pontos mais elevados e onde a tem
peratura é a menor de todo o vallt!. Si se afasta do rio Pa
raná, seis leguas a NE da séde da colonia, sobe-se ~ m ra
mal da Serra de l\Iaracajú, onde já o abaixamento de tem -
peratura attinge quasi ã de Curityba. 

<<De modo que em todo o territorio <lo patrimonio da 
colonia,qne ha de ser nunca 1nenos de 100 leguas quadradas, 
encontrar-se-hão os mais variados terrenos, desde areia pura 
alva e finíssima, até a pura argilla, humidos ou seccos, pe· 
dregosos on não, quasi todos em planos horizontaes com 
escarpas nos arroios, todos este3 enc,1choeirados; te1npe
raturas variando entre os extremos de-2• centigrados no 
inverno e 40° (raríssimas vezes) no verão, tendo mais ou 
menos n1édia 30° nesta estaçã~') e 15° naque!la; e altitudes 
de 50"" átona dos rios, de ~oom a 200"' acima das ~arrancas 
e de 400"' a 6oo depois de subir a Serra de ~1aracajú, a 
qual parece partir do Salto do Guayra, vir margeando o 
Paraná, determinando saltos nos rios S. Francisco, jejuhy 
e Ocohy e deste ponto afastar-se para SE até as proximi
dades da foz do Santo Antonio, no Iguasús. 

11 São, pois, dignas de estudo a crosta e a isothermica 
desses importantes e até hoje quasi abandonados e igno
rados sítios, podendo-se mesn10 affirmar que possuem el
les mais de uma riqueza geologica e m~is de um clima 
differente, segundo as altitudes aci111a descriptas. 

11 A vegetação que adorna as barrancas do rio Paraná 
e todo o seu valle, desde a Sena de Maracajú, é verda
deira pintura, embora não se aviste1n carnpos nem as 
altivas anrucarias do planalto. Mas, para substituir esse 
claro, a caprichosa primavera extendeu por tudo un1 tnanto 
multicor, por valles, plainos e escarpas, occultando em 
suas dobras uma California de nova especie e uma Ninga
ra tamben1 de aspecto n1ais novo, mais vasto e deslum
brante .... Com tudo, esta1nos fadados a ser os ultimos em 
mostrar ao mundo civilisado as joias que possuímos. 

S. I>AHANA. 
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11 O viaj<inte que penetrar aquella viçosa e secular fh.>
resta Verá surprc:su ergu~rt:m-.;e p-.>r todos os lados, cheios 
<le u111 hello colorido e formosi:;sin1as frondes :-a peroba, 
ou Palorosa dos paraguayos, cujo diametro <ittinge a 2"' e 
a altura aproveitavel a iom, 111addra côr de rosa, flexivel e 
ductil, qu~ pela sua grande abun<iancia e por melhor pres
ta-se em qualquer construcção, será o futuro de nossos es
taleiros naqudle porto; o ipê on lapaclto dos argentinos, 
que na prin1áv~ra enfeita as encostas co1n suas flores pur
purinas, e cuja madeira de um bello verde escuro amarel
l~d?· além das propriedades já tão conhecidas pela sua 
ng1dez e duração, e de um bello emprego nas 1nobilias e 
artefactos ; a tatajúba, de largas foi has ci!lzentas. se1n 
branco na tnadeira, que, doce no e111oldurar e de grande 
duração, é unia riqueza combinando c111n o verde-escuro 
do ipê o seu bellÍssiino amarello <1e ouro e111 liga · a a-ua 

• e> -

juvira, bella arvore, esguia, de folhas tnittdas e ra111a<Tens 
e> 

abundantes, cuja madeira de veias negras sobre amarello-
escnro é empregada co1no uma das que offerecetn mais 
oonsistencia e duração e por ser a mais <:ommurumente 
encontrada; a c"'briuva, conhecida algures por páo de bal
samo, de u1u perfume suave na casca e cujo cerne, ta1n
bem cheiroso, offerece as mLsmas propriedades da i111buia, 
nectandra conhecida em toda a parte oriental do Estado; 
a guarapiapunha on amarellinha. e a pindahuba ou louro
pardo, arvores alli muito desenvolvidas e abundantes de 

' fibras rectilineas e fornecendo as vigas e taboas as mais 
perfeitas e duraveis : o alecritn, acacia erecta e fonuosa 

' dt folhagens verde-claro e ~ujo cerne, côr de rosa, com-
quanto de pequenas dimen~ões. é o que offerece maior den
sidade e resistencia, a ponto de ser e1npregado pelos sel
vagens em suas penetrantes flechas, servindo a guajuvira 
para os arcos; a canna-fistula, acacia a qae dão o nome de 
mot1jolo por servir de madeira p.:sada e rija na construcção 
dessa mac'hina usada entre os rusticos; o sapuhy, ou erro
neamente cane!la do brejo, cujas fibras apresentam os colo-
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ridos mais vivos , be11os e variado3 que t emos visto em 
madeira; o louro branco e o cedro que, ape::;ar de seretn in
feri0res ás j á me:iciona i as, 1.ttrahiratn por alguns annos os 
extrangeiros e nacionaes err.1;Hos que, em busca da herva
matte, clandestina1nt nte enriqneciam. antes da fundação 
da colonia, com exportai-as para os portos argentinos, 
oncie un1 só cedro por seu volume e belleza de fibras póde 
render ao seu possuidor cerca de q 11i n hen tos pesos ou 
mais, e a peroba cerca de mil ; o guatan1bú, de pouca du
ração, n1as 1nuito resistente; a canella preta, a parda e 
putras nectandras forpecendo excellentes taboados ; a tim 
baúba, de que se faze1n excellentes canôas; o carvalho t: o 
espino de corona, maddras rijas, de belto vermelho ada
tnascado e ainda pouco conhecidas e empregadas nas cons
trucções ; a canjarãna, de folhas parecidas com as do .ce
dro, verdes, longas e empalmadas, e cuja madeira, purpu
rea e branda, é de grande duração ao ar livre; e muitas 
outras, como as figueiras, a copahiba, o marmeleiro, a fa
rinha-secca, etc. , que seria longo descrever nesta ligeira 
noticia. 

,, Encontram-se ainda naquelles ermos outras não me
nos bellas e preciosas arvores fructiferas, sobresahindo :
a guabirobeira, cujo tronco tem cerca de r"' de diametro e 
o todo attinge a 2om de alto, e seus fructos, saborosos e 
sc:m vermes, chegam a ter 4 centimetros de diametro; 
duas qualidades de cerejeiras em baixo dos saltos do 
Iguassú ; iaboticabeiras acima dos mes1nos saltos; o geni
papeiro ou nhadipáguassú dos paraguayos, e mais de uma 
qualidade de araçá nas 1nargens do rio ; e, por todo o 
sertão, a laranjeira apepú e o jaracatá, papayacca, conhe
cida no Norte por mamão de veado, de fructos saborosos e 
que no ardente verão fornece a mais fresca sombra aos des
campados. 

1< A 12 kilometros abaixo da séde da colonia, no rio 
Paraná, avista-se logo um grupo de palmeiras (ierivás ou 
pind6s) tremulando, em um alto descampado, seu& leques 
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em torno do nosso encantador auri-verde pendão e em frente 
ás.casinhas do Governo, donde projectam seus gentis espe
ctros na liquida toalha tnovediça do profundo valle. Alem 
destas palmeiras, encontram-se, mais ao centro, fonnosas 
vigílias dos selvagens, as jissaras on pa!mitos moles, 
com differentes alturas até 20"' de caule, erectas, finas, de 
palmas que são verdadeiras plu111as verdes envernisadas, 
e que são o mais bello ornamento daquellas sombrias pa
ragens. E para mais ornamento destas encontran1-se ainda 
o itubê (philodentro), parasita de largas folhas rendilha
das, muito estiruada entre os rusticos pelos filamentos de 
suas raizes, de que se serve111 para tecidos e cabos, e pelos 
fructos, mais cheirosos e saborosos que a propria banana, 
-?arasita que, entrt outras, está sendo procurada para 
embellezamento dos jardins do Prata, onde plantada mes
mo no só lo desenvolve-se como palmeira, tornando-se as
sim mesmo bella ; differentei orchideas, cactus, higoneas 
e bignomas cobéas, iris e milhares de liélnas; samam
baias (fectus) de innumeras especies e variedades, sobre_ 
sahindo o xaxim de espinlto, de cujo miolo se fazem lin
das bengalas, e a elencisolorosa, ultimamente encontrada 
nos detrictos rochosos dos SRltos de Sa11ta Maria, alegran
do aquelles ermos com o seu perfume mais suave e peren
ne que o resedá. 

'' Emfim. a fauna, como a flora, está cheia de varia
díssimas especies tropicaes ; sobc::rbos jaguares, antas vea
dos, pacas, e outras mil prendas á boa cynegetica ; o ma
cuco, a jacutinga e outros gallinaceos; passaros cantores 
e insectos de tamanhos e coloridos raros. 

« Os rios transbordatn de excellentes e grandes peixes 
co1no o dourado, o manhurujá, o piraguassu, o pirapora, o 
pirapuitã, etc.» 

Acolonia militar do Iguassú está situada á margem 
esquerda do Pataná, 5 kilometros acima da foz do Iguassú, 
tendo á sua frente a Republica do Paraguay, da qual é se-

• 
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parada pelo rio Paraná, e á esquerda a Republica Argen
tina. lhe servindo de divisa o rio /gu.assú. Dista cerca de 
390 kilometros de Guarapuav::t. 

Do centro da colonia, que está em uma eminencia de 
mais de 100 metros sobre o nível do Paraná, se descortina 
este magestoso rio até a distancia de muitos 'kilometros, 
de n1o<:lo a se poder notar ao longe qualquer n1ovimento 
de en1barcações, o que constitue u1na das vantagens que o 
estabelecimento offerece sob o ponto de vista estrategico. 

Possuindo grandes riquezas naturaes. esta colonia é 
um dos pontos de niais futuro commercial que o nrazil 
ten1 em suas fronteiras cont as Republicas do Paraguay e 
Argentina. Para prosperar notavelmente é bastante os~
guinte: que seja dotada .de boas vi~s de communicação, 
que levarão para o nucleo muitos braços para as indus
trias agrico1a e fabril ; que seja alli estacionarla uma 
:fiotilha e que esteja a colonia em cotnmunicação directa 
com .as R-epublicas limitrophes por meio de regular e certa 
navegação flcvial. 

Seu territorio, dividido em lotes urbanos e ruraes, é 
já habitado por avultado numero de pessoas de differen
~es nacionalidadts, na maior parte paraguayos e argentinos, 
que se etnpregam na lavoura. O terreno se prest-:i á plan
tação <lo milho, feijão, tnandioca, c~fé, canna de assucar. 
arroz, algodão, tabaco, bananas, etc. l{a fabricas de fa
rinha, aguardente, assucar, se en1pregando n1uitos no pre
paro da herva-n1atte e no córte de madeiras. 

Existem na colonia olarias e serrarias, montadas pe
los laboriosos innãos Blosset, que se retiraran1 datli en1 
~898, depois de 1nuito se terem esforçado pela prosperidade 
daquella futurosa região. O sitio onde elles habitaram tem 
o nome de Porto .Francez, fronteiro ao Porto de Tacurú. 
Neste ponto o rio Paraná tem notavel profundidade, apre
sentando, porém, pouca largura , a qual não excede talvez 
de 500 1netros. 

• 
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Ha alli un1a zorra p·ara o transporte de cargas da mar
gem do rio ao centro da colonia. 

REINO l\1INER.\L 
O Estado do Paranâ possne quasi todos os n1ineraes 

preciosos, confonne !Se verificarâ pela succinta enumera
ção qne vamos fazer dos que já foram aqui encontrados. 

OcRo.- De differentes locali<lades <leste. Estado tê111-se 
extrahido bellas a111ostras deste importante metal, espe
cialn1ente na zona atravessada pela Serra do Mar e nos 
iuunicipiolS do Assunguy de Cin1a, Cêrro Azul, Votuve
ra.va, Bocayuva. Deodoro, Guaratuba, S. José dos Pinhaes, 
Coritiba , Ca111po Largo, Paln1eira, Castro, Tibagy, Pal
mas, Guarapuava. etc. 

Do n1unicipio de Paranaguá foi extrahído muito ouro 
nos tempos coloniaes, pois que infelizmente na Colonia 
Portugueza ruais se cuidava da n1ineração do que da agri
cultura, que é ~ font€ principal e mais s~gura da riqueza 
das nações. 

O Sr. Pedro Tacques d~ Alnteija Pae~ Leme, auctor 
da Historia da Capitania de S. Vicl'nte, escripta em r772, 
falando a respeito da villa de Paranaguá, diz o seguinte: 

u Tem esta villa minas de ouro de lavagetn, e tio an
tigas que já em 28 de Novembro de 1651 ordenou El-Rei 
D. João IV ao Dr. Luiz Sallen1a de Carvalho, dez;e111bar
gador da Relação da Bahia, passasse ao sul para examinar 
as 1ninas do descobrimento do capitão Leodoro Ebano 
Pereira. 

" Nesta villa houve casa da real offici11a, onde se pa
gavão os quintos do ouro, con1 officiaes competentes ao 
labor d 'ella, e um provedor. entre os quaes foi o ultimo 
de todos o capitão-mór Gaspar Teixeira de Azevt:do, até<> 
ten1po em que se abolio a dita casa, a qual tornou a labo
rar em 1719, sendo provedor della, por provisão do dezem
barg~dor Raphael Pires Pardinho, o càpitão Diogo da Pa2 

\ 
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Caria, que era genro do defunto provedor Gaspar Teixei
ra de Azevedo, que se tinha feito muito distincto no real 
serviço, e florescia pelos annos de r68t, no qual fez re-
1uessa de seis 1nil e trinta e oito oitavas de ouro do rendi
mento dos ditos quintos. 

cc .\s ditai minas até ~gora exist'!nl com utilidade do 
real erario. A casa da fundição extinguio se por se man
dar que o ouro d •aquella comarca viesse a fundir-se na 
real casa dos quintos da cidade de S. Paulo.i> (1) 

Em 1722 o Capitão General Rodrigo Cesar de Mene
~es, que governou a Capitania de S. Paulo desde 5 de Se
tembro de 1721 a 14 de Agostu de ,I727, prohibiu a extra
cção de ouro em Paranaguá, conforme se vê do seguinte 
bando, registrado no Archivo de S. Paulo, e que transladá
mos ipsis-verbis: 

" REGTR.º DE HU BANDO Q.' SE LANÇOU P.A 

SENÃO TIRAR OURO NEM ABRIREM MINAS 

NO PERNAGOÁ. 

u Rodrigo Cezar de l.\'Ienezes, etc.-P<1r justas rezões 
do serv.° de S. Mag.ci. q.' D: g:, e da conservação deste 
Est.", e destas Capp."1 

.. ordeno, e mando q.' nechúa pessoa 
da Villa de Pernagoã de qualq: estado, e condição q' seja, 
tire ou descubra ouro, em qualq.' p.'' daquelle destricto, 
nem no tt:rreno em q' forão as prin1eiras Minas, e fazendo 
o contrario qualq.' pessoa St:!rá preza, e castigada 111ais se
veram:·, e todos seus bens serão confiscados, p." a Coroa e 
fa~. • real, e p. • q' chegue· a noticia de todos esta n1inha 
determinação, e não possão em.ten1po algum allegar igno
rancia Mandei lançar este bando q' se publicará na praça 

(1) Revista do /nstz•tuto Historfro, ton10 IX pag 267. 

A. P.~RAYA' 
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desta cid: e ruas publicas della, depois de reg. "" nos L:· 
da Secretr." deste Gov."; nos da Cautr. ·desta cid." , e ouve
doria geral, se figará no corpo da guarda desta cid. • na 
fonna do estillo., e se passará outro do 111es1110 theor p. • a 
V." de Pernagoá; q' se publicará na pr'lça, e ruas publicas 
della, e se registrará no Livro da Ca1nera, fixa.ndosse de
pois no lugar mais publico da dita Villa, de q' me manda
rão os off." da Camr: certidão de q' assim se executou, p. • 
a todo o tentpo constar do referido. Dado nesta cid: de São 
Paulo aos 12 dias do n1ez de Janeiro de 1722 .-0 Secretr.· 
Gervasio Leyte Rebello, o fP.s. - Rodrigo Cezar de llfenezes .•1 

Em 1730 o Rei de Portugal pedio infonnações a res
peito da descoberta de umas nlinas de ouro, feita em Pa
ranaguá por André Pinheiro, conforn1e attesta o <iocumen
to seguinte : 

,, Dom João por graça de Deos Rey de Portugal, e dos 
Alg.• daq.'" e datem n1ar em Africa Snor. de Guiné. etc.
Faço saber a vós Antonio da Silva Caldeira Pimentel, 
Governador'da Cappitania de S. Paulo, q' vendo se o q' 
1ne escreveo da Villa de Pernaguá André Gonsalves Pi
nheiro na carta de q' com esta se vos rt::mete copia sobre 
varios descobrimentos de Minas, que dis haver naquelle 
destrito, e forma q' tem dado a arrecadação dos Quintos 
do Ouro delles : Me parcçeo ordenar-vos informeis com 
vosso pareçer sobre o q' contetn a d." carta dando a provi
dençia q' vos parecer 1nais acertado ao meu serviço. El 
Rey nosso Sr. o n1andou pello Dr. Manoel Fernandes Ver· 
gas, e Gonçallo Manod Galvão da Lacerda, Concelheyro 
do seu Concelho Ultra1narino, e se passou por duas vias. 
Theodozio de C3bellos Pereira a fes em Lisboa occ. ·• a tres 
de Novembro de mil sette centos t trinta. O Secretario 
~1:' Caetano Lopes de Lavre a fes escrever. M:1 Frz' Va,.. 
ges. -Gonçallo M.'' Galvão de Lacerda.• 

Por diversos documentos existentes em S. Paulo, e 
que foram publicados por ordem elo Governo daquelle Es-
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tado, ~abe-se que houve em Paranaguá uma fundição (t), 
que funccionou desde J 697 a I 7 30. 

O Governo da l\1etropole tinha em Paranagná pessoal 
encarregado de receber o imposto do quinto. 

.hn1 I. 0 de Sete1nbro de 1655, o admini$trador geral 
das 111 ina~, Pedro de Souz.l Pereira, dirig.u u1na provisão 
ã Ca1nara de' Paranaguá, recommendanrlo aos juizes e ve
readores que recebessem -:lo thesoureiro Francisco da Ponte 
todo o ouro quintado e o re111ettessem com urgencia para a 
villa de Santos, afim de seguir na annada que ia zarpar 
para Lisboa. 

A 17 de Abril <le 1656 a referida Cantara recebeu do 
Capitão Antonio Nunes Pinto um arratel de our .> e o re
llletteu, a 22 daquelle inesmo mt:z, ao provedor dos q ·1 i n -
tos reaes, Pedro de Souza Pereira. 

Pelas succintas n otaq historicas aqui citadas, con
clue-se que não foi insig~ificrinte o cabedal extrahido das 
afan1adas Minas de Paranaguá, das quaes hoje se encon. 
tram apenas apagados vestigios. . 

No municipio de S. José dos Pinhaes, nas encostas da 
serra que fórma os valles dos rios Cuaratubinha e da 
Prata, estão as antigas lavras deno111inadas do Saraiva, 
onde actualmc:nte ainda sé encontra ouro, segundo affirma 
o Capitão José Muricy, que as explorou en1 Setembro cl~ 
1897. No referido n1unicipio, no sitio ~hamado Fazendi
nlia, existen1 grandes escavações n 'uma antiga jazid::i de 
ouro, a que dão o nome de Lavrinlias. Esta jazida foi ex
plorada etn 1897, por conta do seu proprietario, Candido 
Machado, sendo encontrados pequena quanti<lade de ouro 
e um rico veio de .quartzo porfirko, conttndo arsenitos de 
cobre, bem como sulfureto de ferro e antimonio. 

(1) Essa fundiçã 1 era destinada a beneficiar o ouro 
extrahido das abundantes nlinas, que ficaram. pelo correr 
do tfmpo, conhecidas ptlo nome de Minas de Paranaguá. 
e que abrangiam as de ?tlorretes, Antonina, Coritiba e S. 
José dos Pinhaes. 

No valle do Ribeira de Iguape ha n1inas de ouro, jâ 
descobertas por diversas pessoas. 

E não admira o facto de se encontrarem jazidas de 
ouro em difterentes pontos do Estado do Paranã, pois, se
gundo uma estatística de Burat, citada por D 'Orbigny, o 
Brazil é o segundo paiz que mais ouro tem produzido, 
presu1nin1lo-se que seja a California o primeiro. 

Ao contrario dos outros ruetaes, que com abundancia 
quasi se apresentam no estado de combinação, o ouro não 
se acha por assim dizer stnão no estado nativo, em fórma 
de pequenos crystaes, palhetas, pepitas. etc. 

De ordinario, neste Estado, o ouro tetn sido encon
trado em terrenos de alluvião, formados pela destruição 
de j~zidas primitivas, onde apparece tan1be1n o ferro e ãs 
vezes o diamante. 

D1AMANTE.- A região diamantifera do Estado estâ 
principalmente no valle do T1bagy. Os rios Yapó e Pi

.languy talllbem contém pedras custosas. 
Os diamantes apparecem nas areias do Tibagy, nos 

numerosos caldeirões e tambem em bancos de cascalho, 
~onhecidos como lavras seccas, a uma elevação maior 
ou menor acima do nivel do rio. As melhores pedras, po
rém, se encontram nos depositos dos caldeirões, consis
tindo em cascalho solidamente ligado por um cimento fer
ruginoso. 

A palavra diamante quer dizer dominante, segundo a 
raiz grega. E com effeito, elle domina e continuarã a do
minar, ora coruscando nas joias dos argentarios, ora pon1-
peando em diademas custosos na loura cabelleira das fi. 
dalgas do Oriente. 

O brilho, a rigeza, o ~ubido valor desta gemma ines
.timavel asseguram-lhe a predominancia sobre as outras 
pedras preciosas. Sua supremacia se firmou desde a data 
em que foi descoberto o meio de sua lapidação, que con
siste na fricção da pedra contra uma placa de ferro cober
ta de azeite e pó de diamante. 
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Os hollandezes, que tên1 a lapidação co1no industria 
bastante lucrativa, conhecem a boa ou n1á qualidade do 
diamante collocando-o na bocca e t0mando-lhe immedia
tamente a temperatura : se estiver frio é verdq.deiro, pois 
que o diamante é a pedra fria por excel11::ncia. 

O dia1nante, depois de lapidado, toma o notne de bri
lhante. E' o 1nais consis tente de todos os mineraes, pois 
fere a todos e não póde ser ferido por nenhum. A sua con1-
posição chiiuica não é mais nem menos que o carbono 
crystallizado e em um estado particular de condensação 
mollecular. 

PRATA. -Suppõe-se que os nossos predecessores a ti · 
vessem extrahido do littoral, sobretudo do logar que é 
ainda boje conhecido pelo nome de Serra da Prata, entrê 
os municípios de Paranaguá e Guaratuba. 

Na fazenda do l\lon te Alegre, no local chamado Ca11i
po da Prata, distante cerca de .duas legnas da cidade do 
Tibagy, dizem existir unia mina de prata. Consta que na 
referida fazenda t:xistem tambem ouro e diamantes. 

CHUMBO.-No ml!nicipio do Cêrro Azul, bem como 
em q~~asi todo o vall~ do Ribeira de Iguape, ha jazidas de 
chumbo e tatnbem de estanho e antimonio. 

Em 1886, figuraram, na Exposição de Berlim, an1ostras 
de sulfato de chumbo, extrahidas do morro do ~1aruruby, 

na Serra do Mar. 
FERRO.~São raros no Paraná os municipios que não 

possue111 este metal tão util e imprescindivel ao h omem. 
Em Antonina, por exemplo, ha uma rica jazida de ferro, 
no togar denominado Mundo Novo, á margem do rio do 
mes1no nome, affiuente do Co1itibayba. 

Com relação á referida jazida assim se expnme o Ba
rão de Teffé, no Relatorio que apresentou ao Ministerio da 
Agricultura, en1 Julho de r877: 

11 O municipio de Antonina offerece á industria uma 
das mais ricas jazidas de ferro conhecidas ; os enormes 
blocos de 70º10 de ferro ostentam-se â superficie de dous 
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morros, situados a menos de 3 leguas da cidade e á 1nar
gem de um rio, que facilita o transporte em poucas horas 
desde as minas até a enseada do Corisco, onde pódem sur
gir navios de 14 pé~ de C6lado .11 
. Entre a referidajazida de ferro e a cidade de Antoni
na existe uma mina de manganez, cons.iderada de primei
ra qualidade por profissionaes competentes, taes como os 
Engenheiros Reid, Chapuis e Lusban. 

CoBRE.-E ' notorio que uo valle do Paranapanema e 
n16rmente no do Ivahy h a n1inas de cobre, de que os je
suítas de Vi/la Rica auferiam enonnes proveitos na gran
de fundição que alli prosperou . 

No rio Jvaky ha uma corredeira a que dão o nome de 
Corredeira do Cobre, devido a abundancia deste n1ineral 
alli existente. 

Nào é desconhecida aqui a noticia verídica de que um 
dos sinos da Sé de S. Paulo fôra fundido em Villa Ri'ca, 
com ~~tal extrahido das terras pertencentes a Província 
do Guayra. 

O Piquiry, perto do ca1npo das Laranjeiras, é çlenomi
nado rio do Cobre, por ter sido encontrado este mineral em 
seu leito. 

AzouGut.-Este precioso n1etal fluido foi já encontra
do em Paranaguá, nos dois angulos extremos da cidade, e 
tambem nos campos do Castelhanos, municipio da Pal
meira, onde existe uma n1ina, casualmente descoberta Pºr 
uma mulher, a qual, lavando roupa n 'utn corrego, en
controu sobre as rugas da roupa, deixada immcrsa 
n 'agua, grande porção de azougue, a ponto de p<>der en
cher com elle um frasquinho, que mais tarde fôra offereci
do ao Sr. D. Pedro II, quando vbitou a Província do Pa
raná, em 1880. A referida mina foi explorada em Julho de 
1865, pelos Engenheiros José e Francisco Keller, que a 
descreveram do modo seguinte : 

« Acha-se a mina a 2 ~ lcguas da fazenda do C_apão 

• 
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d'Anta, a 3 leguas da freguezia da Pahneira, e 114 da mar
gem direita do rio Iguassú. 

" Nasce no valle de um pequeno corrego, tributario 
do n1esmo Iguassú, e a poucos passos de distancia da ha. 
bitação do proprietario do terreno, de nome Francisco 
Antonio Custodio, o qual mostrou-nos o togar onde, por 
occasião de lavagem de roupas, foran1 descobertas as pri
meiras particulas daquelle mineral. 

« Depois de grandes chuvas apparece o mineral em 
globos de differentes tamanhos, até um milimetro de 
grossura ; e encontra-se na areia, que fica depositada uas 
concavidades da rocha, sendo que até agora ainda não é 
conhecido co1u exactidão o ponto de onde parte o veio. 

u Nestas circumstancias o meio mais simples de pro· 
ceder á exame é lavar a areia, depositada no leito do cor
rego, para descobrir-se o togar onde apparecem as pri
meiras particulas. 

11 E' de suppor que os veios de um e de o!!tro lado do 
morro convirjam para o mesmo ponto, e é ahi, por meio 
de c6rtes de 1,5."' de largura (7 palmos), abertos na fralda 
do morro, que deve-se procurar a mina até a distancia de 
10-15"' do corrego, observando com toda a attenção o 
correr e o declive das ca111adas da rocha de pouca consis
tencia. 

11 Quando este processo não baste e queira-se conhecer 
melhor a riqueza da mina, cava-se um poço de 1,5 m. em 
quadra até 6 ou 10 m. de profundidade, empregando em 
tal serviço unia bo1nba de extrahir agua. 

" Se as camadas da rocha offerecerem declive para a 
banda do rio Igu&ssú, a abertura de uma galeria do mes
mo lado, em direcção ao interior do morro, será no futuro 
de grande vantagen1 para a exploração da mina, e servirá 
de exgotto natural ás suas aguas. 

11 A rocha, de cujas ca1nadas compõem-se os morros 
deste logar, pertence á terceira formação, e consiste em 
um grés molle, argiloso, com muita mica, a que damos o 
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nome de Mofasse, e que extrabe-se con1 1nuita facilidade 
por meio de picaretas e alavancas. 

" As galerias e poços precisam <!e pouco revestimento 
de madeira, e serão sufficientes algumas travessas e colum
nas para sustentarem as suas paredes. ,, 

CARVÃO DE: PEDh.A.-Este importar.te con1bustive1, 
elemento preciosissimo da industria moderna, é encontra
do na Lapa. em S. José da Boa Vista, e muito especial
mente no mt:nicipio de Ponta Grossa e na foz do lvally. 

SCHISTO BETUMINOSO.-Este mineral é abundante nos 
municipios de Votuverava, Rio Negro, Ralmeira, Ponta 
Grossa e Guarapuava. 

Consta que nas margtns do rio Negro, tributario do 
lg1'assú, e sobretudo nas deste ultimo rio ha jazidas de 
petroleo e de outras substancias hydro-carburetadas dos 
schistos betuminosos. 

PEDRA HUME.-0 alumen ou sulfato duplo de alumi
na e de potassa, encontra-se especialmente na cQmarca de 
Ponta Grossa. No morro do Borges, distante cerca de 10 

kilometros da cidade do Tibagy, tamben1 já foi descoberta 
uma mina de pedra hume. 

SALITR~.-Encontra-~e no n1unicipio de Jaguariahy
va, onde dizem e~istir un1 grande mor(o deste mineral, 
que jã foi tambem descoberto no município de S. José da 
Boa Vista, á margem do ribeirão denotninado Pescaria, 
tributario do ltararé. 

SAL GEMlllA.-0 sal, como é notorio, tira-se da agua. 
do mar e das minas : o que se txtrahe das minas chama
se sal gemma. Para o uso da cozinha deve ser preferido o 
sal proveniente da agua do mar, porque ella é mais rica 
em clorureto de magnesio, substancia que no estomago se 
decompõe em magnesia e acido chlorydrico, que é o acido 
do estomago e que é tão precioso para a digestão; por1isto 
o Dr. Buti diz que o sal de cozinha não sómente é um ali· 
meuto como ainda um auxiliar da digestão: o seu s<ibor, 
clesagradavel ao animal· homem. augmenta a secrecção da . 



430 
CHOROGRAPHl.A no P.AUA~.A1 

saliva, do sueco gastrico e de.outros productos de ~ecre
cção indispensavel á dissolução e á digestão dos alunen-

tos. 
O illustre medico Dr. Faivre,. fundador da col9nia 

Thereza, des~çbriu nas margens do I vahy minas de sal 
ge111ma e tambem êarbonato de cal e outros mineraes. 
Este sal é limpido ou branco, ás vezes accidentalmente co
rado de vermelho ou azul, .apresent~ndo aspecto vitroso. 
E' formado : de sidio e chloro, por conseguinte de grande 
utilidade nos t~rrenos destinados á criação do gado. ·J 

Relativamente ás referidas 111inas de sal, assitu se ex
primiu o illustrado Engenheiro Antonio .Rebouças: 

u A exploração dessas minas e a refinação do sal cons
tituirão uma excellente industria, logo que con1eça.:r ª "_na
vegação fluvial no Ivahy e nos outros grandes confluentes 
<lo Alto Paraná. 

" O sal é um dos generos mais procurados no interior 
·. do Brazil: é facil de con1prehender que elementos de ri
queza não offerecerão as minas do Ivahy, quando ellas po
derem fornecer sal ao interior de S. Paulo, de Goyaz e de 
Matto Grosso. >> 

Com effeito, para saber-se que não é facil ás .vezes a 
acquisição de sal em certos pontos do interior do ultimo 
Estado acima referido, e que nos é limitrophe, transcreve
mos abaixo o que disse a este respeito, no seu interessan
te livro Expedição de Matto Grosso, á pagina 311, o Segun
do Tenente Alfredo d 'Escragnolle Taunay, que fe.z parte da 
commissão de engenheiros junto ás forças em operações 
no Sul de Matto Grosso, e111 1866: 

u Ha grande carestia de sal : apenas existem dous ou 
tres alqueires, que estão sendo vendidos. 11 

F. logo em segoida accrescenta em nota : 
•O modo por que se vendia o sal uos ~lorros era cu- · 

rioso: cada colher pequena de sopa custava 16$000, de ma- · 
neira que o alqueire devia de muito ultrapassar o preço de: 
600$000, em Cuyabá.11 

... 
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BISMUTHO. - En1 Tamandaré ha u1na mina de bismu
tho, jâ explorada. Este valioso metal, pe!o seu brilho e 
pela sua grande fuzibilidade, é aproveitado co1n vantagem 
nas artes. Com o chumbo e o estanho, en1 certas propor
ções, elle constitue a in1portante 1iga de Darcet , applicada 
em fórma de placas <le segurança nas machinas de vapor. 

Como se Yê, é mais uma riqueza natural que o Par:l.ná 
couténi. 

MARMORE.-Tem-se encontrado jazidas de marn1ore 
nos municipios de Paranaguá, Cêrro Azul. Bocayu va, Co
ritiba e Guarapuava. 

De B'Ocayuva já foran1 extrahidas bellas amostras de 
n1armore branco, roxo e rosado de uma pedreira situada 
no togar denominado Lagoa dos Patos. 

PEDRA DE AMOLAR.-Esta pedra é encontrada em di
fferentes pontos deste Estado, onde abunda o grés. Entre 
a~ cidades da Lapa e Rio Negro, por exemplo, ha uma 
jazida de pedra de an1olar de boa qualidade, con1 que jã se 
têm feito excellentes reboles. 

Em Junho de r898, o italiano Antonio da Ros 
descobriu, nas colonias Antonio Prado e S. Venanci0, 
ja1;idas de grés optimo para m6s. Dessas jazidas têm sido 
extrabidas excellentes pedras, preferidas nos n1oinhos, 
por superiores e excessiva111ente mais baratas do que as 
in1portadas. 

ARGit..LAs.-Em todo o Estado enc.ontram-se, ·e com 
notavel abundancia, diversas especies de argillas excellen
tes â industria ceran1ica. Entre a grande variedade ·de ar· 
gitlas que aqui ha, apparece o ocre, que ten1 bastante ap- · 
plicação, con10 é sabido : serve para destemperar as tin
tas, para o fabrico de papeis pintados, de lapis de côres, etc. 

O kaolino existe com abundancia nos municípios de 
Coritiba e Cêrro Azul, e sobretudo na Lagoa das Almas, 
municipio de Araucaria. E' uma substancia que ainda ha 
de abrir largos horizontes á nossa futura fabricação da 
louça, permittindo o preparo de artefactos de porcellana. 

• 
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A argilla, que no P:iraná existe em grande copia ã 
espera de braços para transforn1al-a em interessantes p~o
ductos artísticos, é aqui só111ente aproveitada em maior 
escala no fabrico de telhas e tijolos, destinados ás cons-
trucç&s locaes. . 

Em algumas colonias dos arredores da Capttal e'ttlór
n1ente no littoral se fabricam tautbem muitos vasos, taes 
como pant:llas, potes, n1oringas, copos, etc., porfm tudo 

. ainda de apparencia rudimentar. 
No municipio de Coritiba ha bastante n1arga. que 

i::erve tatnbe1n para o adubo das terras de lavoura despro-
vidas de calcareo. · · 

GRANITO E GRÉS.-0 granito, que constituc a base da 
formação geologíca do grande e soberbo territorio ~arana

euse, é abu~dantissimo, sobretudo em toda a região do
minada pela Serra do 11-Iar. 

O grés avulta nas grandes bacias dos confluentes do 
Paraná. 

No segundo Planalto encontra-se o grés desde a Ser
tinlia até a Serra das Furnas, podendo soffrer uma ex
tracção constante durante 111uitos anno~, sem se extinguir. 

Entre Castro e Ponta Grossa e entre esta cidade e a 
<la Palu1eira ha muitos bancos de grés, abundante dt! 
quartzo, cujas -superficies torman1 ondulações cxquisitas 
que attrahem a cun~sidade dos viajantes. 

O basalto, que parece formar o maravilhoso Salto das 
Sete Quédas, é encontrado -na extren1a occidental do Esta
do . . E' uma rocha compacta, ennegrecida, dura, tenaz e de 
apparencia ho111ogenea, composta inais essencialmentt! de 
pyroxeneo e feldspathos e ferro titanado. Esta rocha faz 
parte do tt:"rreno vulcanico dos períodos supercretaceo e 
alluvional. 

Pela ligeira especificação que acabámos de faze~. co:1-
clue-se que o reino n1ineral do Estado do Paraná se tmpo · 
naturalmente pela grande variedade de cabedaes que en
cerra. 
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Na Exposição Provincial dt! 1875, conforme se poderá 
vtrificar do Catalogo qut foi então impresso, figuraram 
lindas amostras de ouro, extrahidas dos 111unicipios de 
Campo Largo e Votuverava; de ferro dos municípios de 
Coritiba, S. José dos Pinbaes, Antonina, Rio Negro, ja
tahy e do aldeiamento do Paranapanema, que hoje jã não 
existe; sulfureto de chun1bo, da colonia do Assunguy, 
hoje cidade do Cêrro Azul ; enxofre, extrahido de rochas 
1nicaceas e feldspatbicas, do municip·io de Campo Largo ; 
quartzo bicolor, de Guarapuava e do Jatahy; agatha, dos 
municipios de Guarapuava, Assungny e Tibagy; hepi<lo
lite (111ica dourada para seccar escripta), ~xtrahida do lta
raré; ant11aradte e carvão betuminoso, do sertão de Gua
rapuiiva e do município de Ponta Grossa; lousa calcarea, 
do Arraial Queimado, hoje município <le Bocayu va, e do 
logar deno1ninado Ca1upo Magro; ocre, do n1nnicipio da 
Lapa; pedra de afiar, do Jogar chamado Trapqueira; dia
mantes, do município do Tibagy; crystaes e1n fórmas de 
prismas hexagonaes obliquos, do rio Brajautuba, munici-. 
pio de Paranaguá; madeira fussil, da Serra da i{ibeira ; 
estalactites e estalagmites, extrahidas das grutas da Mai
taca, em Bocayuva, e do Tapirussú, em Votuverava; sa
bão mineral (terra saponacea), do Assunguy. l\fuitos em
pregam esta substancia na lavagem da roupa e ~os outros 
111isteres que reclamain a presença do sabão. Dize111 ainda 
que os aborígenes serve1n-se delJa para lavarem o corpo. 

Ultimamente o Capitão José Muricy encontrou no Io
gar chamado Pedra Branca, á margem do rio Bariguy, 
um rico filão de quartzo contendo sulfureto de ferro, anti
monio, arsenito de cobre e galena, não tendo verificado a 
presença de ouro. 

AGUAS .MINERAES 
Muitas fontes de aguas mineraes já foram desco

bertas neste Estado. Além dos climas amenos e variados 
que o Paraná offerece, segundo a diversidade das posições 
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geographicas de suas differentes localidades, os valetudi
narios e convalescentes de quaesquer molestias encontratn 
ainda nelle o precioso recur.50 das aguas 1nineraes para re
tt:mperar a saude. 

No togar denominado Cliupados, perto da freguezia 
Therezina , ha unia fonte de agua sulfurosa, descoberta 
pelo Dr. Faivre, que em 1867 remetteu amostras dessa agua 
á Exposição Nacional. 

Consta que pessoas atacadas de molestias cutaneas e 
syphiliticas tên1 attenuado os seus soffrin1entos com <> uso 
da referida agua. 

Na Exposição Provincial de 1875, figurar~n1 amostras 
de agua alcalina, extrahida do municipio de Votuverava. 

O Dr. Muricy, no seu interessaJte opusculo Ligeiras 
Noticias Sobre a Provi'ncia do Paraná, publicado em 1875, 
diz o seguinte : 

ci Uma abuntaute fonte de agua sulfiaosa thermal exis
te, a 36 kilometro~ de Curityba, junto ao caminho da colo
nia do Assunguy, freguezia de Votuverava, em uns terre
nos do Brigadeiro Manoel de Oliveira Franco. Sua tempe
ratura, segundo as informações de pessoas fidedignas. é 
de mais de 80º centígrados ; e a vertente, bem abastecida, 
fórma um regato, offerecendo diversas temperaturas â me
dida que se afasta da sua nascente. 

«O logar é de facil accesso e muito apropriado para 
uni bello estabelecin1ento de banhos, deparando-se ahi á 
distancia inferior a l kilometro, com t1111 local secco e 
plano, excellente para unta povoação regu1ar.n 

Na co1narca da Palmeira, nos campos que pertence
ram ã Baroneza do Tibagy, dizem existir uma fonte de 
aguft mineral de grande in1portancia. 

Na comarca de Palmas, á margem esquerda do Ckapec6, 
tributario do Uruguay, e na direita deste rio, existem algu
mas fontes de aguas mineraes, casualtnente descobertas 
por caçadores, que as denominaram enxofradas e catingo-

' 
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sas. Essas aguas jã têm restituido a saude a muitas pes
soas affectadas de different~s molestias de origem syphi
litica. 

Em i882, o illustrado ·medico Dr. Ismael da Rocha 
visitou as referidas fontes ; e, da brilhante descripção que 

Publicou na União Medica extrahimos as se<Yuintes linhas· 1 o . 

u •••• As fontP.s do Chapecó são em nutnero de cinco, 
seguindo-se umas ás outras, e tão proximas que póde-se 
com razão acreditar que todas provêm de um unico ma
nancial, oriundo das can1adas profundas do so1o, con1 diL 
ferentes pontos de eincrsão, de 111odo a simularem outras 
tantas vertentes. Esta supposição é muito admissivel, se 
attender-se á identidade de caracteres que todas offerecem, 
1nostrando a mesma temperatura, a n1es111a limpidez crys 
tallina da agua, a mes111a unctu0sidadt , os 1nes1nos ~apo
res, a mesma densidade, o n1esmo cheiro, o mesmo sabor, 
eu1fim, as mes1nas propriedades therapeuticas : o exan1e 
de uma abrange o de todas as outras. 

<< l\s aguas do Goyo-En (1), accrescenta o illustre fa
cultativo, acham-se na margem direita deste rio, defronte 
de uma formosa ilha circumscripta por unia grande corre
deira. Dista111 uns 3ü ou 40 metros da margem do rio, e 
situadas no de~live elo barranco, ocêupatn uma pcsição 
muito 1nelhor <lo que as do Chapecó, porque nunca são co
bertas, co1no as outras, mesmo pe1as maiores enchentes 
do Goyo-En . 

11 Occultas no inatto espesso, q1.1e 111argina o rio, estas 
duas fontes nunca seriam descobertas se não fosse a abun
dancia de caça, que vem beber-lhes ·a agua, e que desper
tou a attt nção dos caçadores em viagem de recreio pelo 
Goyo-En. 

« Estas aguas apresenta1n melhores caracteres que as 
do Chapecó, tendo, porém, ainda menos pronunciados 
cheiros e sabor hepaticos, e sendo inferiores e111 tempera-

(r) Nome pelo qual é tan1bem conhecido o rio l 'ruguay. 

I 
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tura (27º C.), pois são quasi frias. Seus effeitos nunca fo
ratn apreciados, porque nunca receberam a visita de doen
te algum. 

11 São susceptiveis de grandes ntelhoramentos, visto 
que a sua posição o permitte. O terreno que as circumda 
é pedregoso e offerece, portanto, mais firn1eza para uma 
obra permanente. Talvtz algum dia sejan1 mais procura
das do qut as do Chapecó, si se ccnhecer que, apesar de 
sen·m ruais frias, encerram 1naior quantidade de principios 
n~ineraes : as fontes mais quentes nen1 se111pre são as nlais 
ncas. » 

No immenso e su1nptuoso 111unicipio de Guarapuav~ 
existen1 diversas fontes de aguas thermaes, sendo quasi to
das sulfureas. Apenas unta, a fonte de Santa Clara, na 
margem direita do Jordão, foi analysada : é alcalina e sul! 
temperatura é de 30º C.; todas ellas achan1-se nos valles 
dos rios maiores, "' Iguassú, Jordão, Cavernoso e Ivaky. 
Sua temperatura em geral varia entre 28º a 32ºC. 

No municipio do Tibagy ha as seguinte.s fontes de 
aguas mineraes: duas á margem do lmbakú; uma na fa
zenda do Vorá ; uma no logar denominado Barra Grande, 
e um:.\ no bairro do A.mparo, distante da séde do municipio 
33 kilo1netros, mais O'!l menos. 

Dizem que a agua da fonte do An1paro é salobr~. tepi
da e promove copiosa transpiração. Seu uso, segundo nos 
informa1n, ten1 sido e:fficaz em diverso5 casos de paralysia, 
rheun1atismo, catharros pulmonares e visicaes, e tan1bem 

contra algumas 1nolestias de pelle. 
No Jogar cha111ado Puxa Nervos, distante cerca de 3 

leguas de Jaguariahyva, existe uma fonte muito frequen
tada por doentes vindos do Estado de S. Paulo e até do de 
Minas Geraes. 

Apésar das aguas mineraes do Paraná não terem ain
da passado por escrupulosas analyses chimicas, a expe
riencia, todavia, nos induz a crer qut- não são ellas infe
riores ás dos Estados de Minas Geraes e Goyaz, tão exal
tadas por Saint Hilaire e Ayres do Casal. 
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REINO VEGETAL 

O Estado do Pa1anâ possue unta flora fidalga t: opu
lenta, não só pela extrt:ma variedade de f6rmas e porte 
dos robustos troncos de suas florestas, como ainda pelo 
pomposo e luxuriante colori<lo de sua f0lhagetn e matiz de 
suas flores. A natureza, que para nós se mostra de uma 
pradigalidade esbanjarlora, outorgára ao Paraná cabedaes 
preciosos nos tres reinos da n?.tureza. 

Só no reino vegetal dotou-o o Creador de duas ines
tin1aveis riqutzas :-as florestas de ilex e de arat.tcaria. 

De todos os Estaàos da Federação Brazileira, o Para
ná é aquelte que 111aior so1nma de pinheiros offerece á 
construcção naval. ciYil e de tnarcenaria. Quem sobe 
a Serra do Ma1, quer pela antiga estrada da Graciosa, 
quer pelo caminho de ferro, nota desde o Planalto de Cori-

. tiba betlissin1os pinh~iraes, ora formando capões, ora ex
tendendo-se até se perderem de vista. 

. São thesouros inexLauriveis de que infelizmente ain
da pouco nos aproveitámos, e que ficarão reservados para 
fazer a felicidade de gerações mais operosas e destras nos 
torneios edificantes da fortuna. 

Aqui não ha hyperbole : pa_ra se fazer uma pallida 
idéa da magnificencia do reino vegetal neste Estado, ~ 

bastante ler-se os respectivos c.atalogos dos productos ve
getaes ren1ettidos ás antigas exposições provinciaes, e mes · 
mo á~ universaes de Philaclelphia, de Paris, de Vienna, de 
Berlin1 e de Chicago. 

As irnmensas florec;tas paranaenses, atravessadas por 
grandes rios, arroies e ribeirões de excellentes aguas po. 
taveis ; os extensos e bellos campos que se encontram nos 
Planaltos, cheirando á limão mimoso, apresentando um as
pecto aveltudado, semelhante a um desmesurado tapete 
verde, caprichosamente guarnecido de flores e bordado de 
prados e graciosos _bosquetes de pinheiros,-tudo isto 
concorre para tornar surprehente a flora do Paraná. 

• 
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Os magníficos e inexgottaveis pinheiraes, que são o 
principal caracteristico das zonas temperadas do Estado, 
constituindo uma das suas principaes riquezas, extende111-
se desde os ultimos declives da Serra do Mar até perto 
da freguezia Therezina, etu uma superficie de mais de 300 

kilon1etros de lRrgura sobre 1nuitas leguas de t!Xtensão. 
Encontram-se elles sómente nos Planaltos, onde o clima é 
te1nperado ; nas depressões e nos valles dos grandes rios, 
onde predotnina o clima inttrtropical, e por isto a vege· 
tação é mais viçosa e luxuriante, os pinheiros rarean1 e 
quasi que desapparecetn. 

Os pinheiros são abundantes, de porte perfeitamente 
recto e de uni tmn silvestre e imponente. Nascen1 nos lo
gares elevados, crescem e se desenvolve1n extraordinaria
mente, ora fonnando grandes florestas, ora constituindo 
pequenos bosques a que dão o non1c de capões. 

O Estado do Paraná é pois a zona por excel lencia dos 
pinheiro3, Com seus troncos de 111ais de 30 metros de cotn
pritnento, tendo tnuitos cerca de 2 métros-0.e diametrô, 
p6de-se dar a essas arvores colossaes o primeiro Jogar en
tre as mais altas das florestas paranaenses. 

Em 1893 um enonne pinhdro; dividido em tóros, com 
raizes e galhos, foi remettido para Chicago, atin1 de alli 
figurar na Exp'.:>sição. Esse pinheiro n1edia 3"',5 de diame
tro na base e 43. m de cotnprimento; não chegou ao seu des
tino pelo facto dos vapores se negarern :.:. transportal-o, em 
col)sequencia da enorme grossura dos t6ros. 

A marcenaria os emprega com grande vantagem, so
bretudo pela elegancia das côres brancas, azuladas e escar
lates, e a constr!lcção civil encontra muitos elementos de 
perfeição e commodidade no desenvolvimento rectilineo 
dessas arvores ajmiraveis, que são as mais preciosas des
tas regiões, segundo Saint Hilaire. Annualment~ fructifi
cam com tal abundancia que os índios encontran1 u1n ali
ment0 certo e nutriente nos seus fructos, tambem n1uito 
apre.::iados pela população dé origem. civilisada. 
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O pinheiro (araucaria b1as1'lieNsis,, /anz. das coniferas, 
Ricliard) é de longa duração nas constn1cções internas li..: 
vres de humidade. ltnmerso n 'agua conserva-se verde du
rante tunito tempo. Os se11s n6s servem. de cotnbustivel de 
força ignea egual a do carvã0 de pedra. e se prestan1 tam
bem para adornos e utensilios do1nesticos feitos en1 tornos. 

Alén1 dos pinheiros, são ta1nbem abundantes no Pa· 
raná as seguintes n1adeiras :-a itnbuia (bignonia parana
ensis), n1açleira de grande resistencia e lindíssima quando 
envernizada. E' de grande merecimento, não s6 pela sua 
durabilidade notavel como ainda por ser um dos inais vo
lun1osos especin1ens das florestas de Seria-acima : o tron· 
co, cuja grossnra attinge até I. m50 e I. mso de diametro, 
é geraln1ente pouco extenso e, de certa parte para cima, 
cheio de galhos, que são ta111be111 aproveitados. Ha bn
buias de tres côres :rosada, preta e an1arella. 

O jatahy ( hymenaea stigonocarpa, Mart.) é tan1bcm 
uma das t!1adeiras mais apreciadas que aqui ha; della se 
extrahe a resina animada dos antigos, de tanta applicação 
tberapeutica contra as affecções catarrhaes. Não ha quem 
desconheça o proveitoso preparado medicinal, extrahido 
desta madeira e que por ahi corre com grande fama sob o 
nome de alcatrão de jatahj. 
' O balsamo, mais conhecido por oleo vermelho, e cujo 

tronco excede quasi sempre em grossura ao do jatahy, é 
utna rica madeira de lei que se encontra em differeutes 
pontos do· Estado. 

O angico ( piptadenia colub1ina de Bentk,- acacia angi
no de lltf art.), madeira excellente para construcção civil e 
naval. A casca contêm muito' tanino e é usada nos cor
tumes. 

O taruman ( vitex tarunian ), de cerne quasi indestru
ctivel porém de fóttuas tortuosas ; o cedro ( cedrella brasi
liensis) ; o louro (chryptocaria tu/cola) ; o araribá ( ararihá 
preciosissima) i a aroeira (schinus terebinthifolt'a) ; o araça
piranga (psidium àraça ) ; a peroba ( aspidosper1num pet'o-
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ba) ; o angelim ~andira antlzelmintica) • o jacarandá ( mtz
cllaerium -incorruptibile) ; o guarajuba (vicentia cincinnla) ; 
o carvalho (qurrcus); a guajuvira (patagonula americana); 
o açoita cavallo lluhea divaricata) ; a cabreúva (myrocapus 
jrondosus); a cajarãna (cab1a/(a cajarana);a cereja (cerasus 
pe1aicifotia) ; a figueira brava (ficus doliaria) ; a gnabiro
beira (psidium guasumifolium, fa11i. das mvrtineas, St. 
Hil.); o ipê (lecoma ipé); o sassafraz (ocotea 01mbarum) ; o 
guaraetâ (chr,.sopkillum) ; a n1assaranduba ( vlimusops e/a .. 
ta ) ; o guanandy (calopliyllu!n, b1"asiliensis) ; 3 orucuarana 
( 1nieronima alclzernoides ) ~ a ca11ella, de differentts côres 
(nectandra); o gequitibá (ca1ianiana) ; o monjolo (pitluco
lobittm); o cambará ( quatana); o guarapcrê (wehnnannia 
hirta); etc .. Alé1n destas, aug1nentan1 a riqueza :ficre~tal 
paranaense muitas outras madeiras egualn1ente preciosas. 

Ha tambe111 nas nossas n1att'3.s muitas qualidades dis
tinctas de cipós, que serven1 uns para o fabrico de bêtas, 
cabos e amarras de navios, sendo outros de uso exclusivo 
da n1edicina, prestando-se alguns para differentes tecidos. 
Destes cip6s se destaca um que se torna digno <le nota por 
poder ser em pregado co111 grande successo em delicados 
trabalhos : é o cipó-florão ( baukinia para11,aensis, fam. das 
sapindaceas), que se encontrd enlaçado em grandes arvore
dos. A sua introducção na nossa 1uarcenaria é devida ao 
venerando Director do 1\1useu Paranaense, Dezembargador 
Agostinho Ennelino de Leão, que 111andou preparar diver
sos moveis embutidos com o referido cipó afi111 de figura
rem na Exposição de Phyla<lclphia, em 1875. 

Cultiva-se ein Coritiba o chorão ( salix alba) con1 que 
se fabricam inobi\ias, cestas, etc .. 

Pela ligeira e deficiente enun1eração qne acabámos de 
fazer, vê-se que o Paraná contém grande copia de madeiras 
excellentes a todas as construcções. 

No seio deste vasto en1poreo de riquezas naturaes a 
111edicina encontra optimos r~cursos therapeuticos. Dentre 
as plantas medicamentosas que o nosso Esta1lo possue em 
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profusão, sobres<ibe1n as seguintes :- asnlsaparrilhn (sm-::
lex paranaeitsis) 1liaphorctica, bra11Lla1nente nauseosa, de 
g rnnde vantage1u no tratan1ento da syphilis. das 1noles
tias de p(;:lle, do rheumatisruo, en1 fórma de cositu<:nto 
brando, sin1ples ou con1 leite ; a japecanga (smilex para-
11aensis), que te111 quasi os n1esn1os effeitos 1nedicinaes da 
salsaparrilha: a avenca (adiantl1um capillus) ; a artemisia 
(artemisia vulgaris) ; o velame (croton campestris) ; o cipó 
rnil-hom-ens (aristolocfria C)!móifera, Mart.); o cipó tin1b6 
(pauliniapllznata, Lin); o cipó irubê (philodelld10 imbé, 
fant. das aroideas, llfnrt.); a abutua (coculus cineraccus, St. 
1-lil.) ; o açafrão (zinziber cli1'vsanlhum); o gengibre (ze'nzi
ber) ; a lo;:;na (artemisia absynt!zum) ; o poejo (mentha pule
jeum) ; o stran1onio (datura stramonium, Lin.)'; o cidró 
(ve1bena lnphylla) ; a alfazen1a (lavandula spica, Lin.); a 
salva (malva rotundifolia); a trapoeraba (tradescantia diu· 
n:tica) ; a herva cidreira (11ielissa officinalis) ; a herva de 
Santa Luzia (eupllor'bia btasiliensis) ; a tanchage1n ( plan
lago); a espelina (pe1 iantltopodus espeiinn.fani. das cucurbi· 
laceas, llfanso), aconselhada pelo sabio n1edico Dr. Faivre 
contra a syphi1is, epilepsia e como antidoto contra o vene
no de cobras; cresce de preferencia nos cerrados e muitos 
a conhece1n tan1ben1 pelo nome de pinga de can}'ó; a 111a-

1nona ( tirinus commullis, fam. das euplzo1biaceas, Lin. e 
.Spl.); a baunilha (vanilla aromalica), qne dá perfeitan1en· 
te nas regiões qt1entes do Estado, con torn1e experiencias 
feitas t111 Paranaguá e sobretudo á margetn do ·l vahy, onde 
fontt:n encontrados vestígios da.cultura de~ta planta, feita 
pelos jesuítas de Villa Rica ; o alcaçuz ( periondria dulcis, · 
Mart.) muito abundante no Norte do Estúdo; a borragem 
(borrago officinabs, Lin.) ; o sabugueiro (sambucos cnna
densis, ; a 111acella ou ca111on1illa vulgar (matricatia chamo
n1illa); a quina (cesh·1tnz pseu.do-qutlla,fam. das solaneas); 
i.l jalapa do campo (cortvolvulos pauNstanus, !Jfanso) ; a 
s <:: te sangrias (cupl!ea 1tigrata) ; o mentruz ( rlzngodia an· 
tlzelminlica) ; a batata de purga (convolvulos ope~c11lat11s); a 
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arruda (kypericum teretiusculum, fam. das rutaceas) ; a 
ht>rva doce (anúu1n vulgaris, fam. das 1tmhelliferas, Li·n.) 
o endro (anetkum graveoleus); a fava de Santo Ignacio 
(/avillea tribo/ata) ; a quassia. (simaruba officinalis, L ·in.); 
o taiuiá (trianosperma tayuyá, Mar!.) , planta herbacea tre
padeira, a sua raiz é considerada como purgante energico 
e é tawben1 empregada contra a syphilis e a hydropsia; o 
agrião (nasturciuni offici1Lale), t:111pregado como salada e 
con10 antiscorbutico, seu sueco, qu~ contém iotlo e enxo
fre, é usado en1 xarope contra molestias do peito e do figa
do ; a cicuta ( cic1tla officinalis, fam. das umbellijeras ), 
planta venenosa que cresce juntan1ente com o agrião ; a 
curraleira (croton anlisyphildicus, Meissn.), assim chama
da por crescer muito ao pé dos curraes, as folhas e as rai
zes são aromaticas- e empregada~ em infusão con10 sudori
fico e estimulante; usa-se da decocção tambem para lava
gem de ulceras, e a n1aceração em alcool é considerada es
pecifico contra a syphilis ;. a alfa vaca ( ocimum gratissi·
mu1n) planta cos111opolita, 1uas que hoje pertence ã nossa 
flora, cresce em togares cultivados e floresce na prin1ave
ra, é reputada sudorífica e antispasmodica ; a ataúba 
(guarea tuberculata, Vell.) arvore abundante á beira cios 
rios do Norte do Estado, a casca é etupregada como pode
roso depurativo; o carrapicho (triumjetla semitriloba); a 
carobinha do c:uupo ( jacarandá subrhohea) considerada 
energico antisyphilitico e contra as ul~er~s e boubas ; a 
casca d 'anta (drimys winlcri), que além de s er arbusto or
narnental, é consider::ida 111edicinal, servindo co1uo tonico, 
febrifugo, excitante e estomachico; a carqueja ( baccharis 
genistelloides), que se alastra pelos can1pos, é preconisada 
cotno tonica e fc:brifuga, por causa do principio an1argo 
que contém; a carqueja é tclmbem emprt-gada nas falsifi
cações da cerveja, etn substituição ao lupulo; o cipó chum
bo (cuscuta racemosa. !lfa1t.) , e111pregado, segundo o Dr. 
Caminhoá, como tue<licaiuento diuretico e em cosim~nto 
contra ciarrhé~s sacguinoleutas, inflan1mação das glandu· 
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las e. hydropsia; Cbernowiz diz ser esta planta tamben1 
apphcada contra as molestias do peito; -a douradinha 
(wallheria communis, .St. Hil), é reputada en1etica, anti
dysentc-rica e sudorifica ; o espinho de carneiro (xantllittm 
strumarium), assin1 chamado por causa das capsulas espi
nhosas que 1uolestam os carneiros, é us3do en1 banhos 
contra tu1nores, e é tido como resolutivo e en101liente ; o 
fode~º:"º (cassia ~finis, Bentli.), en1pregado contra a hy
drop1s1a e 111olest1as do figa<lo, a casca da raiz é diuretica 
e tonica, e as folhas dizem ser purgativ:.s; a herva de 
Santa Maria (chenopoilium ambrosioides), en1pregada como 
antbeltnintica e insecticida ; a berva de lagarto (cascaria 
sylvestris, Sw!11tz), reputado precioso ren1edio para o gado 
hervado, este vegetal é procurado e comido pelo lagarto 
quando mordido pela cobra ; a herva santi (baccliaris vu.l
neraria, Bake1 ), assim denominada pelas virtudes que en
cerra, suas folhas pisadas são applicadas contra ulceras· , 
a berva tostão (boerhavia lâbsuta, U-ild.) que conté1n um 
sueco a1nargo e serve de resolvente nas congestões hepati
cas, empr~garn-se as folhas em infusão; a po..iya ( polyga 
la coma/a, Mar!.) , cuja raiz é considerada emetica e é usa
da nas bronchites catarrhaes, esta planta é •.im 1 das tnais 
preciosas da mo.teria 1uedica brazileira; ~ Estado de Matto 
Grosso tira grande proveito com a exp:>rtaçlo della. A ju· 
rubéba (solaftum paniculatum,) empregada COIU) excelle11-
te antisyphilitico; o para-tudo ( gomphrena officina/is, 
JJ-Iart.), que floresce na prin1avera; a raiz, amarga e arotn 1-

tica, é applicada co1no tonico estin1ula11t= co:itra o fastio, ' 
debilidade, diarrhea, febres intermittentes, e dizem que 
até contra 111ordeduras de cobras. 

Entre as plantas de acção venenosa, occupa saliente 
logar a tangaraca dos indios de Goyaz, tambem conhecida 
pdo no1ne de kerva de rato, ou simplesmente lierva brava. 
Este vegetal tem violenta acção deleteria, e o infeliz qua
drupede que o ingere apresenta logosymptomas de intoxica
ção e succumbe infalliveln1ente. O animal env'!nado com 
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este vegetal , ou !1cr1.'ado, conforme a exprc·ssão dos estan· 
cieiros. con1eça i1n1neriiata1uente a inchar , ~ohn:tudo o 
abdo111en, cujos m 11sculos contrahem-se forten1eute. A 
marcha do soffri1uente apresenta diversas 1,bases: a victi-
1na perde o appetite e as forças, teu1 vertigens e sêde ex. 
cessiva, roja-·se, estrebucha convulsamente e 111orre curtin· 
do do·res sem duvida crudelissitnas. 

O reino vegetal do Paraná tn1nben1 é rico em plantas 
resinosas, oleosas e leitosas, e em fibras t~cive i s . 

Entre os · innun1eros elen1entos de progresso indus
trial, que tanto avulta111 neste Estac1o, poderá figurar a 
cultura da ra111ie, preciosa planta texti1 já perfeitamente 
acclima.da no Brazil. Na Capitdl Federal, os proprietarios 
da fazenda Ramie, antiga Sampaio, situada no Porto das 
Caixas, expuzeran1 no salão d '0 Paiz , en1 r89r, varios 
pés de ramie vt:rde (urtica utilis tenacíssima) e ratnie bran
ca (urtico. nivea) , fibras brutas e preparadas dessa planta, 
grande variedade de cxcellentes barbantes, fios e cabos, 
feitos con1 fibras do alludido vegetal. Nessa interessante 
exposição obsen·ámos todas as transformações por que 
passa a utitissima fibra da ramie, desde a haste secca da 
planta até os fios de sedosa e bella apparencia, com que se 
fabrica1n n1agnificos tecidos. 

As cordas e barbantes fabricados con1 esta substancia 
são de resistencia egual a das cordas de tucum, sendo, po
rém. de apparencia iuuito inais agradavel. 

O Engenb~iro Felicien 1\ilichotte publicou utn livro 
intitulado T1aité scientifique et z'ndustn'el de la rf1.rnie. De
pois do estudo da estimada planta de que ora nos occupa-
11103, o auctor dá noticia da cultura feita na Asia, nas co
lonias frdncez:is, em alg uns p<lizes da Europa, na Africa e 
na America. Passa á descripção dos procesdOS de extracção 
da fibra, e, n 'um longo appendice, enumera. descreve e 
critica as machinas que se t êm ideado para esse fim. l\1ui · 
to aproveita a leitura do ref:::rido livro aos que pret t:' nde
rem cultivar e explorar a ramie, fibra de gra11rle futuro 
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industrial e que o Estado do Paraná póde pr0duzir en1 
larga escala. 

Na França o Sr. r~'avier é urn dos que se t€n1 esforça
do para augmentar a plantação <la ramie. Segundo a sua 
abalisada cpinião, as terras qut:: 111ais se presta111 á cultura 
des t a planta são aqnellas em cuja co1uposição prenominar 
o hun1us, a silicia ou o saibro, sem chegar se á areia pura, 
que de certo não ten1 os elementos fertilisnntes prE:.cisos. 

A ré'l1nie desfibrad::i. ou ein bruto é be1n recebida na 
França, na Ingiaterra e na Allen1anha, onde existe111 gran· 
des fabricas de tecido deste vegetal. 

Co1110 a ratnie, a 111aniçnba lambem poderá dar gran
cles proveitos na zona do Norte e Nordeste do Estado, onde 
o cafezeiro f)roduz espantosamente. 

O algodeiro ta1nbe111 dá extraordinariamente nos to
gares baixos do Paraná. onde predomina o cli111a quente. 

Tan1be111 aqui abunda a paina de sêda <go1uphocar
pus brasiliensis, Fourn., ( en1pregada no enchitnento de 
altuofodas e colchõt·s. 

No littoral ha n1uito piry ( 1'/zyncllospora sto1 ea, .fam. 
das cyperaceas ), com que se fabricatn esteiras destinadas 
ao forranH.·nto de camas, etc. 

Ha airida no Paraná g rande qnantidade de taquaras, 
graniinea cujas folhas servem de fvrragen1 1 prestando-se os 
talos para o fabrico de ~estos, balaios, tipitis, pendras e 
outros utensilios. 

Encontra-se aqui ta111ben1 avultacla variedade de frtt· 
ctas exoticas e indig~nas, taes co1no :- laranjas ( citrus 
aurantium) ; limas ( cib us limetta) ; litnõ:s ( citrus limo
num ) ; peros (pyrus commuJtis) ;· 1naçãs ( pyrus malus ) ; 
n1armelos ( pyrus cydonia) ; figos (ficus carica ) ; uvas (z;z'. 
tis 'Z'inifera) ; ameixas pretas (prunus domestica) ; cajús 
( anacardizun occidentale ) ; mammão ( carica co1nmunis) • 
gruniixama (eugenia brasilicnsis) ; jan1bos ( /a1nboja vul
go ris) ; romã~ ( punica granaturtt); abacates, atas (anona 
squnmosa) ; maracujás roxos e arnardlos (passiflora invo; 
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lucrata) ; ingás (inga) ; araçás ( psidilun) ; 1uelões (cucu
mis meto) ; melancia~ (cucurbita cit1,u!Lus ; ananaz e abaca
xi ( ananassa saliva, fa1n. das brometiaceas) ; guabirobas 
(psidium. niuttijlorum) ; jaboticabas ( nzyrtus caulijlora) ; 
pitangas (pli111a 1 ubra) ;.. cerejas (cerasus aviunz) ; goiabas 
( psiditt1n guajava ) ; butiás (cocos capitala) ; u valhas (eu
genia uvallla) ; ca1nbuhi (eugenia tenella); bacoparis (t;at
cinia brasitiensis ) ; cara111 bolas ( averrltoa carambola ) ; 
atnoras brancas e pretas (morus alba, 1n. nigrn) , cujas fu· 
lhas serve1n <le alitnento ao bicho da seda; n1orangos (fra
garia vesca ) ; araticú, pertencente ao gcnero a nona, jam. 
das anonaceas. 

Em Serra-acima a nogueira (juglans regia ) e a oli
veira (otea europcea), crescem com grande viço, poré1u esta 
-..i tima pouco fructifica. 

Nos n1unicipios de Serra-abaixo, no de Morretes es
pecialmente, ha grande producção de bananas de differen
tes especies (musa sapientum, musa pa1adisiaca. 

Antigamente se suppunha que a palavra musa deri
vava do arabe-mour; hoje, porém, está provado que Lin
neo assim chamou á bananeira em honra a Musa, illustre 
botanico italiano. 

A bananeira é oriunda da Asia, onde é conhecida des
de a 111ais remota antiguidade, pois nos livros de Manú 
já se encontra descripção da Musa do Paraiso. Da Asia 
passou para as ilhas de Ceylão, Philippinas, Ladrões, Su . 
matra, Java e Madagascar, onde existen1 tambetn n1uitas 
variedadés indigenas. . 

E' tan1beru de re1nota antiguidade a sua passage1u 
para a Africa, onde a bauaueir,t encontra todas as condi
ções apropriadas para a sua propagação. Do continente 
africano ella passqu para o Brazil, onde se desenvolveu en1 
toda a costa. 

Os hotanicos distinguem muitas variedades de bana
neiras, sendo porém mais vulgares as seguintes :--a ba
nana da terra (musa pa,-adisiaca),a anã (niusa chinensis), a 
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de S. Thotné (musa sapientum), a roxa (1n11sa v iolacea). 
As bananas denominadas prata, maçã P. ouro são conside
radas con10 variedades da musa sapientu:m. 

No Paraná a bananeira produz tamberp adn1iravel
mente em Serra-acima , no valle dos grandes rios. etn ter
renos baixos e um tanto-hu111iclos, ricos de humus e ar
gilliferos. 

Utna das arvores fructiferas qué mais se deset)volvem 
e produze111 nos pontos elevados do Estado é o pecegueiro 
(amygdatus persicus). Todavia, poucos aqui se dedicam 
cotu verd.qdeiro interesse á industria dos pecegueiros, tão 
desenvolvida em differentes partes da Terra. 

P-:\ra mostrarmos melhor a importancia a que esta in
dustria tem attingido na União Norte Antericana, trans
cre\•en1os os segui!ltes dados extrah_idos do. livro do Enge
nheiro Agronomo J. Nanot, intitulado T1-aité dtt séchage 
desftuüs: · . · . 

u Os americ~nos comprehendera~ á grande importan -· 
eia do pecego sob o ponto de vista ela álimentação directa 
e da industria das conservas ; assim·, a estatistica de 1877 
av~lia em 112 milhões o numero de pecegueiros plantados 
nos Estados Unidos, e en1 280 milhões <le francos a sua 
prodncção annu:.t1. 

u No Estado de New-York, u1n proprietario realisa 
15.000 francos etn 40.oo'J metros quaôra<los <le cultivados 
de pecegutiros. 

11 Em 1879, o É~tado de Michigam, região do norte, 
exportou pelo porto de Chicago · :14.484.000 litros de pece
gos. 

11 Delaware e Maryland possuen1 1nais_ de 20.000 hecta
res de terras occn padas por 5 111i1 hões ele peceguei ros ; a 
SU1. prod•tcção é calct~lada em algumas <lezenas de milhões 
de litros e é con~umida no Estarlo. fre3c::o ou transformatla 
em conserva. Nun1erosas fabricas preparam nestes dous 
Estados, annualtnente trais de u1u n1ilhão de caixas de 
pecegos conservado~ . Em Maryland cita-se uma enorme 
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quinta, possuindo tnais de 50.000 pecegueiros, occupancio 
u1n pessoal de 800 trabalhadores na epocha da colheita, e 
exportando para cin1a de 130.000 caixas por anno.» 

Na California a cultura dos pecegueiros te1n tou1ado 
proporções extraordinarias. Em l 888 ella expr,rtou 
I .255.000 caixas de pecegos conservados, contendo cada 
caixa 24 pecegos, e 1 .500.000 kilogran1n1as de pecegos des-

seccados. 
Sob a epigraphe lndusltia dos pecegos, o Dr. Vaz Ben-

to publicou em 1898 un1 excellente tral->alho, do qual extra
hin1os o seguinte, no intuito dt: orientarmos os nossos po-
1nicultores no modo 1nais facil da desseccação dos pecegos: 

« A secc::>.gem dos pecegos p6de ser feita de dous 1110-
dos differentes : por meio dos evaporadores ou de estufas 

e pela exposição ao so1' 
h O primeiro destes n~ethodos suppõt u1na industria 

já de certa importanCia, trabalhan<io con1 capitães regu-. 
lares, por isso 1nesmo' o deixan1.-ls á n1arge111, occupando· 
nos sómente do ultin10 que poderá ser praticado por todos. 

« Para a desseccação ao sol os pecegos são cortados ao 
meio. Conservatn suas cascas ou não, conforme a qualida· 
de que se quizer produzir. 

u Assim preparados são collocadcs en1 taboleiros de ma
deira de 1 111etro mais ou menos de con1pri1nento, por 
o,'"60 de largura. Estas din1ensões são detertninadas pela 
necessidade de n1ovel-os e transportal-os ~e111 difficulc.lade. 
O quadro do taboleiro deverá ter os seus bordos inferiores 
a o, 0'05 abaixo do fundo, afim de que, quando posto no 
chão, não fique em contacto con1 o só lo e tatu ben1 para 
que possam os taboleiros carregados ser supperpostos sen1 
n1achucarem-se os fructos. 

11 Os pecegos deven1 ser collocados nos taboleiros com 
a parte cortada para cinia. Assim disposto tudo, levan1-se 
os taboleiros ao sol, co11ocando-os c01n u111 angulo o n1ais 
conveniente possivel pnra receheretn o maxin10 de calor·11 
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. Em alguns n1unidpios do Paraná se fabrica excellente 
ongone, tnas infelizmente e111 pequena quantidade. 

REINO l\NIMAL 
E' tambem admiraveltnente rica a fauna elo Estado do 

Paraná, podendo-se dizer mesmo que não é inferior a de 
nenhum dos outros Estados do Brazil, principalmente na 
classe das aves, àos peixes e dos insectos. Nos campos e 
sobretudo nas mattds µaranaen5es se encontra grande 
abundancia de caça, tnonnente nos ban·eiros, que os ani-
1nae.s e as aves procura111 co1u avidez. 

Os barreiras são togares salino-salitrosos, de côr acin
zentada, onde se acculuu1a enorme quantidade de passares 
e de quadrupedes. O gado procura os referidos togares 
para lamber o barro e beber a agua pluvial que se agglo-
111era nas pequenas co11ca vidades do chão. 

O va~to territorio do Paraná, abrangendo todos os cli-
11Jas, devido a diversidade das altitudes, e coberto de es
pesso~ bosques e ·arr1plissimos sertões, possue grande copia 
de .anunaes domesticos e silvestres, fornecendo tambem 
muitos destes excellente alituentação ao hotn<::m. 

Para darmos uma idéa, posto que descorada, da fauna 
paranaense, mencionaren1os aqui summariamente os no
mes do~ i~dividuos n1ais vulgarizados no Estado, perten
centes a dtfferentes especies. 

CARNICEIROS. -Desta orde111 se encontra111 alguns re
p.rese~t~ntes ~~ genero jdix, taes como a jaguatirica (fe
llx 1~ttJ.s) ; a irara ( gaLictis barbara ) ; 0 gato do matto 
(fcltx macroura); o r1uati -mundé (nasua sorialis)· a onça 
parda (feliz uncia ), e a onça preta (fr.lix nigra ): consi
deradas por alguns zoologus como uma simples variedade 
dafelix uncia. 

O E~genheiro :Militar Jacques Ourique, que pern1anc
ceu no Rio Negro desde 1882 a 1884, como chefe da Com
missão Mixta de Discrin1inação de Terras e Limites, en1 
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um folheto que publicou em 1887, sob a epigraphe Ques
tão de Limites entre o Paraná e Santa Catharina, -diz o se
guinte, referindo-se á zoologia da zona litigiosa : 

'' Quando me achava na villa do Rio Negro, e1n Junho 
de 1883, no sertão, quatro leguas distante d 'esta villa, al
guns sertanejos armaram-se para dar cabo de um casal de 
onças pintadas, que lhes est~vam profundamente datnni
ficando a criação. A pós algumas sortidas sem resultado, 
fora1n, finalmente, mortos os dous animaes, que eratn pos
santes e lindos. Ao 1natarem a femea, em dia differente 
do niacho, acharam-lhe o ninho e n 'este tres filhos, sendo 
dous pintados e um preto. Ficou d 'essa f6nna, para ruim, 
provado que o tigre negro não constitue um·a raça especial, 
tuais feroz e mais agigant:i.da, como é crença geral entre 
os sertanejos. 11 

O Dr. Xavier de Brito, director tecbnico do Jardim 
Zoologico da Capital Federal, é de opinião que não ha on
ças nem tigres no Brazil, mas si1n o jaguar, o ruammife
ro carniceil'o mais perigoso que vive em nossas florestas e 
o maior que se encontra na America Meridional. Eis o que 
diz o referido naturalista, relativamente ao jaguar: 

11 E' este animal conhecirlo no Brazil pelo nome de 
onça pintada, e em algumas localidades pelo de tigte do 
Braz it, denominações improprias, sendo a primeira natu
ralmente dada pelos portuguezes por analogia ao animal 
congenere das regiões asiaticas. Em nosso paiz não ha 
onças 11e111 tão pouco tigres, e é até abontinavel que se con
funda o jaguar com o tigte, porquanto é este listrado com
pletamente e aquelle maculado. 

11 A onça só se encontra na Asia Central ; mede dois 
metros e trinta centimetros de comprimento; seu pello é 
espesso e longo, de côr parda esbranquiçada e algumas ve
zes amarello-clara, pintado de poucas manchas pretas, pe
quenas e fechadas !la cqbeça, grandes, em fórma de aneis 
no pescoço; correndo ao longo da columna vertebral e da 
cauda uma 1 istra preta. 

, 
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"Como se ve por estes car.l~teres é ella notavelm~nte 
differente do jaguar; entretanto este tem sido designado 
por aquelle nome, em parte devido á falta de monogra_ 
phias dos anitnáes de nossa fauna, em parte originado da 
indiffer~nça dos brazileiros pelos estudos da historia na-

' tural de nosso fertilíssimo e grandioso paiz. 
• u Os naturalistas conhecem o jaguar por fetix onça 

(L~n~eo, etc.), copardus onça (Brehm, etc.) e fetix jagaa1 
(L1a1s), emquanto que á onça denomina1nfetix ttncia e 

• copardus uncia. Liais, poré111, substituio a palavra latina 
un~ia, de e~travagantt! signifi~ação, pela de onça da pri
me1r.a espec1e, dando a esta o nome indígena dejagua1 
que Junto ao no111e lati no da familia fica felix jaguat. 

Brehm, um dos n1ais celebres classificadores de nossos 
tempoo, em sua reforma de classificação zoologica, tornou 
?em claras as differênças de gene1os, familias, etc. ; para 
tsso, porém, passou a designar as especies por seus nomes 
latinos precedidos dos do genero a que pertencem, 0 que 
não fizeram os outros naturalistas, que ás de:;ominações 
especificas faziam preceder o nome da familia, que é mais 
vago e mais geral. Na familia dos felinos (ordem dos car 
nivóro3), o sabio allemão, entre outros generos, estabele ~ 
c:!u o do; C:J):tr.ios (C)pardus), felinos do pello pintado 
de .manchas arredondadas, e ao jaguar·deu a denominação 
latina de Copa1dus onça. Nós propomos assim, baseados 
em Breh1n e Liais, denominar tech~icamente o jaguar Co _ 
pardus jag?tar, conservando a denominação generica do 
primeiro e a especifica do segundo. 

u O jaguar é um bello animal de dois metros e poucos 
centimetros de comprin1ento, tem pello curto, grosso e lu
zid~o, de côr amarella-avermelhada em todas as partes su
periores do corpo, e branco na& partes inferiores. O pello 
amarello é persemeado de innumeras manchas pretas, em 
geral de fórma arredondada, com pontos pretos internos. 
A femea tem côres maii pallidas. Ha diversas variedades 
desta especie, sendo uma dellas ojaguar preto. 

• 
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u Corno seus congeneres do antigo continente, é elle 
uma féra terri,·el, que vive escondida nas brenhas das flo
restas da Au1erica do Sul, perto dos rios, dos lagos e dos 
pantanos, donde ~ppare~e de en1boscada para atirar-se au
daciosa1nente sobre sua presa, que é quasi sempre um 
bello veado ou uma indeft>sa capivara. 

u E ' especialinente nas noites claras de luar, quando 
suas victimas procuram a relva fn::sca para alimentar-se, 
que o jaguar sae de seus retiros, indo rara1nente aos can1-
pos descobertos. 

(1 Sua força prodigiosa torna-o perigosissi1110 nas pro
xitnidades das cabanas, onde algun1as vezes apparece ein 
busca de algum carneiro e n1esmo de algu1n boi. 

« Quando n1arc.ha calmamente tem o andar pesado ; 
excitado, porém, revela extraordinaria agilidade, não só 
na corrida co1no nos saltos. Não encontrando caça na fio_ 
resta , atira-se aos rios, onde nada admiravelmente, achan· 
do nelles diversos generos de ali111entação qae tambem 
lhe agradam, como aves palmipedes, peixes e alguns re
ptis, mesmo de grande porte : jacaré, caiman, etc. 

11 E ' originado da America do Sul, especialmente do 
Brazil, e raras vezes apparece no ~lexico e Estados-Unidos. 

11 Quando apanhado nas pritneiras idades, adquire cer
to grão de do1nesticidade, inas á proporção que cresce vai 
se tornando perigoso. 

<< Taxono1nicamente ojaguar é um ma11uni(e10 da série 
dos U11/Jt.ticulados, ordem dos carnívoros, fan1ilia dosfelz"
nos, genero leopardos.11 

O guará ou lobo vern1elho (canis jubatus); o leão 
(fe#.x concolor); a raposa (canis vu!pes); o maracajá (feli.x 
pardalis); a lontra (mustela . brasiliensis); o guaraxaün 
(cans z"brasiliens-is), que vive no ca111po e é agil caçador 
de perdizes e codornizes. 

Da ordem dos carniceiros, temos ainda o jaguarandy, 
(p1ttna jaguarandy, Brelzm), vulgarmente conhecido pelo 
nome de galo mourisco. Tem o corpo comprido, o pêlo 
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gris preto e tnais on 1nenos o tam;\nho de nm gato d0mes· 
tico, porém de f6rmas esguias. E' raro- e feroz. a ponto d~ 
atacar os roedores de porte maior do que o seu. -De babt
tos nocturnos, vive nas n1attas e quasi nunca apparece no 
campo. 

ROEDORES. -Desta ordem sobresabem a capi vara (ky

droclu:erus capibara, Er.xleben). man1mifero que se don1esti
ca cotn .facilidatie, embora seja naturalmente arisco; a preâ 
(cavia cabaya); o caxiuguelê (1nacroxus variabilú); a cutia 
(das;,procta aguli), e a p~ca (ccelonus paca), considerada 
co1110 a caça n1ais saborosa do Brazil. Vivê nas nlattas, . 
onde cava buracos para se occultar <lurhnte o dia. A' noite 
procura as raízes, as fructas e tambem os milbaraes onde, 
depois de cevada, é quasi sen1pre victitna do mundéo. 

PACHYDERMES.-Desta ordem se encontran1 en1 nos
sos sertões os caititus ( dycotyles toYquatus, Cuv.) tambe111 
chamados queixadas ou porcos do 1natto ·; as anttis ( taP.>
rus anzericanus, Bris) , que são dos maiC!res mammiferos 
indígenas do Brazil e vivem de preferenci::t á'mar~em dos 
rios. A carne deste animai não é apreciada, porén1 do seu 
tecido adiposo se extrahe um oleo crystallino, de côr au1a
rdlada, que, se einprega na therapeutica como emmenago-
go e para con1bater clores rheun1aticas. -

Ru:'\nNANTES.-Desta orden1 ha n0s ca1npos e mattas 
do Paranã o veado branco (cervus campestris) que vive em 
111anada8 nos campos ; o veado pardo (ce'YVus rufies) e o 
veado virá (cervus nanus), cuja carne é muito tenra e apre
ciada: 

O grande cervus paludosus, jâ raro. só se encontra nos 
campos de. Pnln1as, nas margen~ do rio Ckapecó. 

DESDE~TADOs.-Desta ordem existem os tatús (dasy
pus) , de mais de uma especie; habitaui nos camp<:>s e nas 
mattas, em covas profundas que abrem ligeiramente com 
a8 unhas. 

Desta mesma orden1 ha ainda aqui mais duas especies 
de animaes : o tamanduá-mirim (myrmecop!taga telraú-
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clylla) e o ta111anduá-ba~deira (m.;•rmecophagajubata). O pri
meiro é titnido e ·fraco, o segundo é corpulento e foge de 
qualquer ataque; porém, acossado se torna 1nau e trai
dor: nestas condições o caçldor ou o cão que a elle se ati
rar indi~creta111ente niorrerã cingido em terrível an1plexo. 

Da ordem dos ta1tz:grados existe a preguiça nos n1attos 
altos, sendo muito encontrada nas e1nbaibas (cecropia pe
ta/ta), na epocha em que estas estão carregadas de fructas. 

Além dos já mencionado3, ha ·ainda outros animaes 
silvestres, taes como a lontra (lutra brasiliensts); o ouriço 
(erinaceus eu.ropteus), da orden1 dos roedores, cujo corpo 
é coberto de espinhos ac.:rados na parte superior. 

A -0rde1n dos .timios é representaJa pelos 111icos ( lzapa
tides); bugios ( mycetes ursinus); macacos (cebus ctistatus 
Cuv.) guaribas (stentor seniculu.s). 

l\ \ 1ES 
Bem variada e exuberantl.! é a fauna ornithologica do 

Paraná, não s6 pela multipla diversidade de fórmas e côres 
da plu11iage1n, como ainda pelo m~vioso canto de muitos · 
de seus innu1ueros repreS('lltantes. Enutuerare1nos apenas os 
indivíduos n1ais vulgarizados, que são: o jaburú (mvcteria, 
fam. · dos. cutbirostros) ; às garças (herodià a!ba); a ceg<n1ha 
(ciconia ); o frango d 'c:1.gua (gallinula) ; o marreco (quer
quedula ctecca); os patos selvagens (anas brasiliensis, fam. 
dos anatideos) ; os sócós ( ardea brasiüe11sis) ; a cegonha 
ciconia maguario; os guarás (bisru.bra). Vivem estas aves, 
da ordem dos pernaltos e dos palu1ipc::des, sós ou e1n 
bandos, á beira dos rios e d<1s lagoas. 

Da ordem das gallinaceas abundam os 1nutuns (crax 
aletto1 ),· as perdize' (perdiz ci·ncrea); as codornizc::s (cotu.r
nix), cuja carne é muito saborosa; diversas especies de 
pombas (columba), e de jacús, do genero penelope, tacs co
mo o jacú-tinga, jacú-cáca, jacú-petnba, jacú-assú; os ma
cucos (tinamtts brasiHensis, Lath.); os urús (odontophorus 
capoeira); o& inbambús (tinamus). etc. 
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Da ordém dos trepadores se nota111 as arâras (a~a, 
fam. dos psíttacideos); marac~nãs , (co1iu1os.); papagaios 
(psittacus); periquitos (psittacus 11tjirostris); tucanos-assú 
e arassarys (ramphastos ca1 t'natus, f,Valg. ; r. pteroglos
su.s, fam. dos ramph.astideos) ; suruquás, aves do genero 
t1ago11, notaveis por sua linda plumagem. 

Afóra diversas especies de beija-flores, pertencentes 
aos generos trachylus e otnys~tia. ha ainda grande nun1e
ro de passaros canoros, taes c~mo os pintasilgos, patati
bas, caboclinhos, coleiros, inhapins. gaturan1os, cori6s, 
tangarás, chopins pretos e a111arellos, do genero cassicus; 

. arapongas (chasmaryncus nudicollis) : ben1-te vi (ty1anus); 
andorinhas (kirumdo). que desapparecem con1 os primeiros 
s0pros do inverno; canarios ( lina,ia) ; pardaes (fi"ingilla 
domestica), e sabiás ( turdus), que tanto se distinguem pe
la ternura e maviosidade do canto afiuatado. 

Entre as aves que se impõem pela beJleza da plun1a
gem sobresahetn as sairas (ampeli's cotingua) ; os tiés ( pl
pta) etc . 

Ha tambem mnitas aves de rapina, do genero catlzar
tis taes conto o urubú e o urubú-tinga, tambem conhecido 
pelo nome de urubú-rei ; os carâcarás, p_olyb01· us v1tlga1 t's); 
os gaviões e a aguia vulgar. 

Infelizm~nte as aves que embellezam as mattaa exis. 
tentes nos arredores dos centros de população estão sendo 
exterminadas pelos tiros certeiros dos caçadores, espedal
tnente italianos, desde o melodioso sàbiá até o inoffensivo 
tico-tico. Contra essa selvageria clamorosa aqui fica la
vrado o nosso protesto, em nome da riqueza ornithologi
ca paranaense, e como incentivo para que os governos 
municipaes detern11nen1 leis tendentes a cobibir essa tão 
revoltante destruição. 

Diz o art. r42 das Posturas da Canan Municipal de 
Coritiba: 

u E' prohibido CélÇar· em terrenos abertos ou fechados, 
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nas epochas proprias para procreação, ex"epto aniu1m:s ou 
aves damninhos; pena de 30$000 de multa:·• . 

:No Paraná as aves se reproduzen1 no peno<lo de Se· 
tenibro a Março de cada anno ; portanto. caçar ~u~a~te essa 
epocba é desobedecer a lei 1nunicipal e a le1 d1v1~n, que 
proclama que não devemos fazer aos outros o que nao que-

ren1os que os outr'o:s nos faça1n. . 
Em quasi todos os centros civilisados, especialmente 

da Europa, ha socieda<\es protectoras dos ª.niin~es. S~ o 
Paranã possnissc uina instituição de tal especte, nao tena-
1u0s o d1::sgos~o de la111entar o deshnn1ano extenninio das 
aves que nos deleitam cotn os seus gorgeios. 

PEIXES 

E' ta111bem eguahnente rica a secção ichtyologic~ <lo 
Priraná. Além da notavel abun<lancia de peixes, de d1ver
sas especies, que ha nas bahias de Paranaguá e Guaratuba, 
e qne servem 1e base á alimentação da tnaior parte dos l1a
bitant~s de Serra-abaixo, encontra-se ainda, nos caudalo
sos rios de Serra-acima, abundancia notavel de peixes, 
taes como a trayra (eryth1inus), o papa-terra (geop!tagus) ; 

0 cori111batá (schizodon fasciatus). o dourado (cariphona), o 
jahú, a pirapitanga, o pacú, (Prochilodus arg~nteus,) º.su
ruby, a piracanjuba, a pacupeba, o piáu (leprinos) e mu;tos 
outros indivíduos tnenores. 

O sertanejo Joaquim Francisc•J Lopes, que 1nuitas v.e-
zes explorou os sertões da parte Septentrional do Paraná. 
dis~era ao Barão de Antonina que era tanta a abnndnncia 
de dourados no rio Pa1anapanema e tão grande a sua vo
racidade a ponto de pegarem em anzóes s6mente iscados 

com trapos! 
Sabe-se que outr'ora Paranaguá exportava peixe secco 

e salgatlo, não só para Santos, conto tambem para a Colo
nia do Sacramento. Hoje, infelizmente, est2 industria se 
limita a fornecer o necessario para o consu1no diario, nos 

I 
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ceatros populosos do littoral, re111ettendo pequena porção 
para C)ritiba, ond ~ os p~ixes ch~gam ainda frescos. 

A exuberancia de pescado e de mariscos foi sen1 duvi
da o principal motivo que incitc.u os Ca;ijós a pennanecer 
por longos annos nas ilhas e nas terra-. tnarginaes das ba
hias de Paran~guá e Guaratuba, onde se encontran1 im
portantes sambaquis, a que já tivemos occasião de nos re
ferir neste livro. 

REPTIS 
Relativa1nente a estes temíveis inimigos do ho1ne1n a 

hêrpetologia assignala no Paraná muitas especies, algu
m~s das quats 11otaveis pela ferocidade, taes co1no a sucu
ry (boa murina); a jararacussú (bothrops newiedi); a su
rucuc.ú (bothrops surucu.cú ); a cascavel (crotalus horridus) ; 
a can1nàna (coluber pcecillostonui) ; a urutú ( lrotalns mu
tus) ; a sucuriú (boa anacondo) ; a víbora (coluber berus) ; a 
cobra-coral (coluber for11zosus), etc .. 

. No lit torai, nas margens dos rios que despejam nas 
b~h1as de Parana~uá e Guara tuba, ha muito jacaré ( c1oco
dilus sclerops),. ª?1n1al feroz e aggressivo. Do tecido adipo
so deste amph1b10 se extrahe u1n oleo, que a medicina t!m
prega com vantagem contra dores rhenmaticas. 

Em todo o Estad:>, sobretudo nos ca1npos de Serra
acima, se encontr:! grande quantidade de lagartos f/acerta 
fam. de 1epti"s da 01dem d<Js saurios). ' ' 

Nos logares pantanosos ou alagadiços dos Planaltos 
ha enorme porção de sapos ( bu:fo vulgaris,fam. dos rani
deos) erans (1ana esculenta). En1 Coritiba se veen1 muitos 
destes bratrachios, principahnente nos dias de chuva. 

INSECTOS 
Existem no .Paraná muitas especies de insectos, al

guns perniciosos e outros inteiramente inoffensivos e de 
grande utilidade á industria. 

Da ordem dos coleopteros ha grande variedade, desta-

• 
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cando-se muitos individuos notaveis pela belleza e varie
dade de côres e tamanhos. 

Da dos kymenopteros abundam muitas especies de 
melliponas, que fabricam precioso mél e boa cera, de que a· 
apicultura jâ vai tirando algum proveito, sobretudo no 
n1unicipio de Castro, onde se fabricam excellentes velas. 
Desses insectos, alguns já estão sendo cultivados e outros 
ainda não foram chamados á domesticidade. Os n1ais vul
gares são: a mandaçaia (me/lij>ona officinalis). que produz 
optimo mél, aqui etnpregado contra diversas molestias ; a 
guaraipo (mellzj>ona numerosa!; a jetahy (mellij>ona lac1i
ma ckristi') ; a mosquitinho (apis minorissima) ; a n1andu
ry (apis variabilis); a tubuna (apiç paranaensis); a tehúba 
(apis tekúba) ; a hyrapuá (apis domttrotunda) ; a n1ombuca 
(mellipona excelsa) ; a hytatá (mellipona saccharifera), co
nhecida tambem pelo nome de bota-jogo, por dissen1inar 
um liquido que produz ardor ,•iolento e ás vezes im1nedia
ta inflammação, ao tocará epiderme. Estes insectos são 
todos mui laboriosos e abundantes no Estado. Constroem 
suas colmeias no chão ou na parte oca das arvores, onde 
se encontra copioso mel e abundante cera, de que se pode
ria tira~ importantes proveitos si se voltasse conveniente
n1ente a attenção para o rico producto de semelhantes in
sectos, que tanto se caracterisam pela sua actividade e 
constancia no trabalho. 

Além das 1nelliponas indigenas. de que acabámos de 
falar, se acham perfeitan1ente acclin1adas no Paranâ as 
abelhas communs (apis mellijica), a que os nossos apicul
tores chatnJm abellzas do 1reino. 

Segundo experiencias feitas em Castro e por muitos 
im1nigrantes estabelecidos no municipio de Coritiba, a co
lheita dos productos das abelhas é aqui mais abundante 
do que na Europa, podendo-se fazel-a mais de uma vez por 
anno. 

Da ordem dos lepitopteros existem no Paraná innume
ras borboletas bellissimas e de tamanhos differentes. 

.• 
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Nestt: Estado ha tambem avultada quantidade de bi
chos da seda, que fornecem lindos casulos, pelo que come
çam a attrahir seriamente a attenção de muitas pessoas, 
dentre as quaes sobresahe o laborioso Paranaense Euclides 
Plaisant, que, com louvavel desvelo, se esforça desde 
1895 pela prosperidade da industria sericicola, sobre a• 
qual adiante falaremos mais detalhadamente. 

O bicho da seda é uma lagartinha ou larva que mede 
3 millilnetros ao nascer e 80 ou 90 no termo de sua curta 
existenda, de cerca de um mez. A esse precioso insecto os. 
ento111ologistas dão o nome Cle bombyx 11tori e o classifi
eam em u1n dos g~neros das borboletas nocturnas, que se 
dist~nguEm sobretudo pelas antennas pectineas. 

INDUSTRIA AGRICOLA 
Nlhll est agrlcalt•ra melia11, ulhll uberhaR, nibil dnld11, 

oilall howlnt' libero dignla1. 

Cicero 
• 

Profunda magua esparge-se em nossa alma, ao iniciar-
n1os este capitulo, certo de que o Paraná importa ainda 
111uitos viveres, apesar de dispor de terras admiravelmente 
productivas e de climas apropriados a todas as culturas. 
Com effeito, a vastidão de sua super.ficie, a altura de suas 
serras, a configuração de seu terreµo e a abun<lancia de 
suas aguas dão ao Estado variadissin1os clin1as, que, jun
tos â :tberdade do solo, garantem a propriedade desta so
berba parcella da privilegiada terra brazileira para todos 
os generos de lavoura. Assim sendo, ha por consequencia 
no Paranâ sobejos elementos naturaes capazes de tornai-o 
um grande e1nporio industrial. 

A vastidão, porém, do territorio, a minguada popula
ção de 400.000 habitantes, que possue disseminada, a falta 
de capitaes e de estabelecimentos de credito a imn1obili-

' 
dade de grandes sommas em extensões de terrenos baldios ' 
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a difficuldade de transporte e finaln1ente a carencia de ins
trucção profissional têm reta:r<lado de inodo in1p~rioso a· 
evolução daquelles elen1entos. 

E diga-se ainda inais : a industria agrícola do · Paraná, 
como a de quasi todos os Estados da União, tão .n1al átn

para<la, tão mal servida pelos poderes publicas, ten1 tido 
vida acanhada, á mercê de processos rotineiros e de prati
cas obsoletas, hoje condemnadas. 

O nosso agricultor desbrava a terra a ferro e a fogo, 
.aproveita-se da fertilidade accu1nulada nella na successão 
dos seculos e depois de exgottada essa preciosa reserva gra
tuita, abandona essa terra e vai procurar adiante outros~
tio para continuar a sua obra de devastação. A este pro
cesso antigo e nefasto o illustre Liebig dá o nome ':!e van
dalismo ou cultura de rapina. 

Desde as epochas mais re1notas constitue a agricultu
ra a mais digna e nobre occupaç.to do hon1eni. Virgílio 
cantava em versos bellissimos os encantos da vida rural ; 
Cincinato manifestava constante predilecção pela agricultu· 
ra, e Carlos l\tJagno desvia,.va sua attenção dos negocios do 
Imperio para se occupar com os trabalhos agrícolas nas 
.suas fazendas. 

o A historia da agricultura, diz Thaer, é a historia dª 
humanidade.11 

Na infancia do genero bun1ano eram os rebanhos os 
maiores cabedaes das tribus que ondulavam em vida no· 
mada e aventureira; porén1, logo que as famílias fora111-se 
reunindo e fixando seus dominios, cada individuo foi to
mando amor ao solo, assignalando as suas posses e ro
teando as terras, visto que estas espontaneamente já não 
offereciam os fructos necessarios á subsistencia das tribus 
que progressivamente se reproduziam. Assim, pois, come
çou a arte da cultura da terra, ou a agricultura em.fim . 

E' escusado encarecenuos aqui a importancia desta 
industria, que constitue incontestavelmente uma ·das mais 
fecundas fontes de renda, tanto publica como particular. 

8. PARAX.A' 
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A est~tistica de todos os paizes cultos prova que os 
agricultores são os que n1ais vive111 , são aquelles cuja mé
dia 111ais elevada cifra apresentam. A abundancia e a varie
dade da alimentação, o exercicio ao ar livre, o facto de 
se levantarem e se deitarem cedo, a vida socegada que le~ 
vatn, livre de vibrantes en1oções e do mephitisn10 dos cen
tros populosos, são os principaes factores da penuanencia 
tranquilla e n1ais ou menos demorada sobre a terra. 

Dos tres factores da producção, o 1uais importante é 
~eg-1ua1nente a terra , que é a fonte de todas as riquezas e 
de todos us valores que o home1n emprega nas necessida-. 
des da vida. Se ha aqui quem se queixe de faltas, que~ 
accuse necessidades, a culpa não é <las terras que são vas-
tas e fertilissimas. / 

Temos unrn natureza prediga e. grandiosa, temos todos · 
os elen1entos de prosperidade agricol:i.; entretanto, esta 
industria está infeliztnente distanciada do grau de desen
volvimento a que tem dfrei'to. Os nossos agricultores, 
se111 orientação profissional e affeitos á rotina barbara que 
o ferro e o fogo implantaram, não se esforçam por alijar 
esse processo destniidor e ptrnicioso. 

En1 geral os escriptores apregoam hoje como uma ver
dade axiomatica que a diffusão das luzes é a pritneira con
di~ão do progresso. 

·A · agricultura, co1no todos os trabalhos hun1anos, 
vivificada pel0 sol radiante ele luna pbase evolutiva con10 
a que atravessamos, ungida, espiritualisada e fecundada 
pela intelligencia e pelo estudo, conquistará assignalados 
tri.un1phos na pugna gloriosa travada entre o homem e a 
natui:eza. O trabalho é tanto mais fe~undo quanto mais 
lucida fôr a cabeça que o dirigir. O homem illustrado não 
crea um aton10 de inateria, 1na& crea ou encorpora na ma
teria qvalidades que lhe dao utilidade, fonnando valores. 

Ten)OS terras tnagnificas e climàs saluberrimos, pro
prios para tados os gener9s de cultura agrícola; todavia, 
a nossa lavoura deixa ainda muito a desejar, devido a cau. 

• 
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sas diversas, dentre as quaes sobresahe a incon1petencia 
profissional dos que a ella se dedicam. A falta, portanto, 
de uma escola agronomica, ou mesmo de simples estações 
para estudos da.chimica agricola, de physiologia do animal 
e da physiologia v~getal, é sem duvida um dos motivos ca
pitaes do atraso que constrange a industria agricola para. 
naense. Entretanto, não é necessaria severa pesquisa para 
descobrir-se a ausencia de interesse que se nota nos circu
los directores e influentes da sociedade para com tudo que 
diz respeito á lavoura. 

E' grave erro não proteger as instituições que tên1 
por fim inspirar o a1nor ã cultura da terra e dar aos agrL 
cultores uma orientação completa, ein relação aos deveres 
que tên1 de cumprir. Cotu a elevação do nível intellectual 
ha de coincidir o desenvolvimento da. industria, tão varia 
quão lucrativa a que o solo se presta, e que o capital ex
trangciro procurará explorar convenientemente. 

Educar é polir, é lançar um porto na tempestade, é 
auxiliar, é fazer homens para os bendicios, é fazer bene
ficios para os homens. 

Como acontece em quasi todos os paizes da Europa, o 
ensino da agronomia e da zootechnia deveria entre nós 
fazer parte do programtna das no..;sas escolas primarias, a 
ben1 da industria rural ( r). Na Hespanha, por exe111plo, 
de::,de o te1npo de Affonso XII, foi declarado obrigatorio o 
t • 

ensino de un1a carlilha agra1 ia e•11 todas as escolas do Rei-
no, e creada e1n Cclda unia das escolas superiores unia ca
deira de agricultnra ele1nentar, cujo ensino é ohrigatorio 
nos estudos geraes vara o bacharelado. . 

Cc1m effeito, a educaçã'> industrial prepara os indivi
dues e as nações para triu111pharem nos torneios do pro-

. (r) Felizmente a primeira semente jã foi atirada: pela 
lei n. 324 ~e 8 d~ :\lai.o de 1899, foi a1loptado nas nossas 
escolas publicas prunanas, a titulo de exercício de leitura 
para. os alumno.> mais adiantados, o livro do Dr. Assis 
~raztl, intitulado Cu/tara dos Ca1npos. 
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gresso e nos jogos olympicos da fortuna. Adam Smith di
zia que não póde haver riquua n 'um paiz sem verdadeiro 
trabalho agrícola, e, no seculo XVIII, apparece Quesnay 
na França com a sua louvavel theoria de fundar sobre a la
voura a unica fonte verdadeira da riqueza nacional. F. ti
nha razão o ill ustre economista francez : po\s a agricultura 
é a fonte perenne onde o home1n, desde a mais longinqua 
antiguidade, tem encontrado o bem-estar e a bonança. 
Ella é a base ampla da riqueza das nações ; é cont o seu 
anniquilantento que con1eça a decadencia do povo. E' por 
isso que a bella filha de Saturno e de Cybele,-Céres, a 
deusa das colheitas, é representada na mythologia com 
grandes Reios rígidos e fortes, co1110 que indicando ser a 
ama do genero humano. 

A uberdade de nosso solo, regado por magestosos cursos 
d 'agua e favorecido adn1iravelmente por todos os agentes 
natura::!s, conspira para que seja a agricultura a industria 
que a maioria da população paranaense deve preferir. 
Cumpre tamben1 que os governos lhe dêm convt:niente 
impulso, pondo em acção os importantes recursos de que 
dispõe1n. 

Não obstante a im111ensa feracidade de nossos terrenos 
lavradios, a nossa industra agrícola está ainda mui longe, 
conforn1e já dissemos, da grandeza a que tem direito, con
correndo tambem para isto a fa1ta do numero de braços que 
o terri torio com porta e sobretudo a de uma grande rê<le de 
transporte facil e barato. 

Na verdade, a carencia de uni bom systen1a de viação 
tem ~gualmente retardado o incre1nento da nossa lavoura. 
Ten1os algumas e~tradas de rodagem; já correm felizmente 
as locon1otivas, com1nunicando o littoral com diversos 
pontos do interior; mas por importantes que sejam as li
nhas que jã funccionam, ellas ainda não satisfazen1 as 
necessidades da industria agrícola e commercial. D~ seuu 
valiosos beneficios apenas se utilisam estreitas zonas ser-

. . 
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vidas pelas companhias Clzemins de Fer Brésiliens e S. 
Paulo- Rio g1'ande. 

As estradas carroça,·eis já não satisfazem as exigen-
cias da actualidade; urge que a locomotl\·a silve etu nos
sos campos e sertões, annullando as distancias e ani1uan
do o trabalho das povoações abatidas por falta de in

dustria de transporte. 
• A loco1notiva, disse o illustre Engenheiro Brazileiro 

Dr. André Rebouças, é a mais bella synthese da 1necani
ca industrial hodierna; é a n1achina-orgulho da especie 
humana; ha n10111entos em que parece viver, respirar. pal
pitar; é i111possivel conte1nplar sem enthusiastica e111oção 
a sublin1e filha do genio inventivo de Plipin, de \Vatt, de 
~tepheson e de seus dignos emulos. 

<1 Se um cataclysmo pudesse destruir tndo quanto a 
geração presente ten1 accumulado sobre a su perficie ria ter
ra, bastava que ficasse intacta em um dos tunneis dos Al
leghanys, uma loco1notiva Baldwin, para que os archeo
logos da geração ulterior pudessem avaliar a que gráu de 
progresso havian1 attingido, no seculv actual, as artes e 
as industrias.n 

E' pois de toda a necessidade cuidar-se desde já de 
estudar um plano perfeito de viação ferrea, afim ele, logo 
que haja meios, fazer-se a locomotiva avançar en1 direcção 
âs privilegü1das zonas do Occidente do Estado. 

Para se conseguir van_tagtns co111pletas das ~stradas 
de ferro que já funccionam e das que fore1n construidas, 
conven1 prestar attenção ás vias ordinarias, que venhan1 
encontral·as, formando can1inhos vidnaes que íavoreçan1 o 
transporte dos productos das localidades n1ais ou menos 
distanciadas das estações. 

E' egualmente proficuo attender-se aos nossos rios 
caudalosos, caminhos naturaes que se internam por cente
nares de kilometros, fertilisando as terras e favorecc::ndo as 
povoações. 

Por outro lado a extracção da herva-matte, industria 

·~\Se·-----

· que não inspira confiança absoluta, devido a oscillação 
dos preços nos poucos mercados consumidores do Prata e 
do Pacifico, continúa, C\>Dl notavel prejuiso da lavoura, a 
attrair a attenção até mesmo dos im1ni<Trantes receau-cbe-

º gados. 

O feijão e o n1ilho são, na realidade, os productos 
agrícolas que 111ais avult~111 na lavoura paranaense, dando 
sufficiente1nente para o consu1no do Estado. 

A producçào ·do inilho (zea-maJ's) regula de roo a 120 

por 1, e a do fdjão (phase7lus vulgaris) de 60 a 70 por 1. 

A força genninante do solo é tal que o lavrador do 
sertão, depois de havt!r incendiado o · 1natto dtrribado , 
confia a seruente á terra, e, sen1 iuais trabalho, faz colhei
tas mais abundantes do que as que se obtem na Europa, 
onde os preceitos da agronomia são geralmente conhecidos. 

Os cul ti vadore:; nacionat:s, affei tos á rotina, ainda 
não St! familiarisaraw verdadeira1nente co1n os instnunen
tos 111od€rnos de lavoura: derribaru a floresta e, depois de te· 
rem cts cha1un1as consun1i<locruehnente aquilto qut! a natu
reza gastou seculos para formar, rasgam as covas e effe 
ctuam a plantação. 

O lençol ou toalha d 'agua quando estabelece o seu 
equilíbrio na superficie da terra, fótma alagadiços, a que 
dão aqui o nome de battlzados. Esses alagadiços tên1 sido ul
timau1ente ap~oveitados com grande vantage1u pelos im
migrantes para a cultura do tnilho, especiahnente. 

O arroz (oriza sat;'va.fam. das gramíneas) é o cer~al 
n1ais cultivado no littorial do Estado, por ser unta planta 
propria das regiões calidas. Elle dá tambem perfeitamente 
e1n differentes pontos dos valles dos grandes rios de Ser
,a-acima, mónuente nos que contém u1na camada de allu
vião ou sedimento, silico-argillo-humosa, e logo abaixo 
outra argillosa, pouco permeavel. 

A mandioca (jalropha 1nanihot, fam. das ettpkorhia
ceas) cresce viçosa en1 qualquer ponto do Estado, especial-
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mente nos logares de clima quente e terras seccas, soltas 
e areentas, desde que não SPjam pedregosas. Para o fabrico 
da farinha ella é mui c111tivada em Setra-abaixo, onde 
faz parte da alimentação dos habitantes daquella região. 

A mandioca é originaria da America ~1ericiional e 
produz tambem amido e tapioca, materias nutrientes e de 
facil digestão. Esta importante planta tuberosa contétn 
ainda u1n sueco toxico, no qual se encontra acido cyanhy
drico ou prussico, que desapparece na torrefacção. Esse 
sueco, entretanto, póde ser convertido em producto apro
veitavel, conhecido pelo non1e de cassareep, fervendo-se o 
liquido até chega: á consistencia do lnelaço Sob esta fór
ma é um poderoso antiseptico, capaz de conservar a carne 
fresca durante ~lguns _dias. E' tambem a base de molhos 
exc"'llentes, como o perpepot, muito utilisado nas Anti
lhas. De sorte que o cassareep. a principio venenoso, pela 
simples ebulição se transforma em producto alimenticio. 

O aipim (manzhot aipy) é aqui cultivado ainda em pe
quena escala. A semelhança da mandioca, produz exube
rantemente, sem grande esforço do plantador. 

Do município do Cêrro Azul tem vindo para Coritiba 
raízes de aipim, pesanio algumas cerca de 4 kilogratn 
mas! 

A bab~ta (sola num tuberosum, fam. das solaneas) in1-
propriau1ente chan1ada batata ingleza, visto ser originaria 
da An1erica, é geralmente cultivada en1 todos os nucleos 
coloniaes. Esta rhizo1na desenvolve-se com vantagem nos 
terrenos n1arnosos, argillo-calcareos e areno~os, temendo 
os humidos etn excesso, onde é sujeita a epizootias. 

Alén1 de outras raízes e tuberas alimenticias, taes co
mo a batata doce (batata edulis), etc. cultivam-se, especial
mente na marinha, algumas especies de inhames, da famí
lia das asparagineas e das dioscorias. E' apreciado o man
garito (caladium sagittaefolium, fam. das aroideas). Ha 
duas especics de batata doce: a branca e a roxa, sendo 
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esta mais apreciada por conter mais substancia feculenta 
e saccharifera. 

O taiá (arzun esculentunz, fani. das aroideas) tambení 
faz parte da nossa horticultura ; é uma planta as~az n,µ
trientt: e bastante hygienica, segundo a opinião d.o abali
sado chin1ico Dr. Peckolt. 

A aboboreira, planta do genero cucurbita, produz es-, 
pantosa1nente em todos os municípios do Paraná e sem 
reclamar o minituo cuidado. A abobora, além da sua utili
dade para a alimentação do homem e para a engorda do 
gado porcino, é tatnbem empregada contra differentes en
fennjdades. Os sertanejos applicam a polpa cosida da abo
bora contra as feridas ulcerosas. O oleo que se obtem das 
sementes, e mes1110 estas ligeiramente torradas consti
tue1n excellente remedio para a erysipela, para soltar as 
urinas nos ataques de retenção e para expellir a tenia e ou
tros vermes intestinaes. 

As folhas da aboboreira esmagadas e postas sobre as 
queimaduras acalmam as dores e apressão a cicatrisação. 
i\s flores, aquecidas ao lume e espremido o summo no ou
vido enfermo, fazem cessar a dor deste orgão. 

A canoa de assucar (arundo saccharifeta, fam. das gra-
' nU:neas) dá perfeita1nente nos 1nunicipios de Serra-abaixo 
e nos de Se1ra-acima, nos valles dos rios Ribeira de lgua
pe, Tibagy, Cinzas, Laranjinha, Paranapanema, Ivaky, 
Piquiry, lguassú, Paraná, etc. 

Morretes e Antonina são os municípios de Serra-abai
xo, onde em maior tscala se cultiva esta gramínea para o 
fabrico da aguardente. 

Para a Exposição de Chicago, de 1893, foram remettL 
dos paus de canna de 4 metros de comprimento, proceden
tes das terras fertilissin1as de Antonina. 

As immensas extensões de terras adequadas á planta
ção da canna de assucar e o clima favoravel á sua germi
nação hão de cooperar para que a industria saccharina at
tinja aqui uni dia ao ponto que todos desejamos. 

• 
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O tabaco ou fu1110 (nicotiana tabacum, Lin. fam. das 
solaneas) desenvolve-se ad1niravd1nente no Paraná, e. 
quando ben1 preparado, não deixa de se mostrar rico de 
princípios activos ~ agradavel ~m gosto e aroma, sendo jâ 
afamado o que se fabrica no n1unicipio <las Conchas. 

o fun10 é planta <los paizes quentes, podendo St!r cul
tivado em zonas frias, por acclin1ação. Cresce en1 todos os 
solos, excepto na argilla compacta, preferindo porén1 a 
terra argillo-silicosa, rica em potassa e cal e saturada de 
humus. 

<< Ao principio só era o tabaco empreg~do con10 medi
camento, de que usavan1 QS selvagens etn infusão ou fu
migações. A fumaça desprendida dessas fumig~ções, sen
do aromatica e narcotica, trouxe a idéa de aspiral-a, fazen
do queimar as folhas enroladas: il 'ahi a origem dos charutos 
e cachimbos. 

11 En1 qua~i todos os paizes foi ao pri.ncipio prohibido 
e condemnado o uso do tabaco; mais tarde 1i1nitaram-se 
muitos apenas á imposição de direitos prohibitivos, e al
guns tornaram-n 'o n1onopolio do governo. Entretanto, 
parece que se foi generalisando o seu uso á n1edida que a 
prohibição crescia. E' o que sempre acontece á humanida
de em tudo quanto é prohibido sem·un1 fundamento bem' 
solido.» 

Apesar de sabias respeitaveis condemnarem o uso do 
fumo, tnostrando o dan1no que causa á machina viva, to· 
da via é elle hoje aspirado e até mesmo n1ascado em todas 
as partes da Terra, quer pelo selvagem, quer pelo homem 
civilizado. 

O café (coffea ara bica, fa·m. das rubiaceas) póde ser 
cultivado com notavel aproveitamento em differentes pon
tos do Paraná. A experiencia já tem mostrado á saciedade 
q1te o cafezeiro encontra riquissimos elementos de prospe
ridade neste Estado, sobretudo na sua parte Septentrional 
e Nordeste, atravessada pelo Paranapanema e seus gran
des tributarios ltararé, Tibagy, e das Cinzas. No valle des-
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te ultimo rio e mesmo no do Laranjinha, seu importante 
;:diluente da ntargem esquerda, ha grandes areas consti
tuidas das afan1a~as terras roxas, preferidas em S. Pau-

, lo para a cultura do café. . 
Muitas familias distinctas e laboriosas dos Estados de 

S. Paulo, l\1inas Geraes e Rio de Janeiro, incitadas pela 
soberba e -extraordinaria fertilidade das terras do Norte e 
Nordeste do Paraná, tê1n emigrado para alli e promovido 
a plantação do café em grande ~scala, nos municípios de 
Thomazina, S. José da Boa Vista. Nova Alcantara e Espi
rito Santo do Itararé, fazendo já avultada exportação 
para o visinbo Estado de S. Paulo, não s6 de café como 
tam bem de gado suino. 

O algodão (gossypium, fa1n. das malvaceas) p6de ser 
proveitosa1nente cultivado no littoral e em differentes lo
gares de Se1ra-acima, onde predomina o clima quente. E' 
conhecido pelo notne de Districto Algodoeiro o sitio que 
se acha á margem direita do Jguassú. nos arredores de 
um vau deneminado Atlzanagildo, entre as barras dos rios 
/01 dão e Cavernoso. 

Em Castro, Tibagy e Jaguariahyva já existiu antiga
mente grandé plantação de algodão. A falta de consumido
res, ou de fabricas de tecidos, e a natural propensão que 
os habitantes do interior têm para a industria pecnaria, 
explicam de certo modo o desapparecimento completo do 
algodão nas referidas zonas. Ha esperanças de que de no
vo reappareça a cultura desta planta, desde que se estabe
leçam aqui algumas fabricas de tecidos, tão necessarias e 
de subido alcance economico para o Estado. 

E' real a importancia de que gosa o algodão, por ali
mentar as industrias fabril e commercial, e por dar occupa
ção aos proletarios de ambos os sexos; portanto, com 
grande e sincero en1penho concitámos os ndssos lavrado
res a que voltem desde já as suas vistas para a plantação 
do algodoeiro, que fornece uma das mais uteis materias 
textis. 
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O linho (pliormíum tenax, fam. das liliaceas) encontra 

sen1 duvida neste Estado in~stimaveis elen1entos de pros
peridade, confonne prova1n brilhantes experiencias feitas 
nos municípios de Castro, Rio Negro e uutros. 

A &naniçoba (jatropha elastica, fam. das euplzorbiaceas) 
é unia arvore de precoce desenvolvitnento, que attinge a 
altura de 4 a 6 1netros em menos de 6 annos. 

Segundo ob.:>ervações therm0metricas fe1tas em diver
sos pontos onde se ten1 cu·ltivadoa maniçoba, ella se des
cnv0lve n'uma temperaturn media de 18 a 27º, o que quer 
di~er que p6de ser cultivada co1n .vantagen1 no Paraná. 

A cultura deste vegetal te111 co11corrido para o au
gmento da renda publica e particular do Ceará. (vide o 
excellente trabalho intitulado Cultura da maniçoba no Ce
ará, do Dr. Theodoreto Nascimento). 

O cacauzeiro ( tlieobroma cacau,favz. das 1nalvaceas y 
tambem encontra no Paraná clima e terras apropriados á 
sua cultura. A 17 u~ Agosto de 1898, foram expostas em 
Coritiba, na vitrina da Livraria Impressora, algu111as fru
ctas do cacauzeiro, 1nostrando bella apparencia, côr ama
r.!llada e fórma ovoide. Essas fructas foram colhidas na 
fazenda do Corcnel Antonio Lopes Torrts, situada no tnu
nicipio de Antonina. 

Consta-nos qlle em Paranagcá tambem já foi iniciada 
a plantação do cacau. A cultura desta fructa, que produz 
uma das n1ais apreciadas bebidas aromaticas, é uma das 
que se acham nos casos de ser animadas neste Estado, 
porque feita a primeira plantação, que recla111a cuidados 
apenas nos primeiros tempos, depois o tn.balho s~ limita 
á colheita e ao preparo das amendoas, que não é dispen
dioso e está ao alcance de todas as intelligencias. 

O trigo (titricum vulga1 e, fam. das gramineas) é a 
planta que mais utilidade offerece, visto conter o gluten e 
o amido ou fec'.!la, princípios imprescindíveis para a nu
trição do ho1nem, além da palha, muito apropriada para 

' a alimenta~ão de alguns animaes do1uesticos. Produz per-

, 
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feitamente em differentes pontos de Serra-acima, e cum
pre dizer que este cereal precioso já teve a sua phase de 
notavel prosperidade na 5~ comarca de S. Paulo, hoje Es
tado do Paraná. Ha 70 ou 80 annos a cultura do trigo Íétzia 
a riquev\ de Coritiba. Naquelles tempos, segundo docu
mentos officieas que encontrámos a respeito, custava 
800 reis cacla arroba <le trigo colhi<h> aqui. De então para 
cá a sua cultura foi se anniquilan<lo pouco e pouco até 
con1pleto desapparecimento, devido á invasão de uma mo
lestia parasitaria, a que <ião o nome de ferrugem. Muitos 
crêru que esta ruolestia se origina em consequencia das 
alternativas bruscas ele secca e grandes chuvas con1 abai
xan1ento de:: temperatura. Apresenta-se sob a f6rn1a de 
pustulas ovaes, as quaes, logo que amadurecem, abren1. 
deixando escapar uma poeira negra, que, em contacto com 
o ar, toma uma côr de ferrugem, donde lhe vem o nome. 

Philippar djz que na Inglaterra te1n-se conseguido 
in1pe<lir o desenvolvin1ento destes micro-organismos, f"S

palhando chlorureto de sodio '~cal sobre as plantas ataca
das, e bent assim as cinzas pyritosas. (r) 

Se não fôra aferruge11i , que apparece em toda a parte 
onde se cultiva ó trigo, n1as a cuja enfermida<le a sciencia 
aponta hoje com segurança os meios faceis de combater, 
sent duvida o trigo seria actualtnente um <los nossos mais 
ricos artigos c1e exportação. a ttenta as vantage:-ns que as 

terras e o clilna dos nossos Planaltos offerecem â cultura 
<lo tuais precioso cereal cuidado ptlo hon1e1u. Por isto bem 
serios fundatu~ntos te:-ve o distincto escriptor Dr. Assis 
Brazil, quando disse com convicção que ,, um dos 1uais pre
ciosos dons materiaes que unia nação p6de desejar é o de 
habitar um solo que se preste á cultura <lo trigo. " 

En1 todos os paizes, onde se planta este cereal, o ama-

(1) No importante livro Cultura dos Campos, do Dr. 
Assis Brazil, encontra-.se descripção clara das doenças que 
atacan1 o trigo e tam:bem o 111odo de combatel-as. 
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nho das ttrras é rcclan1ado afim de se poder obter boas co
lheitas: e~tr~tarit0 é sabido que os antig )S lavradores da 
5~ comarca de S. Paulo não e1npregava111 granJe esforço 
para recolher aos seus celleiros quantidade de trigo nunca 
inferior de 20 a 30 por r. 

Que as t~rra.s e o clima do3 planalto-; p1ranaenses são 
favoraveis á cultura dos cereaes, os factos o tên1 demons
trado evident:!m~ute; naia itnt>orta que os trigaes fosse111 
aqui victimados pela enfenuidade que s6e perseguil-os em 
toda a p1rte. $.!n.10, p::>rta.nt), enceta la a plantação do 
trigo em Se1 r.:z -acima, podcr~tnos colhel-o ~o.n tnais abun
dancia do que nos velho:> p.iizes.agric >las, onde o solo já 
não tem, como o nosso, a proJuctibilidade pritnitiva. Só 
assim deixaremos de p~Jir ao extrangciro esse genero ne· 
ces:>ario á vida. 

O trigo é um proJucto agricola que o solo paranaense 
dá com pro1igalid.td~ ; entr.;!t111to, p~:>a-nos dizer ! o pão 
que come111os diariamente é ft!ito CJm farinh l de trig.i i111-
p..:>rtada, quando poderíamos tel-a d~ sobra para o consu1uo 
local e até para exportação, co:no jâ o fizera111 os nossos 
predecessores. Fdizn1 .:!ntc, poré.i1, t:.>te mal parece que 
des tpp-trecerá. 111..tis cedo ou mais tar.le, de::;de qlle a A;so
ciação Commercial e a Sociedade de Agricultura do Para
ná continuem na sua louvavt:l propaganda, no intuito de 
fazer resurgir a cultura do trigo, distribuindo boas semen
tes e ensinan.lo aos lavradores os 111eios prescriptos pela 
sciencia para se obterem colheitas abundantes, pois as 
nossas condições clitnatericas e as nossas terras permit· 
tem ~dmiravelmente a cultura Jo trigo, que, no Paraná, 
já não é mais problema a resolver e sim questão vencida 
experimentalmente. 

O centeio (acate Ce1eale) já é bastante cultivado em 
Se1'1a-acima por lavradores allemães, polacos e italianos, 
e mesmo pelos descendentes desses immigrantes. O grão 
de centeio dá uma farinha propria para pão, que· é nutt"i
ente, porém. menos saboroso que o do trigo. Os allemães, 

, 
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por exernplo, não dispensam nas suas refeições a broa 
( 1oggenbrod ), fabricada com farinha de centeio 1.uisturada 
com a de trigo. 

ú centeio requer clitn;:t temperado e é a gramínea 
1nais cul tivddtl em Coritiba e outros diversos 111unicipios 
do Estado. D~O).auda menos cuidado do que o trigo e 
contc:nta-se com terre11os onde este não poderia medrar 
convcnientt mente. 

A palha do c~ntcio é aqui empregada c0n10 forragem, 
sendo picada e addicionada ao mi lho. 

E ' agradavel visitar os nuc.eos coloniaes que cir
cuu1dam a capital do E~tado, no tempo en1 que o centeio 
verdeja. As plantações deste cereal começam geraln1ente 
uo mez de Julho. 

A. cevada ( hordeum vulgare) dá satisfactorian1ente 
no Paraná; e, como o centeio, resiste ~os extren1os do 
frio, cresce e fructifi.ca em qualquer terreno. Esta gramí
nea, além de ser indispc:nsavel na cervejaria, é tambem 
preciosa co1no alimento do gado cavallar e vaccu111. 

A aveia ( avena sativa) acco1n1noda-se be111 nos can1-
pos paranaens~s. Posto que a farinha de aveia não se pres
te bem á panificação, como a dos outros cereaes a que já 
nos referimos, comtudo ella é empregada com proveito na 
alimentação <los individuos dê estomago fraco. O grão e a 
palha deste cereal constituem alituento de primeira ordem 
para os cavallos de trabalho e dt! corrida. 

A alpist•t (phalaris canan.'ensis) desenvolve-se e fructi
fica em Serra-acima, sc:gundo sitnples e diversas experien-
cias feitas. •' 

A alfafa ( lnedicago sativa,fa1n. das leguminosas,) pe
dindo clima temperado, encontra neste Estado condições 
excellentes ao seu de::senvolvi1nento, mórmente sabendo-se 
que é planta pouco exigente qua nto á composição chimica 
do solo. A sua cultura requer terrenos planos, cn1 cujo 
sub solo, a uru ou dois mc:tros, exista humidade que lhe 
possa saciar a constante avidez. Em Coritiba e na Lapa já 
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i:;e tem feito pequenas plantaçõts de alfafa co111 adm iravel 
successo. E' de grande vanta.:;em que se prosiga neste em
prehendimento, pois o valor da alfif..i, como planta forra
ginosa, é por todos conhecido. 

Nos Planaltos do Paraná cresce esp:)nt::i.neamente nos 
terrenos cultivados um capim, que, depois de fenado, sup
pre a falta de pasto, que fenece no inverno, pela acção 
das geadas. 

Ha ta111bem as palmeiras gerivás (cocos martiana), cu
jas folhas são e~pregadas na alimentação dos anituaes de 
corrida. 

O chá (tkea ckinnesis) cresce e produz no Paraná, tão 
bem, senão melhor, que na propria China, e já fez parte 
da pequena lavoura de Coritiba, como confinnatn muitos 
vestígios deste arbusto, que ainda hoje se encontra1n t!m 
differentes pontos desta cidade. 

Dentre as pessoas que outr'ora se dedica·vam aqui .á 
cultura do chá, sobresahem os finados Tenentes Corone1s 
Fidelis José da Silva Carrão e Miguel Màrques dos Santos, 
e tambem o fallecido João Gonsalves Franco, e em Ponta 
Grossa o Tenente José Gonsalves Guimarães. 

O primeiro Presidl:'.nte da Provincia d~ Paraná, ~on
selheiro Zacarias de G6es e V <1.sconcellos, . disse o seguinte 
en1 seu Relatorio ap~esentado á Assembléa Legislativa 
Provincial, em 15 de Julho de 1854: . 

,, E' rara aqui a família que não consuma chá da pro· 
pria lavra.» 

Em 1854 o Governo Imperial pretendeu estabelecer 
uma colonia de chi ns nos arredores da Capital, com o fim de 
promover e animar a cultura do chá. Para isso o Governo 
da Província realisou, por 750$000, a compra de uma cha
cara pertencente a D. Generosa Luciana Chaves, onde já 
existia muito chá plantado. Os chins, porém, não vieran1, 
e a referida chacara, que ficou conhecida pelo nome 
de chacara da nação, situada á margem da estrada que li-

.. 
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gava Coritiba á fazenda do Cajurú, foi vendida a particu
lares. 

Se essa e 1npre.~a não t i ves:;e s ido ruallograda, talvez 
que o chá fosse hoje um dos nossos géneros de exporta
ção, a -julgar pelas vantagens que o Paraná offerece para 
semelhante ramo de cultura agricola. 

A União Norte Atnericana, paiz 1nodelo eu1 questão 
de immigração, alijou os chins por incapaz~s de grandes 
con1n1ettimentos. Co11cordan1os plena1nente com isto, e 
cre1nos m~s1110 que cotn a assimilação dos chins á nossa 
raça ruuito teria1nos a p~rJer, qu.::r SJb o ponto de vista 
physiologico, quer poli tico e social. Mas, tratando-se d e 
uma industria 1nuito pecnl iar ao povo do Celeste I111perio, 
be1n poderíamos aceitar esses restolhos da raça an1arella, 
ein pequeno nu111ero, e con10 . simples instrnn1ento para 
com elle levar avante u1na industria que lhe é muito fa
miliar. 

A cultura do chá é utna das iuais lucrativas ; das 
suas se1nentes extrahe-se u111 oleo muito apreciado na 
Ch\na para as pinturas de luxo e para fabricação de ver
nizes. 

No Paran á jã houve rp1em se dedicasse á extracção 
de.:;se oleo, conf0rme se verifica das seguintes linhas que 
encontrámos no Catalogo da Exposição .Nacional de 1861 : 

<1 O oleo extrahido da semente do chá, que foi prepa
rado em Curitiba, Província do Paraná, pelo Sr. l\fanot:l 
José da Cunha Bittencourt, foi para Londres: , o jury, ten
do etn attenção a plantação já avultada que se faz do ar
busto do chá, conhecendo o prestüno que se póde tirar 
dessa semente, que até hoje para nada tem servido aos 
cultivadores, accrescendo a estas considerações a boa qua
lidade do oleo exposto, não duvidou conferir uma meda
lha de cobre ao Sr. Bittencourt.11 

Em Ponta Grossa e Castro existem pequenas planta
ções de chã, e viçosas moitas deste precioso e bello ar
busto orlam as ala1nedas do Passeio Publico de Coritiba. 

. \ 
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O amendoim (araclzis hypogea, fam. das papilionacfas) 
planta da Africa e de outras regiões tropicaes, dâ 110 litto
ral e nos togares baixos de Serra-acima, onde predoniina 
o clima quente. Entretanto, ninguem aqui se dedica a es
sa cultura tão facil e lucrativa. Além de servir para a ali
mentação, o antendoim fornece um oleo agradavel, que 
ten1 a mesma densi<lade que o azeite de oliveira e o snbs
titue perfeitamente. 

A pon1ocultura e a jardinagem têm feito, nestes ulti
mos tempos, progressos consideraveis, sobretudo em Cori
tiha, onde já se cultivam lindas flores e deliciosas fructas. 

A horticultura é aqui mantida pelos immigrantes e 
seus descendentes, que abastecent os mercados con1 os se
guintes productos de sua pequena lavoura: tomates ( syco
persicum esculentum) ; ervilhas (pisum sativum) ; fava 
(vicia fava) , couve (brassica oleracea); nabos (brassica na
pus) ; cenouras (daucus car9ta) ~ cebola (allium cepa) ; cebo
li~ha (allizun fistulosttm ) ; alho ( allium sativum ) ; salsa 
(petroseHnum sativum); azedinha (rumese acetosa) ; alface 
( lactuca saliva): chicorea (chicorium intybus) ; p€pinos 
( r.ucumis sativus); maxixes (cucumis anguria) ; chuchú 
( lechium edule) ; espargos (esparagus officinalis) ; pi
n1entas de jifft::rentes qualidades (capsicum annum, ca
psicum ftu.ctescens, etc.); beldroega (portulaca oleracea )i 
agrião ( nasturcium officinale), que não é cultivado porém 
apparece espontl'lneamente em todos os togares humidos 
ou alagadiços. O repolho ( b1assica oleracea capitala), va
riedade de couve rasteira cujas folhas apinhando-se forn1am 
um corpo de fórn1a espherica ou achatada, produz admira
velmente no Paraná, pelo q11e se vende ás vezes ':\ 100 réis 
cada unl. 

E' mister qne cultivemos as terras e transformemos 
os nossos campos em celleiros de riqueza. Que a agricul
tura, como um rio fertilisante, se vá internando por todos 
os nossos pampas e sertões, abrindo assim o inicio de uma 
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era de bem-estar e de fortuna. O fomento ás fontes de pro
ducção é a base segura c1o credito publico. 

Animar a horticultura é propagantla edificante que 
devetnos conservar de pé, para que tenhamos sempre ali
n1ent0 vegetal, que é o unico alimento natural; acoroçoar 
as culturas extensas de legumes é combater o condemnado 
systen1a da necrophagia, é incitar o povo a ir perdendo 
pouco e pouco os perniciosos habitos de carnívoro. 

VITICULTURA 
A videira ( vi#s vinijera,fam. das ampelideas) produz 

de modo surprebendente no Estado do Paraná. O seu 
plantio, em grande escala, é mais un1 novo ramo da in
dustria agricola que começa a se txtender amplamente. 

A experiencia já demonstrou seguramente qt!e a viti
cultura encontra itnportantts elementos de prosperidade 
no Paraná, faltando apenas desenvolvel-a conveniente
mente, tendo se rigoroso escrupulo na escolha das videi
ras que devem ser cultivadas. 

Houve tempo em que parece que entre nós se cultivou 
a videira europé:i., porque a tradição guarda a memoria de 
•~vas Moscateis, Dedo de Dama e outras. 

São já dignos de menção os vinhedos existentes nos 
municipios de Coritiba, Colombo, Deodoro, S. José dos 
Pinhaes e Castro, cuidados por nacionaes e im1uigrantes 
italianos. Infelizmente, porém, esses vinhedos são Dfl 
maioria constituidos da uva lzabella, videira americana 
do grupo das Labruscas, cujo producto inferior t~nto tem 
contribuído para a depreciação do vinho aqui fabricado. 
Com effeito, o vinho que essa uva produz deixa muito a 
desejar, em consequencia da sua fraca alcoolisação, exces
siva acidez e sabor desagradavel. Esta uva, além dt: não 
prestar para a vinicultura e nem para a enxertia de me
lhores variedades, não tem a sufficiente resistencia ao 
phylloxera, segundo a abalisada opinião do Dr. Campos 

da Paz. 



CHOltOGRPAIICA DO PARAYA~ 
------ ---

- .. ·-- ------- - oll€J\911'-

Que o Sul do Brazil presta-se perfeitarut!ut>.! á cultura 
tla videira a ninguem é mais dado cuntest,u. Au tllustre am
pelograph.o braz.ileir.J, Dr. Luiz Pc!r.!1ra B1rr~ to, deve-se.º 
relevrtnte serviço de hav..!r resolvido o pr.:>ble111a da accl1-
mação da videira européa e o do alevanta111ento da viticul
tura nacio1~al. As exposiçõ~s. que este re;:;peitavel sabio 
fez em S. Paulo e na Capital FeJl!ral, ue produ~tos de sua 
caltura> eiu que appareceu tuna notavel collecção de mui
tas variédades de vitis vinifera, demonstrara1u que as po
demos cultivar com grande succcsso. O l)r. .Barreto tem 
c.onseguido acclimar e1n S. Pctulo (r) uva.:> de to:lc1.s as par
tes do mundo. Isto prova que a parte Meridional do Bra
z.il se presta proficna1n ente á plantação da uva, podendo 
por isso tvrnar-se um grande eruporio dt: exportação de 
vinho. 

A viticultur,a está> pois> iniciada no Paraná; agora 
para o Estado tornar-se mais tarde u1u centro exportador 
de vinhos, depende apenas da cultura tP.chuica dos viti
cultores e do e1nprego de capit..tes a essa industria. 

· A videira, bem co1uo iuuitas outras plalltas, reclama 
cuidados assiduos e pro111ptus ; portanto, para realisar 
vc1.ntajosa111ente o cultivo da uva eurupéa cumpré st:guir á 
risca os conselhos do Dr. Barreto e tambem os que pu
blicou o distincto Dr. Can1pos <la Paz, inditosan1ente fal
lecido em Nitherohy a 29 de Maio de i899. (2) 

No Paraná a cultttra da videira tem t!ncontrado seas 

· (~) O estabeleci111ento agricola de ~iri~uba> do ~r. Bar
reto, é um verdadeiro campo de expe~1enc1as, qut. Jª o tem 
levado a aconselhar a cultura de 111u1tas plantas, além da 
videira. 

(:i) Reco1nmendamos aos nossos viticultores a l~itura 
do excellente livro do Dr. Campos da Paz, denom111ado 
111anuat Pratico do Viticulto1 Braz ileiro, que encerra to
das as indicações uteis, todos o_s co~s~lhos vraticos sobre 
as variadas operações da techn1ca v1ti~ola. 
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tnaiores in1mig"s até hoje na rudeza dos processos 
primitivos, na falta de instrucção pratica e sobretndo na 
pessin1a escolha da variedade cultivada. 

As pôdas aqui se fazem e111 Agost1, e a maturação 
dá-se de fins deJaneiro a l\{arço. 

Em Coritiba o laborioso Paranaense Sr. Brazilino 
l\foura e o Sr. Mignel Poplade c01neçaram já a substituir, 
e1n seus pon1ares, a uva lzahetla por outras de qualidade 
superior para mesa e para vinho, taes como a Be1gerac, 
St. Emilion, Tie1rsis. Cltazissé-gris, Concord, He1bemont, 
Cunning!tann, Jacques, Rulander, Eumelan. Cyntltiana, 
Gcetlie Ma1tka e diversas moscateis. O mesmo estão fa-, ' 
zendo os viticultoros de Colombo e de outros municipios. 

Foi ta1nb.em já iniciada a cultura das seguintes videi
ras: Dr. Campos da Paz, Rupestris Paulista, ( Dt. Bar,e-
to), Delawart, Marteltet, Blanc!i ]uly, Bourúquou, P1ecoce 
Captat, (japoneza) Spinovitt's David e Vi#s Carriere ( cki
nezas), Ckasselas do1é, rose e viole/e, Moscatel Preta de Ale
xandria, Goldl'n Queen, Tranqu.ental, Fe1 nando Lesseps, 
Jefferson, Duckess. Golden Gem, Alp!zonse Lava/é, Witke
Nice, Dr. Hogg, Eparse, Bidowil, Dedo de Dama, etc. 

Desenvolvido em grande escala o plantio destaa vi
deiras, o Estado do Paraná se tornará em futuro proximo 
um grande centro exportador de vinho, a mais util das 
bebidas fermentadas, pois que contém, em proporção no
tavel, materias azotadas, hydratos de carboneo e saes, 
achando-se o alc0ol convenientemente diluído. Assim sen
do, o vinho é a tnais conveniente das bebidas alcoolicas, 
visto reunir um grande numero de alimentos directos e 
indirectos em propor~ões muito favoraveis. 

INDUSTRIA FABRIL 
A industria fabril redunda em beneficio dos c~ntros 

de população, onde o capital e a força muscular, a scien
cia e suas applicações usuaes, a offertá e a procura doa 
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generos a soccorrem co1n a p:o}{irnidade _e o auxilio dos 
elementos. que lhe sãv essenc1:\es. A acça > do. houie~ se 
expande com maior a1uplitude que na industria agncola. 

o trabalho nas fabricas é mais regular e menos ex
po~to ás intemperies. Os operarios nellae empreg-ados não 
temem que as inclemencias das estações, que as g eadas, a 
chuva> e o granizo lhes p tralysem os braços co1110. succe
de nos labores r•.iraes. Além disto, todos os nectss1t~dos, 
inclusive mulheres, velhos e creanças, t!ncontra1u a1h oc
cupações cotnpativeis com as forças e apti?ões de ~ada un_i. 

A preparação da herva-matte consttt~e a 1n<lu~tn.a 
mais importante do Paranâ, sendo até hoje o seu pnnc1-

pal ramo de exportação. 
A herva matte pertence ã família das ilicineas, A<l. 

Brogn. > e i!ex paraguayensis a cha1na1n De ~~ndol~e e 
Lambert; psoralea g landulosa , Linneu; ilex so1~bitis , R etss; 
zlex tliesa,,;,a, M:irtiu:> ; ilJx-m:itte, Saint H ilaire. 

Que exporta o Paraná ? 
Se se fizer esta pergunta a qu tlquer filho desta terra, 

elle promptamente responlferã,-o matte. . 
E', pois, a herva-matte o ramo preponderante na 1~

dustria paranaens.:, aquelle que, infelizmente'. até hoje 
tem attrahido maior somma de braços e c<ipttaes. Em 
muitos 1uunicipios do Estado funccionam importa~tes fa
bricas para o beneficia1nento da herva-ma~~e> depois desta 
ter passado pelo primeiro processo no c~rlJO. (t) 

Antiga1nente as L1bricas de bepefic1ar herva-?1atte, a 
ue davatu o nome de engenhos de Joque, fnncc1onava1n 

:ómente en1 Antonina. ~lorretes e Porto de Cin1a, que, 
por este facto , t1 vera1n . p~ases de ~otavel prosperidade 
commercial. Era1n quas1 todas movidas por agua e sem 
as vantagens prescriptas pela mecanica 1noderna. Hoje. 

· i) Dá-se este nome ao local onde os hervateiros ~ec
cam \ herva-1uatte e111 giraus, depois de pod~da, e a tntu
ram na cancka co111 grandes espadas de madeira. 
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pvrém, funccionam em Serra-aci11ia, e graças ao progresso 
dos dias que correm, graças ao anhelo que todos têm de 
melhorar, póde-se guiar o viajante mais exigente ã qual
quer uma das nossas !"eferidas fabricas, sem receio de que 
elle receba alli impressão desfavoravel. 

Em bem da verdade cu1npre dizer que o grau de adian
tan1ento a que ellas t êm attingido deve-se ao operoso e ha
bil Paranaen$e, Engenheiro Francisco Camargo, que t an
to se tem esforçado no se~tido de facilitar o preparo do 
matte por meio de apparelhos apropriados e convenientes. 

As florestas nativas de herva-matte, ou liervaes, como 
( 

aqui chan1a1n, acon1panha1u as de pinheiro, que assigna-
lam as regiões fri as do E stado, crescendo pro111iscua1nente 
os dois preciosos vegetaes. 

A herva-1natte é usada co1no bebida aromatica desde o 
seculo passado, confonne provam as seguintes linhas ex
trahidas de documentos orig inaes existentes no Archivo 
do Estado de S . Paulo: 

11 Dom J oão por g raça de Deos Rey de Portugal e dos 
Algarve~ daquem e daleu1 1nar em Africa Senhor de Gui
né, etc. - F aço saber avos Rcdrigo Cczar de ~Ienezes Go
vernador, e Capitão general da Capitania de S . Paulo, que 
aqui SP. tem noticia que nas t erras dessa Capitania h a a 
erva a que chan1ão Congonlza (r) e os Castilhanos Lapro
cuichoza ; e porque della se pode tirar grande Utilidade : 
l\Ie pareceo ordenar V•)S env ieis a este Reino a orden1 do 
meo Conselho Ultr. • hu111 Caixão da ditta erva co1n a recei
ta da fornta co1110 se uza della . El-Rey nosso Senhor o n1an
'.lou por J oão Telles da Sylva e Antonio Roiz da Costa 
Conselheiro do seo cons~ Ultramarino, e se passou por 
duas Vias. ~!anoel Gomes da Syl va a fez em Lisboa oc~i
dental a vinte e dous de ~ov:· <le mil sete sentos e vinte e 
hum. O sectr.° André Lopes da Silva-Ant. • Roiz da Cos

ta ·" 

l 1) Alguns dão á her va-matte o nome de congonha. 
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Con1 effeito, a herva-tnatte proporciona un1a bebida ali
mentar de primeira ordem, não só hyg1enica e econon1ica 
coiuo tamben1 agradavel ao paladar_ O Dr. Scbnepp, ex
inspector das aguas de BCln nes, disse o seguinte a respeito 
do nosso matte: 

,, A herva-matte dá uma bebida aromatica e de bom 
sabor, que rnitiga a sede, illude a fo:ne e rcpar;\ as forças 
sem fadiga nem excitação. Tomada cotn leite e assucar é 
tão aliJnenticia como o chá da China e o café, con1 a 
vantagem, porém, de estimular branda1n~nte o systema 
nervoso sen1 produzir insomnia. 

11 Só, independente de outro qualquer alitnento, a in
fusão do matte sustenta as forças e o vigor durante drns 
inteiros. Seria de grande vantagem para os nossos colonos 
de Argel que, trabalhando longe de casa e em logares 
onde nem sempre póàem achar alimentos, vive1n, como os 
viajantes, obrigados a trazer con1sigo a comida. 

11 Em medicina, o matte é aconselhado em todos os 
casos em que se trata de sustentar sem excitar as forças. e 
nutrir sem fatigar o estomago. » 

O illustrado Dr. Lankaster, superintendente da se
cção dos productos animaes e alimentícios do Muzeu de 
South Kensington, escreveu o seguinte no seu Relatorio 
ácerca dos productvs do Brazil na erposição internacional 
de Londres de I862 .-

'' E' questão palpitante para o Brazil a de se propa
gar o uso do n1atte con10 bebida alimentar. Demonstram 
as analyses cbitnicas que esta planta contém quasi o do
bro de theina que o mesmo peso de grãos de café, e tanta 
con10 as folhas do chã. Na variedade das especies e na ex
tensa creação natural, ha sem duvida campo vasto para 
futura especulação. 

11 Esta planta que ainda se não consome ua Europa, 
te1n, entretanto, grande interesse para os que estudam a 
alimentação do genero humano sob un1 ponto de vista 
philosophico. 

·-------~~·---.:::---..... ·.;::- -_-__ _ 
" Na Inglaterra, p~r exemph>, onde é tão extenso o 

uso do chá, nã0 seria impossivcl que viesse ainda a abrir
se u~ mer.cado para o 1natte, cujo baixo preço se tornaria 
um incentivo de estimação e de consumo. 11 

Os primeiros viajantes que t!Screvera1n sobre o matte 
lhe attribuiram propriedades 1naravilhosas, e consideraram 
esta planta como unia panacéa universal. Os auctores His
pano-Americanos lhe attribue1n nma efficacia soberana 
con:ra a ~otta e as colicas. O 1natt~, além disso, pela 
a~çao particular que exerce sobre os n1ovi1uentos peristal~ 
tt~o~ dos orgàos de elitninação, apresenta a notavel pro
priedade a~ evitar as indigestões. 

Os trabalhos realisaàos pelos chimicos PARODO, PE!-
1\IOTT, STENHANS, ROCKLEIDER, EYASSON, e pelos Drs. 
DAMASSET, i\fAN1'.ii;GAZA, SHETRINKLY, l\iiARVAUX, GUBLER 

VULPl~AN, BARBIER, etc., estabelecerant as virtudes do 
matte. Póde-se resumir assim os resultados dos seus estu
dos : 

Por sua composição chiinica o matte approxima-se do 
c~fé .e do chá, porém é inuito mais rico em substancias re~ 
s1no1des e gommosas. Seu alcaloide (tbateina) chimica
n1en.te identico á cafeina, é theina no chá preto~ duplo da 
cafe1na. do mdhor célfé. Por seus effeitos physiologicos

1 
approx1111a se egualmente eu1 muitos pontos destas duas 
substancias e afasta-se em outro. 

Na orde111 dos phenoinenos nervosos, não é somnife
ro com? o café. e o chá, e seu é! buso mesmo não poderá 
~ra~er 1n:onven1entes. E111 togar de um estado de vigília 
an~1oso,_ as vezeses pasmodico, produz uma sensação de· 
sat1sfaçao, de exrtberancia de vida. (Dr. l\íatvaux). 
. .~ua t~citação é differente da que se exerce sobre a 
1nt~d1ge11~1a ; alérn de ser inoffensiva; é mais intensa, 
~ais p.:rs1stente, e as pessoas que se entregam a trabalhos 
t~tellectuaes encontra111 nelle o condimento por excellen
c1a. (Dr. Mantegaza.) 

Assim como o Dr. 1\Iarvaux, o Dr. Gubler classifica-o 
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entre os primeiros agentes physiologicos, que elle deno
mina uceynamophorosu, para indicar que repara as forças 
e não os tecidos. 

O Dr. Couty tratou de inodo muito completo a ques-

tão do matte : 
u Fiz, disse elle, experiencias sobre n1i111 mes1no e ve

rifiquei que o matte pó:h~ substituir pcrfeitan1 -: nte o café 
para utna pessoa que esteja habituada com este; observei 
ao n1es1110 tempo que o n1atte não te111 os incovenientes do 
café. Habituado a beber o café, tinha necessidade deste 
excitante para poder trabalhar; quando não o totnava can
sava-me e adonuecia, porétn bastava ultrapassar u1n pou
co além para ter inso1nnia e palpitações. Substitui o café 
pelo inatte, e1n diversas dóses, e pude trabalhar â Yonta
de, se1n n1e c::.nsar ne111 ter sotuno. Exagerando as d6ses, 
não tive inso1nnia. 

u O matte pre-para-se por infusão ou decocção. A dóse 
ordinaria é de 25 grHmtnas pouco mais ou menos para um 
litro de agna, podendo tambem ser regulada segundo o 
gosto de cada utn. Deixa-se repousar 10 a 15 minutos e ser
vese filtrando. Adoça-se á vontade e bebe-se~assim ou então 
addicionando-se leite, rhum, etc. Deve-se evitar o empre
go de utensilios de ferro que dêm côr escura ao liquido. 

11 O n1atte pelo gosto que lhe é proprio, muitas vezes 
só é apreciado depois de muitas experiencias. E' um 
tonico poderoso de longo alcance que convem principal-
1nente ás pessoas que se entregão a trabalhos peniveis do 
corpo e do espírito, aos doentes e a todos que procurão 
resolver o probletna de uma boa alin1entação com unia 
despeza 1nodica. 

11 O jornal La F1 ance affirma que foi o matte que per-
111ittio ao Dr. Tanner supportar os quarenta dias de jejum. 

u O matte é desalterante por excellencia e um grande 
reparador de forças. Convem aos homens de estudo, aos 
quaes o uso do café é nocivo 1 pois que proporciona os 
n1esmos effeitos, sem excit~r o systema nervoso. .Póde-se 
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bebe-lo frio, porém, geralmente, bebe-se quent'! e os ama
dores o absorvem por meio de uma bombilha•. 

A herva-n1atte é exposta á venda beneficiada em fo
lhas quebradas. em pó ou em talos. Prepara-se ella de in
fu~ão na agua fervendo e toma-se como chã. 

No Paraná, sobretuilo no interior do Estad(•, é tam
be111 111uito usual o cltintarrãa, isto é, a herva-matte cie in
fusão n 'uma cabélcÍnha. donde é aspirada por rneio de um 
tubo, que termina n 'u111a e~phera ôca e perfurada, a que 
dão o no1ue de bomba. (1) 

Póde <1 ntatte ser usado sen1 o n1init110 escrupulo ·: a 
sua abundancia e o seu di111intito preço não dão n1otivo a 
que se adultere este producto. que maiores proveitos po
deria dar ao Paranâ, se estives:--~ vulgari~ado na Europa, 
onde é enorn1e o consumo do d1ã, excessiyn111ente 1nais 
prejudicial á saude do que o n1atte. l\1as, p:1ra que este 
artigo possa ser bem recebido na Europa e ser alli consi
derado como um producto analogo ao chá, é indif;pensavel 
que seja bent acondicionado em latas de apparencia attra
hente, pois etn geral o consumidor europeu é exigente, 
mórmente quando se trata de generos destinados á alimen
tação e ao luxo. 

Outr 'ora o matte do P::iraná não se impunha, como 
acontece hoje, nos n1erc~dos das Republicas do Prata e do 
Pacifico (2), não só por não haver serio zelo na acquisição 
<la herva cancht:ada, como tamben1 porque esta, mal bene-

(r) A bomba é feita de taquara; porém os tomadores 
de matte 1nais amoedados t€m-n 'a de prata. Alguns man
dam tamhem apparclhar deste 1netal a cabacinha a que 
chamam cuia. ' 

(2) ·As principaes praças consumidoras de. nossa her
va-matte são as cidades de Montevidéo Buenos Ayres e 
Valparaiso. ' 
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ficiada etn velhos e in1perfeitos engeulzos de soque, era ex
portada para os mercados extrangeiros em ~epugnan

t~s saccos de couro, denominados surrões. HJJe. poré1u, 
elle é expo: tado em b1rric:is de pinht:ir.), cJnveníent'7-
mente forradas de papel apresentando agradavel aspecto 
con1 seus rotulos lithogr1phados e elegantes. 

En1 Coritiba o mattt: é tamben1 exposto á venda ein 
barriquiuhas, etn cartuchos pris1uaticos de cartão e t:tn pe
quenas caixas de folha de Flandres, graciosamente feitas, 
taes co1110 as que serve111 de involucro ao excdlente e acre
diti!dO 111atte 1narca David, Ildefonso, .4. R. Santos, Fon
ta na, Naca1, Camargo, La Con,quista, Zaca,1ias, <::te .. 

Assi111 acondicionado, p6de agota apresentar-se em 
qualquer parte civilizada do n1undo, rec~numendando os 
seus exportadores, o que não se <lava no tempo en1 que 
era elle exportaao e111 surrões. 

Região nenhunta da Ameríca foi melhor aquinhoada 
em elegantes lzervaes, que o Estado do Paraná ; porta~to 
era mesmo de espenu que o matte se tornasse o nosso pnn
cipal ramo de industria e se collocasse no ponto culmi
nante de progresso em que está, posto que sujeito a vicis
situdes, a eventualidades de baixas imprevistas nos cen· 

tros consumidores. 

Como já disse1uos, 111uitos cstabeleci111entos destina• 
dus ao be::neficiamento do 111atte. íunccionatu e1u diversos 
municípios de Serra-acima ; n1as é etu Coritiba que se 
encontra o iuaior nu111ero delles e aos quaes se p6de dar o 
non1e de verdadeiras fabricas. 

No Paraná a industria extractiva do 111atte ten1 raízes 
fundas e tradicionaes. Não ha na região du:; Planaltos 
<iuem olhe com desdem para a arvore do tnatte, assim co
nto não ha sertanejo que desconheça o carijo e não au1e o 

c/1ima1rdo. 
A exportação do nosso matte, feita pelos portos de 

Paranaguá e Antonina, desde 1880 a r899, foi a st:guinte : 

• 
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Anno~ 
!I Monteddé11 

k1logr. 

1880 . 1 

188r 1 
1882 .. 
1883 .. 1 
1884 . 
1885 . 
1886 . 
1887 . 
1888 . 
1889 . 
1890 . 
1891 . 
1892 . 
r893 . 
1894 
1895 
1896 
1897 

3.678.823 
3.362.275 
3 .962.155 
3.766.390 
3.308.538 
5.074.285 
3.303.993 
5.051.491 
4.532.656 
5.368.6t'7 
4.317.504 
4.718.573 
.. .836.06-0 
7. 164.424 
5.532.841 1 
8.83 I. l 2 I ' 

8.073.27 [ 
4.513.031 

1898 
1899 

1 7 .942.420 
. 11 7.273.8g3 I 
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Bal'nOli• . .\Jre"' 1 

kilogr. 

6.640.873 
7.614.104 
7.136.947 
8.651 .890 
7.032 485 
6.311.988 
8.761.057 

10.8r3.518 
10.367.720 
ro.466:885 
11.729.491 
12.533.831 
13.583.131 
12.613. 192 1 

10.9or.557 
:r4.831.735 
15.724 808 
13 ... p1.718 
!4.441.458 1 

14.090.972 
1 

T 11 li;aral110 

kilogr. 

2.579.491 1 
1 .966.568 
4.068.147 
2.882.451 
2. 183.397 
2 075.c,26 
2.459,547 
3.693.892 
3.353.259 
2.494.194 
4.545.947 
I.I20.419 
r.033.560 

990.379 
I.828. I33 

974.563 
1 

1.300.851 
567.604 
498.784 
548.044 

11 

TotAl c•m kllo

grammav 

I 2.899. 187 
l 2.942.947 
15.167.249 
lS.300.73 I 
12.524.420 
13,~6r.299 
14.524.597 
19.558.901 
18. 253.6~5 • 
18.329.686 
20.592.942 
r8.,~72.823 
19.452. 751 
20.767.995 
18.262.531 
24.637.419 
25.098.930 
18.492.353 
22.882.662 
2r.912.899 

Grande varte da herva-1natte dos municipios da Lapa 
e Rio Negro vai para o Estado de Santa Catharina, que a 
beneficía e c::xporta como se fôra de suas proprias florestas. 

O estabeleci1nento de novas fabricas aperfeiçoadas, a 
furtura e quasi certa introdncção do n1atte e111 novas 
praças nacionaes e extrangeiras levam-nos a crer que a 
exportação deste producto, longe de descrescer, ha de au
gmentar forÇosamente. 

O Sr. Carlos Voigt publicou, na Revista Ag,icola do 
Rio Grande do Sul, de 30 de Setembro de 1899, un1 artigo, 
~om relação á cultura da herva matte, do qual ~xtrahimos 
as seguintes linhas : 

11 Sendo diffi.cil ir colher sementes da herva-matte nas 
mnttas, o melhor meio de conseguir o desideratunz. seria 
fazer plantações de hervaes ex:pressamente para colheit~ 

, 
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das se1nentes afim de serem distribuídas aos agricultores. 
Só no 4. e anno de sua edade, quando cuidadosamente tra
tadas, é que as plantas de h~rva-tnatte dão &en1entes. 

,, Passo a tratar dos resultados que colhi nas experien
cias que fiz durante sete annos dedicados á cultura da 
herva-matte. Procure-se sobretudo obter se1nente bent n1a
dura, extendendo·se para esse fim grandes lençóes eu1 bai
xo das arvores e sacudindo estas para que as vagens ca
hiam sobre o panno. Isto feito, vara limpar a semente ela 

. massa polposa que a envolve, collocan1-se as vagens em 
qualquer recipiente onde possan1 ser pisadas ou machuca
das por meio de um pau. Ajunte-se depois agua á cspecie 
de papas que resulta da operação, e lave-se bem, deitando 
fóra a substancia polposa ou 1nucilaginosa con1 as se
mentes que, por leves, vêm átona d 'agua. Repete-se este 
processo até que a semente pesada e boa fique bem litnpa. 
Depois desta operação terminada, misturan1-se alguns 
p11nhados de cinza de 1nadeira a cada kilogram1na, n1ais 
ou 1nenos, de se1nentes, e deixa1n-se em repouso por a1gu-
111as horas, depois do que são novamente lavadas em agua 
limpa e seccadas á sombra, espalhadas convenientemente 
para que evapore co1n facilidade a agua que resta da lava
gem. E' assim que se obte111 semente capaz de genuinar. 

« E' opinião corrente que as cascas duras iinpedem a 
s;mente de genniuar. Estribado, porém, nas experiencias 
que fiz , julgo não ser preciso lançar 1não de qualqutr pro
cess<1 chin1ico para an101lecer as cascas, pois é tão só1n~n
te o acido tannico das vagens que itnpossibilita a st:n1ente 
de genninar. A miudo e en1pregando diversos aci<los é 
que macerei a semente nãu obtendo n1elhor resultado do 
que com semente lavada pelo tnodo acin1a indicado. Se
meei, porém, saccos inteiros de se111ente com as vagens 
seccas sen1 ver nascer de1las unia unica plantasinha, che
gando ao mesmo resultado negativo muitos plantadores 
tanto do nosso paiz con10 do extrangeiro. Para re111etter a 
sen1ente a grandes distancias torna-se necessario laval-a 
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e seccal-a, e assim tratada conserva-se durante alo-uns 1ne-
zes em condições de genuinar. b 

11 Convem, p.)rém, se111ear logo após a colheita. l\fis
tura-se a semente co1u areia lavada, exteodendo-~ ou es
palhando-a em caixinhas, de 5 a 10 centímetros de fundo, 
e conser:ando-se a sernentdra ao ar livre, á sontbra, sem
pre hu1111da. Quatro ou cinco 111ezes depois da sementeira 
brotarão a~ :ementes variando o ten1po um pouco, segun
do as. con.d1çoes do togar. Faça-se a se111enteira logo que 
os pnmt-iros gennens rompere111 a casca . 

<l A terra dos canteiros destinados a recebér então as 
s:111entes, deve ser muito be111 preparada para se tornar 
fofa e betn move} até 25 a 30 centimctros de profundidade 
sendo o solo para isso apropriado o de htunu~ arenoso. Á 
argilla arenosa é nieuos apropriada. Quando o solo fôr ar
gilloso e. barrento. será preciso misturai-o com terra vege
tal e areia para que se o possa aproveitar. Cubra-se a se
mente, peneirando sobre ella terra arenosa, até uma altu
ra de 2 a 3 centin1etros. Estas sen1enteiras tambem devem 
fiAcar ao abrigo do sol, reganc.lo-se bem, quando 0 tempo 
for secco. As plantas que foren1 nascendo requerem um 
solo humiclo (fresco) e cotn bastante sombra até que se te
nha111 tornado un1 tanto duras. Quando nascerem muito 
juntas ou apertadas, convirá trans plantai-as, com todo 0 
cuidado, para outros canteiros, guardando-se ahi entre el
las a distancia de Io a I5 centimetros. Só depois que as 
suas hastes se tornarem lenhosas é que as plantas podem 
ser expostas ao sol, sem abrigo. 

11 Durante o verão as plantas nascidas na primavera 
~eraln1ente se fortalecem de ·maneira que ao principiar o 
inverno pódem definitivan1ente ser transplantadas, acto 
ao qual deve presidir o mesmo cuidado. Não se cortam 
nem arrebenta1n as raízes ne111 se as deve deixar seccas. 

1< As plantas devem ser collocadas a tres metros de 
distancia, uma das outras, em linhas que distanciem qua
tro metros. ·Este espaçamento é preciso para que nos te1n-

1 
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pos de colheita se possa passar por entre as arvores com 
um carro. N'uma p1antação muito densa e junta em tat 
occasião faciln1ente se estragarian1 as raizes, alétn de não 
se colher maior producção do que n 'unia plantação mais 
espaçada. •> 

MADEIRAS 
O Estado do Paraná é um vastíssimo repositorio, on

de a natureza offerece excellentes madeiras de construcção 
naval, civil e de ma1·cenaria. Quando tratámos do reino 
vegetal, enun1erámos os nomes das que são aqui mais co
nhecidas. Em Se11·a-abaixo, os valles dos rios Gua1agus
sú, Medeiros, ltaqui, Tagaçaba, Serra Nei'ra, Pomba, 
Bottachudo, .Assunguy, dos Patos, Tranqueirf7., Cachoeh:a, 
etc. são abundantes em ricas 1nadeiras para differentes 
misteres. 

O pinheiro é das madeiras de construcção a que 
n1ais avulta nos Planaltos e a mais empregada e111 
nossas edificações e na marcenaria. A araucaria brasi
liensis é superior ao pinho europeu, apresentando n1ais 
resistencia e elasticidade que este, conforme demonstram 
as experiencias, feitas em Louvain, nas grandes officinas 
das estradas de ferro do governo belga. 

Antigamente as madeiras consumidas no Paraná 
eram preparadas em modestos engenhos de serra, movid0s 
por agua, que se limitavam a fornecer a madeira necessa
ria ao consttn10 local. Hoje, poré111, graças ás vias de cotn
municação, que pouco e pouco vão sendo abertas, e graças 
ás construcções, que augmenta1n quotidianamente, sobre
tudo na Capital, ergueu-se anin1ada a iniciativa J.iarticu
lar, montando importantes St:rrarias a vapor nos munici
pios de Coritiba, Catnpina Grande, Deodoro, S. José dos 
Pinbaes, etc. 

A primeira serraria a vapor mais importo.nte, cons
truida no Paranâ, foi a que a Con1panhia Florestal .Para
naense montou á margern da estrada da Graciosa, sob a 
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direcção do distincto Engenheiro Antonio Rébouças. Essa 
empreza, porém, que começou com grande ruido, bem cedo 
se mallogron !. .. 

Entreg~e ao trafogo a estrada de ferro entre Parana,,..uá 
a C~ritiba, em 1885, reanitnou-se a iniciativa particuiar, 
mot1véindo este facto a construcção de muitas serrarias, 
dentre as quaes se destacava, entre as mais importantes, a 
n1ontada no Jogar denominado Roseira, entre S. José dos 
Pinhaes e Piraquara. hoje villa Deodoro, pelo illustre e la- · 
borioso Paranaense, Commendador Ildefonso Pereira Cor
rei~, mais tard':! Barão do Serro Azul, e um dos que no 
Paranã inais se batera1n em favor da riqueza industrial 
desta terra. 

Os tóros mais frequentemente serrados nos referidos 
estabelecimentos industriaes são os de pinheiro e de itn
buia,_ cujo pro~ucto está sendo exportajo para as praças 
do R10 de Janeiro, Santos e Rio Grande do Sul. 

O inverno é a estação 111ais conveniente para o corte 
das madeiras neste Estado, sendo preferida a lua min
guante para egual fim, pois tirada na lua crescente, por 
exemplo, a madeira serã facilmente atacada pelos agentes 
atn1osphericos e pelos insectos. Isto é de observação 
muito vulgar. 

Infelizmente, porém, as industrias extractiva e fabril 
aindà não alcançaram no Paraná o ponto de progresso a 

qu~ têm direito. Co111tudo, alén1 das fabricas de matte, 
existem no Estado,especialmente na Capital, muitos esta
b~lecimentos manufactureiros, que funccionam regular
men~e, taes com~ os de moveis, carros, calçado, chapéos, 
barricas, telhas, ttJolo~, sabão, velas, tnassas alimenticias, 
charque, fumo, bebidas gazosas e alcoo!icas, betas de cip6-
1mbé, vassouras t muitos outros artefactos. 

Toda a cal empregada nas construcções de Serra-aci
ma é 1nineral; nas construcçõ~s de Strra-abaizo se empre-
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ga a cal feita de c~ scas a~ mariscos, extrahidas dos gran
des snntbaquis. que existem no littoral. 

Etn Curitiba, onde a producção fabril tende a augmen
t ar com maior celeridade do que nos outros centros populo
sos do Estado, h a uma importante fabrica d~ phosphoros 
onde muitas pessoas. na nlaior parte inoças e 111eninas, 
encontra1n trabalho certo e lucrativo. A producção diaria 
dessa fabrica é de 38.+.000 caixinhas de pbosphoros 

A fabri cação de queijos existe ainda em pequena esca
la em Jaguariabyva, Tibagy e ern alguns outros pontos do 
interior. 

Algu111as fabricas de cortu111e já funccionan1 no Esta
do, rr1orn1ente en1 Coritiba. Esta industria pron1ette muito, 
devido a exis tencia aqui de grande quantidade de casca 
de madeira en1pregada nesse~ estabelecimentos. 

A fabricação do vinho é uma i11dustria nas.::ente no 
Paraná e de brilhante futuro, ' pois que está evidentc::1nente 
demonstrado que as melhores videiras do n1undo podem 
ser aqui cultivadas co111 vantagens immensas. 

Ha vinte annos, n1ais ou menos, a cerveja tinha no 
Paraná um consu1110 limitado; porém, desde que para 
aqui se encaminhou a laboriosa immigração allemã, co
meçou esta a fabrical -a e a introduzir o seu uso na popu
lação indígena, de sorte que hoje existem grandes cerve
jarias em quasi todasi as cidades e villas do Paraná, estan 
do as mais in1portantes na Capital. 

Antonina e l\lorretes exportam i:innuahuente grande 
quantidade de pipas de aguardente feita de canna de assu
car. l\fas seria preferível e incomparaveln1ente · mais van
tajoso para a industria e inesmo para a humanidade que 
toda a 1nateria pritua consumida no preparo dessa bt:bida 
fosse en1preg;tda na fabricação do assucar, alituento precio
so, pelo que se diz que elle é o sal das creanças como se diz 
que o vinho é o leite dos velhos. Assim, veriamas estanca
da uma fonte de tamanhas desgraças, pois infelizn1ente1 

graças â barateza da aguardente, o alcoolismo tem tomado 
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no Brazil uni grande desenvolvin1ento, que se revela na 
estatística Cliaria dos crimes e conflictos. Digam as auctori
dades judiciarins quantas contencias têm essa origem avil
tante; falem os clínicos e alienistas sobre a porcentagem 
assustadora de infelizes que, directamente pela intempe
rança, ou indirectamente pelo atavismo, são victin1as desse 
veneno insidioso. 

Os g overnos responsaveis pela orde111 e pela 1norali
dade, pela felicidade e bem-estar da collectividade, devem, 
por meio de tax~s pesadas sobre. as bebidas brancas, res· 
tringir o campo ao toxico inexoravel, melhorar às condi
ções da família, con1bater a degeneração da nossa especie 
e ditninuir o grosso contingente fornecido pelo alcoolismo 
ás penitenciarias. aos hospitaes e ao tunn1lo. 

Guerra, pois, ao alcool , un1 dos 1naiores inimigos da 
humanidade. Elle é um agente criminogéno , na opinião 
auctorizada de Paul Brouardel , Legrand du S~ulle, e ou
tros sabios respeitaveis con10 estes. 

Mme. Arvedf! Barine, que pensa e escreve, com reco· 
nhecida com petencia, sobre todas as questões sociaes e so
bre todos os pr..->blemas n1odernos, disse, tratando da n10-

mentosa questão do alcoolismo, que preoccupa todos os 
philosophos. todos os hygienistas e todos os econo1nistas 
europeus, que os que se entregan1 a esse vicio degradante 
não se assassinato unica111ente a si : assassinam tatubem 
a sua progenitura, são suicidas e parricidas ! 

Os incu111.bidos de tuinorar os nlales que an1ofinan1 a 
hun1anidade, não se cança1n de assignalar com côres car· 
regadas os funestos effeitos do alcoolistno : produz unia 
inflan1n1ação chronica do estomago, do figado e dos rins 
com degeneração dos tecidos que entram na constituição 
destes orgãos; o coração soffre egualmente um processo 
degenerativo: desenvolve u1n catarrho pulmonar e motiva 
lesões do cerebro. 

Guerra ao akool ! - que seja o brado unisono de todos 
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os que pelejatn no sentido de estancar as fontes dos males 
que torturam a fa1nilia humana. 

SERICICUL TUR . .\ 
Tendo a experiencia demonstrado á saciedade que o 

bicho <la seda se acc1ima e vive perfeitamente nos Estados 
do Sul do Brazil, não precis tmos portanto erguer em altº 
relevo as vantagens, as grandes commodidades que o Pa
raná offerece á pr0pagaçào desse; admira veis insectos que 
tão iinportante papel representam na industria do Oriente. 

A criação do bicho da seda, com effeito, é u1na indus
tria que ha 'ie florescer mais cedo ou tnais t arde neste E3-
tado, onde, graças ao seu clima temperado, póde haver 
se1npre folhas de an1oreira, que se 1nultiplica e se desen
volv~ com extrema facilidade, vivendo quasi no estado sil
vestre. O ali1nento do sirgo está portanto garantido e o 
rapido crescimento da amoreira permitte dar-~, em pouco 
tempo, uni grande desenYolvimento â criação. 

Esta industria, que tantas vantagens economicas tem 
dado á França e á Italia, in1plaatando-se serian1ente no 
Paraná redundar;i indubitavelrnente em valioso btneficio 
geral. Ell&. favorecerá tambem a parte indigente da popu· 
lação, utilisando-se dos serviços até mesmo das creanças, 
dos \•elhos e das mulheres. Temos viva esperança de que 
os louros proriuctos do óombyx mori ainda hão de se agi
tar aqui em tt!ares meca nicos, contribuindo proficuamente 
para a futura riqueza industrial paranaense. 

O distincto medico Dr. Joaquim Ignacio Silveira da 
Motta foi o primeiro que procurou iniciar em Coritiba a 
cultura do bicho da seda, conforme se poderá verificar da 
exposição que endereçou, em Março de 1856, ao Vice-Pre. 
sidente do Paranã, Conselheiro Beaurepaire Rohan, e que 
está annexa ao Relatorio deste. 

Ninguen1 procurou imitar o Dr. Motta, no sentido de 
levar a effeíto a criação do bicho da seda. Retirando-s~ 
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este illustre clinico para o Rio de Janeiro, onde falleceu, 
extinguiu se de todo a cultura. que elle com tão bem fun
dadas esperanças havia encetado. 

Em 1882 o Dr. Entyg-dio Westphalen publicou na Re
vi~ta Paranaense, utn bello artigo, tratando da sericicultu
ra, e em que diz que já tiver;t occasião de f<'lzer u1na expe
riencia, criando en1 um anno cerca de 3.000 bichos. 

l\tas, de 4 annos para cã a criação do bicho da seda 
encontrou um esforçado e incançavel in1pt~lsor e be1nfeitor 
na p€ssoa do intetligente e laborioso Paranaense Euclides 
Plaisant. Este digno cidadão tem-se empenhado com o 
mais robusto e louvavel intere:sse, afin1 de propagar ver
dadeirantt~nte a sericicultura. fazendo-a entrar em futuro 
proximo n 'uma phase de s ubido increm~nto e valor. (1 ) 

A propaganda tenaz e sinceran1ente <tctivada pelo Sr. 
Plaisant, indica que dentro de pouco · t empo o Estado do 
Paraná será u1u grande centro, ,mde a sericicultura se 
mostrarâ pujante. Isto que com toda a convicção agora 
dizemos está continuado por triumphantes experiencias 
feitas aqui desde 1856. 

Dentrt os differentes pontos do Paranã, que mostram 
vantagens ao desenvolvin1ento da sericicultura, sobresahe 
o municipio de l\Iorretes, ' onde o bicho da seda, além da 
amoreira , encontra abundancia de mamoneiro ( ricinus 
com·munis) , con1 o qual elle se accommoda perfeitamente. 

E ' fóra de duvida que o clima e o solo do Paraná ofte· 
recen1 propicio meio para o desenvolvin1ento da industria 
da seda, e a prova dos grandes resultados obtidos se en
contra no augmento, de anao para anuo, da producção de 
casulos : em 1898 essa producção foi de 200 kilogran1mas; 
en1 1899 attingiu a mais de 400, e assim forçosamente irá 
crescendo <lia a dia. 

(1) Vide a Menzoria que este infatigavel industrial 
enyiou, em ~ete111bro de 1897, ao Secretario de Obras Pu
bhcas Dr. Candido de Abreu . 
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A historia d.:> bicho da seda p.!rde-se nos terminos da 
mais remota antiguidade. As chronicas do Celeste Impe
rio dizecn que 2600 anr.os ~nte.s de Christo já se criava alli 
o bicho da seda, e que foi a esposa do . imperador Hong 
que primeiro se interessou pela plantação da amoreira e 
criação do sirgo. 

Sabe-se que no sexto anno da t:ra christã já existia a 
sericicultura na Persia e em toda a Asia :\lenor, d€ onde 
alguns n1011ges peregrinos a transportctran:i para Constan
tinopla. Assiru ch~gou esta industria ao Occidente, desen
volvendo-se com vantagen1 na Sicília e na Hespanha, pas
sando-se 1nais tarde para o Norte da Italia e para a parte 
~1.tridional da França, onde, e111 1599, Henrique IV favo
receu notaveln1ente a industria da seda, incu111bindo o 
agrono1no Olivier de Serres dê espalhai-a ein todo o reino. 

Em i6or floresciam vinte mil pés de an1oreira nos jar
dins reaes das Tuiherias; e, por edicto daq'..!ella data, Hen
rique IV distribuía mudas de atnoreira, sirgos e óvos pe
las provindas, por intermedio do cléro e da nobre1.a. 

Assassinado Henrique IV. a propaganda encetada sof
freu profundo golpe com o desapparecimento de seu pro
tector, e teria de todo succutnbido se não se voltasse em 
seu auxilio a solicitude de Colbert, que a soccorreu pode
rosamente. 

Apesar de· certos favores dispensados á esta industria, 
ella se conservou ainda assim estacionaria até 1709, epo
cha etn que crudelissin10 inverno datnnificou todos os cas
tanheiros e oliveiras do Sul da França. Em virtude disto, 
os lavradores da região castigada dedicaram-se â planta
ção da a1noreira e á criação do sirgo, erguendo a industria 
da seda a ponto cuhuinante. 

Amplamente desenvolvida na França e na Peninsula 
Italiana, ella teria de todo se extinguido alli em 1853, anno 
em que foi atacada por uma doença parasitaria denomina
da pebrina, se não corressem em seu amparo os desvelos 
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dos poderes publicos e o saber de Vittadiui, Pasteur, l\1ail
lot e tantos outros pontifices da sciencia. 

A aworeira póJc ser plantada ein terras pobres, des
de que se faça o plantio unido, afim de que sua folhagem 
possa abrigar o solo dos raios solares. Além das vanta
gens que esta planta proporciona á população operaria, 
dando a cada faiuilia um manancial rendoso, ella p6de 
ser einpregada como u1n excellente elemento dos aviados, 
pois os seus fructos muito se prestam a isso. 

Na China a amoreira é e111pregada ta1nbem na fabri
cação do papd, e na An1erica~do Nürte ella é ainda utili · 
sada na tinturaria. 

.Relati van1tnle á an1oreira dizen1 os arabts : Com, tern
po e paciencia ella se transforma etn setim. 

INDUSTRIA PASTORIL 
Os aniiuaes irracionaes ~êm acompanhado o animal 

homem desde a edade da pedra até a epocha mais elevada 
de sua civilização. 

Foi no Oriente que teve comt:ço a do1nesticação dos 
aniluae~. de onde co1n as .migrações dos povos, se espalhou 
por ttifforentes pontos da Terra. 

Na antiguidade ~1athieu de Dorubasle, Thaer e outros 
agrono111os con10 estes, sustentavam a idéa de que o gado 
era um mal necessa1z·o: mal, porqu\! as forragens que os 
anitnats consu1uiaru, vendidas directamente, produzirian1 
1nais resultados do qu<:: os productos que elles forneciam ; 
e necessario, pon1ue lhe estava ligada intima1uente a fer
tilidade da tt::rra pela producção dos estrumes. 

!\las Bauden1ente e Gasparin bateram essa idéa, di
zendo qut os ani111aes, longe de serem sómente mackinas 
de adubos, eram verd_deiros agentes de transformação, 
co1no quaesquer machinas industriaes, e que neste sentido 
elles transformavam as fori'0.gens que consumiam em ou
tros tantos productos uteis, taes como a carne, o leite, a 
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lã, a pt::lle, etc., CUJa venda no !llerca<lO produzia m UÍto 
mais do que as forragens consunlidas. Foi assim que a 
zootechnia entrou nos dotuinios da economia política, 
con1 a qual tnantetn hoje intimas relaçõ~s. 

O Estado do Paraná, attentas as opti tuas condições 
das suas enorme;; pastagens naturaes, p:irece haver sido 
tambem destinado para a industria pastoril. 

Nos campos de Jaguariahyva, Tibagy, Guarapuava e 
sobretudo nos de Palmas, esta industria encontra grandes 
elentento; de prosperidade. Entretanto, a criação do gado 
aqui se conserva ainda em estado rudimentar e mesrno 
precario, por achar-se descnrada e quasi que entr~gue aos 
unicos recursos da natureza. 

Os estanciciros , utilisando-se <le vast~s campos e fa
xinaes, dedicam-se especialmente á criação do gado ca
vallar, mnar e vaccum ; poré1n, tudo ·Sem n1ethodo, sen1 
sciencia, á lei da natureza, e1nfin1 ! 

E' claro que sem os n1eios não se conseguent os fins : 
portanto, não possuiremos animaes possantes, nedios e 
luzidios, emquanto não se procurar dar melhor direcção á 
industria pecuaria, de confonnidade com os tnodernos pre
ceitos da zoogonopedia, parte da .zootechnia que se occupa 
do 111elh.ora1nento, producção e t=ducação dos animaes do
mesticos. 

Ha uni meio efficaz, pelo qual se pódem auferir trans
formações vantajosas: referimo-nos á selecção, que tem 
por objecto aperfeiçoar a raça pela escolha de bons repro
ductores, abstrahindo-::..e os individuos que não tivere111 a 
conformação typica da mesma raça. Os i nglezes têm con
seguido as tnelhores raças applicando este processo e fa- · 
zendo intervir a acção do meio, pelo exercício e pela ali
mentação. 

Aperfeiçoar, pois, a raça pelo cruzamento das me.lho
res especies e por outros n1eios hoje conhecidos é o proble
ma que preoccupa os homens dirigentes das nações illustra
das. porque affecta directa1nente á alimentação publica e 
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o progresso de certas industri'ts. Com effeito, a criação, 
especialmente do gado bovino, será fonte inexhaurivel de 
riqueza publica e particular, emquanto os homens não 
deixarem o pi::rnicioso syste111a da necrophagia. 

A zootechnin, que preceitua sobre a in<lustria pastoril, 
proclama como regra funrlan1ental para o ap:!rfriç:)amento 
das raças, confornte já dissemos, o proces ~o rla selecção, 
ou a escolha system'ltica dos 1nelhores indivíduos para a 
funcção de reproductor, devendo-se ter rigoroso escrupulo 
na acquisição destes: pois quando se cruza a raça de um 
paiz c01n u1na outra raça, ensina l\1'lgne, é para transmit
tir á primeira as qualidades aperfeiçoadns pelos cuidados 
do home1n á uma raça natural produzida quasi exclusiva
mente pelo clima e solo que a alimentam. 

Actualn1ente é nos can1pos de Palmas, sem duvida os 
melhores do Estado para a industria p'.'lstoril, onrle o gado 
vaccutn apresenta os n1ais bellos especimens. Seguen1-se 
depois os carnpos de Guarapuava, inf~riores aos de Palmas 
porém ntais pingues do que os da Palmeira, Ponta Grossa 
e Castro, onde entretanto ainda pullula utna vegetação 
pomposa e exuberantemente criadora. 

No~ riquissitnos municipios do Tibagy e Jaguariahy
va ha tambem estancias de provada superioridade para a 
criação do gado. 

Posto que os alludidos can1pos sejatn convenientes â 
referida industria, com tn<lo o; :::ria :1ores têm necessidade 
de dar sal ao gado, como pod~ro.;o auxilio da engorda dos 
anin1aes, o que não é necessario nas estandas do Rio 
Grande do Sul e nas das Republicas do Prata. Com effeito, 

~º sal acth·a a digestão, fluidifica a bili~ , favorece as me
tamorphoses chimicas da digestão, augmenta o numero de 
globulos rubros, facilita a assi111ilaçào e a desassimilação 
dos tecidos musculares gordurosos. 

O gado <'avallar, tau1berr.1 bastante desvalorisado em 
nosso Estado, con1eça agora a apresentar feição 1nais es
perançosa, com o apparecimento de garanhões e eguas de 
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puro sangue inglez. A criação do cavallo, animal utitis
simo couto meio de defesa e de progre::;so, deve men:cer a 
attenção dos Parannenses, tão dados â equitação desde 
tenra edade. 

A introducção em nossas estancias ne ju111entos. me
lhorados (1) taes como os de Poitou, etc., seria uma medida 
de grande alcance em prol da valorisação do gado muar. 

Os concursos de animaes de todos os generos e os 
premios concedidos nas corrida~ muito tambem contribuem 
para o aperfeiçoamento da raça, conforn1e se dá annual-
1nente na Europa. 

Convindo especialmente um clin1a temperado e terre
nos seccos e elevados ás e::;pecies ovis e capris, é fóra de 
duvida que os planaltos paranaenses offerecem grandes 
elementos de prosperidftde a estas duas raçAs, tão sujeitas, 
em togares humidos, a diversas epizootias, taes como a 
cachexia aquosa, etc .. 

Apesar da diversidade de origem, do cruzamento da 
cabra com o carneiro obteni-se uni producto excellcnte. 
Constituídos desta tnaneira existe1n no Chile, por exem
plo, grandes rebanhos, a que cht'lmam pelloues. EstE>s pro
ductos hybridos proporcionam boa carne, o seu pêlo ten1 
muito valor commercial, e as femeas dão optimo e abun
dante leite. 

O Estado do Paraná póde, pois, auferir mui tos lucros 
da criação do gado ovino. A venda da lã e da carne do car
neiro dá em toda a parte resultados i1nrnensos ; portanto 
a nossa econo1nia rural n1uito lucrará co111 o desenvolvi
mento · deste ramo da industria pecuaria, que ten1 a seu 
favor a sancção da experiencia. 

O gado suíno é geralmente criado, e111 maior ou me-

(r) Animal melho1ado é aquelle que possue aptidões 
superiores ás que teria en1 seu estado natural : assim uma 
vacca que dá mais leite do que 'O necessario p~ra nutrir o 
bezerro, é uma vacca 1nellzorada. 

.. 
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nor escala, por quasi todos os lavradores Paranaenscs. 
Posto que de raças inferiores, é todavia empregado no pre
paro no toucinho e na salsicharia. 

A Svciedade Agricola e Pastoril Castrense fez acquisi
ção de uni casal <le leitões da e.xcellente raça franceza 
Craoneza. no intuito louvavel de melhorar a casta do 
nosso gado porcino. Os inrlividuos desta raça, quando 
adultos, pesam cerca de 22 arrobas. 

Os tnunicipios de S. José da Boa ·vista. Thon1azina, 
Nova Akantara, Espírito Santo do It~raré e Jaguariahyva 
exportan1 &.vultada so111ma de gado suino para o Estado de 
S. Paulo. 

INDUSTRIA COMiv1ERCIAL 
Sem a intervenção desta industria as trocas seriam 

difficultosas; ella é q11e se offerece para comprar ao que 
deseja vender e para vender ao que precisa co1nprar ; e11a 
é qn~ guarda as n1ercadorias para a occasião opportuna, 
desen1baraçando o productor da ac~un1ulação dos generos 
e dos artefactos, e os apresenta ao consun1idor em grosso 
ou em retalho. 

Pelo crescimento constante da população, devido á 
affiuencia da immigração espontanea; pelo enorme desen
volvimento que se nota na construcção de predios e pela 
creação de novos estabelecimentos industria~s, coadjuva
dos por associaÇões, que são as forças econonlicas n1ais 
ilnportantes deste seculo, pois que é por ineio das forças 
reunidas, dos capitaes enfeixados que se conseguem remo
ver os embaraços que se ergue1u no caminho do progresso, 
é facil de ver que o Paranâ se prepara para equiparar-se 
aos mais adiantados Estados da Federação Brazileira. Para 
alcançar este desideratu11z falta-lhe apenas um poderoso 
elemento de progresso, isto é, um perfeito systema de via
ção, por meio do qual possa dar facil escoamento âs suas 
inestimaveis riquezas naturaes. 
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Se o Paraná tivesse, cotn effeito, bons ca1ninhos de 
ferro e possuisse ao menos a terça parte da soru1na de bra
ços que o seu vastissimo territorio comporta, então a in
dustria commercial jã teria tocado ac apogeu. 

l\1as a construcção de boas estradas e os diligentes 
immigrantes europeus que vêtn á custa propria expandir 
a sua actividade na abençoada terra do matt~ edos pinhei
raes, hão de sem du\·ida dar conveniente e fecunda dire
ção e valor á propriedade rural, elev::tndo este auspicioso 
Estado ao ponto c!e progresio que lhe estã reservado. 

O nosso 1naior ;novim~nto commercial con..;iste ai nJa 
na exportação da herva-matte para as prtças de ~1ontevi
déo, Buenos Ayres e Valparaiso. Segue-s~ em inen >r esca. 
la a exportação de gado, madeiras, phosphoros, etc.. Os 
demais productos são aqui en1pregados no consu1no local. 

O conuuercio é representa :lo por u :n:i A3sociação 
Commercial, que funcciona regularmente en1 Coritiba des
de 17 de Agosto de 1890, prestando bons serviços á itnpor
tante classe que representa. 

Pela lei n. 32 dez de Julho de 18921 foi creada a Junta 
Com mercial do Paraná, que tem por districto de jurisdicção 
o territorio de todo o Estado e por séde a cidade de Cori
tiba. A referida Junta cotnpõe-se de 5 Deputados, 4 Sup
plentes e I Secretario ~raduado etn Direito. O Presidente e 
o Vice-Presidente são nomeados pelo Governador do Es
tado dentre os 5 Deputadoc; eleitos por 4 annos pelo colle
gio commercial. 

VIAÇÃO 
E' este o magno problema da actualidade, o problema 

capital, de cuja solução dependem outros directamente 
tendentect ao mesmo fim-a prosperidade Jo Estado, que, 
infelizmente, ainda estã dependendo do impulso que se 
der a este ramo dos melhoramentos materiaes. Proporcio
nar, portanto, meios faceis de circulação das riquezas, é 
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desideraturn para cuja realisação elevem concorrer todos os 
nossos esforços. 

E' principio corrente na sciencia econon1ica que a 
producção de um paiz se desenvolve tanto mais quanto 
inais facil e rapida é a sua circulação. 

Cotn effeito, o floresci111ento industrial de um povo 
depende forçosau1t:nte de uma b~m formada rede de viação, 
que, t!Xtendendo as suas malhas a todos os centros produ
ctores, facilite a permuta de seus productos. E foi assim 
que o pequeno com1nercio do Paraná começou a expandir
se desrle a epocha en1 que foi entregue ao trafego a estrada 
da Graciosa, que tantos beneficios trouxe á nos11a vida 
con1mercial. Esta estrada, que custou avultada somma ~ 
que proporcionou facil communicação entre as cidades de 
Antonina, Morretes e Coritiba, foi considerada como a se
gunda estrada de rodagem do Brazil , graças á solicitude e 
aos conhecimentos technicos do i11ustnldo Engenheiro 
Antonio Rebouças, que deixou nessa obra uma recordação 
viva de seus reconhecidos merecimentos. 

:>ata de i807 a primeira tentativa da abertura da es
trada da Graciosa, sendo então iniciados os trabalhos por 
ordem do Capitão General Antonio José da Fonseca e Hor
ta. 

El-rei D. João VI, attendendo ás representações 
que lhe enviou acamara de Coritiba, sobre a necessidade 
de facilitar a communicação das Pº''oações do littoral com 
as de Serra-acima, inandou, en1 carta régia dirigida ao 
Conselheiro João Carlos Augusto Hauenhausen, que se 
procedesse aos concertos da estrada da Graciosa, de prefe
rencia a do Itupava . As razões da preferencia alludida es
tão expostas no ieguinte documento : 

«João Carlos Augusto Hauenhausen, de Meu conse
lho, governador e capitão general da capitania de S. Pau
lo. Amigo, Eu, El-Rd vos envio muito saudar. Tendo 
merecido a Minha Real consideração as representações das 
camaras das Villé\S de Curityba e Paranaguá, que l\le forão 
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presentes em Con~elho da Real Junt~ de Commercio, Agri
cultura, Fabricas e Navegação dt:ste Reino do Brazil e Do
mínios Ultramarinos, sobre a necessidade de se facilitarem 
naquellas comarcas as communicações das Povoações de 
Serra acima com as de Beira mar pelos incalculaveis inte
resses que icfallivelmente deven1 resultar de se abrir un1 
vasto mercado aos preciosos productos de que abunda o 
extenso e fertilissin10 territorio daquellas Povoações con1 
o que se tornarão inais laboriosos e prosperarão e1n rique
za e civilisação. E sendo 1nuito digno de attenção o que 
expoz o Governo Interino dessa capitania, ein seu officio 
de 10 de Fevereiro do anno proxitno passado para 
1nostrar a preferencia, que p~ra tão importante fim deve 
ter a estrada da Graciosa sobre a dos Morrtes, ponderando 
o quanto esta é pessitna, pri11cipalmente da Borda do 
Ca1npo até os ~íorretes, o muito trabalho e despezas que 
exige o seu concerto em largas derrubadas, grandes e altos 
aterrados, córte~ de rochedos, calçadas por entre morros e 
pontes nos rios Piranga e Itupava : ~em todavia se poder 
conseguir o fazel -a praticavel em muitos desfiladeiros, e 
sem perigo no celebre-salto do cadeado-, e que pelo con
tr-ario a da Gra<'iosa, que vae dará villa de Antonina sen
do unia estrada plana, onde não necessita para ser con1mo· 
damente transitavel, se não descortinarem-se os iuattos la
teraes, e fazeren1-se alguns aterrados, com o que se não 
despenderá a 111etaàe do que se gastaria na dos Morretes, 
tendo taruben1 a vantagetn de ser 111ais breve a passagem 
de n1ar de Antonina a Paranaguá, do que a dos Morretes 
â mes1na villa, e a de poderem chegar a Antonina embar
cações de grande quilha, quando aos l\'.lorretes apenas che
gão canôas, vantagens estas, que certamente compensão 
muito a maior distancia de caminho de serra da Curityba 
a Antonina, do r1ue o da Curityba ao$ ~lorretes: Por todos 
estes respeitos Hei por bem, que para a c0mmunicação das 
Povoações de Serra aci1na co1n a tnarinha, mandeis fazer 
os convenientes concertos na estra;da da Graciosa que se 

.. 
.. 

S. PARANA' 505 

---·----·>eJ~· - - ----- --
abriu no anno de 1807 por ordem do conselheiro Antonio 
José da Fonseca e Horta, sendo governador e capitão gene
ral dessa província, tornan'1o-a con1moda e segura para os 
viandantes e transporte de generos, sendo encarregad0 
desta obra o coronel de l\lilicias de Curityba Ignacio de 
Sá Sottomaior, ou qualquer outro official, qne vos parecer 
mais capaz de a rles.:111penhar. Como as ca1naras das Vil
las daquellas co1narcas reconhecendo as grandes vanta
gens de uma tão ituportante obra voluntariamente se pres
tão para ella, vos autoriso para poicrdes actitar aquelles 
donativos ou contribuições, que as ca1naras offerecew para 
as despezas, que se houvere1n de fazer co111 este concerto, 
e para conservar sempre eiu bom estado a 111esma estrada. 
E porque seria de grande inconunodo aos que frequenta
ren1 a estrada da Graciosa a Antonina o iren1 ao& Morretes 
pagar os dirtitos, e por esse n1otivo se preferia até agora 
a estrada que de Curityba para alli se dirigia, apesar de 
muito incomn1odo, e de n1á passagem, podereis tambem 
mudar o R:egistro dos l\forretes para a Villa de Antonina, 
dando comtudo as providencias necessarias, para que na
quelle sitio, não se deixem de arrecadar os direitos dos que 
para alli forem. O qne tne pareceu participar-vos, para que 
assitn o tenhaes entendido e façaes executar. Escripta 110 

Palaciu do Rio de Janeiro etn 17 de Julho de 1808.-Rei.
Para João Carlos Augusto Hauenhausen.» 

Até então a 5~ ºcon1arca de S. Paulo não merecia do 
poder publico a attençào a que tinha direito pelas suas 
gra~des riqt:ezas naturaes; mas, elevada a categoria de 
Província e::1n 1853, foi u1n dos primeiros cuidados do séu 
primeiro Presidente tratar da abertura de un1a estrada de 
rodagem entre Coritiba e Antonina. Com effeito, o Conse
lhdro Zacarias Je G6es e V asconcellos, tendo installado a 
Província a 19 de Dezembro de 1853, a 21 do mesmo mez 
incumbiu ao distincto Engenheiro l\lilitar Henrique de 
Beaurepaire Rohan de examinar as pessimas estradas que 
se dirigiam ao littoral, denominadas G1aciosa, ftupava e 
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Arraial, e dizer qual dellas offerecia maiores vantagens. 
Preferida a estrada da Graciosa, pela Asse111bléa Provin
cial foi votada a lei n. 9 de 12 de Agosto de 1854. aucto· 
rizando o Governo ·a n1andar construir a refrrida estrada, 
3pplicando á essa obra até a quantia de trinta contos de 
reis annualmente. 

• 
A 20 de Agosto daquelle tnesn10 anno o Engenheiro 

Saturnino Vill~lva foi encarregado de dar comt:ço ã cons
truc~ão da estrada da Gra~iosa que, aherta pela pri1neira 
vez en1 1807 e 1nandada concertar em I 820, foi concluida 
definitivamente em 1873, dispendendo os cofres geral e 
provincíal· cerca de dois inil contos de reis con1 a sua cons
trucção. 

Estudando-se :i historia da prosperidade dos povos 
nota-se para logo que os horizontes 9-a civilização foram-se 
desdobrando na medida dos n1elhoran1entos da viação ma
ritima, fluvial e terrestre, sem a qual ~s industrias não po
deriam desenvolv~r-se. 

As vias de communicação são agentes itnportantes de 
economia, as quaes têtn por fim obter facilidade nos trans
portes, e, por consequ~ncia, poupar serviços, tempo e ca
pital, que revertem a outra utilidade no trabalho humano, 
promovendo e augmentando a pr(iducção. Ellas são pois 
auxiliares valiosos da circulação das riquezas e do aug
mento das permutações; são tão necessarias á industria 
como a moeda e o credito. A facilidade das permutações, 
a proxin1idade e a extensão dos mercados e a co1nmodida
de e barateza dos transportes dependem essencialmente das 
distancias , dos obices a vencer nellas, e dos meios de loco
moção, que pódem em pregar-se para mover as mercadorias 
de um ponto para outro, do togar onde foram produzidas 
para âquelle onde o seu consumo offerece maior vantagem. 
O custo da producção aggrava-se com as despesas~ a de· 
terioração a que as más conducções sujeitam os generos e 
os artefactos. Se as machinas simplificam e abreviam o 
trabalho, os transportes faceis e baratos não são menos 
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uteis, tratando ·se de approxi1nar os productores dos con
sumidores. 

A utilização das .boas vias fluviaes tambe111 proporcio· 
na enormes e fecundos beneficios', e o Estado do Paraná 
conta n1uitos rios que se prestatu á navegação, desde que 
üelles se façan1 algu111as obras de arte. Quer na pequena 
zona do littoraJ, quer na im111ensa de Serra-acima encon
tram-se bellos rios navegaveis, e felizes os terrítorios que 
possuem grande nu1nero dessas estradas que andam, na 
phrase de Pascal. Se a prosperidade dos Estados depende 
em grande parte do an1plo desenvolvitnento nas vias de 
conununicação que os cruza1n, a todos surprehenderá o 
auspicioso destino para que foi talhado o Paraná pelo seu 
admiravel systema hydrographico. 

O Estado conta tan1be111 a·lguns ca1ninhos de ferro, e 
os caminhos de ferro representatn a ultin1a perfeição dos 
meios locomotivos: sua r·apidez satisfaz o ideal dos mais 
arrojados anhelos relativos á viação; sua introducção nos 
paizes civilizados abriu uma nova phase de notaveis con
sequencias economiCas, moraes e politicas. 

O estabeleci111ento, portanto, das vias ferreas é um dos 
meios mais proficuos a que a civilização tem recorrido 
para desdobrar veredas a novos e assignalados triumphos. 
Assitn co1no ao corpo hu1nano é ünpresêindivt!l a circula
ção do sang-ue para alitnentar a vida, assin1 ta1nbem ao 
corpo social a circulaçáo da riqueza e das industrias é in
dispensavel para livral-o ·da paralysia physica e moral de 
que e11e seria presa. A idéa, pois, da construcção de vias 
excellentes de transporte é hoje proclan1ada como um dos 
meios mais ·seguros para o progresso das industrias. 

Inft::liz111ente, porém, ó Estado do Paranâ ainda não 
dispõe de uni perfeito syste1na de viação, de que tanto 
precisa para tirar proveito dos enormes thesouros naturaes 
que jazem desaproveitados em seu vastíssimo territsrio. 
Os Planaltos dos Campos Geraes e de Gurapuava, onde 
incontestaveltnente se acham os 111aiores cabedaes do Es-
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tado, resentem-se da falta de meios faceis de transporte, o 
que iuuito os te1n prejudicado, retardando a éra de sua 
prospo;::ridade. 

E111 1846 uma expedição, tendo embarcado no rio 
Verde, tributario da marge1n direita do Paranapanema, 

desceu por este rio até o Pataná, e, encontrando o foz do 
Jvahy, subiu por elle até o local onde, eiu 1847, o Dr. Fai
vre fundou a colonia Ther~a. 

Em 1847 uma outra expedição desceu o Paranapane
tna, atravessou o Paraná, e, subindo pelo Jvinheima, foi 
desen1barcar em Nioac, em Matto Grosso. 

Datam, pois, de 1846 as primeiras tentativas para a 
abertura de unia via de communicação, entre o porto de 
Antonina e a Pn1vincia de Matto Grosso, devidas a inicia· 
tiva do Barão de Antonina. 

11 Em 1851 1 por decreto de 2 de Janeiro, o Governo lm· 
perial n1andava fundar a colonia militar do Jatahy, sobre 
o rio Tibagy, affiuente do Paranapa11ema, d 'onde se reco
nhecera ser conveniente co1neçar a navegação para Matto 
Grosso; e em 1857 creava111-se oito colonias indígenas a 
partir do mesmo Jataby até os pontos terminaes da citada 
com1nunicação em Matto Grosso com o fim evidente de 
povoal-a. 

uEm 1855 o governo, pela primeira vez, a aprovei
tava no serviço publico, enviando por abi o então capitão 
do exercito, Manoel Joaquim Pinto Pacca, com co111muni
cações, ao que parece, impurtantissin1as para os nossos 
postos n1ilitares da fronteira do Paraguay. Este official 
fe.z a viagen1 do Rio de Janeiro até o forte de Coimbra em 
4 mezes e r8 dias, utilisando sómente 98 dias. 

"Em 1857, o governo confiou ao então 1. e tenente de 
engenheiros Dr. Epiphanio Candido de Souza Pitanga a 
commissão de reconhecer e explorar a linha a Matto Gros
so, pelo Tibagy e Paranapanema ; e no anno seguinte 
mandou a Matto Grosso por este caminho um batalhão de 
artilharia com as competentes peças e muita muniç~o, ao 
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commando do actual Visconde de Itaparica. Esta força 
chegou a s~u destino, embora tivesse de luctar com todas 
as difficuldades do ca,ninho, apenas aberto e baldo de re· 
cursos. 

11 Parece que depois de assitn enc;aiado, e~te caminho 
cahiu Pm desuso senão em inteiro esqufcimento, até que 
por occasião da guerra <lo Paraguay voltaram-se as vistas 
no governo para a provincia do Paraná, como podendo fa
cultar-lhe communicações, já não sómente para Matto 
Grosso como para as fronteiras do Paraguay e Corrientes. 

"Não era tarnbem nova a idéa ne abrir caminho por 
ella á fronteira do Paraguay ; porquanto outro não fôra o 
intento do governo imperial. quando em r848 e 49 ntandara 
proceder ás explorações e á abertura de uma linha tendente 
á margem do rio Paraná, a p:trtir de Guarapuav:-1 e passau· 
do pelos campos do Chagú. Infelizmente o muito trabalho 
e <linheiro consumidos na realisação deste pensamento, 
não deixaran1 fructo algum; pois que nem mais ha vesti
gios boje da picada aberta até o citado termo. 

<<Coube ao presidente Dr. André Fleury o promover 
com o maior empenho as explorações e estudos sc;entifi· 
cos das linhas fiuviaes que s~ dirigem a Matto Grosso, 
afim de confrontai-as entre si e, escolhida a mais conve
niente, St!guir-se logo sua execução ,definitiva. Então já 
attrahira as vistas do governo a linha do Ivahy, que pare
cia preferi vela do Tibagy e Paranapanema, por ser julgada 
tnenos longa e menos difficultuosa, e por atravessar a pro· 
vincia justamente por sua zona n1edia, ao passo que a 
outra a percorrer na extrema septentrional. Foi por isso 
que pelos engenheiros Keller, encarregados de taes explo· 
rações, mandou-se exan1inar pritneiramente o rio Ivahy e 
averiguar professionalmente a sua navegabilidade e depois, 
caso lhe achassem grandes difficuldades, regressar. pe1o 
Paranapanema e Tibahy, fazendo estudos semelhante~ nes
tes. rios. E1n resultado dos trabalhos hydrographicos, que 
effectuara1n e1n r865, os engenheiros Keller deram prefe-

•• 
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reucia aos ultimos rios, sobre o Ivahy. não encarando a 
questão sob o ponto d~ vista de serem aquelles menos cus
tosos de melhorar e canalisar, afi1u de dar Jogar a unia 
navegação regular. A[)s mesmos engenheiros Keller foi 
commettida em r866 a exploraçã.? do rio Iguassú. a qual 
infelizmente não chegou até a foz deste rio no Paraná, 
n1as sómente ponde alcançar o passo <lo ca1ninho de Gua
rapuava a Palmas, por se t:!re1n achaio os inesmos enge
nheiros falto:; de ·pessoal e de recursos para proseguire1n 
e111 seus trc?.balhos. O fito des·q exploração era descobrir 
si se poderia aprovdtar a navegação do Iguassú para faci
litar a con1nu1nicação do littvra\ do Atlantic .> coru a fron 
teira da repnblica do Paraguay, onde .o rio Paraná é a <li· 
visa, fundando um porte á 111arge1n deste rio, proximo a 
Joz do Iguassú, collo~ar alli um estabelecimento militar 
e naval, atalaia viva amençando as fronteiras contiguas 
do Paraguay e da republica Argentina, dominando a nave
gação do Alto Paraná e p0d~ndo vir a ser um entreposto 
de valioso con1mercio interior do Paraná com os Estados 
do Prata. Assim a exploração do Iguassú , alén1 de outras 
vistas, almejava ao mesmo esêopo que 1848 e 18.i9 a in· 
fructifern exploração do caminho do Chagú ao Paraná. 
Ainda unta outra linha era explorada no te1npo da admi
nistração do l>r. André Fleury: era a que dos carnpos de 
Pahnas, seguindo para Oeste e Sudoeste, ia buscar a fron 
t eira de Corrientes e transpondo-a se dirigia t a111be111 á 
n1argem do rio Paraná ; via que erradam ente foi cons1de
rada 111ais tttil e necessaria do que a que pr~tendi ~·l o ·1nesruo 
destino, wargeando o Iguassú, se1npre pelo territorio bra
zileiro. A sen1elhança da do Chagú, o serviço dessa' com-
1nunicação não passou da picada exploradora, aberta no 
correr do anno de r865, sob as ordens do engenheiro Jar
dim. Vê-se, pois , do que fica ex·pendido, que já nesta 
epoc.ha· entrava nos planos· do governoimperial estab~lecer 
tres vias de communicação destinadas a fins importantes 
atravez da província do Paraná.: 

• 

S PARANA' 51 l 

J ~ o ca1ninho a Matto Grosso . 
2~ a linha ao Paraná seguindo o curso do Iguassú . 
3~ a destinada â fronteira dt Corrientes». ( 1). 
Como se vc!, muita~ explorações já têm sido leYadas 

até i'lS margens do Pa,-aná e de outro3 nossos rios impor
tantes: ahi e'tão o~ estud.:>s f~ítos com louv1v~l disc'!rni
mento pelos 8n~enheiros Beaurep:iire R oh::in , José e Fran
cisco Keller, Christian Palm, Willian1 Lloyd, Antonio Re
bou~as. Moraes Jardim, Monteiro Tourinho. Bellarn1ino 
de l\1endonça e outros. Da~ con1mnnicac;õ=s que tinham 
em vista estabelecer nasceriam inc'lubitaveltnente grandes 
va!:tagens comn1erciaes, politicas e estrategicas de subido 
alcance, não só para o Paraná como tainbem para o Bra
zil. Do Relatorio do Engenheirf) Lloyd, sobre a via ferrea 
de Coritiba a ~firaoda. en1 ~!atto Grosso, extrahi1nos as 
seguintes Hnhas : . 

u A con1111unicação da capital do Brazil á Cuyabá se 
fará pela linha de comn1unicação projectada, inqu~stiona
Yelmente a n1ais ec0nomica de todas , em 7 a ro dias. ao 
passo que presentemente essa viagem, por meio de Buenos 
Ayres, não pó<le ser realisada em 1nenos de 30 a 40 ! 

u Ainria mais : quando estiver prompta a estrada de 
ferro projectada, poder-se-h:l ir do Rio de Janeiro á fron
teira septentrional do Parag nay em 5 dias e a Chuquisaca 
ou Sucre em r2 dias ! ~ . 

O tn:çado Lloyd é constituído por uma linha mixta, 
constando ele via t t::rrestre e de navegação nos rios lvahy, 
Paraná, lvin!ieima e Brilhante. A v1a terrestre compre
hende tres secções : de Coritiba a Therezina, con1 296 ki
lo1netros ; de Therezina ao Pari dos Coroados, 286 kilome
tros; do Porto 1as Sete Voltas, no Brilhante, a Miranda, 
com 269 kilometros. Uma navegação de 733 kilometros 
emintercala esta linha. 

----·- .• --
(1);Antonio Rebouças,-Apontam~?"'º~ sob1e a via de 

communicação a Matto Grossc pela Ptovz.ncza do Paraná. 
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Em Fevereiro de 18761 o Engenheiro Tourinho (1) di
rector da estrada de rodagem d~ Coritiba a ~1atto Grosso. 
a pedido do Presidente da Provincia, Dr. Adolpho Lame
nha Lins, redigiu uma excelltnte tnemoria, sob o titulo de 
Ca1ninltos de ferro pa1a Matto Grosso e Bolivia. Nesse iln
portante trabalho o Dr. Tourinho não adopta o traçado 
Lloyd e apresenta o seguinte, que considera tuais conve
niente :-toma o traçado Lloyd no valle do Iguassú, pro
longa-se por este valle, busca depois Guarapuava, porque 
considera grave falta toda a linha que r.ào tomar esta im
portante comarca por ponto de passagen1 ; procura as nas-

. ctntes do Piquiry; desce pelo valle deste rio até a sua con
fluencia no Paraná; pelo Pa1aná abaixo segue até o Salto 
das Sete Quédas, cujas margens são n1uito devadas e tên1 
apenas 60 tnetros dt: largura. Transposto o Paraná, 110 re
ferido salto, desenvolve-se pelo valle do Jg-uatemy. passan
do deste para o do Xej1ty, que lhe correspondt:: approxi
tn::indo-se do Curuguaty, contornando a SerJ-a de A1araca-
jú, alcança o Jponé-guassú, que r\co111pa11ha até Vill~
Real. (2) 

Relativa1nente aos estudos do can1inhc de forro inter
oceanico da America do Sul, atravez do Estado do l'aranã, 
encetados pelo illustre Brazileiro Bt!aur~:paire Rohan, qut:: 

(1) O Capitão do Estado-Maior de i.• clas~e Francisco 
Antonio 11onteiro Tourinho nasceu a 9 de Dezt::n1bro dt: 
1833 e assentou praça a 30 de l\1arço de 1855, s<::ndo pro
movido Alferes-Alumno a 2 de Dezembro dt: i857 e rece
bendo continuação do posto de Alferes a 31 de ~larço de 
181)0. Tenente a 2 dt Deze1nbro ue 186r. Teve accessó ao 
p~sto de Capitão a 22 dt Jant::iro de t866, em cuja gradua: 
ção veio a fallecer em Antonina no dia 22 de Maio oe 1885. 

E' seu nome ainda hoje popular nesta terra, votando 
o Povo_ Paranaense sincero preitv de hon1enagem á sua 
111tmona. 

(2) Vtja-se a referida me111oria, que contém excellen
tes esclarecimentos sobre este assumpto. 
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e1n 1848 abriu u111a picada de Guarapuava ao rio Paraná, 
o en1inente Engenheiro André Rebouças escreveu, em ~Iar
ço de 1876, o stguinte : 

I 
cc Possue a provinda do Paraná um ad111iravel systema 

hydrographico. Considerado sob o ponto de vista geral 
da~ communicações internacionaes, este syste111a hydrogra. 
phico dã ã referida provincia dous littoraes: um sobre o 
A tlantico, outro sobre o rio Paraná. 

cc O Jittoral atlantico é a estação inicial da grande es
trada livre - Mare Li'berum - que conduz á Europa, ás 
cinco partes do 1n11ndo . 

cc O li ttoral do Paraná é a estação central de vias de 
cotnmunicação internas em uma bacia fluvial, que, na 
America do Sul, rivalisa, etn grandeza e em importancia, 
com a do prodigioso An1azonas. 

c1 E' dividido o littoral do rio Paraná em duas partes 
distinctas pelo Salto do Guayra ou das Sete Quédas. Ao 
Norte da assombr<isa cataracta ficam os confluentes do 
Paraná, que conduzem ao interior das provincias de S. 
Paulo, ~1inas Geraes, Goyaz e Matto Grosso, até ás ver
tentes do S. Francisco, do Tocantins e do proprio Ama
zonas. 

u Navegados a vapor, ou percorridos por vias ferreas 
lateraes, constituirão esses confluentes no futuro um sys
ten1a de vias de communicação internas, cuja importancia 
ainda é hoje impossivel avaliar. 

« Ao Sul da primorosa tnaravilha da America Meridio
nal é o proprio Paraná quem leva ás mais ricas regiões 

, das Republicas do Paraguay, Argentina e do Uraguay, até 
lançar-se no Oceano com o nome de Rio da Prata. 

cc Nesta região da Atnt!rica do Sul o Paraná reina sen1 
competidor. Seu grande confluente-o Paraguay-c seus 
sub-confluentes-o Bennejo e o Pilco1nayo, abrem-lhe 
communicações extcnsissimas em Matto Grosso na Boli· 

1 

via e na Republica Argentina: de um lado até as cabecei-

• 



• 

<.;HOHOGHAJ•IJJA DO J•AHA!'oiA' 

ras dos confluentes n1~ridionaes do Arnazonas ; de outro 
até as cnn1iadas dos Andes. 

11 E' preciso estudar esse mag~stoso systen1a hydro
graphico, con1 o 1nappa da America do S nl diante dos 
olhos. para poder comprehender a im ;:n rfancia real dos 
problemas de viação que encerra a provincia do Paraná. 

11 ~a Atnerica do Sul o rio Paraná tem a nH sma mis
são civilisadora que o l\lississipi, Ohio, Missouri, na 
An1erica do Norte. O grande pr0blema é conduzir a loco
motiva do O ceano Atlantico ao rio Paraná, no mais breve 
praso possível, e fundar -uma Omaha na America do Sul. 
Rcsol vido esse problen1a, ficará segura a construcção do 
prin1eiro ca1ninho de f~rro interoceanico da America do 
Sul ; tanto n1ais quanto as locomotivas do Perú já galga
ram os Andes . 

II 
u Onde deve ficar situada a Omaha da An1erica do Sul? 

Onde lançar os fundamentos ela es tação ce::ntral do primei
ro caminho de ferro interoceanico da America-Néo-latina? 

11 ~a foz do Paranapanema, na do Ivahy, na do Piqui
ry ou na do Iguassú ? 

11 Estudetnos esse i1nportantissimo problema, t endo 
a vista o mappa geral da província do Paraná, qu~ anne
xámos ao folheto- biformações para -os immigrantes. Ahi 
se ach atn esboçadas, em traços geraes, as grande-s viHs 
ferreas que t êm dt ligar o Oceano Atlantico ao rio Paran á 
e abrirá in1niig ração os grandes planaltos de Curityba e 
de Guarapuava. 

11 Supporen1os a locofllotiva já no planalto de Curity
ba, quer o tenha alcançado pelo vdlle do Ribeira <le Igua
pe, seja directamente pelos valles do Cachoeira e do Nhun
diaquara, seja 111esmo na extremidade Sul, por interwedio 
do Rio Negro. 

1c Chegando ao planalto de Curityba, a locomotiva en
contrará quatro grandes linhas já traçadas pela natureia. 

c1 Ao Norte o Tibagy a convidará acenando-lhe com a 

•. 
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fertilidade prodigi<lsa de suas terras ; con1 as povoações da 
Paln1eira, Ponta Grossa , Castro e Tibagy; com a navega
ção do Paranapanema e do Alto Paraná, e co111 as vanta
josas comm unicaçõe~ internas para S. Paulo. Goyaz e ~-tat
to Grosso. 

11 A Noroeste o Ivahy lhe mostrará a grande linha es
tudada pela empreza ~!auá ; 25 1 kilon1etros navegaveis a 
vapor a jusante do Pari dos Coroados; o alinhamento, qua
si recto, com os rios I vinht:in1a e Brilhante ; o terminus 
en1 l\'Iirar.da, gosando já de co111municações a vapor pelo 
Mondego e pelo rio Paraguay . E 'lhe dirá :-foi projectan
do uma Otnaha, na n1inha contluencia com o Paraná, que 
o Engenheiro \Villian1 Lloyd escreveu : 

u Póde-se con:fiada111ente affinnar que, a un1a certa dis
tancia das contluencias do Ivaby e do Ivinheitna no ma
gestoso Paraná, ~inda ao a lcance do estrepito da cataracta 
das Sete Quédas-o N iagara do B raz -il-se fundará , mais 
cedo ou mais tarde, uma das mais importantes cidades 
centraes do Brazil , sob o impulso do ca111inho de ferro, 
que ligará as províncias do Paraná e ~!atto Grosso. Tudo 
quanto é necessario á subsistencia possuirá esta cidade : 
abundará em peixe e caça, que alli se encontram em quan
tidades iJlimitadas; gosará de u1n c1i1na delicioso e te~á 
cer tos e seguros asn a prosperidade e engrandecit11e11tos 
futuros, t~nto sob o ponto de vista adnlinistrativo como 
sob o ponto de vista estrategico. 

11 Não são estas idéas uma utopia ou utn devaneio de 
accesa imag inação. Para ganhar esta convicção basta es
tudar o inappa do Brazil e reconhecer que a posição a que 
nos referimos fica quasi a igual distancia de Curityba, de 
Miranda e de Assu111pção, capital do Paraguay. 

11 A partir desse ponto, em que irraginámos a futura 
cidade, o rio l vahy é navegavel na extensão de 250 kilo
metros; o rio Paraná em 600 ; o Tíeté em 500 ; o Iv1nhei
ma e o Brilhante em -1-30 ; o Paranapanema e o Tibagy 
em 300. Asshn essa prtdest inada situação será o centro de 

' 
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uu1a navegação tluvial em uma extensão total de 2.080 

kilometros ! 
<< E tendo dito isso, o Ivahy cederá a palavra ao Piqui

ry; este dirã :-Sou o unico rio da província do Paraná 
ainda ·não explorado. 

cc Desde o dia funesto em que o Padre l\Ion toya, acossa
do pelos l\1amelucos, foi obrigado a abandonar a Villa Rica 
do Ivahy, a Ciudad Real del Guayra e todas as povoações 
jesuíticas; desde o exodo tristissin10 em que pereceram 
milhares de catechumenos, afogados nas cachoeiras do 
Paraná ; milhar~s. de frio e fome em suas florestas 111argi
naes; desde essa data nefanda-1631-home1n algum civi-
lisado ha percorrido meu uberrimo vau~ ! . 

«No entanto Ciudad Real, situada na minha fóz, flo
rescc:u outr'ora e foi a pretensa capital da Republica Theo
cratt:ca do Guay1a ; no entanto corre fama en1 Guarapuava 
que, nas minhas margens, estão situados os uberrimos 
campos de Paiquerê. 

« Restaurai Ciudad Real ! ,Jerá na Ainerica do Sul si
n1ultanean1ente Omaha e Niagara-falls; estação central 
do primeiro can1inho de ferro interoceanico da America do 
Sul, e cidade de pr~zer, onde o tourist virá admirar a niais 
bella cascata do mundo. 

<< Kotai ainda que o excellente porto de S. Francisco, 
o valle do Rio ~egro, o valle do Potinga, Guarapuava, 
-a capital agrícola da província do Paraná, os valies do 
Piquiry, do Iguate111y, do Escopil e do Apa, acham-se to
dos en1 um alinhan1e11to recto, a mais curta via de com
n1unicação possível entre o Oceano Atlantico, o Alto Pa
raná e o rio Paraguay. 

u Sobre todos üS outros valles possuo uma vantagem 
excepcional: pertence-me o ponto mais estreito do rio Pa
raná, -pouco mais de 60 metros; a situação mais vanta
josa para a construcção de uma ponte no dia en1 que tu, 
locomotiva, tiveres de percorrer sobre trilhos a A1nerica 
'lo Sul, desde o Oceano Atlantico. até o Oceano Pacifico. 
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1( Por fim falará o magE-stoso Iguassú. e '1irá :-Sou o 

n1aior rio da Província do Paraná. já disseram que o Tieté 
é o rio caracteristico d;t província de S. Paulo; eu tam
betn sou o rio por extellencia da província do P:Lranâ; Cu· 
rityba, sua capital, está en1 minhas nascentes. 

<< Segue 0 valle do Iguassú, loco1noth1a ; é o roais ex
tenso, o mais vasto e o mais rico da província. 

« Pertencem-me os campos de Guarapuava, os de Pal
n1as e o Ca1npo Erê, os mais ferteis de toda a província 

do Paraná. 
<l De utn lado darei ramaes para o Tibagy, para o Iva-

hy e para o Piquiry; de outro para o Alt<J Uruguay, -o 
famoso rio de leito de agathas, de calcedonias, de opalas, 
de jaspt-s, de cornalinas e de crystaes de rocha ! 

o Minhas aguas correm quasi em linha recta, de Leste 
a Oeste ; fónnam uma estrada que car.iinlla, no dizer de 
Pascal, e que convida os intmigrantes para o Far- We.st da 

America d0 Sul. 
u Na minha fóz floresceu outr'ora a cidade de Santa 

Maria; debalde procurarás e111 todo o Paraná n1e1hor situa
ção para o estabelecitnento de uni grande entreposto d: 

. co1nm'ercio interno. Reflecte que o meu valle está quas1 
todo situado sobre as linhas rectas , que ligan1 Antonina, 
Curityba, Santa Maria do Iguassú, Vi11a Rica. do Para
guay e sua capital Assumpção. :\ttende bem a esta coin
cidencia de latitudes geographicas : 

Porto de Antonina. 25º 25' 

Curityba. . 25º 25' 

Palmeira .. 25º 25' 

Guarapuava . . . 25º 23' 
Santa Maria do Iguassú . 25º 40' 

Villa Rica do Paraguay . 25º 16' 

"Assumpção. . . . 25º .6' 

«Se queres ir até ao Pacifico, loco111otiva, nenhutn 

• 
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valle póde-competir có111 o n1eu ! Co!1<1nzir -te-hei pe!o ca
tninho tnais curto até Ass~nnpção ; e1u frente acharás o 
valle do Pi]co1uayo, o iuais iu1porta11te afiluente do Para
guay. 

" Pelo valle do Pilcomayo subirás até a capital da Bo-
1ivia; d 'ahi ou irás a Cobija ou Lamar, ou a Iquique e Pi
sagua, aproveitando troncos dt vias ferreas já construidas; 
ou então, seguindo o Deseguadêro. percorrerás as aiargens 
do pittoresco lago Titicaca, já navegado a vapor, e te en
contrarás em Puno co111 o ca1ninho de ferro de Ar~quipa 
ao porto de lslay, o prin1eiro que galgou os Andes. 

11 Segue o caminho que te indica1n miahas a~uas, lo
comotiva. Sou o rio predestinado a succeder a esse tão 
caro Rio da Prata. Ha ruais de tres secuJos já foi isso pra_ 
tican1ente de111onstrado por O. Alvaro ~unes Cabeza de 
·vacca. Non1eado z-overnador do Paraguay, desembarcou 
perto de Santa Catharina ; eu\'iou pelo Rio da Prata seu 
lugar-tenente Felippe Caceres: seguiu para Ass1.11npção, 
acon1panhando o curso das n1inhas aguas, e la chegou a 
II de l\larço de 1542, un1 mez antes dos que segui~a111 pelo 
nefando rio, tantas vezes tinto por sangue brazileiro ! 

rc Assim falará o rio Ignassú. 
u Só Deus sabe que valle preferirá a locomotiva ! .. _ 
11 Sua preferencia decidirá a situação da Omaha da 

America-N eo-latina. 
11 Feliz! Oh! mil vezes felii a região que po3suir o pri

meiro caminho de ferro interoceanico da · America do Sul. 
III 

cc Si é dl.fficil ao ho1nem abrir o livro do passado e 
achdr a verdade em suas obscuras paginas, lhe é quasi im
posc;ivel estender a vis ta pelo futuro e distinguir clara
mente o que prepara o progresso em suas multiplas evolu
ções. 

11 O problema que ora nos occupa é todo de futuro. 
cc Inquirir qual o valle que seguirá de preferencia a lo

comotiva para ir do planalto de Curityba ao rio Pars~1á, é 
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o mes1110 que perguntar-que catuinho seguirá o magesto
so prestito da civilização, no dizer de Tocqueville, en1 sua 
marcha secular do Oriente para o Occidente? ! 

<1 Na Arnerica do Norte, tatnbe111 p0r muitos annos, se 
inquiriu, se estudou, se discutiu qual a r~gião que deveria · 
ser preferida para receber o ferreo traço de união entre o 
Oceano Atlantico e 1l Oceano Pacifico. 

11 Dou s factos providen;:iaes, dous factos acima de to
das as considE:rações technicas ao alcance dos engenheiros, 
dous factos superiores mesn10 á pre"isão dos mais abalisa
dos estadbtas decidiram a escolha de Ou1al1 B para a esta
ção central do prin1eiro ca111i11ho de ferro int< roceanic0. e 
do valle do North Plate para se galgar a cordilheira da:, 

Rocky -mountains. 
"A desc0berta em 1 8~8 <las minas <le ouro da Califor-

nia. e a guerra da emancipação dos escravos de 186r a 

186i. 
u Que111 sabe se a descoberta de uma 1nina de ouro ou 

de diamantes no Tibagy, no lYahy. no Piquky ou.no 
Iguassú não chamará a suas 1uargens 1ni1bares de in1mj
grantes ; não in1provisarâ ahi ciclades e não repetirá os 
mesmos pbenon1enos de rapido engrandecin1ento e de as
sombro!Y<l prosperidade, que se deram na California? ! 

11 Então os mineiros serão os pioneers e a locomotiva 
seguirá sua'> pégadas, como succeden nos Estados Unidos 
da An1erica do Norte para com o pritneiro_ catninho <le fer-

ro interoceanico. • 
,, E' difficilitno, senão itnpossivel estabelecer eni.abbo· 

luto a prefereucia entre os .val les do Tibagy-Paranapane
ma, do Ivahy~ · do Piquiry e do Iguassú. Cada um d 'elle_s 
reune um certo numero de vantagens caracteristicas; cada 
um delles satisfaz, mais ou lnenos extensamente, a um 
certo numero de condições do problema, E' .por isso que 
cada um d 'estes rios tem ti<:lo e continúa a ter un1 grupo 
mais ou menos enthusiasta de suas vantagens especiaes. 

~ O Barão de Antonina recommendqva instantemente 

• 
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o va1le do Tibagy-Paranapanema como a melhor linha 
para ~1atto Grosso. Muitos lavradores e nt-gociantes guar
dam ainda hoje esta opinião, seduzidos pela fertilidade 
das terras do Tibagy e do Paranapanema para o café e 
para os outros productos tropicaes. 

" Os Engenheiros da exploração dirigida pelo Capi
tão Christian Palw, ~, depois de seu infaust0 fallecin1en
to, velo Engenheiro em chefe William Lloyd, tendo avan
çado por demais no valle do Tibagy, e encontrado difficul
dades na passagem d~sse valle para o Ivahy, ganharam a 
convicção de ser preferível o valle do Tibagy. Fizeram es· 
tudos para um caminho de ferro nesse valle, independen
temente do seu contracto, e os entregaram ao Visconde de 
1\1auá. Mas, como muito bem ponderou o illustrado En
genheiro Tourinho, na interessante memoria que inotivou 
este escripto, são p1imafacie deficientes os estudos da li
gação do planalto de Curityba com o valle do Ivahy. Bas
ta estudar attentamente o syste111a hy<lro6raphico do Pa
raná para logo reconhecer que essa ligação póde ser feita 
tnais favoravelmente. . 

« O Engenheir" A nton io Rebouças, que tão cedo se foi, 
preferia o valle do Ivahy. Conduzio pessoalmente, t!ID 1868 
a 186~}, a turma exploradora de Curityba a Guarapuava e 
d~ Guarapuava ao Baixo Ivahy; delineou a linha mixta 
de Curityba a Miranda pelos valles do lvahy. do Ivinhei
ma, do Brilhante e do Mondego, cujos estudos só ficarani 
.terminados depois do seu inesperado~ infausto passamento. 

c1 Se lhe fosse dado dii.er-nos hoje uma palavra sobre 
este problema, que tanto estudou, talvez opinasse ainda 
pela sua pritnitiva idéa: alcançar o valle do fvalt:y por 
G1'arapuava, o grande emporio agrícola do Paraná, e pelo 
Corimbataky, o mais importante dos confluentes do Ivalty. 

c1 Ao nosso illustrado mestre~ amigo, o Conselheiro 
Beaurepaire Rohan, deve-se a iniciativa do valle do Piqui
ry. O Engenheiro Tourinho, apoiando-se na indiscutivel 
vantagem de passar o Paraná por uma ponte, tendo por 

• 
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encontros os colossaes paredões de basalto, que limitam a 
cdtaracta do Guayra, pro1nove os estudos do valle do Pi
.quiry, o unico da província do Parauã que ainda não viu 
o nivel e o theodolito. 

u Escreveu1os estas linhas para côoperar com o iltus-
, trado collega nessa obra de tanto futuro nào só p::tra o Pa

raná corno para todo o Brazil. l\las devemos dizer: - Tanto 
quanto nos é possível enxergar nesse problema,. em que 
ainda falta1n os 111ais importantes ele1nentos, nossa prefe
rencia é pelo valle do Iguassú. E ' opjnião firmada etn 1 r 
annos de estudos. 

u O n1appa que te~1os em frente, escrevendo estas li
nhas, traz o traçado do ca111inho de ferro do valle do Iguas
sú pelos Engenheiros Keller, pae e filho, até o passo do 
cantinho de Guarapuava e Pahnas; é tão desconhecida, 
co1110 o rio Piquiry, a huportantissüna secção, que 111edeia 
entre esse ponto e a confluencia do Iguassú no Paraná. 

11 A mesma turma de Engenheiros que fôr a Guarapu
ava para estudar o valle do Piquiry, poderá depois descer 
o valle do rio Jordão ou do Cavernoso e chegar com elles 
ao Iguassú para completar o estudo do 111aior dos rios da 
província do Paraná. Dtss 'arte esta com1uissão descobri-

. rã os ultimus mysterios topographicos do Ohio da Atueri
ca do Sul ; entregará aos .criadorts os fa1nosos can1pos de 
Paiquerê (..:) ; abrirã aos lavradores as ferteis margens do 
Iguassú ; dará á indus tria extractiva os ricos hervaes do 
Alto Paranã e nos trará dados seguros para a solução do 
grandioso problema :-Qual dos valles é preferivel para o 
traçado do pritneiro caminho de ferro entre o Oceano 
Atlantico e o Mississipi da America do Sul? 

11 Esperamos, pois, que o governo brazileiro, attenden
do á importancia do conheci1nento perfeito de regiões des-

(1) Ha 25 anno~ atraz corria a crença da existencia de 
uns campos, no Occ1de11te do Paraná, sóm\!nte conhecidos 
por selvagens e a que dayam o non1e de Paiquerê. 
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tinadas a dar passage1n a vias ferreas da niaior in1portan
cia para a prosperidai:le e gr&ndeza do Brazil, se digna
rá ordenar o estudo topographico nos \'alles <lo Piquiry e 
do Iguassú, desde Guarapuaya até a s11a confiu~ncia no 
rio Paraná. 

«Tal é o nosso voto, tal é a modesta aspiração actual 
deste imperfeito e5boço dos caminhos de ferro interoceani
cos pela auspiciosa pTovincia do Paraná. n 

Já foratn tambem feitos os estudos da Estrada de Fer
ro de Coritiba ao Assungwy, sendo esta tuna das zonas 
n1ais ferteis do Paraná, na qual os pronuctos das regiões 
tropicaes se desenvolve111 espantosan1ente. O café, a canna 
de assucar, o tabaco, o algodão, a mandioca, o n1ilho, o 
feijão e differentes especies de fructas, taes con10 as laran
jas, li111as, ananazes, goiabas, etc., encontran1 nas terras 
do Assunguy preciosos elementos para notavel producção. 
A zona, pois , que o Ribeira de .!guape e seus affiuentes fer
tilisam está predestinnda a fazer a felicidade de centenares 
de famílias laboriosas, quando ao mercado de Coritiba, ou 
n1esmo ao de Antonina, estiver ligada por un1a estrada de 
ferro. 

Em 1878, o Presidente da Provincia do Paran~, Dr. 
Rodrigo Octavio, attendendo ao justo reclamo do povo de 
Antonina, que pedia a ligação d1..~sta cidade com a ex-colo
nia <lo l\s!'unguy, encarregou o Engenheiro Tourinho dt 
n1andar proceder aos estudos para a construeção da referi
da estrada. Em Fevereiro de 1879 o referi<lo Engenheiro 
apresentou ao Presidente da Província o resultado desse 
trabalho, conforme se vê dos documentos seguintes : 

" 1111110. Exn10. Sr.- -Passo as mãos de V. Exa. a plan
ta e o relatorio da exploração pelo valle do Cachoeira para 
~ma estrada entre a ciiade de Antonina e a colonia do 
Assunguy, trabalho este que, em obediencia as ordens de 
V. Exa., encarreguei ao meu ajudante Oscar von Meien, 
que realisou-o satisfactorian1ente. 

• •Je:\9C•-- - -------

" A distancia entre Antonin:i e o Assunguy é de 114 

kilon1etr0s e 500 metros pela linha explorada. Un1 traçado 
regular de: estrada d ..! roà:\gem, cou1 declives que não exre
dam de 5 por cento, exigirã inevitavelmente maior exten
são. O h :rreno é, em geral , sem accidentes difficeis. 

1< Esta estrada, se fôr construida, promoverá o desen
volvitnento da região tnais rica da província, sob o ponto 
de vista da agricultura ; e se, co1110 estrada de rodagetn, 
fôr prolongada até Castro, é intuitivo que tornar-se-ha 
unia das iuais importdntes vias de co1nn1unicação desse 
genero no Brazil. 

<< Deus guarde a V. Exa. Curityba, 8 de Fevereiro de 
1879.-111.1110. Exn10. Sr. Dr. Rodrigo Octavio de Oliveira 
1'--1enezes, digno presidente da provincia. - O engenlzeiro 
Francisco Antonz'o iWonhiro Tourinlw. n 

u I1l111c . Sr.- Nomeado por V. S. para proceder ao es
tudo de um traçado entre Antonina e a colonia do Assun
guy, do rio Cachoeira, tratei de dar prompta ex~ução, co
meçando o traçado no dia 26 de Outubro, na linha do te
legrapho, que se dirige para Iguape, na distancia de 2 1 

kilometros de Autonina. Lin1itei-me a copiar a planta 
desta parte da linha, \:isto ella ter sido traçada com o fim 
de unia estrada e não offerecer obstaculos. O terreno e pla
nos e o traçado evitam os banhados, que se extendem na 
bahia de Antonina. (1) 

.cc Cheguei cotn 6 kilo1netros, sempre en1 terreno plano, 
evitando alguns inorrinhos, na beira do rio Cachoeira e 
subindo pela tuarge111 direita cheguei com n1ais un1 kilo
n1etro no togar onde acaba a nayegação, e subindo, sempre 
n1argeando o rio, passei o rio Saci, tributario do Cachoei
ra. D 'ahi afastando-me uni pouco da beira do rio, por ficar 
o mais possivd no rumo que me tinha proposto, passei 

(r) Aqui ha engano; no Paraná não ha bahia de An
tonina: a cidade deste nome está situada na parte Occi
dental da bahia de Paranaguá. 

.. 
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con1 mais 3 kilometros o rio Cotia ( largura 16m ), <l 'ahi 
sempre subinrio passei os ribeirões da Antinha, Rancho
raso e mais alguns insignificantes ribeirões, todos tributa
rios do Cochoeira, com n1ais 5 kilometros cheguei ao rio 
Carniça ( largura 2om ), que ven1 dn serra da Guaricana. 
Desde este rio principiou a subida da serra e cheguei 
no alto com + kilometros, e tendo tomado os grãos 
de altura achei que tinha subido perto de 500 tne
tros, portanto, esta passagern da serra está 300 n1etros me
nos alta que a da Graciosa. O terreno é sol ido, não encon
trei paredões nem rochedos visinhos. Descendo passei com 
J kilometro o rio do ~feio, principal cabeC'eira do Cachoei · 
ra. Com ruais 500 metros estava na divi:::a das aguas, uma 
estreita lon1bada qne liga as serras da Guaricana e Capi
vary e que não offerece difficuldades; 500 1netros adiante 
passei o rib~irão dà Tuvnna que já desagua no rio Capiva
ry, nasc~ndo como o rio do l\1eio na fralda do pico da Gua
ricana. Toda esta subida da serra effectua-se ainda mais 
facil e con1 menos porctnt~gem, dC>senvolvendo n1ais o 
traço, o que eu não pude fazer tendo em vista somente 
uma estrada para cargueiros, portanto devia evitar as fral
dâs dos 111orros quanto 1nais possivel, mas sitn procurar 
sempre os altos, por encontrar o terreno mais solido. Por 
isso não passei no Jogar 1nais baixo da divisa d 'agua, co-
1110 V. S. verificará na planta. 

!« Margeando, desci o ribeirão da Tuvuna, que mds 
adiante toma o nome de Lapinha, cheguei quasi sem des
cer ao rio Capivary, com 27 ki101netros, 430 metros do 
ponto de partida, e 48 kilon1etros de Antonina e 20 do por
to de eiubarque ao. rio Cachoeira. 

cc Atravessando o rio Capivary, n'un1 Jogar e~treito e 
commodo para construcção de uma ponte, passei por terre
no ondulado. n1argeando subi o ribeirão dos Macacos e dos 
Patinhos, o rio dos Patos e cheguei con1 18 kilometros na 
serra da Doccayna e passei pela fenda que já foi descripta 
no relatorio do Exn10. Sr. Barão de Teffé. 

S. PAHAX.A' 
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cc D'aqui em diante já encontrei boas estradas até a 
Pedrél Preta, 20 k.ilometros da serra d;:i. Bocc 1yna, passei 
por diversos moradores e sempre en1 terret1os bons. D'aqui 
até a colonia do Assunguy Rehei mais 2.+ kilometros pas
sando terreno 1nuito montanhoso e atravessando o Serro 
Azul, achei estas subidas tão fortes ou talvez 1nais que as 
d~ propria serra dü ~1ar. Assim achei por este traço de An
tonina a colonia do Assunguy r I..J. kilometros e 500 me
tros de distancia. 

cc Voltei da colonia até o togar chamado Pedra Preta, 
afitn de explorar uma outra vereda e passagem da serra da 
Boccayna, que foi indicada pelo Sr. Barão de Teffé, mas 
achei terreno n1ais montanhoso e n1esmo a passagem da 
serra não offerece as vantagens do aberto da Boccayna e a 
distancia é n1aior de 3 kilon1etros, medi o can1inho que 
existe da Boccayna pelo sitio de S. Pedro para o rio Capi
vary. O terreno é 111uito ondulado e a distancia ent compa
ração a0 meu traço se torna tnaior de 4 kilometros. 

cc A producção destes districtos é n1uito abundante e 
em geral todos os lavradores aba~tados. A queixa geral é 
a falta de unia estrada, para poderem levar os productos a 
11n1 outro mercado. 

cc Deus guarde a V. S.-Illmo. Sr. Dr. Francisco An
tonio 1"1onteiro Tourinho. 

« Curityba, 5 de Janeiro de 1879.-0scar 'i/On Meien.n 
Anteriormente, em 1877, o Barão de Teffé, encarrega

do de levar a effeito alguns trabalhos scientificos no porto 
de Antonina , fez cuidadosa exploração de uma estrada de 
15~ leguas de extenRão, que de Antonina se dirijia pelo 
valle <lo Cachoeira em direcção ã colonia do Assunguy ~ 
orçando em 90:000$000 a importancia que se deveria des
pender na construcção da referida estrada. Esta via de 
.communicaçã0. se tivesse sido aberti'l, servindo a ferteis e 
ricos districtos cotuo Pedra Preta, Ribeirão Grande, Ouro 
Fino·, Boccaina, Catnpinhos, Tigre, Figueira, Matto Preto, 
Ribeira do Apiahy, Potunã e Capivary, daria facil escoa-
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mento aos avultados productos daquelles centros agrícolas 
admiravelmente opulentas. 

As estradas de rodage1n, que possuimos, construidas 
pelo systen1a de l\1ac-Adau1, são : 

A da Graciosa, entre as cidades Je Coritiba e Anto
n1na, cotn a extensão de 81 kilom~tros. Desta estrada par
te u111 ramal até a villa do Porto de Cima e a cidade de:> 
Mor'retes, na extensão de 14 kilo111etros. 

A de 1.11atto G1osso, entre Coritiba e a Serrinlza, pas
sando pela cidade de Campo Largo. na extensão de 49 ki
lometros. 

Cumpre-nos dizer que a estrada de ferro que con1mu
nica a cidade de Paranaguá com o interior do Estado des
fechou golpe Cérteiro sobre as estradas da Graciosa e de 
Jltf atto Grvsso, que tanto contribuíram parct a prosperidade 
do Paraná. 

Ha muitas estradas de cargueiros, entre as diversas 
villas e póvoados exis tentes no Estado. 

De Julho de 1896 a Janeiro de 1898 se construiram, 
por conta do Ministerio da Guerra, até alén1 do rio Janga
da, r 1 ki lometros e 150 metros de estradas de rodage1n, 
co1u 7 iuetros de largura, e 53 kilo111etros de estrada entre 
a colonia do Rio Claro e a vitla do Porto da União, tendo
se aberto anteriormente estradas na extensão de 36 kilo
metros e 400.metros desta villa a Paln1as. e na de IO kilo
metros entre a villa do Cn1betuva e a cidade de Guarapua
va, e picadas na extensão de 108 kilometros entre a villa 
do Porto da União e a . cidade de G••arapua va, e na de 294 

kilometros em sertão e 66 kilometros em campo, entre es
ta cidade e a foz do Jguassú. 

VIAS FERREAS 

Duas estradas ele ferro existem 1?-este Estado : a Es
trada de Fe1ro do Paraná, da Compagnit Générale des Che
mills de Fer Btésiliens, e a da Com,panhia S. Paulo·- Rio 
Grande. 

S. PA RA:SA' 
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A primeira liga os portos de Paranaguá e Antonina a 
Coritiba , e <lesta cidade se prolonga para o Sul .. :tté acida 
de do Rio Negro, e para Oes.te até Ponta Grossa. partindo 
um ramal da Restinga Secca até o Porto das Laranjeiras, 
no rio lguassú. 

A linha de Paranaguá a Coritiha parte co111 a altura 
de 5, m64 sobre a baixa-mar, desce a 4,20 110 k . o 2,200 e at
tinge a altura de 955 metros no k. 0 80. A subida a~ serra 
con1~ça no k. 0 42, 400 na ~ltura de r 2"'50 sobre o nivel do 
mar e termina no k . 0 80. Exis tem 15 tunneis com uma 
extensão total de 1689,60, sendo o maior o da Roça Nova, 
no k, 0 80,033, com extensão ele 429"'. Est~ tunnel estã a 9c:;5 
metros de altura e o cume do l\forro da Roça Nova ar .01~. 

A referida linha foi inaugurad~ e entregue ao trafego 
n? ~ia 2 de Fevereiro de 1885, sendo esta solerunidade pre
s1d1da pelo Dr. Brazilio l\1achado, então Presidente do Pa
raná, a$sistindo áquella festa de civiliznçno o Conselheiro 
Antonio Carneiro da Rocha , l\1inistro d :- Agri~n1tura, Con
se~heir~s d ·~s~ado e Senadores Visconde de Paranaguá e 
Joao L1ns V1e1ra Cansanção de Sinimhú, Senador Pedro 
Leão Velloso, Ministros da Russia , França e Belgica, De
~utado Geral Dr. Affonso Celso Junior, Conselheiros Jesu-
1no Marcondes e !\-!anoel Alves de Aranjo, Dr. João Teixei
ra Soares e outras pessoas de distincção. 

A viage111, feita nessa estrada, é agradabilissin1a : 
sabe-se de Paranaguá a uma hora e chega-se a Coritiba ás 
6 ~ da tarde. Estando o dia límpido os panoramas da ser
n1 n1 0stram-se exuberantes de belleza. As paizagens im
ponentes rc::novam-se nc extremo de cada curv::t á entrada 
e á sahi.da dos tunneis. A 's vezes grossos file~es d 'agna 
crystalhna penden1 em cascatas jaspeas e formosas, sendo 
a m_ais linda a c.hatuada Véo de Noiva, fonn;tda pelo rio 
Yjnrarura, no ktlom~tro 65, 700. E continuando-se ::i via-

gem ua serra as paizagens continuam tamberu a se succe
der em agradavel mutação, á medida que o comboio, co
n10 uma serpente 111onstro, dispara em vertiginosa carrei-

. . 
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ra etn denianda do Planalto. De certos pontos a vista des
C(\rtina immensa perspectiva, dominando todas a::; dobras 
e todas as ondulnções da lünga serrania. Vegetacão pu
jante se ostenta por torlos os lado3. Aqui a villa do P?rto de 
Cima, alli a cidade de ~Iorretes, alén1Anton1naE"111a1.s além 

0 mar, a se unir com o finnamento na curva do horizonte. 
O Dr. João Teixeira Soares obte•.te privilegio e garan

tia de juros, pelos decretos ns. 10.-1-32 de 9 de Novembro 
de 1889 e 305 de 7 de Abril de 1890, para a construcção de 
unia estrada de ferro do Itararé a Santa i-Iaria da Bocca 
do Monte e ran1aes. Dessa concessão ficou a parte que atra
vessa o Estado do Paraná pértencendo á Companhia S. 
Paulo~10 Grande, cuja linha principal, já estu<la<la, corta 
este Estado de Norte a ~ul, começando no rio ftaraté, 
onde entroncará con1 a Estrada de Fe1ro Soroc.abana, in
do terminar no rio Uruguay, onde se ligará coru a da 
Compagnie des Clie11zins de Fer Sud-Oueste Brésiliens, que 
$e extende de Santa l\1aria da Bocca do Monte a Cruz Alta. 

O ramal de Guarapuava, já estudado, tem 150,300 
de extensão, partindo do Iraty. ~Ias a Con1panhia pe
diu para ser alterad0 o traça<lo, que deverá partir de Ponta 
Grossa, ligando-a a Therezína e d'.:1hi a Guarapuava. 

As obras d 'arte principaes da linha tronco são : a pon
te sobre o rio Tibngy, co111 I')2m de co111primento; a voute 
sobre o rio Yapó, em Castro, com 1r4"' de co1nprimento, e 
muitas outras de vãos menores. 

A estação principal está em Ponta Grossa, onde en 
tronca con1 a Estrada de Ferro d? Paraná. E' u1n predio 
vasto, de bella apparencia e solidamente construido. 

Na colonia do Pellad0, a 3 ~ kilo1netros de Ponta 
Grossa, estão as officinas da con1panhia. 

Nos dias 16 e 17 de Dtzernbro de i899 fora111 inaugu
rados os seguintes trechos : 

LINHA DO NORTE 
EsTAÇÕES.-Ponta Grossa, Carambehy, Tronco, Castro, 
Caxambú, e Pirahy. 

• 
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LINHA DO SUL 
EsTAÇÕES.-Ponta Grossa, Officinas, Jaboticabal, Entre 
Rios, Vallinhos, Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro, Ira
ty, e Antonio Rebouças. 

As terras atravessadas por ~mbas as linhas são de 
pri1neira qualidade e contém extraordinaria quantidade de 
differentes e::;pecies de n1adeiras de construcção. 

Já disse1nos que as vias de communicação, rapidas e 
econon1icas, são auxiliares importantissin1os da circula
ção dos productos e do augmento das pennutações. Infe
liz1nente, porém, os pontos mais ricos do Paraná ainda 
luctan1 com ingentes diíficuldades, devido a falta de in·· 
dustria de transp0rte. A co111arca de Guarapuava, por 
exe1nplo, a nosso ver uma das tnais importantes do Esta
do, ainda não dispõe de tuna boa estrada para dar esct>a
n1ento ás incalculaveis riquezas naturaes que contém em 
seu privilegiado territorio, onde, até 1632, viveu em abas 
tança unHt população enonne e laboriosa, dando notavd 
incremento ã celebre Província do Guayra. 

Nos orça'llentos tlo Estado têm figurado verbas desti 
nadas ao melhora1n<::nto da estrada que, do Imbetuva, se 
dirige â Guarapuava, na txtensào de cerc·a de I29 kilon1e- · 
tros; porém essa estrada ainda não está concluida, devido 
a 111ingua das a Iludidas verbas. 

Co111 effeito, é nas regiões Septentrional e Occidental 
do nosso Estado, nos maraviihosos valles do Itararé, Cin
zas, Tibagy, Paranapane1na, Ivahy, Piquiry e Iguassú, 
que estão os 111ais extraordinarios elementos de prosperi
dade industrial. Dispondo de clima excellente, de terras 
magnificas para ·a plantação do milho, do feijão, da man
dioca, da cann:i. de assucar e sobretudo para a cultura do 
cafezeiro, essas regiões farão um dia a felicidade do Para
ná e quiçá da parte ~Ieridional da Republica. Para isso é 
sómente bastante favorecel-as com boas vias de commu
nicacão, podendo a locomotiva parar na margem dos gran-

• 
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des rios, que a auxiliarão em grande parte a transportar 
as riquezas da Canaan Brazileira ãs plagas do Atlantico. 

Disse o seguinte, co1n relação á alludida zona, o illus
trado escriptor Rocha Pombo, uma das genuínas glorias 
do Paraná, e qce ten1 con1 sincero interesse e inten1erato 
enthusiasmo se pronunciado a favor dessas soberbas e pri
vilegiadas bandas do Poente, conscio de qu~ o futuro do 
Estado fica onde tanto floresceu Guay ra, lá oncle rugem 
as aguas de uma das u1ais bellas cat:iractas do tnundo, e 
onde se distenden1 interminas .florestas nutridas por vigo
roso e pujante humus : 

11 •••• Nunca é detnais íalar do Occidente do Paraná, 
. destinado, sem contestação possivel, a ser o centro de todo 
o futuro movimento industrial do Continente-Sul. Só 
quando o espírito vivificante da civilização conquistar 
aquellas paragens do nosso territorio é que se ha de reve
lar toda a magnificencia dos nossos recursos naturaes. 

(( O norte-americano foi 1nais atilado e previdente do 
qu~ nós outro~, cuidando logo 1le investir sobre o interi(lr 
do Continente. P6de-se dizer que a verdadeira grandeza da 
União do Norte data da epocha em que se abriu caminho 
pelo Far West. Eatretanto, nós, os americanos do Sul, 
ten1os tido tão pouco estitnulo no trabalho e tão insuffici
tnte coragem para emprehendimentos, que ainda não nos 
apercebemos be1n de que existe lá para o coração deste 
grande e extraordinario paiz um outro novo mundo, cheio 
de todos os prodigios con1 que sonhára ·a imaginação ar
dente dos pri1neiros colonos. 

u O El Dourado antigo não é mais uma lenda: procu
remol-o lá para as regiões Jo Oeste paranaense e havemos 
de encontral-o. 

« Para volver olhares anciosos sobre os rumos largos 
do O<:cidente é necessario que venhatn gerações mais in
trepidas e melhor providas de eletnentos para a victoria. » 

En1 uma 1ne1noria assignada etu 1867 pelos Drs. Mu-

• 
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rir.y e Tourinho, que não erau1 filhos desta terra e portan
to insuspeitos, ta1nbem se encontra o segui:ite: 

u Guarapuava é um bom centro de civilização. Terras 
fertilissin1as e extensos campos e mattos, vias naturaes de 
co1u1nunicação asseguran1 mil probabilidades de progresso 
áquellas paragéns desertas, porque não só as vantagen5 
de u1na topographia excellente, mas a riqueza natural do 
solo en1 madeiras e mineraes preciosos se reunetn para at
trahi r braços vigorosos ao trabalho. 

u Abundam o cobre, o ferro, os crystaes de rocha, aga
thas ·nos leitos dos iuntuneros rios que regam e fertilisatn 
esta região, e sobretudo avulta o sal gcmn1a nas margens 
do Ivahy, onde tamben1 ex1ste111 bancos de carbonato de 
cal. 

«O commercio não tira ainda vantagens dt:stas rique-
zas ; n1as attendendo a qúe a população é pastoril e affeita 
aos transportes em animaes, pela falta de boas estradas, 
betn st verá que não é possi vel estare111 aproveitadas tcdas 
as condições con1 que a natureza enriqueceu o territorio 
guarapuavano. 

11 Nlalto Grosso, que tanto carece de ~al, poderâ ser 
abastecido desse genero, logo que se explore a rica tuina 
de que damos noticia. e que foi descoberta pelo Dr. João 
1\1 auricio Fai vn:, fundador da colonia Tht:reza.» 

A America es~á destinada a ser um dia a unica depo
si taria de todas as· conquistas do genero humano, e o Es
tado do Paraná fadado para occupar avantajado posto no 
movitnento civilizador que ha de surgir no Meio- dia des
ta gr'1nde e abençoada Patria Brazileira, attenta a fertili
dade espantosa de suas terras e a salubridade provada de 
seu c1ima. 

A imn1igração virá sem duvida de preferencia para o 
Sul rotear a terra para felicidade propria e de seus fi
lhos, laborando comnosco em prol da patria connnum. 

A Europa está repleta e se torna por isto patria ma
drasta para os que alli nascen1 se111 tecto e se111 pão ; por-

• 
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tanto os opertlrios do M~undo Antig0 espontaneamP.nt·~ vi
rão collaborar c0mnosco na obra da nossa futura grandeza. 

Disse inspiradamente o Dr. Oliveira B ~llo qne o os 
povos têm como o globo u1na força centripet'l q ne os attrahe 
e os prende a un1 centro commum :-:::> sentin1ento de na
cionalidade, o a1nor da p'ltria. Tê:u tu a1b~m uma força 
contt;ifuga quf. chama os hotnens accun1ulados no circuio 
da fam!lia , da cidade e da patria a se expandir no seio da 
humanidade. a se dilatar pela extensã0 in1n1ensa do orbe. 

1c A força de expansão te1n vindo e111 alarga1uento pro
gressivo. Nas edades antigas a raça gravitava na vida iso· 
1ada da humanidade, os povos erguiam 1nuralhas, cava
vatn abysn1os de odios para as fronteiras de seus territo
rios, e quando o extrangeiro os tran .;;punha era arrastado 
ao carro de guerra de nm triumphador para ser itnmolado 
nas aras de alguma divindade sanguinaria, ou dobrado ao 
jugo de alguma escravidão ignominiosa. Naquellas epo
chas as emigrações eram deslocações em n1assa. povos 
que se desprediam do solo sobre o qual h:tviam vegetado 
a existencia e que se precipitavam violentamente em de
tnanda de territorios n1ais ferteis, nos quaes podessent dar 
maior elasticidade ãs forças que os alentava1n. As imtui
grações eram erupções, a colonização era a conquista. 
Pelo influxo, porem, das civilisações, a idéa da humanida -
de sobrepuja os egoísmos rancorosos das raças, os isola
mentos hostis dos povos, e nos tempos hodiernos as barreL 
ras se arrasaran1, as fronteiras se franquearam, e o tele
grapho, a estrada de ferro, o commercio e a ituprensa pro
clamam por todos os angulos ôa terra o cosmopolitismo 
do homom e a fraternidade das nações. 

11 No seculo XIX o phenumeno da immigração se af
feiçoou ao espírito que anima as mutuas relações dos 
povos; já não ha erupções, já não ha conquistas: associe
dades que regorgitam de população transbordam no seio 
das que della carecem. O homem já não é o servo da gleba 
na qual se erige o lar dos antepassados : é cidadão em es-

S. PAHAXA' 533 
---------- -~_;~-;-___ _ 
pectativa da patria que adopta por livre escolha <le seus 
sentin1entos, dt:! suas sympathias ou interesses. Deve 
a1nar o torrão onde ficaram as cinzas de seus paes, mas 
póde ir procurar além do Oc~ano uma ·nesga de solo para 
semear nella a felicidade de seus filhos. 

"O facto da immigração obedece a u1n principio de ri. 
gor de uma lei physica. pois, como dizia Burke. é tão na
tural ao desvalido, ao pobre, b'.lscar o paiz rico onde tne· 
lhore a sorte nefasta, conto ao ar c01nprinii<lo precipitar
se nas can1adas rarefeitas da attnospheran. 

A fertilidade do solo. a salubridade elo clitna, as con
dições physicas, 111oraes\ e mes1110 sociaes do nosso Estado, 
a generosidade de nossas· leis, o instincto pacifico dos .ra
ranc.enses, <LUe receben1 1 extrangeiro com expansões sin
ceras, de franca cordialidade, attrahirão mais cedo ou mais 
tarde a onda proficua da immigração espontanea, partindo 
victoriosamente os vínculos que prendt:-r.1 ri coração do in
feliz proletario da Europa ãs tradiçõt"S e ao amor da terra 
natal. 

Foi rasgando estradas e espargindo braços diligentes 
por toda a parte que a União Norte-Americana conseguiu 
attingir a notavel prosperidade que hoje a todos surpre
hende. Foi assim que o Ohio, que em r790 era uma bre
nha inhospita e deserta, etn 1840 continha cerca de r.520.000 

almas. 
A im1nign1ção espontanea, a que n1ais presan1os, ha 

de vir n1ais cedo ou 1nais tarde aproveitar-se das enorn1es 
riquezas naturaes que estão hoje desperdiçadas. 

Uma rede perfeita de viação entra en1 primeira linha 
na ordem das medidas destinadas ao fim a que se propõe o 
povo que quer chamar immigrantes para o cultivo da terra. 

Os povos americanos, senhores de vastissimos e des
povoados territorios, não p6dem prescindir do concurso 
poderoso dos braços diligentes dos filhos do Velho Munclo. 
Mas isto não quer dizer qua devemos receber o restolho da 
sociedade européa : queremos a immigração, mas a immi-
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gração espontanea. que vem com a sua actividade, co111 os 
seus capitaes, com o seu trabalho c0nstante e intelligente 
Juctar en1 bem da patria a<loptiva. Esta é a i1111nigração 
que nos conven1. 

NAVEGAÇÃO l\tARITJl\1:\ E FLUVIAL 

A navegação tran~atlantica, feita por navios e vapo
res de varias nacionalidades. satisfa;1, perfeita1ueute o 1110-
vin1ento do nosso comu1ercio internacional. 

A navegação de cabotagetn é feita por vapcres do 
Lloyd Brésileiro e de outras co1npanhias nacionaes. 

A fluvial 1nais consideravel é feita etu pequenos vapo
res, entre os portos das Laranjeiras e União da Victoria, 
no lguassú, e desde este rio até a cidade do Rió Negro, su
bindo o rio deste no1ue. 

TELEGRAPHOS 

O serviço telegraphico é satisfactori.-in1ente feito no 
Paranâ, pelo Telegrapho ~acional , e tambem pelas linhas 
àa Compa$'nie Générale des Cllenzins de .f.er B1azitiens e da 
Co11tpauhia S. Paulo-Rio Grande, que ligam todas as esta
ções. 

O Telegrapho Nacional te1n ne3te E>t'.id) as seguin-
tes estações : 

1~ clàsse-Coritiba (principal), l\1orretes e Paranaguá. 
2~ » ·-Ponta Grossa. 
3~ » -Antonina, Lapa, Castro, Guarapuava e 

Bella Vista. 
4~ 1> -Can1po Largo, Paln1as, Palmeira, Xanxerê, 

Imbetuva e Prudentopolis. 
São estações de ramal : Paranaguá, Antonina, Lapa, 

Castro e Palmas; as outras acham-se na linha geral. As 
estações são providas por apparelhos Motse. 

Por intermedio de Bella Vista communica-se o Paraná 
com todo o Estadv do Rio Grande do Sul. 

Ha tambem os seguintes postos telephonicos : Itapi-
• 

• 
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tangay, collectado seu serviço por ~forretes, e S. José dos 
Pinhaes, por Coritiba. 

Na chacara d1> Barão de Capanema, situada a peque
na distancia da Capital, está o Observatorio l\feteorologi
co, servido por um apparelho automatico de Theorel. O 
referido Observatorio funcciona regularmente desde De
ze1nbro de i888. Ten1 a seguinte posição: ·25º 26' de lat. S. 
e 6° +'de Jon.g . O. do Rio de Janeiro. Altitude-9o81netrus. 

CORREIOS 
O strviço postal, que é tambe1n um dos meios de 

comn1unicação, é feito regularmente pela~ respectivas re
p::irtições federaes. 

O Congresso Ll.!gislativo do Paraná, por lei n. 276 de 
7 de Janeiro de 1898, creou o Correio Estadoal, e auctori
zou o Poder Executivo a organisar a respectiva repartição, 
provendo-a de pessoal e fazendo a despeza necessaria para 
esse fi1n. Este serviço, porém. até agora ai11da não foi or
ganisado. 

POPUI~AÇÃO 
Dos n1ultiplos probletnas que preoccupam presente-

1nente a attenção dos Paranaenses, é o povoa1nento do 
nosso vastissimo territorio o que está demandando espe
cia 1 cuidado, não só porque da sua solução depende tam
be111 o desenvolvimento n1aterial do Paraná, como ainda 
porque eesa aspiração já passou do terreno do ideal para o 
da realidade, co1n a chegada. incessante de immigrantes eu
ropeus, que vêm espontaneatnente, a convite de seus com
patriotas que aqui vivem felizes. 

Ensina o econo1nista Rebello da Silva que a força, o 
poder e a riqueza das nações dependen1 da p0pulação, que 
é a alma dos Estados. Uma população robusta, densa e la
boriosa faz de nn1 pequeno Estado como a Belgica, um povo 
illustre e respeitado. Uma população numerosa, mas po-
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bre, desherdada e preguiçosa torna-se uni verdadeiro fla
gello. O dc::st::nvulvimento das industrias e das artes é a 
viva demonstração do vigor intellectual e physico das 
raças ~ut: habitam u111 tt:rntorio. A in1portancia política é 
a consequencia ntcessaria da sua iniciativa. 

Feliz1nente a população deste Estado annu~ln1en

te an1pliada con1 a immigração européa, conforme jâ o dis
semos, e por consequencia enriquecida com esse impor
tante ele111ento indispt>nsavel a todos os Estados vastos e 
novos como o nosso, despresa a desidia e muito já se re
cow111enda pela sua affeição ao trabalho e costun1es ordei
ros. 

O rt!censeamento de 1872 assignalou para o Paraná 
uma população de 126.804 habitantes. 

A synopse do recenseamento de 1890 dá 249.491 habi
tantes para este Estado. 

Em virtude da grande corrente imrrigratoria que nes
tes ultimas tempos tem affluido para o Paraná, augn1entan
d·o considera veltuente a sua população, cremos seguramente 
que tsta somtua está mui distanciada da Vt"rdade, sen"o 
mt·itas as causas que contribuiram para isto. 

11 Ttndo o Brazil passado pela tnais completa trans
forn1açào política a 15 de Novémbro de 1889, observa mui 
judiciosamente o Dr. Mendes da Rocha, não era certamen. 
te em 1890, quando todo o paiz se preoccupava co111 a sua 
reorganisação, a epocha mais propicia para a operação cen
sitaria. N'esse anno procedeu-se em toda a Republica á 
eleição de Deputados· â Constituinte, que se reuniu a 15 
de Novembro e preparavam-se todos os Estados para as 
eleições de suas respectivas Assembléas. As auctoridades 
federaes. com<? as estadoaes, achavam-se intdran1eate 
absorvidas com a organisação dos diversos serviços, e não 
era natural acreditar-se que uma operação difficilmente 
realisavel em um periodo normal, fosse exequivel etn 
circun1stancias tão criticas. As necessidades do momento 

1 

não exigiam mesmo tão grandes sacrificios dos cofres pu-
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blicos cotn uni recenseamento cujo insuccesso deveria ser 
prtvisto. 

u A operação de 1872. feita em n1uito n1elhores con
dições, deveria satisfaz~r as (:xigencias do mo111ento, até 
que, reorganisado o paiz, se tentas$e com 111ais probabili
dade de exito. o recenseamento da população brazileira.» 

Reconhecida a inexactidào <lo recensea1nento de 1890. 
e attendendo-se ao augn1ento crescente da população, de
vido aos nascimentos que são superiores aos cbitos e prin
cipalmente aos extrangeiros qne constantéwente conver
gc1u para este Estado, acreditan1os estar con1 a verdade, 
cou1putando a p0pulação do Paraná em cerca de 400.000 
habitantes, inclusive os índios, qne não fora1u incluídos 
ua operação censitaria de 1890. 

S61nente no periodo de 1890 a 1899, entraram neste 
Estado 43.616 immigrantes. segundo dados officiaes que 
consultámos (1). 

1'1ECHANIS110 GOVERNi\11ENTAL 
O Estado do Paraná, fazendo parte da Republica dos 

Estados Unidos do Brazil, proclamada. a 15 de Noven1bro 
de 1889, e definitiva1nente organisada pela Con~tituição 
de 2:i. de Fevereiro de 1891, adopta a fónua de governo re
publicana federativa. 

A soberania do Povo Paranaense se exerce pelos tres 
poderes: Legislativo, Executivo e Judiciario, independen
tes e harmonicos entre si. 

O Poder Legislatt'vo é delegado a unia asse1nbléa de-
11on1inada Congresso Legi'slativo do Estado, co;:1i osta de 
30 men1bros deno1uinados Deputados, eleitos pE:lo voto di· 
recto do Povo, a qual exerce esse poder con1 a sancção do 
Governador. O mandato legislativo dura dois anno~ e o 
Congresso, independente de co~vocação, se reune no dia 

(1) Vide pag. 400. 

• 
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1. 0 de Fevereiro de to'"1 os os annos, na capital do Estado, 
e funcciona durante dois n1ezes consecutivos. 

O Poder Executivo é confiado a um cidadão deno1ni
nado Governador do Estado, eleito pelo voto directo do Po
vo, com mandato por quatro annos. O Governador é res
ponsavel pelos :::ictos que praticar, por si ou por seus Se
cretarios, no exercicio de suas attribuições. Eiu suas fal
tas e iiupedimentos, será substituído no exercício de 
snas funcções pelos Vice-Governadores, eleitos pelo mes-
1no iuodo e pelo n1es1110 te1npo. Nas faltas e in1pe<lin1entos 
destes sel-o-ba pelo Presidente e Vice-Presidente do Con
gresso. 

O Poder Judiciario é autonon10 e independente etn 
suas decisões, ben1 con10 na interpretação das leis que ti
ver de applicar. 

A Justiça civil e crimintil é exercida : 
Pelo Superior Tribunal de Justiça ; 
Pelos Juizes de Direito ; 
Pelos Juizes l\1unicipacs ; 
Pelo Tribunal do J ury ; 
Pelos Juízes Districtaes. 
São auxiliares das auctoridades judiciari::is : 
Os supplentes dos Juizes l\.f unicipaes ; 
O n1inisterio publico composto de: 
Uni Procurador Geral da Justiça, junto ao S!!perior 

Tribunal, con10 chefe; 
Um Pro1notor Publico em cada co111arca ; 
Um adjunto de Promotor en1 cada tern10 ; 
Curadores geraes de orphãos, interdictos, ausentes 

e massas fallidas etn cada tenno. 
O territorio do Estado, para a adn1inistração da Jus

tiça, se divide em comarcas, termos e districtos, forman
do todos elles uma só circumscripção jurisdicional para o 
Superior Tribunal de: Justiça, com séde na Capital, com
posto de cinco Dezembargad0res nomeados pelo Governa-
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dor do Estado, dentre os Juizes de Direito tnais antigos, 
apresentados em lista organisada pelo 1nesmo Tribunal, a 
qual conterá 11u111ero egual ao triplo das vagas a preen
cher. 

Sob o ponto de vista administrativo, o Estado está di
vidido em circumscripções territoriaes coin a denorninaçãQ 
de 'l'!luni'cipios. 

O inunicipio é independente na gestão dos negocios. 
que se refere111 aos seus interesses, tendo faculdade ai.upla.. 
de legislar sobre a sun vida eco1101nica, n:speitadas as dis-. 
posições estabelecidas pela Constituição do Estado. 

O governo municipal é extrcido na sé.de de cada 111u
nicipio por tuna corporação denomittada. Ç.ir.1,a1a Munici-. 
pai, investida do poder legislativo, e por um cidadão de-. 
nominado Prefeito, que e~erce as funcções de poder exe
cutivo n1unicipa1. 

As Ca1naras l\1unicipaes se compõem de tantos mew, 
bros, denominados Camaristas, quantos fore1n fixados por 
lei, tendo-se em vista a importancia de cada n1unicipio, 
São eleitas pelo suffragio directo do Povo, durando o se~ 
mandato quatro annos. 

RELIGIÃO E .l\D~1INISTRA.ÇÃO 
ECCLESIASTIC_t\ 

No Paraná, con10 en1 todos os Estados da Federação 
Brazileira, é livre o culto de qualquer religião, cujos cren, 
tes respectivos podem se associar para esse fi111 e adquirir 
be~s, observadas tão s6111ente as disposições elo direito 
co1n1num. 

A tgreja livre no Estado livre. 
Gosa portanto o Povo Paranaense de p!ena liberdade 

religiosa, e8tatuida após a proclamação da Republica pelo 
decreto n. 119 de 7 de Janeiro de . 1890, ratificado pelo ?, 
2. 0 art. l l e ~~ 3. 0 e 7. º do art. 72 da Constituição Ft::de
ral, e art. 125 n. 6 da Constituição Estadoal. 
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Co1nquanto haja no Paraná alguns templos de cultos 
diversos, a tnaioria <la população é incontestavelmente ca
tbolica. 

O Estado do Paraná fónna com o Estado de Santa 
Catharina um bispado com sé<le em Coritiba, crea<lo pela 
bulla Ad, universas orbis ecclesias de 27 de Abril de rS92 (r }. 

REPRESENTAÇÃO FEDERAL 
O Estado do Par:lná se faz representar junto ao Go

verno da Repub1ica por 3 Senadores, eleitos por nove an
nos, renovando-se pelo terço triennal, e 4 Deputados, elei
tos por 3 anno~. 

FORÇA PUBLICA 
Para garantia da ordem publica o Estado mantetn tuna 

milicia, denon1inada Regirnento de Segu1'a11ça, fixada pela 
lei n. 154 de 26 de Dezen1bro de 1895. Em 1900 t:lla con1-
punha-se de 22 officiaes e 454 praças inclusive 20 musi
cos. ( r) 

ATTRIBUIÇÕES E PODERES FEDE
RAES NO ESTADO 

O Governo da União tem neste Estado um tribunal 
federal, constituido por um Juiz e un1 Procurador Seccio-

(l) Por breve de 16 de janeiro de 1894, foi non1eado 
Bispo de Coritiba D. José <le Catnargo Barros, na8cido t-m 
Inclahyatuba, Estado de S. Paulo, a 24 tie Abril de 1858. 
Sua consagração episcopal se realisou em Ron1a a 24 de 
Junho. e tomou posse da Diocese a 30 de Setembro do 
mesmo anno de 1894. 

(1) No ~empo da invasão federalista neste Estado, em 
1~94, o Re.g1mento de Segurança, então con1n1andado pelo 
digno e brioso Pa:anaense Coronel Dulcidio Pereira, por
tou-se com admiravel bravura no lugubre e formidavel 
cerco da Lapa, ao lado do intrepido e glorioso General 
Gomes Carneiro e tantos outros patriotas que tombaram 
nesse dolorosissimo prelio entre irmãos. 
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nal da Republica, para conhecer das materias de direito 
federal, n1encionadas nos arts. 60 a 62 da Constituição 
Nacional. 

Ten1 1nais as repartições dos correios e dos telegra
phos uma delegacia fiscal do Thesonro Federal, unia alfan
dega, un1a capitania dü porto, creada pelo decreto n. I.24r 
de 1. 0 de Outubro de 1853, un1a inspectori" de saude, <"nt 
Paranaguá, e unta tnesa de rendas em Antonina. creada 
pelo decreto n. r .583 õe 2 de Abril de I855. 

Coritiba é a séde do 5. º Districto ~1ilitar, que cornpre
hende os Est<"dos elo Paraná e Santa Catharina, comman
dado por un1 official gentral. Todos os estabelecitnentos 
subordinados ou pertencentes ao !v!inisterio da Guerra, en
cravados nos referidos Bstadoc;, estão sob a imn1ediata fis
calisação do Commandante de Districto. 

INSTRUCÇi\O PUBLICA 
A t'doraçio pnpulnr é qu~tio de vida ou mnrtt> pnra 

n11 Nncir1l1ulN1 mo111'rnas. 

Renan. 

O Estado do Paraná não se destaca, felizn1ente, pelo 
atraso da instrucção publica. Convencido de que educar e 
instruir a infancin é lançar-lhe no espirito os germens do 
dever e da honra, elle não se furta de abrir as arcas de seu 
thesouro sobre as seáras da intellig~ncia infantil, diffun
dindo escolas por toda parte, desde as cidadC:'s até as mai_s 
hun1ildes e ílcanhadas povoações. 

Este é incontestavelmente o ran10 do serviço publico 
que ten1 111erecido a attenção de n1uitos dos governos que 
se t€n1 succeclido na adtninistração, desde os ten1pos do · . . 
1mpeno. 

E con1 effei to, abrir escolas é alargar o caminho do 
progresso, é levantar altares ao trabalho. á moral e ao di
reito, a todas as virtudes em summa que engrandecem o 
homem perante Deus e perante a humanidade. E' sobre 
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estas bases que ha de se erguer o ten1plo de nossa futura 
opulencia. 

Facilitar, pois, o ensino a todas as camadas sociaes, 
ampliai-o e diffundil-o pelas mais remotas paragens do 
nosso vasto territorio deve ser a aspiração 111ais incendida, 
o n1ais fervente voto dt! todoa os que se interessan1 pelo 
futuro da Patria. 

A ignorancia, myopia do espirito, é um infortunio 
como a cegueira dos olhos. 

Segundo o Relatorio apresentado ao Govern•) do Esta
do, em 31 de Dezen1bro d,e 1899, existian1 341 cadeiras, es
tando 25 r providas e 90 vagas, sendo : 

106 para o sexo n1asculino ; 
35 para o sexo feminino ; 

l 1 o promiscuas ; 
90 vagas. 

· Ha tambem na Capital os c;eguintes estabelecin1entos 
de ensino : 

Gymnasio Par(J.naense, com uni curso de sete annos 
constando das seguintes materias: portuguez, latim, gre
go, francez, inglez, alle111ào, rnathe111citica, astronon1ia. 
physica, chiniica, historia natural, biologia, sociologia, 
moral e noções de economia politica e direito patrio, geo
graphia, historia universal, historia e chorographia do 
Brazil, litteratura nacional, desenho, gymnastica, evolu
ções militares e esgrima e musica. (1) 

Escuta Norntal, de~tinada a preparar professores para 
o ensino prin1ario. O respectivo curso é de tres annos e 
consta das tnaterias seguintes : portuguez, francez, 111a
thematica elementar, geographia e cos111ographia, phy
sica, chimica, historia natural, noções de sociologia, mo
ral, direito patrio e econo1nia política, historia universal, 

(1) O curso do Gymnasio Paranaense foi reformado 
pela lei n. 365 de Ir de Abril de 1900, afim de ser equipa
rado ao Gymnasio .N" acional. 
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pedagogia, gymnastica e evoluções militares (para o sexo 
masculino) , musica vocal, destnho, prendas domesticas 
(para o sexo fe111inino) (1). 

O pessoal docente e ad1ninistrativo da Escola Nor-
111al é o iuesmo do Gymní'tsio, formando assitn utna só 
corporaçàv commum aos dois cursos. 

Escola de Bellas ... 1.rtes e Industrias do Paraná funda 
da pot iniciativa particular do Professor Antonio ~!ariano 
de Lima, a 22 de Julhv de 1886. Pelo decreto n. 8 de Ir de 
Agosto de 1897, fora1n creados neste estabelecimento um 
Conselho Superior de Bellas Artes t uma Mesa Geral de 
Exa111es de Bellas Artes e Industrias, de conformidade com 
os estatutos da Escola Nacional de Bellas Artes, e Insti
tuto ~acional de 1\lusica da Capital Federal, aprovados 
pelos decretos ns. 934 de 24 de Outubro, e 98,3 de 8 de No. 
vetnbro de 1890. 

Conservatorio de Bellas Artes, cujas aulas começaram 
a funccionar etn 22 de Outubro de 1894. Constituiu-se com 
os cursos de Musica, Artes Plasticas e Litteratura, com
prehendidas as sciencias accessorias a cada um delles. E' 
seu fundador e director o Professor Paulo Ildefonso de 
Assumpçào, diplo111ado pala Academia de Bellas Artes do 
Rio de Janeiro. 

Semi'nario Episcopal, installado em 19 de Março de 
1896. 

E111 Coritiba e uas outras cidades do Estado, e ta1n
bem etn algumas villas, existem muitas associações re
creativas e litterarias, fundados por iniciativa particular. 

(r) Vide o <iecreto n. 35 de 9 de Fevereiro de 1896.--
0 curso da Escola Normal foi modificado pela lei n. 365 
de 1 l de Abril de 1900. 
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CJ::C..6.:I:>..EJS 
CORITIBA 

Leodoro,.. Ebano Pereira (1) , Capitão das Cano as de 
Guerra do Mar do Sul, fundou na chapada, que se desdo
bra ao Poente da Serra do :\1ar, uma povo.•ção, a que deu 
o no1ne de Coritiba, (Curytuba) nome este eiupregado pelos 
indios, em virtude da extraordinaria quantidade de pi
nhões que havia nos nlattos drcumvisinhos. Essa povoa
ção, que não i:lemorou attrahir certo nun1ero de habitan
tes, devido ao seu botn clin1a e á fertilidade de suas terras , 
foi elevada a freguezia em J 654. 

Na praça principal, etn frente á Ca::leia (2), foi levan-
tado o pelourinho pelo Ouvidor Gabriel de Lara, en1 1668. 

O p~lourinho, poste aviltante, era o symbolo da justi
ça colonial no Brazil. Consistia en1 tuna colu1nna t:rguida 
nas povoações brazileiras, ordinariamente nos togares mais 
publicos, en1 frente aos paços 11111nicipaes. Nesse:: pu::, te:: os 
agentes do gov~rno da ?tietropole mandava111 infligir ca~
tigos ignominiosos. 

Em 1693 foi a freguezia de Coritiba elevada a villa, 
por iniciativa do povo que se reuniu, acclamou as auctori· 
dades judiciarias e elegeu os officiaes da Camara, confor
me consta do respectivo auto da fundação da villa, sendo 
esta deliberação tomada setu auctorisação regia e sómente 
por acquiescencia do Capitão-Mór, então e111 exercício. 

O alvará de 19 de Fevereiro de 1812 detenninou que 

(t} Temos visto escripto Theo<loro e Heleodoro: u1as, 
segundo Pedro Tacques de Altneida Paes Len1e, auctor da 
Historia da Capitania de S. Vicente, escripta em 1772, 
Leodoro Ebano Pereira é o verdadeiro nome do fundador 
de Coritiba. 

Diz o referido escriptor: 
ttA villa de Coritiba, em serra-acin1a, t~m minas de ou

ro de lavagem, e tão antigas que forão descobertas no 
anno de 1680, pelo Paulista Salvador Jorge Velho, em di
versos ribeirões e sítios, cujas lavras existem ainda con1 

, 
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os Ouvidores passasseu1 a residir etu Coritiba e fosse esta 
a séd:da antigct C):narca, creadl em 17 de Junho de 1723, 
em virtude de ser o clima de Serra-ac~·ma incomparavel
mente melhor do que o do littoral. 

Coritiba teve fôro de cidade pela lei provincial de S. 
P~ul_o n. 5 de 5 de Fevereiro de 1842, e de capital da Pro
v1ncia do Paraná pela lei n. i de 26 de Julho de 1854. 

A actual comarca de Coritiba foi crcada pela lei n. 2 

de 26 de Julho de 1854, sendo seu pritneiro Juiz de Direito 
o Bacharel Luiz Francisco da Can1ara Leal, nomeado .por 
decreto de 24 de Setembro daquelle anno. 

Coritiba, a·bella e futurosa C~pital do Paraná está 
assente no Planalto de seu nome, ein um lindo e vasto 
chapadãc., a 899 n1etros sobre o nivel do n1ar. 

O clima continúa a ser saudavel, apesar das sensiveis 
modificações por que tem passad•) de alguns anuas a esta 
pa~te, cou1 o aug1nento incessante de1. população : pois, in
felizmente, o o rganismo humano é uma fonte de itnpure
zas, e onde quer que o homem se agglomere a infecção 'do 
meio fatalmente se dará. 

Tan1bem é u1na das causa~ dessas referidas rnodifica
ç?es a lau1entavel destruição das lnattas dos arredores da 
cidade, que tão grandes beneficios prestãYam á salubrida
de publica. 

Emquanto que eiu todas as grandes capitães se despen
detn sommas avultadas com a arborisação das ruas e pra-

avultado r~ndi111ento. D 'esta villa foi fundador Leodoro 
Ebano Pe~<.:1ra, q11e penetran~~ a Serra do l\íar fez porto e 
e~cala pata os campos de Cont1ba, onde estabeleceu a dita 
vtlla con1 este non1e11. (Revista do Instituto Histo1ico to1uo 
IX pag. 267). ' 

(2) ~ referida C~deia,. situada no ántigo Pateo, hoje 
Praça Tiradentes, foi vendida por não poder mais prehen
cher os fins a que era destinada Annexa ã C d · d 
1
. d . · a tia, emo· 
1 a ~n_i 1899, funcc1onou d;,:rantt 1nuitos annos a Can1ara 

Mun1c1paJ. 

• 

• 
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ças, e com o plantio e replantio dos bosques, entre nós se 
consente com censuravel indifferença a destruição da viçosa 
vegetação, que fazia o encanto de nossas paizage11s agres-
tes. 

A nosso ver, para Coritiba alcançar foros de cidade 
inteiramente salubre, necessita de tres importantes melho
ran1entos, que são: encanamento aperfeiçoado de agua po
tavel, calçamento a parallelepipedos e optima rede de ex
gottos. 

E' sabido que, para sanear uma cidade, ou por outra, 
para tnantêl-a sadia, o que não é o mcsnto, embora estas 
duas providencias se completem, cumpre ·antes de tudo 
dispôr de profuso abastecimento d 'agua e de utn serviço de 
exgottos perfeita1nente installado, uniforme e integral. 
Emquanto não se puzeretn em pratica estas medidas hy
gienicas, que figuram em primeira plana, se1npre que se 
trata do sanean1ento dos centros populosos, não falando 
jã eru outras que devem existir em contraposição ás influen
cias deleterias, a população coritibana será sempre preju
dicada: na epocha chuvosa, pela lama que cobre as ruas 
constrangindo os transeuntes; e no tempo secco, pelo pó 
finíssimo que se levanta, invadindo casas e introduzindo-se 
pelas vias respiratorias, originando assim inflammações, 
que umas vezes se limitam aos bronchios e outras Yão além. 

A inda não é tudo. 
A limpeza é sem duvida uma das necessidades sobre 

que a hygiene publica muito insiste ; e Coritiba, diga-se a 
verdade, ainda não se in1põe como cidade rigorosamente 
asseada. E isto, associado á humidade do solo, ãs tnutações 
bruscas e irregulares da temperatura e ao uso das aguas de 
cisternas, que recebem, por infiltração no sub-solo poroso, 
o pro<lucto de differentes decomposições org~nicas, explica 
de algum modo o apparecimento do typho, das 111olestias 
broncho-pulmonares e das de origem palustre. 

A febre typhica é endemica nesta cidade, porétn in
signifiLan te é o nu•uero de vidas que ella aqui consome, 
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não obstante algumas vezes -apparecer revestida dos seus 
mais graves caracteres. Nos annos de 1876 e -:.8j7, epo
cha en1 que centenares 1e imtnigrantes polacos forcltn 
alojados na chacara denominada Bitlencout, que limita 
hoje co111 o Passeio Publico, a referida febre, provocada 
pela falta de asseio e pela grande agglomeração de in
divíduos e1n espaço excessivamente limitado, appareceu 
ameaçadora naquella iu1provisada hospedaria, dando ho-

" tes certeiros e terriveis ! A dispersão, vorém, de taes in1-
migrantes, que forarn estabelecidos nos arredores da 
Capital, formando os nucleos que hoje ven1os prosperas 
e felizts, fez com que o mal se apagasse df;' todo. 

Felizmente os paues que outr'ora. collocavam esta ci
dade em p~ssilnas condições de salubridade, estão quasi 
extinctos. E não era meismo de esperar o contrario, desde 
que se comprehenda que a deseccação dos pantanos re
dunda em poderoso bentficío da saade publica. Os ing1€
zes, ~ sobretudo os hollandezes, além de outras medidas 
empregadas cow vantagem na destruição da mataria, tt?n1 
adoptado a plantação do eucalypto, que constitue um 
bom meio de drenage1u. ( 1) 

Ein Coritiba as dejecções são feitas ainda em cloocas 
revestida~ de tijolos e cimento, extrahindo-se as materias 
fecats por meio do apparelhó de Lienur. 

Nesta Capital, ben1 como _em todas as cidades antigas 
do Paraná, data de poucos annos a t:xistencia dos cen1ite
rios. Bem contra as prescripções da hygiene, predoniinav.i 

. aqui o habito de se enterraretn os mortos nas egrejas ! 
Mas a febre a1narella, apparecendo ein 1850 em P~rana
guá e Antonina, motivou a construcÇão de cemiterios. 

(1) As endemias e epidentias de Coritiba, que reina
ram e reinan1 nesta ·cidade, são intelligentemente estuda 
das na These apresent~da á Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro, tm-19 de Agosto de 1898, pelo Dr. Jayme Dor-
mund dos Reis. · 
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Quando o Conselheiro Zacarias de Góes e Vast:oncel
los in~tallou a Provinda do Paraná. a 19 de Dezembro de 
1853, ainda se sepultavam cadaveres no corpo das egrejas 
do Rosario, da Ordem Terceira de S. Francisco das Cha
gas e da velha matriz, den1olida em 1876. Mas o illustre 
Presidente da Província, reconhecendo as inconveniencias 
que resultavatn desse costun1e obsoleto, tratou logo da 
construcção de um espaçoso cen1iterio, co111eçando as 
obras em 1. 

0 de Dezembro de 1854, sob a administração 
do Tenente, hoje Coronel Ilenedicto Enéas de Paula, sus
pendendo-se as mesmas obras em 1857 por falta de opera
nos. 

Por portaria de 31 de Maio de 1864, ·foi encarregado 
de administrar as referidas obras o Tenente Coronel Fran
cisco de Paula Guimarães, que durante vinte mezes exer
ceu esse cargo com louvavel solicitude. 

O cemiterio, co1neçado em Dezembro de i854 1 só pôde 
ser concluído a 31 de Janeiro de 1866, devirlo principal
mente ã insufficiencia das quantias destinadas para esse 
fini. 

Do lado interno do portão do cemiteriu ~e acha uma 
pedra com o seguiote graffitto: 

FOI LANÇADA A J~ PEDRA 

DESTE CEJITTTERIO 
I 

PELO EX1\H). SR. CONSELHEIRO 

ZACARIAS DE GOES E '\l ASCONCELLOS 

NO I. 0 DE DEZEMBRO DE 1854. (1) 

Coritiba cresce incessantemente. A construcção de 
predios augmf'!nta dià a dia ; e se continuar assin1, d 'aqui 
a pouco tempo será u111 dos mais bellos e attrahentes 
centros de população do Sul do Brazil. E' uma cidade mo
derna, de aspecto alegre e pittoresco. As suas principaes 

(1) A cerimonia da benção da referida pedra foi feita 
pelo venerando Padre João de Abreu Sá So~tomaior~ 

,, 
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ruas estão já calçadas a parallelepipedos, continuando o 
Governo !vluniaipal a despender grande parte de suas ren
das co1u este e outros melhoramentos jmportantes. 

Possue uma Bibliotheca e um Archivo Public,'), per
tencentes ao Estado, sob a guarda do l11stituto Historico e 
Geogtajlzico Paranaense, installado em 24 de .r..faio de 1900. 

Etn 25 de Sete1nbro de 1876 foi inaugurado aqui o 
Museu Paranacnse, graças aos esforços do illustre e vene
rando Dezembargador Agostinho Erillelino de Leão. Deste 
util estabeleci111ento recreativo e scientifico r~sultam gran
des vantagens para o estudo das sciencias naturaes. Nelle 
estão expostos inestimaveis e raros objectos artísticos e 
industriaes. 

Coritiba ta1nbem já se iu1põe sob o ponto de vist:l 
litterario e artístico. Ha alguns annos nota-se aqui unia 
exp~nsão intt::llectual verdadeir~mente brilhante. Uma 
pleiade de moços de talento se esforça por erguer he1n al
to a litteratura paranaense, confonne provam muitos 11· 
vros já impressos e fidalgas revistas (1). 

A Imprensa periodica tem contado nu meros os orgãos, 
alguns brilhantemente redigidos. 

O distinto sabio Saint Hilaire, em sua preciosa obra 
intitulada Voyage dans les Provinces de Saint Paul et 
Saint Catherine, diz que en1 1820 Coritiba continha ape
nas 220 casas, qnasi todas terreas. Tinha 3 egrejas e ruas 
mal calçadas. 

Diz mais, que o n1ilho se vendia então a 160 reis o al
queire, o arroz a duas patacas e o feijão a urn cruzado. 

Em 1900, existiam em Coritiba 3. roo predios, afóra 
os dos arrabaldes, 5 egrt:!jas catholicas e 2 templos acatho-

(1) As pricipaes publicações litterarias que tem appa
recido no Paraná são: Revista Paranaense (1880) ; Club 
Corilt'bano ( 1890 a . . . ) ; Cena cu lo ( l 895 a l 897) ; A Pen
na (1897); Galaxia (1897) ; Palli1un (1898); Esp!tynze 
( 1899 a ). 

' 



550 <.;l{OHóGUAl•JJIA DO l'AKA.SA' 

licos, sendo u111 presbyteriano, situada á rua Comn1enda
<lor Araujo, e outro lutherano, á rua An1erica, aquelle dos 
nacíonaes e este exclusivo d:i colonia alletnà. 

Eru !\-'.Caio começa aqui o frio, que se prolonga até 
Agosto e ás vezes até fins de Sete111bro, como succedeu 
e1n 1898, epocha em qttt! cahiram geadas até o meado de 
Outubro! 

Na chacara do Barão de Capanen1a ha u111 interessan
te observatorío, servido por um apparelho automatico de 
Theorel que funccioua regularment1~ desde Dezembro de 
r 888, 111antido pelo Governo Nacional. 

Junho é o 111ez em que o frio aqui se manifesta com 
maior rigor. Então os campos perdem o viço e amarellece 
e tomba a folhagem dos arvoredos. A' noite cahen1 geadas 
formidaveis, que perduram até alto dia. O povo cobrc::-se de 
lã e assi111 mesmo tirita sob a acção rigorosa de uma 
temperatura glacial, que desce ás vezes alguns gráus abai
xo de zero ! 

Ha 30 annos os riachos I vo e Belem quasi que consti
túian1 os limites t erminaes dt: Coritiba. Com a conclusão, 
vorém, da estrada da Graciosa.e com a construcção da de 
),fatto Grosso, a cidade:! principiou a se desenvolver, para 
o Occidente até o rio Bacacliery, e para o Oriente até o 
rio Barig1ry, formando exte11sas ruas que se írradiaram <le 
lado a lado. 

Tambem por esse tempo existia1u 111attas onde estão 
hoje as ruas do C€rrito e Paula Gon1es, a cotneçar da rua 
do Assunguy para citna até a chacara que hoje pertence ao 
Dr. Trajano Reis. Nessas mattas se enc;:>ntravam muitas 
guabirobeiras, imbuias e ou tras 111adeiras de lei. 

De 1880 e1n diante a cidade te111 se cxtenciido 111ais 
para a parte Meridional, onde existen1 ruas novas que 1nui
to se recommendam por seren1 largas e, portanto, bem are
jadas. 

A edificação não te111 valor architectonico, a não ser 
um ou outro edificio que se destaca do estylo commum, tal 

,,. 
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como o palacete do Sr. José Hauer, situado á Praça Tira
dentes. 

Quando foi instaUada a Pi:ovincia do Paranã, Parana
guá tinha primazia entre as cidades, quer quanto a ~difi
cação, quer comn1ercialwente falando. Con1 a abertura, 
porém, d0 trafego dd estrada <l~ Graciosa, que poz Coriti
ba e1n facil conununicação com o porto de Ante.nina, co
meçou a Capital a prosperar notaveltnente. e hoje é ella o 
centro de população 111ais iluportante do Estado, e o prin
cipal fóco do pensamento paranaense. Com o actual plano 
de viação, ella é o ponto de partida, o centro de onde se 
irradiam todos as relações comn1erciaes e onde se fórm!l.111 
o fluxo e o refluxo de toda a nossa actividade industrial. 

Na verdade, a tendencia para o progresso material já 
transparece aqui pujantemente no grande nun1ero de fa
bricas de diversos productos, taes como a herva-matte, 
phosphoros, n1achinas e fundição, moveis, espelhos, mol
duras douradas, ladrilhos, pregos, couros curtidos, colla, 
chapéos, calçado, s::t.bão, sabonetes, vel&s, gêlo, bebidas 
alcoolicas e gazosas, etc. Contan1-se tambem itnportantes 
estabelecimentos de fundição, serrarias, olarias, officinas 
de ferreiro, latoeiro. segeiro, n1annorista, selleiro, etc. 

Dentre l>S estabelecimentos de artes graphicas sobre
sahe a l1npress01·a Paranaense, que está montada de modo 
a poder executar com perfeição todos os trabalhos concer
nentes a typographia e lythographia. Segue-se :a Livraria 
Econoniica, que apresentou admiraveis trabalhos typogra
phicos ã Exposição Agricola e Industrial do Paraná, reali
sa <la en1 Junho de 1900. 

Por estar situada na parte mais baixa de um grande 
chapadão, Coritiba, avistada de longe, não o:fferecc pers
pectiva attrahente ; tr~as observada do Alto de S. Francis
co de Paula, que é o ponto culminante da cidade, apre
senta ella um to1u alegre, uma feição agradavel e aprazí
vel. Des~e ponto se descortina quasi toda a cidade, e a vis
ta , alongando-se n1ais ou tnenos a rumo de Sueste, sobre 
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uma planicie 1nages tosamente imponente, vai fitar se n 'um 
ponto branco, assente sobre uma coxilha emin c::nte á mar
gem esquerda do lg uassú. E.sse ponto branco que s~ avista 
de longe, é a pequena cidade de S. José dos Pinhaes, unia . 
das povoações n1ais antigas do Paraná. 

Segund0 o Engenheiro ,\ntonio Rebouç tS , a ba~e da· 
formação do solo de Coritiba é ainda o granito , coberto, 
po rém , de algumas camadas de alluvião de div,'!rsas eda
des, onde se encontram os grés e tan1bem schistos calca
reos. O terreno ari:tvel é quasi geralmente de argilla are
nosa, e e111 alguns pontos alluvionario, devido á humi
dade dos alag adiços que lhe cobriatn a superficie, off~re
cendo_algumas ca1nadas de hu111us. 

Os ca111pos que circum<latn a cidade carece1n hoje do 
recurso da estru1nação para podere1u produzir regularmen
te, visto es t are1n bastante cançados. 

Os instrumentos agrarios aperfeiçoados j á es tão sen
do empregados na lavoura dos nucleos coloniaes esparsos 
pelo municipio. 

Em Coritib.\ o plantio do nlilho, do feij ~o e do centeio 
occupan1 extensos terrenos, dando lagar a que os que se 
dedicam a pequena lavoura vejatn na colh::ita desses pro. 
duetos o principal ramo de sua cultura . 

As plant~s dos tropi~os, devido as geaclcls, não p6de1n 
acclimatar-se n este n1unicipio; poré m os cereaes e os fru 
ctos da zona t empera<la encontrau1 nas conJiçõe5 iueteo
rologicas e no solo os 111ais importantes elementos de vi
talidad~ . 

A viticultura está aqui se tornando cada dia 111ais 
iti1portantc. A condemnada u va / zabella , gera lmente cul
tivada no Estado, está sendo fdiztnente sub!) tituida por 
outras de melhores castas. 

De ha n1uito exstia·e1n Coritiba a cultura da videira ; 
mas o seu maior desenvolvimento co111eçou aqui t-m 1811. 

acoroçoado pelo Sargento-l\1ór do Reg imento de CavalJraia 
l\liliciana, Ignacio de Sá Sotto111aior, que req!lereu ~foi 
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attendido pelo Princi? ~ R~gente, no sentido de propagar 
aqui a viticultura. conforme prova o docu111ento seguinte: 

,, Sendo presente a Sua Alteza Real o Príncipe Regeu
~~ te Nosso s~nhor o requerimento e men1oria que V111. offe-

~· rece a respeito da cultura das vinhas e do modo de se fa
bricaretn os vinhos, para se adoptar neste Est ado do Bra· 
zil , onde ha 1nuitos t errenos proprios para se fazerem gntn
des planta~ões de vinhas, como no Rio G rande de S . t>c
dro dÓ Sul, Vian1ão e Coritiba segundo as experiencias 
que Viu. tem feito, parecendo muito acertado e convenien
te que se ponha em execução a dita. 111emoria, por ser da 
intenção de Sua Alteza Real que estt: ramo de agricultura, 
tão util e necessario, se es tabeleça e propague neste conti
nente, de que p9dem resultar muitas utilidades á Real 
Fazenda e ao Estado : e es tando t an1bem o mesmo Senhor 
persuadido de que na pessoa de Vm. concorrem os conhe
cimentos necessarios e bastante experiencia para fazer es
tabelecer, cuidar e adn1inistr~r esta importante lavoura ; é 
servido nouieal-o, co1no Vn1. requereu, Intendente da agri 
cultura das vinhas , extracção e fermentação do mosto., 
preparaçào, e conservação das vinhas da Villa de Coritiba 
e seu districto, para que debaixo de sua d irecção se façam 
as plantações nos terrenos que Vm. julgar mais proprios 
para a sua producção, ensinando o modo de se prepararem 
os n1esmos terrenos, de se an1anhare1n as vides, se fabri
carem e conservarem os vinhos ; podendo Vni. desde já 
principiar a cultivr.r a terra, para assitu que chegaren1 as 
videiras do Alto Douro das differentts qualidades de uvas 
que Vm. aponta na sua mencionada memoria, sobre o que 
'Se expediran1 as necessarias ordens aos Governadores do 
Reino, não se retarde a sua plantação; não julgando Sua 
Alteza Real por ora conveniente encarregar a Vni. desta 
cultura no Rio Grande de S . Pedro do Sul e Viamão, en1 
razão do posto de Sargento-~16r do Regimento de Cavalla
ria ~1iliciana da <li.ta Villa de Coritiba que Vm. occupa, por 
se fazer alli tambem indispensavel a su~ ássistencia. Ao 
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Governador e Capitão General da Capitania de S. Paulo 
se participa esta Real determinação de Sua ~~teza Real , 
afim de que haja de prestar a Vm. todo o auxilio que so-
bre este objecto lhe fôr requerido. . . 

11 Deos guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 
22 de Março de 1811.-Conde de A1[ui~1" » (1) . 

Para qualquer ponto a que nos dirijamos, ao ~e1xar o 
centro da cidade, vão-se encontrando elegantes vivendas 
de allemães, polacos e italiatJos, en1 torno das quaes se 
vêm com intima satisfação plantas vi rentes, parreiraes ex
tensos e seáras lindíssimas. As casinhas, geraln1ente fei
tas de taboas de pinheiro, são confortaveis e asseadas. Os 
"Enin1aes de trabalho, nedios e luzidios, escaramuçam no 
gramado; vaccas leiteiras ruminam nos estabulos. De De
zembro em diaute, o pomar se cobre de fructos,-pecegos, 
maçãs, marmelos, peros, ameixas, uvas, etc. Aqui o ma- ~ 
chado golpea os troncos seccos para a factura da lenha 
destinada ao consumo da cidade ; alli o ancinho alisa a 
terra, revolvida pelo ararlo, de onde se erguem messes 
magnificas. 

E esses colonos, especialmente 0s italianos e os polacos, 
tão amigos da terra que fertilisam ~om seus suores, ga
rantem a esta cidade um futuro brilhante. Por isto etles, 
os desanimadosos, os infelizes proletarios da Europa viv~m 

(r) O referido Sargento-M6r, Ignacio dt" Sá Sottomaior, 
portuguez d' alta linhagem, falteceu en1 Coritiba, no pos
to de Coronel , em 1840, sendo sepultado na Egreja da Or
dem Terceira de S. Francisco das Chagas. 

Recebendo os bacellos do Ato Douro, tratou logo de 
propagar a viticultura, fazendo tambetn regular plantação 
nas suas fazendas deno111inadas Ferra1 ia e Cajurú. A Fer
raria está a duac; leiuas de Coritiba, á ruarge1n da estrada 
de ~1atto Grosso. Alli se fazia antigamente grande plan
tação de trigo, que vinha ~á triturado para .º mercado de 
Çpri.tiba., onde era ~on.sum~do. 
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aqui satisfeitos, em constante actividade, no afan conti
nuo da cultura do solo. 

Os arrabaldes mais interessantes de Coritiba são o 
Batel e a Agua Verde, que se com1nunicam com o povoa
do do Portão por meio de uma estrada de rodagem que 
vai alétn da cidade de S. José dos Pinhaes. 

O deficiente recenseamento de 1890 dá un1a popula
ção de 24. 553 aln1as para estt município, que conté111 se
gura1nente mais de 35.000 habitantes. 

A cidade é illuminada a luz electrica e percorrida por 
bonds da Companhia Ferro Carril Coritibana. 

Uma rede telephonica facilita as comn1unicações. 
A Capital é atravessada pelos riachos Ivo e Belem, 

que tan1ben1 contribuem para a formação do lguassú. O 
Belenz serpeia hoje atravez do Passeio Publico, de que é 
um dos principaes ornamtntos. 

Em Coritiba ha muitos clubs que servem de centro 
de camaradagem intima e expansiva. Erma ainda de lo
gradouros publicos, de diversões intellectuaes, artisticas 
ou affectivas, sem um theatro em actividade quotidiana, 
sem uma boa bibliotheca publica, a Capital do Paraná se
ria uma cidade falta de attractivos, se os clues não offere
cessem um interressante ponto de reunião nos dias e ho
ras destinados ao d~scanço. 

No n1esmo numero d2.s associações importantes da 
c~pital figura a Loja l\.1açonica Fraternidade Paranaense, 
situada na Praça Zacarias. 

Os melhores edificios publicos são : 
O Hospital de Caridade, sito á Praça da Republic:i , 

onde os nece!sítados de todas as nacionalidades enco11 · 
tram piedoso acolhüuento. Este importante estabelecimen
to é 1na11tido pela Irmandade da Misericordia, contribuin
do os cofres estadoaes e municipaes com uma subven 
ção para o seu custeio. 

Devido aos esforços do Dr. José Canclido da Silva r.Iu
ricy, possuimos esse vasto e imponente edificio, por isso, 

.. 
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diante da 1ne1noria desse benemerito facultativo o Pa.ranâ 
se inclina com todo o acatatnento. 

Na construcção do Hospital, começado em 8 de ~1ar
ço de r868, e inaugurado en1 22 de 1\1aio de 1880 pelo Sr. 
D. Pedro IJ, o Dr. ~1uricy foi bastante auxiliado pelos co
fres da ex-Provinda e ptla generosidade de 1nuitos Para
naenses, taes como o venerando Visconde de Guarapuava, 
e outros. 

O serviço dessa pia instituição é (eito cotn solicitude 
por innãs de caridade, que tributa1n visivel e sincera de
dicação aos infortunados enfernos. 

O Theatro Guayra, antigo S. Theodoro, reformado em 
virt11de de contracto lavrado en1 ~8 de Abril de 1900 ~ntre 
a Secretaria de Obras Publicas e o : Dr. Benjamin An1erico 
de I:reitas Pessoa. Está situado na rua Dr. Muricy, antiga 
Asse1nbléa. 

A Cathedral, typo p~rfeito da Catbedral de Barcellona. 
A sua construcção foi começada a 15 de Fevereiro de r876, 
sendo in"ugurada solemnemente a 7 de .Seten1bro de 1893. 
E' por emquanto o mais importante edificio publico Ja 
Capital. 

O Cong,esso do E~tado, eleg~nte, e~tylo Renascença , 
é um dos edificios que primeiro se apresentam a quem che
ga a tsta cidade pela via ferrea. 

O Palacio do Gove1no, se1n elegancia e sem o fausto 
que deve ter a resideneia do Chefe do Governo <lo Estado. 

O Qua1tel do Regimento de Segurança, situado â rua 
S. José, an11exa ::\O qu~l está a Penitenciaria, para alli 
transferida en1 Jttlho de 1898. 

A Estação da Estrada de Fer10, situada 110 extre1no 
da rua Liberdade, junto a qual estão as officinas da 
Conipagnze des Chemins de Fe1 e grandes armazens. 

O A zylo de Alienados, em constru~ção, situado no Jo
gar denon1inado Cabral e á n1argem direi~a da estrada do 
Ahú. 

O Azyló de Orplzãcs, tambem em construcção, situado 

S. PARA~A' 557 
-----·----·~'9C·----- - - ·--

á nlargen1 esquerda da estrada da Graciosa, no A !to do Ca
bral. A pedra inaugural deste edificio foi solen1nemente 
collocada no dia 4 de Abril de 1899, perante grande nutue
ro de assistentes, c~lebrando o acto religios::> o Bispo Dio
cesano D. José de Camargo Barros. en1 con1panbia do Cura 
da Cathedral, l\1onsenhor Alberto José Gonsalves. Este es
tabelecimento de caridade está sendo construicio a expen
sas da l\1unicipalidade da Capital, que recebeu para esse 
fim n1uitos donativos do Povo Coritibano, sempre genero
so e pron1pto a soccorrer os infelizes. 

Foi e!lcarregada dá constrncção do Aiylo de Orphãos 
uma co1nmissão com posta fios seguintes cidadãos : 

Dezembargador Agostinho Ermelino de L~ão.:._Presi-
dente. 

Dr. Trajano Joaqui111 dos Reis-Vice-Presidente. 
Bacharel Sebastião Paraná-Secretario. 
Ignacio de Paula França-Thesoure\ro. 
David A11tonio da Silva Carneiro . 
-:\(ant1el Antonio Guimarães Netto. 
Engenheiro Franrisco de Almeida Torres. 
O Seminario, em construcção, situado no arrebalde do 

Batel, vasto edificio de 48. '0 de frente sobre 14."' de fundo, 
incluindo unia capella com 8."' de frente e 17.m de fundo. 

No legar chamado Alto da Gloria a illustre familia 
Ermelino de Leão mandou construir un1a interessante ca
pella sob a invocação de Nossa Senhora da Gloria, contri
buindo com tnaiores quantias a Exma. Sra. D. Maria Do
lores Leão da Veiga e seu venerando pae, Dezembargador 
Agostinho Ennelino de Leão, que tanto soube honrar a 
inagistratura brazileira pela rectidão de seu caracter nobre 
e exemplar. A pedra inaugural da Capella da Gloria foi 
assentada pelo Cura da Catbedral, Padre Alberto José 
Gonsalves, en1 4 de Dezembro de 1895, sendo a referi1a 
Capella bt:nta a 25 de ~ove1n~ro de 1896, dia em que foi 
tamben1 alli celebrfl dn ::i. primeira missa pelo Bispo D. José 
de Ca111argo Barros. 

\ 
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No logar deno1uinado Guabirqtuba, distante 4,k 700 

da Capital, se acha o JJ!Iatadouro Publi'co, inaugurado a 29 
de Agosto de 1899, sendo inaugurada a 2 de Setembro do 
mesmo anno a linha de bonds destinados a ~onducção de 
carne verde. 

Coritiba possue tun elegante Passeio Publico, come
çado em Março de r8o6, pelo Dr. Alfr~do d 'Escrag~olle 
T"unay, então Presidente da Provinda, e definitivamente 

· inaugurado em 8 de Agosto daquelle anno. O logar onde 
estã esse bello parque era u111 pestilento lodaçal alim.enta
do pelo riacho Belem e por um tanque formado pelo refe
rido riacho. 

De ha muito que o publico reda111ava contra aquelle 
foco de niias1nas, sem que 11enhu111 dos governos que se 
succediam providenciasse a respeit.o, não só porque a e1u
presa era considerada de difficil execução, como tambem 
se calculava ser necessario despender somn1a avultada, da 
qual d Província não poderia dispor sen1 grande sacrificio. 

O il\ustre Dr. Taunay, fazendo-se interprete dos Cc
ritibanos, sem esperar auxilio da i\tiunicipalidade, metteu 
mãos ã obra por conta dos cofres provinciaes. Encarregou 
da direcção dos trabalhos o Sr. Fraucisco Fasee Fontana, 
que, desinteressadamente e com grande solicitude, se in
cumbiu de leval-os ao tenno, no 111enor prazo possível. 

Effectivamente, em menos de 5 mezes o infecto brejal 
foi transfonuado n 'um magestoso parqve, que muito se 
distingue pelas suas bellezas naturaes. 

Deixando o Dr. Taunay a ad1ninistração da Provincia 
a 3 de J\llaio de 1886, coube ao seu distincto successor Dr. 
Joaquim de Alml:ida Faria Sobrinho (1) o gloria de termi
nar os trabalhos encetados pelo seu antecessor. 

O Passeio Publico tem uma superfi.cie de cerca de 

(1) Este dilecto e illustre Paranaense falleceu eín Pa
ranaguá, no dia II de Seten1bro de 1893, sendo o seu c<ir
do transportado para o Cem1terio de Coritiba. 

, 
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50.000 metros quadrados. com os seguintes liu1ites :-ao 
Norte o Boulevar<l 2 de Julho; a Oeste a rua Garibaldi ; 
Sul a rua do Cêrrito e a Leste a chacara de D. L:iura Bor-

ges. 

PAR.A'NAGUA' 
Crescendo notavehnente a população de Cananéa, po

voada desde r 501 pelos portuguezes, embarcaratn-se rnais 
ou inenos ein r 560, muitas pessoas em pequenos vehiçulos 
fluctuantes e sahiram barra fóra, etn direcção 1\1.eridional. 
Costeando as praias de Ararapira e Superaguy, entraram 
por fim em u1n seio abrigado, onde seus bateis, não mais 
ameaçados pelas ond(IS enfurecidas do l\tlantico, singra
ram serenos á superficie das aguas do retnanso desconhe
cido, então transformado em porto de bonança. 

Era a bahia de Paranaguã, semeada de ilha5 pitto
rescas e debruada de prais cobertas de arreias alvas~ finis-

s1mas. 
Como é sabio, a tribu dos Carijós d01ninava então " 

nosso litt()ral. Era eeta tribtt valorosa e composta de in
dios aguerridos, que commettiam constantes depredações 
na C::ipitania de S. Vicente e declaravam gnerra de morte 
aos GuaJianazes. Durante longo, ten1po os Catijós consti
tuiratn serio obstaculo ás tentativas de exploração, em 
demanda de minas de ouro e prata, tão avidamente procu
radas pelvs primeiros exploradores do Brazil, pelo qu~ fo
ram exterminados por ~stes no seculo XVII. 

Mas ~s arrojados navegantes. rodeados de centenares 
de aborígenes, tivenun receio de ger victimadus por estes. 
Assim, temendo hostilidades, proseguiram na derrota até 
a l!ha da Cotinga. onde desen1harcaram e construiram as 
suas choças, depois de convenientemente explorada a allu
dida ilha. Con1 o correr do ten1po os europeus foram pouco 
e pouco inspirando confiança aos selvagens e grangeando 
com subtilidade a amizade de~tes. Para isto muito concor-

• 
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reram alguns indios que acompanhava111 os portug11ezes, 
já affeitos á vida civilizada, servindv de interpretes e ga
rantindo aos seus conttrraneos que os rece111-chegados all i 
não pretendiam hostilisal-os n1as sin1 queria1n estaqele
cer entre elles as suas tendas de trabalho e viver en1 com
pleta irrnandade. 

Unidos Catefj6s e portuguezes por vínculos de confian
te ca1naradage1n, as cabanas destes foram ren1ovida~ da 
lllia da Cotinga para a costeira, hoje conhecida pelo nome 
de Costeira da Barta do Sul. Findo o trabalho de installa
ção, trataram os colónós de fazer plantações, servindo-se 
das sementes que comsigo haviam trazido. E1n seguida . . 
trataram de explorar os rios hoje denominados Almeidas, 
Corréas e Guaragussú, encontrando minas de ourv, que :fi
caram conhecidas pelo nome de Minas de Paranaguá. 
Esta denon1inação abrangeu todas as minas que foram des
cobertas mais tarde, inclusive as que foram exploradas e111 
r578, por conta do erar.o real, no valle dos rios Assunguy, 
~erra .Negra, Tagassaba, Faisqueira, Pinto, Cubatão e Ma
rumby. Hoje não se encontram senão apagados vestígios 
dessas iuinas, que estão na maior parte ~epultadas e cober
ta~ por se~ular e cerrada vegetação arborescente. 

Sabe-se q~e em . Paranaguá já existiu unia fundição, 
denoniinada Real casa dafund·ição dos quintos de ouro, que 
durou desde 1697 a 1730. 

Pouco a pouco foi crescendo a povoação de Nossa Se
nhora do Rosario; pelo que o povo solicitava que fosse a 
mesmá elevada a villa. A 6 de Janeiao de 1646 foi alli er
guido o pelourinho, por ord~m do Governador do Rio de 
Jantiro, Duarte Corrêa Vaqueanes, ahaixo do barranco da 
rua da Cadeia, en1 terreno plano e fronteiro ao caes, mais 
ou menos onde hoje está 'o ~lerc-:ido. 

A Egreja de Nossa Senhora do Rosario de Paranaguá 
·é un1a das n1ais antigas da costa- do Brazil. Ignora-se , a 
data em que foi construida, ruas sabe-se que em i578 élla 
já existia. E' tão antiga que em 1661 já necessitava d~ 
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grandes repar~s. tanto assitt! que a Can1ara, en1 reu111ao 
de 1. 

0 de Out~1bro daquelle '4nno, appellou para o povo, no 
intuito de auxiliai-a a fazer cs necessarios concertos que o 
templo rec1an1a va. 

A 29 de Julho êle 1648 a povoação de Paranaguá foi 
elevada a villa, pelo foral á 1nesn1a concedido por D. João 
IV. Foi encarregado de sua installação o Dr. Manoel Pe
reira Franco, que nessa epocha andava em correição pelas 
villas do Sul da Capitania. . 

Pelo Marquez de Cascaes foi então nomeado Capitãô
Mór Gabriel de Lara, que, conjuntamente con1 Leodoro 
Ebano Pereira, foi o fundador da villa de Par.anaguá. A 
sua primeira séde foi a Ilha da Coting-a, sendo transferida 
para o logar onde hoje está, á foz do rio Itiberê, antigan1en
_te chan1ado rio da Vt"lla. (1) 

Diogo Braga, procurador da Camara, em 15 de Agosto 
de 1654, requereu a construcção de uma cadeia. 

Em Abril de I655, o Padre Dionysio de Mello Cabral 
foi contractado vig~rio de Paranaguá, o qual, tendo che
gado ao termo do prazo estipulado no contracto foi de , . 
novo encarregado pela Camara de prestar serviços de sua 
profissão, percebendo a gratificação de 60$000 annuaes, 
24 alqueires de farinha de mandioca e I pescador. 

Co111 o correr do tempo a população de Paranaguá foi 
crescendo consideravelmente con1 pessoal que vinha de 
Santos, Rio de Janeiro e de outros pontos da costa do Bra
zil. Essa população, inclusive os Carij6s, dedicava-se á mi
neração e á cultnra de diversos prcductos agricolas, d'en_ 
tre os quaes sobresahia o algodão, que era permutado por 

· (1_) Es~e rio é fonuado por um braço de mar que corre 
em dtrecçao de S O., faz JUncção com o rio dos Corréas 
confun~e-se co111 o Taguará, que termina na Serra d~ 
Ma~. Comportava _outr'ora navios de grande calado; hoje, 
porem, esta obstrutdo e pouco se presta á navegação. 
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instrumentos agrarios e por petrechos destinados á caça e 
á pesca. 

Em 2 dt:: Outubro de 1659, a Catnara e o Povo de P.a-
ranaguá requereram no sentido de não serem transporta
dos os indios para o Rio de Janeiro, eonfonne ordenara o 
governo da l\1etropole. A este respeito o Povo mostrou 
então muita energia, sendo a sua jústa causa apoiada pelo 
Capitão-l\16r Gabriel de Lara. 

A edilidade, em sessão de I. º de Janeiro de 1667, de
ternlinou que os lavradores. que fabri<:avam aguardente, 
podessen1 vendel :a aos ext.rangeiros, pelo preço de 15$000 
cada pipa, devendo ser destinada a quantia de 1$000 etn 
favor do erario. 

Em 1677 foram concluidas as obras da casa da Canta
ra e Cadeia. 

Em 14 de Agosto de 1704 foran1 começadas as obras 
do convento dos jesuítas, onde foi estabelecida a Alfande
ga, por provisão da junta de f;1z~nda da Província de S. 
Paulo de 18 de Junho de J827, sendo a referida repartição, 
que ainda hoje alli funcciona , installada a 6 de Agosto 
daque11e mesmo anno. 

Em 1 l de Abril de 17.18, a Ca1nara publicou edital, 
rensurando os 111archantes por venderetn a carne verde a 
duas patacas a arroba, quando o preço estabelecido era de 
pataca-e 1neia. Nesse mesmo edital exigia que se cumpris
se rigorosan1ente a lei, sendo os contraventores punidos 
com 6$000 de 1nulta e 30 dias de prisão, e111 caso de rdn
cidencia. 

A carta regia de 17 de Junho de 1723 elevou Parana
guá a cabeça de comarca, sendo o Dr. Antonio Alves La
nhas Peixoto nomeado Ouvidor. 

Constanten1ente era retirada gente de Paranaguá para 
ser empregada no serviço militar, a ponto de algumas ve
zes a Camara oppor-se a isso, fundamentando o seu pro
testo na incon veniencia de ficar a yi11a despovoada e inde

fesa. Continuando, porém, esse abuso praticado pelos agen-

, 
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tes do governo de P0rtugal; que no Brazil se esforçavatn. 
em ser mais 1ealistas do que o rei, D. Jcão, em 1725, ende
reçou a seguinte carta ao Governador Ces ::.r de l\1enezes: 

((Dom João por graça de Deus Rey de Portugal e dos Al
garvts daquem e dalem mar em Africa s.T de Guiné, etc
Faço saber avós Rodrigo Cezar de l\1enez'.!s Gov.ºT e Cap
p. "' ger..eral da Capp:i• de São Paullo q' eu sou in1fonnado 
q ' se manda marchar m."'' vezes gente da Villa de Perna
guá p: a de S11ntos estando a dita Villa exposta a experi
mentar a invazão do ini111igo sen1 a qual netn a villa de 
Santos, nem a Cid: de São Paullo, nem a praça da Nova 
Colonia do Sacra1ne11to pod€111 passar por ser esta a q"a 
todas socorre com a maior parte dos mantin1entos (1) 
com q' se sustentão. Nesta consideração: .l\le pareceu or
denar vos ponhaes todo o cuidado na conservação da dita 
Villa de Pernaguá e lhe não tireis a gente q' nella vive 
por esta ser toda necessaria p. • a sua defença pois se ac}la 
se111 nenhúa fortificação co111 q' possa rezistir aos inimi·-. 
gos, cazo que intentem invadilla, e se a to1narem recebe
rão gr.•· perda as povoações q ' se sustentão das farinhas 
q' nella há, e asy sendo necessario e111 algfta ocazião a ex
pedição de gente p: a praça de Santos vos vallereis de 
outras villas q' ficão inais circunvisinhas respeitando ao 
ru. " q' co11ven1 destituir tle cleffençores a dita Villa de Per
naguá, o q ' vos hey por n1.'0 recommendado. El Rey nvsso 
Snor o mandou por Antonio Roiz' da Costa e o Doutor 
Joseph Gon1es de Azevedo Conse.lher:· do seu Cons. º Dl· 
tratnarino e se passou por duas vias. l\iiguel de l\.1acedo 
Ribr. 0 a fes en1 Lisboa accidental a seis de Julho de mil 
sete centos e vintE. e cinco. André Lopes Ja Lavre a fes 
escrever.-Ant. 0 Roiz' da Costa-Joseph Gomes de Aze.d• n 

A, ·6 de Abril de 1766 a Cantara determinou que não 

- ---··--' 

(1) Sabe-se que Parauaguá antigamente fornecia ~ui
tos generos alimentícios para diversos pontos da Capita
nia, sobretudo farinha de mandioca. 
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se vendesse o alqueire de farinha de mandioca por mais de 
doze vintens; 1nas cotn o correr do tempo este preço foi 
alli :ittgtnentando, pois en1 1803 já se vendia alli a referida 
farinha por dois cruzados o alq~eire. 

Desde 181 l que os habitantes de Paranaguá frabalha
raru no sentido de ser esta elevada a categoria de capital 
de uma nova Província do Brazil : por varias vezes a Ca
mara e o Povo enviaram representações ao rei pedindo 
fosse a comarca desanne.xada da Província de S. Paulo. 

O alvará de 19 de Fevereiro de 1812 detern1inou fosse 
a séde da comarca transferida para a villa de Coritiba, etn 
virtude, de ser o clima do interior incon1paravelmente me
lhor do que o da 111arinha. 

Paranaguá foi elevada a categoria <l~ cidade pela lei 
provincial de S. Paulo n. 5 de 5 de Fevereiro de 1842. 

Pela lei n. 2 de 26 de Julho de i854 foi creada a co
marca de Paranaguâ, sendo installada a 14 de Novembro 
daquelle mesmo anno, pelo bacharel Antonio Francisco de 
Azevedo,-seu primeiro Juiz de Direito. 

A ·cidade de Paranaguá está situada á 1narge111 Meri
dional da bahia de seu nome, na foz do rio ltiberê. 

Embora situada á beira-mar e em parte orlada de man
gues, não se póde em absoluto affirmar que seu clima seja 
1nau, visto como, se bem que ahi reinem endemicamente 
as variadas manifestações da inalaria (durante tres mezes 
apenas do anno), é cousa corrente e sabida que a cifra da 
mortalidade é diminutissima, não só na cidade con10 nos 
seus arrabaldes. 

Excepção feita de u1na ou· outra molestia exotica, que 
para alli tem sido importada, não existe affecção alguma 
que seja tributaria das condições topograpbicas da cidade. 

As variações bruscas de temperatura, cousa commum 
nos clill\as de altitude, são muito raras, de modo q'ue as 
molestias do apparelbo respiratorio são pouco frequentes. 

A tuberculose ntesmo, a despeito da insufficiencia de 
alimentação dos caboclos da n1arinha, é affecção .quasi des-

' 
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conhecida. E não é para ad1nirar, si se attender a que 
estes em regra geral vivem ao ar livre, em pequenas chou
panas, é verdade, mas onde o ar; constanttn1\!nte renova
do, se torna por assin1 dizer o mais poderoso inimigo do 
bacillo especifico, augn1entando a receita e diminuindo a 
despesa organica. 

Durante a quadra estival o calor assutne ás vezes pro· 
porção t'xtraordinaria ; tnas é precisamente neste período 
do anno en1 que a malaria menos ataca a população. A su
dação constante em que vivem nesse tempo os habitantes 
do littoral, favorecendo ipso-tàcto, com muita facilidade, a 
elin1inação de todas as in1purezas organicas, talvez c~n
~ orra para o que affirma1nos. 

Em compe!:sação, porém, no outono, quando a tem
peratura é de uma an1enidade a toda prova, reinam as fe
bres paludosas, que raríssimas vtzes rtveste111 o cunho de 
perniciosidade, tão commum na Capital Federal, convindo 
ainda acce~tuar que é precisamente· a classe menos favo
recida da fortuna a que · 1nais soffre a acção do impaludis-
1no. 

Nesta noticia succinta que damos, baseados en1 in
formações que nos foran1 fornecidas por pessoa de reco
nhecida con1petencia, e que rer;idiu durante longo te1npo 
alli , acre<litamos fazer jus tiça á amenidade do clin1a de 
Paranaguá, que ás vezes se tem procurado desacreditar. 

Antigamente tod?s os navios que transpunham a bar
ra ancoravan1 etn fre.1te á Egreja Matriz e Fonte Grande ; 
hoje, porém, co1n os SP.dimentos das alluviões do rio lti
beré foram-se formando centenas de cdr:ôas, que transfor
maram o antigo porte em estreito canal que só em condi
ções especiaes de maré.s pode dar ingresso a embarca
çõ~s de 3 n1etros de calado. 

A poucos annos Paranaguâ era a cidade pricipal do 
Paraná ; poréxn com o incremento extraordinario que ten1 
tido Coritiba, occupa ella hoje o segundo togar. 

, 



566 ()1-IOUOGRAI•IIIA DO l'Al{A~A' 

--------·~J\9C•·---------

A cidade é regulannente calçada e bastante as~eada, 
devido a solicitude dos governos qut! se tern succedido na 
administração municipal. 

A um lado do Ca,n1po Grande, que está destinado a se 
tornar un1 dos .n1ais importantes logradouros publicos 
de Paranaguá, acha-se a Santa Casa de Misericordia, cons
truida á custa dos cofres do Estado e da l\1unicipalidade 
de Paranaguá, e com donativos de particulares. Foi inau
gurada en1 3 de Junho de 1900. 

Ha a1li quatro egrejas: a Matriz, a Orde1n Terceira, a 
Capellinha e a de S. Benedicto. 

A co111eç;:lr da cidade, rurno do Occidente, se e:xtende 
a Costeira do Rocio, assim cha1nada por pertencer até o rio 
Em.boguassú, ao patrimonio da Camara. E' nesta costeira 
oiidc se acha, sobre unia eininencia á beira da praia, a Ca
pe11a de l'Ú>ssa Senhora do Rocio, onde se celebra annual
mente a tradicional Festa do Rocio, em outros tempos de
nominada Festa· da Cavallaria, ·pela grande concurrencia 
de cavalleiros que, por occasião <.la fi:stividade religiosa, 
reunian1-se en1 torno do pet].uenino templo, ante o qua l. a 
forLUOSa bahia Se espraia, apr~sen tando Utna paizagetll 
agrada bilissitna. 

A Coritiba cabe o primeiro logar en1 relação ao dese11-
volvin1ento espiritual .e nutterial ; nia.s Paranaguá ta1übe1n 
muito se ten1 distinguido eqtre as demais cidades do Pa
raná, pelJ. dedicação de seus filho~ ao trabalho e ao es~udo. 

Ha en1 Paranaguá unia importante Loja Maçonica de
non1inada Pe;severança, e dois clubs : o Litterario, fundado 
a 9 de Agosto de 1872, e o Republicano, installado a 2r de 
Agosto àe 1887. ·O prirneiro é un1 dos n1~lhorcs que exi~
tem no Estado. Sua bibliotheca contém inais <ie 3 . 000 vo
lumes ~e obras litterarias, sdentificas e recreativas. 

O porto pód~ ser demandado ·por dois canaes : uni ao 
Norte, outro ao Sul ·da. ilha, e o ban.co das Palmas. O c:anal 
do Norte está assignalado por uma boia pintada de branco, 
collocada na ponta ext~ema do banco das Palmà~ ao rumo 
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de N. E., e o canal do Sul, n1arcádo por uma boia encar-· 
nada, assente na pQnta extr.e111a do mesmo banco ao rÚmo 
de S. E. 

O canal do Norte é 111ais estre.ito, inenos procurado e 
mesmo n1enos conhecido pelos navegantes : te111 ao seu 
longo as lages do itacolon1i, marcadas por utna .boia pin
tada de preto. O· canal·do Sul, por onde geralmente se faz 
a navegação, alén1 da boia da (:ntrada., teru ao seu longo, 
ainda fóra da barra, uma- boia inarcando. u1n casco de na
vio submergido, e, depois da entrada, te1n duas boias, que 
1uarcan1 as lages da Baleia e do Ipanen1a, uma preta e ou
tra bran~a, qnasi em frente ã Forta1eza, por entre as quaes 
se faz a navegação. 

O canal do Norte tem 6 n1etros de profundidade, a 
. qual vai gradativatnente augmentando até o Porto d1 Agua, 
tamb~m conhecido pelos nomes de Ponta do Gato e Porto 
de D. Pedro li. 1 . 

O canal do Sul, mais largo e n1ais· fundo, ten1 8 n1e-
tros de profundidade na baixa-mar, e vai tambem augn1en
tando até o porto referido, que fónna uma grànde bacia 
con1 bastante fundo até tuesn10 junto dos caes, .construi
dos pelas Companhias S. Paulo-Rio Grande. Chemins de 
Fer BreszJien.~, Paraná lndusb.ial, e por negociantes itn
portan tes da praça de Paranaguã. 

Neste porto deve ser · construida a nova Alfandega, 
tendo sido já o local para esse fi.111 escolhido pelo Enge
nheiro Tobias l\1oscoso, con1n1issionado pelo lVIinistro dn 
Fazeuda. l>ista ce1cà de 2 kilon1etr6s da cidade e se coh1-
munica cotn esta por mar, pela estrada de ferro e por uu1a 
linha de bonds a vapor, que se prolonga até a Capella de 
Nossa Senhora do ·Rocio. 

No Porto d 'Agua, ponto iniciaJ da partida do çaminho 
de ferro que comu1unica Paranaguã cotn o interior do Es
tado, foi construido pela Compagnie de Chémins de Fer um 
molhe de pedra que, itnpedindo a correnteza·das aguas, 
no fluxo e no r~flux.o das inatés; te111 .diminuido a profun-

.. 
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didade deste excellente ancoradouro, pelo que~ faz.se ne
cessario seja demolido afim de evitar que o baixio se pro
longue, o que já está se dando no logar onde fundean1 
quasi todos os vapores e navios á vela que alli aportam. 
Do referido porto a Antonina o canal é assignalado por 9 
boias e 5 balisas. Do mesmo porto até a cidade de Parana
guá ex1stem'dois canaes ; o da Co/.inga e o do Furado. O 

.primeiro, si bem que utn pouco mais longo, é mais largo 
e mais profundo; o segundo, como o nome já o indica, não 
passa de u1na pequena abertura ~eita pelas aguas, pela 
qual navegan1 pequenas e1nbarcações, encurtando assin1 a 
sua viagem. Ambos são assignalados por balisas de ferro 
con1 bandeirolas. 

En1 15 de Janeiro de 1894, epocha em que se deu a in
vasão revolucionaria na Paraná, a cidade de Paranaguá 
foi bombardeada pelo Cruzador Republica e pelos navios 
mercantes anuados em gnerra, Urano, Esperança e /ris, 
comtnandados pdo Almirante Custodio José de Mello, con
forme prova o seguinte trecho do Diario do referido Al
mirante: 

COMBATE DE PAR . .\N.i\.GUA' 
.. 

« 15.-A 's 8 horas da n1anhã de 15, ordenei aos navios 
que deixassem o fundeadouro que haviam tomado na t ar
de.anterior em frente á ilha das Cobras, e seguimos avan
te em direcção áquella cidade, collocado o Republica na 

. vanguarda da linha de con1bate, o Urano pela alhata de 
bureste, co1n orden1 de forçar a 111argen1 e ir tomar posição 
convertiente para bater as trincheiras do Porto d, Agua, se
guindo o Esperança á distancia, á pôpa do Republica afi1u 
de entn:ter os fogos com as baterias situadas n1ais pro
x1mo. 

11 Logo que· os navios se puzeran1 a descoberlo da ilha 
da Cotinga, vivo fogo rompeu de terra. 

« .-\ nossa resposta não se fez esp':rar. 

. . 
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u A lucta tornou-se renhida então de parte a parte, e 
assim se 111~nteve en1quanto durou a nossa passag·e1n, 
lenta e propositalmente demorada, diante das 6 boccas de 
fogo que defendiam o littoraL 

u Em n1eio do combate o General de Divisão Antonio 
José l\laria Pêgo Junior, qLte se aché!va occasional ou pro
positaln1ente e111 Paranaguá, esquecido dos deveres inh~
rentes ao alto cargo de commandante em chefe do districto 
militar, desappareceu inesperadamente, seguindo caminho 
de Coritiba e111 um tre111 expresso, co1u todo o seu estado 
1naior e a quasi totalidade dos officiaes da guarnição da
quella cidade. 

Cousa não n1enos digna de nota é que, :\O passo que 
as nossas bombas causavan1 ~ensiveis prejuízos etn terra 
cei fand~ vidas e occasionando não ptqnenos estragos 1uatt-:
riàes, tanto nas trincheiras dos nossos adversarios como 
n as edificações 111ais proxinias, apenas duas balas adver
sarias tocara111 os 11ossos navios : u111~ que atravessou de 
lado a lado a chaminé do Urano e a segunda que pene
trando o anteparo extt:rior do ca1nari111 do Espt=>rauça se 
foi alojar n 'u1na das gavetas collocadas por baixo do beli
che do co1Í1111andante. 

" A·~ T r horas da n1anhã ainda do dia IS. transposta 
a ultin1a trincheira do Porto d 'Agua, 1nandei cessar o fogo 
para que as guarnições repouzassem e ton1assem a sua 
pri111eira réfeição. 

« Ao 111eio dia ten<lo chegado o Iris, com un1 reforço 
de 150 hou1ens, voltámos de novo á carga, d 'esta vez re . 
:i1olvidos a não abandonar a lucta c1nquanto não houvesse 
r .::alisado o desembarque que projt:ctava. 

« N 'es~e sentido dispuz-me a bater o adversa rio por 
partes, começando o ataque pela trincheira levantada á 
direita da estação do caminho de ferro, quasi ao desem
bocar de unia é~treita rua. traçada e111 continuação á pon
te do Lloyd. 

" Pela iná configuração d 'essa trincheira, que, alem 
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de outros defeitos, possuia uma unica canhoneira voltada 
para a ilha das Cobras. restricto e limitado era o campo 
de tiro do canhão que a guarnecia. 

«Aproveitando-me d 'essa parti~ularidade, aliás muito 
propicia aos fins que tinha em vista, vin1 collocar-n1e com 
o Republica em posição tal que a pudesse ferir pelo flan
co, sem que fosse attingido pelas balas adversarias. 

11 Em menos de um quarto de hora· do rnais nutrido 
fogo contra aquelle reducto de areia, foi abandona1o, re
fugiando-se no matto os poucos dos seus defensores que 
ainda poderan1 escapar co1n vida ao mortifero e certeiro 
fogo de nossa artilharia. 

11 Nesse intE:rin1 o cruzador Urano que tivera onlem 
para approxünar-se o mais possível de terra, veio collocar
se a uns sessenta metros da prai:t, fazendo largar de bordo os 
seus escaleres atopetados de officiaes e v:llorosos soldados 
dos batalhõe.:; Fernando Machado, 25. 0 de Infantaria e 
Corpo Policial do Desterro, respectiva1nente commandados 
pelo Coronel Nepomuceno da Costa, tenente Carpes e .q}

feres Annibal Gonçalves., 

<< Antes que os escaleres abicassen1 á terra, partinuu 
do matto fronteiro successivas descargas de fuzilaria, que 
para logo tiveram resposta contigua das metralhadoras 
dos canhões de tiro rapido do Urano e do Republica. 

« Dois magníficos disparos de bomba, partidos d 'este 
ultimo cruzador, cahindo precizamente no lugar eiu que 
n1aior parecia a contracção dos nossos adversarios, pol-os 
em completa d~bandada, deixando após si muita arn1a e 
munições, alen1 de alguns de seus companheiros que ca
hiram na lucta para não mais se erguer. 

«Dada esta circumstancia, de todos os navios parti
ram escaleres com o restante do pessoal de desembarque, 
prefazendo um total de 316 homens assim divididos : 150 
do exercito libertador, ao mando do Coronel Franklin 
Cunha; 96 do Fernando Machado; 20 do· Corpo d~ Policia 
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do Desterro, e 50 do Batalhão de Marinha sob o commando 
do l. 0 tenente Honorio de Barros. 

«Todos e~tes contingentes tinham por con1mandante 
em chefe o Coronel Pahim. 

11Facil tornou-se o seu desembarque. Senhores do litto
ral, os nossos soldados avançaram para a cidade pela es
trada de ferro, seguindo na vanguarda os bravos e intrepi
dos marinheiros, a cuja approximação os nossos adversa
rios, ten1erosos da sua tradicional ousadia e temeridade, 
abandona111 o campo da lucta e fogem desordenadamente, 
deixando dois canhões que fora111 trazidos para bordo do 
Urano por alguns soidados do Batalhão Fernando Ma
chado. 

« A0 penetrarem porem em Paranaguá tiveram os . 
nossos de suspender a marcha para repellir o ataque dos 
dois canhões Krupp, retirados do littoral para defesa in
terna da cidade. O combate tornou-se pouco a pouco de
sesperado, mas os nosso$ 1narinheiros, n 'um dado momen
to, zombando da metralha inimiga, avançaram resolutos a 
peito descoberto, como quem, desprendido da vida, busca 
na 111orte o meio honroso <le perpetuar as suas gloriósas 
tradições. 

«A fortuna os guia n 'esse tranze arriscado e os ca
nhões, até então em actividade, são to1nados a mão e fei
tas prisioneiras as suas guarnições. 

<t Ba~idos ainda uma vez, os nosssos adversarios pen
sa111 ainda poder resistir nos arredores da Cadeia, acober
tados do infortunio de quarenta e dois presos políticos, e 
em cujo nu111ero contava-se o r. 0 tenente da armada Fran
cisco de Souza Mello. 

« Que se enganaram, porem, bem O· demoustrou o cer
co que lhes puz.emos, e ante o qual não tiveram remedio 
senão n::nder-se humilhados da sua propria fraqueza. 

« O Coronel Eugenio de Mello, comprehendendo que a 
resistencia por mais tempo seria inutil, recolhia-se â sua 
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habitação quando foi feito prisioneiro, sendo immediata
n1ente conduzido para bordo do Urano. 

« Assi111 foi que a cidade de Paranaguá, defendida por 
cerca de 900 ho111ens de infantaria e artilharia, e guarda
da por 6 canhõts modernos, foi occupada, perdendo as 
nossas forças apenas 6 ho1nens, en1quanto dos contraries 
cahiram por t erra cerca de 150, alem de muitos feridos.•> 

ANTONINA 
O pequenino povoado de Guarapitocaba, hoje cidade 

de Antonina, habitado por inodestos lavradores e aventu
reiros que para alli affiuiatn a procura de ouro. que era en
tão abundante, começou a se desenvçlver desde r9 de Se
tembro de i7r4, epocha e1u que, com auctorisação do Bis
po do Rio de Janeiro, D. Francisco S. Jeronymo, erigiu-se 
uma capella, sob a invocação de Nossa Senhora do Pilar, 
na fazenda da Graciosa, pertencente ao Sargento-Mór Ma
noel do Valle Porto (1). Pela provisã<> do mes1no Bispo, 
de 2 de l\Jarço de 17r9, passou a ser capella curada, co111-
prehendendo dentro os moradores da/Ilia de Ffancisco Tei
xeira, de Guarapr.·1 ocaba, Graciosa e Cubatão, sendo depois 
elevado o povoado en1 freguezia, por D. Bernardo Rodri· 
gues Nogueira, primeiro Bispo de S. Paulo, conforme de
clarou seu successor D. Frei Antonio da 1.\-fercê de Deus. 
na sua pastoral de 27 de Fevereiro de 1761, a favor da fre-

. guezia de Nossa Senhora do Pilar da Graciosa. 
A 6 de Noven1bro de 1797, a freguezia foi elevada a 

villa, com a denon1iuação de Anlonina, em memoria do 
Príncipe D. Antonio. conforme prova o documento seguin
te: 

(1) Foi pouco demorada a construcção desta capella, 
pois a 9 de Junho de 1715 foi ella benta pelo visitador vi
gario da vara Christüvão da Costa e Oliveira. 
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AUCTO DE EIREÇÃO 

" i\nno do ~acin1ento de Nosso Ser.hor Jesus _Christo 
de mil sete centos e noventa e sete annos, aos seis dias do 
mes de Nove111bro do dito anno nesta Fregut>zia de Nossa 
Senhora do Pilar e111 lugar que pareceu inais proprio e 
con1petente della sendo a Li presente o DoutoT" :\1anoel 
Lopes Branco e .Silva, ouvidor Geral e Corregedor da·co
rnarca de Paranaguá conunigo E!-'crivão do seu Cargo a 
diante nomeado, e sendo tan1bem a Li presente as princi
paes pessoas desta refrrid:i Freguezia abaicho c1.ss!gnadas, 
e mais povo que se juntou; a IA pelo dito .l\l inistro foi dito 
perante to<los que elle en1 concequencia da Ordem do Ilus
trissin10 e Escelentissilno Snr. Governador e Capitão Ge
neral desta Capit~nia Antonio Manoel de l\1ello Castro e 
Mendonça Eregia em Villa esta sobre dita Freguezia de
notninada Nossa Senbóra do Pilar da Gracioza; a qual de 
hoje en1 diante em todos os papeis publicos lhe daria o 
nome de Villa Antonina E1n memoria do nome de sua Al
teza Real o Principe Do1n Antonio Nosso Senhor; e Jan
do-5e no n1esmo ftCto principio a Eireção da dita Villa foi 
assignalado pelo dito Ministro o lugar en1 que se havia 
le\'antar o Pelourinho della por ser este o si111bolo da jus
tiça ; o qual com efeito foi logo levantado de hum Madei
ro groço Lavrado co111 quatro f~~·es da figura de hum se
Jindro com as ensignas de quatro argolas de Ferro e braço~ 
pelos lados e hu1n Cutelo no alto do re111ate: determinan
do outro sim o dito :Ministro que de fronte ao Pelourinho 
se fizece Caza de Can1era e Cadeia no Terreno que para 
isso asignalou que se achava vago e que em quanto esta 
se não fizece alugacen1 os Officiaes da Camera huma Caza 
onde se pozece hun1 tronco que service intirinamente tão 
bem de Cadeia; que e.;ta dita Villa Antonina ficava inteí
r.amente desmembrada e independente das justiças ordina
rias da Villa de Paranaguá e as posições della e acceitan
do Jurisdição d~ntro dos Lin1ites de seu termo que ficava 
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de Paranaguá pela Ilha denominada do Teicheira a Norte 
Sul ficando a rt!ferida Ilha pertencendo ao Termo de Para
nag11á da mesma forma que se acha dt:vidida esta Fregue
zia com a da sobre dita de Paranaguá; e pela de Coretiba 
fica confinando com o cume ou Pico da Serra .ticando con
preodido no tenno desta sobre dita Villa o lugar dos Mor
retes e Porto de Ci1na com todos os Cubatons. Depois do 

, que ouve dle dito Ministro por Ereta est~ Villa Antonina 
co1nprindo asitn a ordem que para isso teve do Ilustríssimo 
Escelentissitno Senhor General cujo acto foi presenciado 
pelos principaes Povos <lesta referida Villa dando repetidos 
vivas a sua Magestade Fidelissin1a a muito alta e u1uito 
poderosa Rainha Nossa Senhor;:i Donna Maria Primeira 
tendo procedido o Tedeo na Igreja l\1atris desta n1esn1a 
Villa aonde todos co1ncorrerão a instaurar o Divino auxi_ 
lio para o ben1 a ser ta<lo Governo della dando todos mui
tas de tnonstraçons de alegria E oniverçal contentamento 
e mandou mais elle Ministro que na forma da tnesma or
dem focem copias de~te Aucto de Eireção remetido .as Vil· 
las ou Cameras de Paranaguá e Coretiba de que de tudo 
para constar tnandou elle Ministro faser este auc-to de Ei
reção que assignou com as principaes pessoas desta sobre 
dita Villa: e Eu José l\1orato do Canto. Escrivão da Onvi
doria Geral e Correição ~a Comarca que Escrevi- Branco 
Antonio do Valle Porto-Francisco Chavier da Costa
Antonio dos Santos Pinheiro-José_ Fernandes Pacanda
·l\iianoel Antonio de Castro-Francisco Pereira Leal 
Estanislau da Crus Pereira-Gonçalo José de Govea
João Vieira Pereira-Antonio Rodrigues Costa---Analn10 
do Valle e Silva-Valentim da Silva Pinto-Manoel Vas e 
Silva-José dos Santos Valle-Francisco José Rodrigues
l\1aneel Joaquim de Lima. » 

A villa de Antonina foi elevada a categoria de cidade 
pela lei n. 14 de 21 de Janeiro de 1857. 

Pela lei n. 308 de 3 de Abril de 1872 foi creada a co-

• 
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marca de Antonina, sen.:io declarada de prin1eira entrancia 
pelo decreto rL 496r de 15 de J.\tiaio do mesn10 anno. Com
prehende os termos reunidos de Antonina e Morretes. 

A cidade está situada n:\ extre111a Occidental da bahia 
de Paranaguá, entre os rios Nlnuzdiaquara e Cachoeira. 
Sua posição topographica é excellente, e seu clin1a é sau
davel , conforme de1nonstra o insignificante numero de obi
tos que alli se dão. 

O porto de Antonina é bom, e, segundo o Barão de 
Teffé, ad1nitte etnbarcações de 14 pés inglezes de calado ,j 
ten1 sido frequentadv p0r vapores_ de gran<les dimensões, 
algun~ de n1ais de r .200 toneladas, e por navios de vela de 
700 a 800 toneladas que permanecem no ancoradouro o 
tempo que lhe convem e sahen1 carregados de herva-matte 
para as Republicas do Prata e do Pacifico. 

Um pouco ao Norte da cidade, nas proximidades da 
!lha do Corisco, quer entre esta e a emboccadura dri Cacho
eira, quer na parte que banha a pon~a da Graciosa, pelo 
lado Septentrional, o fundo regula de 6 a 8 metros, per
mittindo atracar navios, tanto na referida ilha como na 
ponta onde antiga1nente existiu um estaleiro, do qual foi 
lançado ao mar urn grande brigue. 

Antonina conta 1nuitos eletnentos de prosperidade, 
devido principalmente á uberdade extrema de suas terras , 
sobretudo as dos n1agnifi_cos valles do Cachoeira e Sagra
do, onde o arroz, o feijão e o milho dão e~pantosamente. 
A canna de assucar desenvolve-se aUi de modo extraordi
nario : uma vez plantada, perdura por muito tempo, e ter
ras ha en1 que dentro de oito a dez mezes os cannaviaes 
prestam-se já á moage1n. Mas, ainda assin1, a industria 
saccharina, não s6 em Antonina como em todo o Estado, 
ainda se conserva embryonaria, sendo infelizmente toda a 
canna empregada na fabricação .ia aguardente. 

Actualn1ente existem em Antonina cafezaes e alguns 
engenhos para o fabrico da aguardente e b~neficiamento do 
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arroz, que pron1ette desenvolver-se, acoroçoado pelo Enge
nho Central. 

As suas u1adeiras mais imp~J·tantes são: a peroba, o 
cedro, o ol~o, 2s canellas, aléru de OLltras 111uitas que tan1 · 
bem prc-henche111 as Yariadas exigencias da arte de cons
truir. 

Afóra outros preciosos recursos nStturaes. o município 
de Antonina ainda offerece á industria unia farta jazida 
de ferro. Os grandes blocos com 70 % de ferro ostentan1-
se ã superficie de dois morros, situados a 1uenos de 3 le
guas da cidade~ á 111:irge111 de um rio que facilita o trans 
porte desde as ininas até a enseada do Corisco, onde po
de1n chegar navios de I4 pés àe calado. 

O com1nercio de Antonina foi bastante animado na 
epocha en1 que centenares de carroças e tropas conduzia111 
todos; os generos qne o Paraná exporti:lva e iu1portava pelo 
porto desta cidade. A abertura, vorém, do trafego da es-· 
tracla de ferro de Paranaguá a Coritiba, 111otivou a neutra
lização do referido co111111ercio qºue começou dedde e•i
tão a soffrer, e teria chegado a deploravel anniquilamento 
se o 111unicipio não tivesse vida propria, se não fosse pro
tegido pela extre111a fertilidade de seus terrenos, que con
tinuaran1 ::>.enriquecer o 111ercado local con1 grande .quan
tidade de generos de consumo diario. 

Ha tuu ra111al da estrada de ferro, co111 , 7 kilometros 
de extensão, entr~ Morretes e Antonina, pondo tan1be111 
esta cidade da n1arinha e111 co1nn1unicação diaria com a Ca
pital do Estado. 

Para Antonina rearlquirir mais segura e' promptanien
te a sua antiga anitn'ação, é bastante levar-se a effeito a 
constrncção da estrada já explorada pelo Barão de Teffé, 
entre aquelle porto e a cidade do Cêrro Azui. Aber
ta essa estrada de r5 112 leg~as de extensão, os riquissi-
111os povoados agricolas por que passasse darian1 facil sa
hida ás suas colheitas abundantes e abastecerian1 o n1er
cado de Antonina con1 os grandes e valiosos elementos de 
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prosperidade que tlles até ainda hoje gnarda111 por falta de 
1neios Caceis de transporte. 

Celebra-se ainda alli, a 15 de Agosto de cada anno, a 
tradicional festa de Nossa Senhora do ~ilar, posto que 
se1u a pompa com que era feit~ em tempos anteriores. 

Ha na cidade uma Eg~ja Matriz, uma Mesa de Rend~s , 
creada pelo d~creto n. 158,3 de 2 de Abril de 18_55, e instal
lada · t:tn 1. 0 de Junho do 111esmo anno e tnn Mercado 

' ' 
anaugurado en1 28 de Setembro de 1898. 

No porto de Antonina de,sagua. o itnportante rio Ca 
choeüa, non1e qul'! provavehnente prove111 de unia pequena' 
cachoeira que se acha a 12 kilometros e 300 n1etros acin1a 
de sua barra. Quem chega á foz deste rio natural 111ente 
julga que elle é muito extenso e ines1no navegavel em 
grande dist~ncia, pois t t 111 na e111boccadura, que está um 
pouco acima da do rio Faisqueira, 2.020 metros de largu
ra , e conserva esta até a lém da .Ilha do Corisco, que dista . 
cerca de 2 kilometros da foz deste rio. 

Na barra do rio do Mou1a, que desagua á direita do 
Cachoeira, em freute á refecida ilha, é onde este ri0 apre
senta maior profundidade. Ahi já existiu antigamente u1n 
estal~iro. 

O Cachoeira, que na b:trra tem c.>n!Sideravel largura , 
de certo ponto e111 deante vai estreitando, a ponto de 1ue
dir apenas 30 1netros no logar por onde passa a linha tele
graphica. 

Os inangues 111argea1u o rio de atI!hos os lados até a 
barra do rio Cupi'uva, que des~gua á esquerda do Cachoez". 

·ra. A n1argen1 direita · deste t;io, desde & barra do rio do 
/Ir/oura até muito além da linha· telegraphica, é plana e 
pantanosa, coberta de mattos Qaixos e de pouco valor. Os 
espigões e serras estão muito afastados desta margem do 
Cachoeira, qu= ás vezes alaga os terrenos inais baixos, p~
lo que os lavradores constroem suas vivendas em logares 
<listantes das suas barrancas. 

Os 111angucs e baixios da margem esquerda do Ca-

. . ' 
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choeira, entre a sua barra e o rio Cupiuva, são pouco lar
gos. Um espigão l'.lcompanhá o curso do Cad1oeira até o 
rio CatumbJ', que de.3agua á esquerda, a ·7.560· metros da 
barra daqtH:lle. Este espigão fórma a divisa das aguas en 
tre os rios Crtclio!ira e F/lisqu.t>ira ~ é um~ r'lmificação da 
Serra do Fei!;.'ceiro. Os lavradores deste trecho n1oran1 na 
encosta do espigão e tê111 seus portos no Cachoeira , pelo 
qual se com1:uunicam con1 a cidade. 

Este rio é navegavel por lanchinh::is e canôas grandes 
a_té o salto. Entre o salto e ~ barra do rio Pequeno, o seu 
mais volu1noso aftluente da 1nargem esquerdê1., p6de111 su
bir apenas canôas pequenas. 

A 29.210 111etros da barra do Cackueira desagua á di 
reita o rio Sac_,v, que vem da Serra dos Orgãos, e a 30.400 

metros desembocca ã esquerda o rio Agua Branca. 
As terras clt?ste trecho, que se alargam até as fraldas 

da alludida serra, á direita, e as da Serrinka, ã esquerrla. 
1nedindo mais ou menos duas leguas ele largura, são as 
mais ferteis <lo· valle do Cachoeira. O café, a canna de as
sucar, o algodão. o fumo, o inilho, o feijão produzem a llí 
adtuiravelmente. 

E1n 1877 fundou-se u1n nucleo colonial nas margens 
do rio Turvo, que desagua á esquerda do Cachoeira. Mais 
tarde, nos annos de 1891 a I 893, a Companhia Metropoli
tana do Paraná tentou colonizar as terras entre a Serrinha 
e a margen esquerda deste rio, estabelecendo ahi uni en. 
genho ce11tral. Centenares de lotes forarr1 medidos, cons
truiram-se algrrn1as casas, porém essa tentativa fo.i mallo
grada, não obstante a extraordinària uberdade daqudlns 
terréls. 

A população desta região, quasi toda con1pósta de 
nacionaes, dedica-se ã lavoura, levando seus productos em 
canôas ao mercado da cidade. 

~a margem direita do Cachoeira foi inicia<la a cons
trucção de uma estrada de cargueiros. que atravessava a 
Ser"l'a da Guaricana e ia servir aos moradores do valle do 

. . 
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Capivary, Potuuã, Botn Successo, entroncancC> ·se na es
trada que comruunica Bocayuva com o Apiahy. Esta es
trada tinha por fim encaminhar a herva-1natte e outros 
productos para o porto de Antonina.' 

Aci1na da barra d0 Sãcy, o Caclioeira recebe pelo lado 
direito o rio Cotia, que nasc= na Serra dos 01gãos, bas
tante caudaloso. Este rio. quan<lo avoluu1ado pelas aguas 
das chuvas. torna·se perigoso para quem o atravessa. 

Entra no Cachoeira, pela 1narge1n direita, o ri(l Car
niça, e inais acima o ribeirão do Pinlteirinlzo. An1bos tên1 
suas cabeceiras na serra acitua alludida. 

Do lado esquerdo do Cachoeira, depois da bnrra do 
rio Agua Branca, no ponto onde aquelle rio se divide e111 

dois braços principaes, os affl.uentes são insignificantes, 
sendo os iuaiores o corrego do Vi/ante e o do Rancho. 

Não podiamos deixar de nos referir co111 certo inte
resse ao valle do Cachoeira, celebre por seus fertilissiiuos 
terrenos de alluvião e por seu clima saudavel. Neste valle 
está situada a colonia Conselheiro Al:\l'es de Araujo, que é 
uma vasta propriedade da Companhia "t\.1etropolitana, ten_ 
do a area ·de 60.000 hectares. 

MORRETES 
A povoação de l'vforretes foi elevada a freguezia, sob a 

invocação de Nossa Senhora do Porto, por provisão do 
Bispo de S. Paulo, ·de 29 de Abril de 181.2. 

E1n 1733 foi feita alli a demarcação de umc:l area de 
300 braças, conforme prova o documento seguinte : · 

- ·-(1 José Nogueira, Escrivão do Civil desta cidade de · 
,;.\lorretes e seu Termo :-Certifico que dos autos de de-
1narcação ou aviventação de rumo::; e divisas das terras do 
patrin1onio da Camara'~Iunicipal desta cidade de Morretes 
processados no anno de mil oitocentos e quarenta ·e nove, 
consta, etu suas folhas quatro e cinco, o ~egui.ate : 

« Joaqp.im José de Araujo, Secretario da Camara lVIu-· 

• 

' 

.. 
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nicipal d 1 Villa de Paranagná, por: no1neação da ml"sma 
na f~rn1a da Lei, etc: Certifico que revendo u1n livro fin
d~ desta Cai:;1ara, que servia de tombo da 111esn1a, nelle, 
de folhas ·cento e cincoenta e seis em diant<". se acha o au
to de posse e medição que fizerâ1n os officiaes da Camara 
d~ trezentas braças de terras no porto de 1\Iorretes, Tenno 
desta Villa. ((Anno do Nasci111ento de Nosso Senhor Jesus 
Cbristo de n1il setecentos e trinta e trez annos, aos trinta 
e um dias do mez de Outubro do dito anno, neste porto 
dos Morretes, onde existe João d 'Almeicla termo desta 
Vilta de Páranagná, onde veio o Juiz Ordinario José Mo
rato, e o Vereadoi: mais Velho lVIanoel Moreira Borboza. e 
o segundo Antonio João de Mendonça e o Procurador do 
Conselho Miguel Alves, con1igo Escrivão do Publico e 
Tabelião Antonio José Gracia Hon1en1. aquen1 os officiaes 
da Ca111era etlegerão por Alcaide, por se achar enfermo o 
acttrnl Estevão Ferreira, aque~1 o Juiz President~ deo o 
juramento debaixo do qual lhe encarregou fizesse sua 
obrigação, e sendo ahy pelos officiaes da Can1era, 
forão tnedidas trezentas braças de terra e~ quadra se
gundo a ordetn de Sua Magestacle que Deus· Gttarde, 
que cotueçou su1 medição na barra do esteiro onde tem 
seu porto João <1 'Almeida onde se acha tia pedra grande
meia chata onde foi imprimido tia 1etra R e continuando
se co111 ~ tal niedição se inteirou ao rumo de oesnoroeste 
rumo que botou o .Piloto Francio:;co rl'e Araujo com o .\gu
lhão cento, e cincoenta braças, que confinou o tennino ao 
dito·rttmo etn Utn ribeirão qne parte por traveção ao rumo 

. de susueste cuja barra fica servindo de divisa a dita meclj
ção, e outro siin se continuou com outras cento e cincoen
ta braças ao ru1no de lessueste que confinou a dita conta 
na volta do rio que faz barra abaixo do sitio do dito João 
d 'Aln1eida defronte de fta · caxoeirâ em cuja volta se acha 

• 
tias pedras no rio, e avêra deHe sobre o barranco 5e fincou 
um marco de pedra com letra R ; ~ feita a~sitr a n1edição 
se lhe deo a quadra para o certão para a parte do rio Gua-

'. 
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r~mby, e sencio assim feita a dita tnedição, perante as tes
t~munhas ao diante nomeadas e assignadas foi apregoado 
pelo dito Alcaide dizendo, posse, pos~e. posse Real, to
mam posse os officiaes da Carnera por ordem de Sna :\Ia
gestade que Deu~ Guarde, h'á quem se oponha ou hâ 
quen1 tenha en1bargos della e dizenrlo isto pegou de um 
punhado detterra e abotou para o ar, e não ouve quen1 
sahisse atal posse con1 Embargos, a vista do que houve
rão elles ditos officiaes esta medição por feita e a posse 
por totnada e111 nome de Sua l\1agestade aquem pertencen1 
as ditas terras segtondo a mesrr1a ordeu1 que delle há, e lo· 
go foi notificado ao dito João d'Ahneida co1no rcnd~irodo 
dito porto conhecesse estas trezentas braças de terra etn 
qnadra por bens Reaes, pertencentes ao Conselho de~ta 
Villa e que tives!>e runito cuidado dos marcos em quanto 
nella tnorar, de tnodo que se não tirEtn, principalmente o 
debaixo por ser sobre porto, que assitn se obrigou de que 
tudo fiz este auto que assignarão todos e as testemunhas 
Luiz de Andrade e Ignacio l\forato, e eu Ga_spar Gonsal-· 
ves de Moraes, Escrivão que o e~crevi.-José l\1orato de 
Lemos. Manoe! Moreira Barboza -Antonio João de Men
clonç<l . Miguel Alves-Pedrozo Antonio Rodrigues Graci-:\ 

.-Cruz de Frandsco de Araujo-João de Almeida-Luiz 
de Andrade - Ig-nacio L'rlorato-. E não se continha mais 
no <lito que eu aqui registrei neste Livro do Tombo, bem, 
e fieln1e11te do proprio auto que se fez e vai na verdade. 
Paranaguá sete de Noven1bro de n1il setecentos e trinta e 
trez annos. En Gaspar Gonsalves de Moraes, ·Escrivão da 
Camera que o escrevi e assignei. Gaspar Gonsalves de 
Moraes. Concertado con1 o proprio. Moraes. Nada n1ais 
continh<l en1 o 1nencionado auto que aqui fielmente extra-

- hi do pr1,prio livro e folhas a que me reporto e vai por 
mim escripta conferida e assignada nesta Villa de Nossa 
Senhora do Rozario de Paranaguã aos dezenove dias do 
n1ez de Janeiro de mil oitocentos e quarenta e dous. Eu 
Joaquim José de Araujo Secretario d~ Camara l\1unicipat , 
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o escrevi conferi e assig nei. Joaquitn J osé de Arauj o. u Nu 
mero quinze. Réis trezentos e v inte. Pc-tgon tr~zentos e 

vinte réis. M )rr ..!tes , d:>z~ de ~oven1bro <le mil oitocentos 
e quar~nta e no·1e. O Agente, L::>yola. •>-~ra o que se con · 
tinha em ditas fvlh as dos autos m encion ados a qa e 111 ·~ re
porto, d 'onde be1n e fielmente esta extrah i e d ou fé. E u 
José Nog ueira, Escrivão o escrevi. 1.Vlorretes, 25 tle Novem -
bro de r898. O Escrivão do Civel, José 1Voguei1a .•• (r) 

A freg nezia dE: Nossa Senhora do Porto ele Morret ts 
foi elevada a villa pela lei provincial de S. Paulo n. 16, 
de r. 0 de Ma rço de 184r, dando-se-lhe as segL1inte:; di
visas: 

((Pelo rio Sapetanduva aci1na, corneçand0 ein s un barra, 
' até a ponte da estrada do Porto de Cima a l\nto nina ; qes-

ta ponte en1 diante pelo cun1e cio l\1o rro do Padre; daqui 
até a ponte do l\í arechal e desta ao cutne do Mar umby, em 
seu· ponto ruais alto ; segue cnn1e do Ni aru1nby abai,(O a té 
o Arraial , pelo rio deste nome, na estrada de S . José ; 

·d'ahi segue at é a serra do Cubatão , pelas Cannavieiras,; 
desta ou d 'aqui até o rio J acarehy (suas cabeceiras) e por 
este abaixo até s ua confiuencia no rio ~hundiaquara ; e por 
este acima até a barra do rio Sapetanduva, onde começou.» 

A lei n . 188 de 24 de Maio de :869 elevou a villa de 
~1orretes a cidade, con1 a denominação de Nhundiaquara , 
no1ne do grande rio que a rega. l\iias, pela lei n. 227 de 7 
de Abril de r870, t ornou de novo á primitiva denotninação. 

O cli111a de Marretes é qne_ite e reconhecidamento sa~ 

lubre. A 111ortalidade é insignificaute. 
Seus rios mais importantes são: o Ypiranga, que, nas-

(r) A referida pedra do Porto de João de Almeida é a 
m~sma que es tá nos fundos do sobrado dos Araujo, sito á 
beira do Nkundiaquara , e que depois passou a pertencer a 
Manoel Marques Leal Pancada. 

O ribeirão m encionado no auto é o que hoje é conhe
cido pelo nome de Ponte A lta. 
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cendo tias fr.lldas Occidentaes da Serra do M ar, em uns 
alagadiços perto do logar den uminado Roça Nova, desagua 
no r io fi f ãc Cathi1·a, co1n que fórm a o N humdiaquara, que 
é oaveo·ave1 en1 canôas desde a vill:i do Porto de Cima até 

<:> 

a povoação de Barreiros, e deste ponto e111 diante permitte 
na vegação a vapor até ~· sua foz, na bahia de P aranag-uá. 
O Ypiranga recebe pela margem direita os rios Farinha 
S ecca, S. j oãJ, Taq11-qral, Sabiocava e S . L ttiz, e pela e~ 

querda u rio R~dondo o n Macaco> e diversos dbeirões que 
' 'êm da referida serra. 

O Nlt ztndiaquara recebe os rios Cat:_v, Claro, Passa
sete, Ma.ru.mbJ' e do Pinto, e os ribeirões Ponte Alta, ... "anta 
Cruz e Jlfonjolo . I-I.a a inda os rios Pet-inga e Sagrado e os 
ribeirõe~ Pantanal, que desagua no rio do Pinto, e o Limo
eiro, nc M ar?tmby. 

Ma rretes co111munic~ - se com as cidades de Paranaguá , 
A ntonina e Coritiba pela Estrada de Ferro do Paraná. 

Para d<tt escoa mento aos productos do município, dispõe 
ain rla das segu in tes estradas de rodagem : Anhaya. (antig a 
Arraial ), que serve a freguezia <lo mesmo n mne, ~reada 
pelo decret n n. 36 de 5 de Fevereiro de 1890, rio Sagn.<lo, 
Sesmaria , Barrdros, S it io G rande, Nossa Senhora do Por
t o (n ucleo A1nerica) e Port1 > de Citna, que a com111unican1 
co m os po\·oacios do 111es1no no111e . 

.Nl orrctes, inargeada pelo Nli11ndiaqua1a , que ás vezes 
tra ns borda , na t pocba das grandes enxurradas, está sujeita 
a inu 11 t1a ções qne }.JOr v c.:zPs têm -n 'a da111nificado sensivet -
111ente. Em 1795 houve alli 1.11na enorme inundaç~o du-· 

' . rantt; a noite, elevando-se o rio a 111àis de 20 pahnos acima 
d11 nível habitu<11. O povo refugiou-se no logar mais ele
vauo da cidad e, ond~ está a Egreja ~:!atriz, visto quasi to
da;-; as casas t ere111 s ido invadidas pelas aguas transborda
das do canal. 

Em J ane iro de 18-t6 deu-se outra inundação quas i 
egual a de 1795. 

Oatras inunda~õc:s ntenores houve en1 1869, 1873, i 882 
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e 1804, sobr.:3 1hindo a de 13 e 14 de Março de 1888, que 
causou grand~s pr~juizos. As inundações têm-se dado no 
tempo das ruclré~ de lua c:1da, qu~ coincide111 co111 as gran
des chuvas na strra. Repr~:> idas as a,{ua:; d > rio p:)r um 
braço da. bahia de Paranaguá e engro::>:>ac.las c.:>m as dos 
seus tributari1..1s, elle extravaza e111 p:)uro te111po. Mas, fe
liz1nente, as agnas poucéls horc:ts p~r111aot!ce1u fora do thal
weg: depois de darem a ~iorretes um aspecto de cidade 
fl.uctuante, volta1n de no\?o ao alveo e seguem seu destino. 

E111 1899 o Engenheiro Maxi111t: Chapuis extrahiu lin
das an1ostras de ouro deste n1unicipio, que dispõe de terras 
excellentes para a lavoura; alli o cafezeiro e especialmente 
a canna de assucar desen vol ven1-se satisfactoriamente. 
As fruct:ts, taes como bananas, laranjas, goiabas, jaboti
cabas, ananazes, etc. abundam de modo a se::r vendidas por 
preços baratissünos. 

A industria da fabricação da aguardente está inuito 
desenvolvida neste 111u.nicipio, onde, aléu1 de grande nu
mero de pequenas mo;;:ndas, ha u1u engenho ce::ntral, inau
gurado a 2 de junho de 1878, pelo Dr. Adolpho L~u1enba 
Lins, sendo seus apparelhos n1ovidos pur possante:: tracção 
hydraulica e a vapor. 

Desde 1897 funcciona alli u1na pequena fabrica de 
111eias e can1isas de meia, fundada pelo Sr. Antonio !vlar
ques. 

Os productos em maior quantidade exportados são : 
aguardente, farinha de mandioca, arroz, bananas e laran
jas. 

E1n 1898 a co1nmissão encarregada do lançamento do 
itnposto predial de Morretes consignou 248 casas, sendo 
244 ter!"eas e 4 sobrados. Ha alli ro ruas, 5 praças e r tra
vessa. 

A lei n. 322 de 8 de l\1aio de l 899 restabeleceu no ter-
1110 de l\!Iorretes e Porto de Cima o juizado n1unicipal. 

·A vida é commoda e economica em Morretes, tstando 

.. 
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o alugue! de casas e os generos de primeira necessidade ao 
alcance de todos. 

Ha na cidade escolas de instrucçào primaria para am
bos os sexos ; um theatro; u111 club litterario deno1ninado 
Alp/Ja, installado em 19 de Novembro de 1876 ; duas egre
jas, &. Matriz, sob a invocação de N. S. do Porto, e a de s.: 
Benedicto; u1ua Loja Maçonica denotninada Modestia, 
installada a 2 de Julho de 187r, com 30 innãos e reerguida 
a 24 de NovenÍbro de 1897, com 41 irmãos presentes. 

S. JOSÉ DOS PINHAES 

Esta cidade começou co1n uma capella alli edificada 
em 1690, sob a invocação do Senhor Botn jesus dos Per
dões, pelo Padre João da Veiga Coutinho, Conego da Ca
tht!dral do Rio de Ja.1eiro, que tendo vindo co1no visitador 
erigiu a referida capella. O alludido Conego, por escriptu
ra passada em Coritiba pelo tabelião José do Souto, em 7 
<le Agosto de 1696, fez doação á dieta capella de todos os 
seus bens, moveis e im1noveis, consistindo estes en1 duas 
fazendas de criar : a do Capucú e a das Aguas Bellas, na 
qual estava a n1encionada capella. 

. Etn 1728, por uma procuração passada no Rio de Ja
neiro, o Padre Dr. Antonio Cardoso de Souza Coutinho 
herdeiro do Conego Coutinho, incumbiu da àdministraçã~ 
da capella e dos seus bens ao Padre Antonio de Andrade 
e, inais tarde, ao Padre A~tonio do Valle Porto. ' 

Eu1 1779, Francisco Ignacio Guimarães, zelador da 
cape1la, por ordem do Padre Antonio do Valle Porto en
tão no Rio de Janei ro, demoliu o templo, que estava ~res
tes a cahir, ~om o fi.1n de reedificai-o, o que não st: realizou 
por falta de operarios. 

Dem~lido .º edifici?, a image1n do Senhor Bom Jesus 
dos Perdoes foi remett1da para o Rio de Janeiro, para ser 
encarnada. 

• 
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En1 18 de Fevereiro d~ 1786, D. Frei Manoel da Res
surreição, Bispo de S. Paulo, sabendo que os bfns da ca
pella <lo Senhor Bom Jesus dos Perdões estavam sendo di
lapidados pelos administradores, ordenou que o Vigario 
da Vara de Coritiba, Padre Francisco <las Chagas Lima 
(r), incun1bisse de administral-os ao Vigario de S. José, 
Padre Theodoro José de Freitas Costa, o que este cum
priu fielm enté. Porém, etn 1795, a requeri1nento do Padre 
Dr. Antonio An1aro de Snuza Coutinho, Conego Peniten
ciaria de Mariana, e orden1 de 7 de Dezen1bro de 1793, do 

• 
Vigario Capitular de S. Pàulo-Abreu, (que se suppõe ter 
sido mais tarde o Bispo D. Matheus de Abreu Pereira, pois 
no despacho está sómente aquella rubrica) o Vigario de 
S. José, Theodoro José de Freitas Costa, entregou os bens 
da capella ao ad111inistrador nomeado Capitão Antonio 
Teixeira de Oliveira Cordeiro. Consistiam esses bens eln 
algu1nas alfaias, 65$000 em moedas de prata, credites no 
valor de 238$505 , 232 anímaes na fazenda das Aguas Bel
las ( tambe1n chamada Guataitiba ou Guarautuba ), 481 na 
do Capucú, e algumas ferramentas.· 

Estas duas fazenaas pertencem hoje a- particulares, e 
da capella resta1n apenas alguns vestígios e uma tradição 
quasi apagada. 

Esta noticia, organizada em vista de dois autos n. º 20 

d~ r8 de Julho de 1775, e n. 0 14 de 28 de Janeiro de 1795, 
existentes no cartorio ecclesiastico, foi enviada ao Vigario 
de S. José para ser transcripta no livro do tombo . . 

Ignora-se a data en1 que a antiga povoação de S. José 
foi elevada a freguezia; porém sabe-se que os assent~men
tos mais antigos são os de casatnento ern 1757. encontran · 
do-se nos autos certidões de baptisados feitos alli, sendo 
jâ parochia em 1722. 

(I) Este sacerdote fez parte da expedição commandada 
pelo Tenente Coronel Diogo Pinto de Azeçedo Portugal, e 
incutnbida de povoar os sertões de Guarapuava e catechi
sar as tribus qne dominavam os referidos sertões. 

Azevedo Marques, na sua obra Apontamentos H isto1l
cos, tomo II , pag. r51, diz que S. José dos Pinhaes começou 
p<:>r um arraial de tnineração de ouro, Sf:ndo en1 1745 no
meado Guarda-~16r o paulista José de Barros Lima. 

Em 1831 foi alli creada u1ua escola ele instrucção pri-
111ana. 

A freguezia de S. José dos Pinhaes, qut' te111 por ora
go S. José, foi elevada a villa pela lei provincial de S. 
Paulo, n. IO de 16 de Jnlho de 1852. 

Pela lei n. 474 de 5 de Março de 1877 foi creada a co
n1arca de S. José dos Pinhaes, sendo classificada de prin1ei
ra entrancia pelo decreto n. 6.983 de 27 de Junho de 1878. 

Em 1897 foi a villa elevada a categoria de cidade, pela 
lei n. 259 de 27 de .Dezembro daquelle anno. 

Está situada sobre um chapadão elevado, á margen1 
esquerda do rio fguassú, que passa a peqµ..ena distancia d~ 
cidade. 

·o município é enorme e possue terras excellentes para 
a lavoura e boas pastagens para a criação do gado. 

A n1aior plantação consiste em 111ilho, fc:ijão, batatas, 
ctntdo e videiras, de que já se extrahc algum '1inho. 

Possue grande abundancia de herva-matte, e os im
mensos pinheiraes exis tentes no municipio póden1 dar tra
bslho continuado a dez serrarias por espaço de muitos 
annos. 

As outras madeiras qne alli se encontratn t,nuben1 em 
grande abundancia são as seguintes: imbuia, carvalho, 
de que en1 1893 foran1 bellas an1ostras a Exposição de 
Chicago, ca1nbará, ip€, canjarãna, sassafraz, taru1uã e ca
nella. de clifferentes côres. 

Ha neste municipio algumas serrarias, e, no povoado 
denominado Capucú, existe um estabelecimento destinado 
a supprir a madeira cons;;mida pela importante Fabrica 
Paranaense de Phospboros de Segurança. 

As colonias 'situadas neste V< : to município estão 
muito prosperas, devido a boa qualidade de suas terras. 
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Contam-se eiu S. José os seguintes povoados: Rosei
ra de S. Sebastião, com uma grande serraria a vapor, 111on
tada pelo benemerito Barão do Serro Azul. a duas leguas 
distante da cidade ; Costeira, com uma serraria ; Mirin
guava; Ca1npestre do Rio Acima; Campo Largo; Rio do 
Una ; Taboado ; Tijucas, celebre por ter sido ce11tro de 
grande resistencia contra as forças revolncionarias (I); 
Agudo, assim denominado por causa de uni monte que está 
no centro do povoado; Ribeirão Grande; Taquara Lisa, as
sim chan1ado devido a gr~nde quantidade de taquara lisa 
que possue; Matto Queilnado; Taboão; Rio da Varzea dos 
Cubas; Quatro Pinheiros, assim denon1inado por existi
re1n ne11e quatro pinheiros juntos, de grandes dimensões; 
I\1 andiri tuba ; Onças ; Tieté, elev::ldo a freguezia pelo de
creto n. 39 de II de Fevereiro de 1890; Dia1uante ; Lavras, 
de onde os antigos extrahiram 1uuito ouro; Capucú; Rio 
Grande; Despique; l\1arcellinos; Cotia ; Agarahú e Ca
choeira. 

Na estrada que segue para o rio da Varzea existe1n 
ainda os seguintes povoados: Faxina, Pecegueiro, Fula, 
Palermo, Ribeirão Yeiho, Rocinha, Ilba, Rio da Varzea, 
Lagoinh·a, Pedra Preta e outros menores. 

S. José dos Pinhaes é a'\!istada de Coritiba, de que 
dista r9 kilometros pela antiga estrada de rodagem. Ha 
projecto de se ligar aquella cidade con1 a Capital por n1eio 
de uma linha de bonds. 

De S. José desdobram-se bell<>s can1pos, que foram 
outr'ora sen1eados de trigo pelos seus prin1eiros povoado
res, qµe se empregava1n tambem na tnineração. 

( I) A 20 de Janeiro de I 894, ás 3 horas da tarde, foi 
assignada a capitulação da praça das Tijucas, pelo Coro
nel Honorario <lo Exercito Adriano Pimentel, com mandan
te da referida praça, e o chefe federalista Gumercü:do Sa
raiva. 

~. l'AHAXA' 

...... 

CERRO AZUL 
Esta cidade, antiga colonia c!o Assunguy, fundada 

em 1859, por ordem do Governo Imperial, e1n terras ferti
líssimas, ao )1orte de Coritiba, começou co1n lo famílias 
allen1ans. 

A referida colonia consunüu élVUltãdas sommas dos 
cofres nacionaes e nunca pôde prosperar, <lev1do unica
mente a falta de 111eios faceis de transporte. · Poste. qne col
locada en1 terras de fertilidade asson1brosa, os seus povoa_ 
dores ben1 cedo desanin1arar11, não procurando n1ais alar
gar a escala de sua actividacle na lavoura, certos de que os 
preços exaggerados dos fretes absorveriam o valor das 
mercadorias. 

E tiveram razão : o estabelecimento de colonias, sem 
boas vias de con1municação, que as approximem dos tner
cados onde elevem ter pro1upto consumo os productos da 
industria, é u1n desabtre. O europeu, com bem justifica
do inotivo, não quer sómente trabalhar para o presente 
e desespera co1n à idéa de prover o seu celltiro só para o 
consumo diario, co111 risco de ver perdida pela acção dt-s
tr _1idora do tempo, a 111aior parte de sua colheita, qce não 
póde aproveitar por m eio das permutas, fazendo uma re
serva destinada ao te111po da velhice, ou para patrimonio 
de seur. filhos. 

En1 1872 a colonia do Assunguy foi elevada a fregue
zia, pela lei 11. 307 de 2 de Abril daquelle anno, sendo suas 
divisas, com a villa de Votuverava, os rios Piedade e As
su1tgUJ'; com a de.Bocayuva, à Se1ra de Sant'Anna, e corn 
o Estado de Paulo. 

Seu primeiro vigario foi o Padre Eduardo Giebler, e, 
etn Janeiro de 1874, a pedido dos habitantes, foi nomeado 
vigario da freguezia de Nossa Senhora da Guia do Cêrro 
Azul o Padre Celso Cesar da Cunha, que tratou logo de 
concluir e aformosear a Egreja. 

Pela lei n. 680 de 27 de Outubro de 1882 foi a fregue-

• 
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zia elevada a villa, con1 o nome de Assuuguy, tomando 
mais tarde a deno1ninaçào de Cêrro Azul pela lei n. 816 
de 7 de Novtn1bro de i885. Teve categoria de cidade pela 
lei n. 259 de 27 de Deze1nbro de 1897. 

Está situada á 111argt"tll do rio Ponta Grossa, ' cerca dt 
meia legua àa confiuencia deste rio com o Ribeira de 
Jzuape. 

O terreno do 111unicipio é on(1ulado por serranias de 
n1aior ou menor elevação, sendo as planícies rarissituas. 

Banha1n-n 'o os rios Ribeira, Capiva1y-gu.assú, Bom
ba, Lageado Grande, Tur210, Itapirapuão, Piedade, Ponta 
Grossa, Assunguy, .lJ;Jatto Preto, e ribeirões Rocha, Coribó, 
Ribei1ão Grande, Ouro Fino, Ribeirão da Barra, S. Se-
bastião e Tatapeva. · 

O Engenheiro Theodoro Ochsz disse o seguinte, co1u 
relação á zona alludida: 

11 A abundancia d 'agua que alli h::t denota que o terre.t
no é n1ontanhoso, e esta configuração do terreno por certo 
rnodo significa a fertilidade por que é conhecida, que os 
valles e quebradas, como ta111ben1 as fraldas suaves são de 
unta uberdade esp:intvsa. Esta configuração, porétn, faz 
ta111ben1 que ·a prodncção seja a iuais variada possivel : 
produz a terra com a inesma abundancia , não só a canna 
de assucar, o café e o fu1110, como Excellentês laranjas, 
bananas, isto é, artigos proprios de um clima tropical, 
con10 tambetu os cereaes p1-oprios de un1 clim~ da zona 
tem pera da.)) 

A fertilidade das terras banhadas ~elo Ribeita ·de 
lzuape e seus affiuentes ten1 u111a reputação tão bem fir
n1ada que excusado é ac~rescentar mais algu1na cousa a 
este respeito. 

O clima do Cêrro Azul , bem como o de todo o valle <lo 
Ribeira, é quente, pelo que a vegetação não apr;tsenta a 
menor differença da da zona intertropical. Arvores demasia
damente sensíveis á geada e que só prospen~m nas regiões 
onde o cafezeiro póde viver, encontram-se a cada passo, 
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fazendo c1-er que este principaf ramo da riqu.eza nacional 
ahi póde ser cultivado com feliz exito. 

Todo o 1nunicipio é abundante de excell<:ntes madeiras 
de lei : peroba, cedro, canjarãna, caviuva. araribá. ipê, ja
caraudá, divers::is qualidades de c::inella e outras muitas 
proprias parfl a construcção civil e de marcenaria. 

No valle do rio Ponta Gros~a encontra-se excellentc e 
abundante calcareo, notando-se tan1bem pequenos vieiros 
de ferro, que provavelmente serão encontrados em maior 
quantidade, <lesde que se façan1 pesquizas demoradas. 

No can1po denonlinado do Canka é sabida a existen
cia <le ot1ro, constando que ainda lá se escontra1n signaes 
inequívocos de ter sido este mineral alli explorado em eras 
passadas. 

A cidade é actualmente servida por pessimas estradas 
de cargeeiros. ligando-a a Coritiba, de que dista 18 leguas, 
a Castro, Bocayuva, Apiahy e a Antonina, de que dista 
15 ~ leguas, pdo traçado do Barão de Teffé. 

Esta cidade, attento o bom clitna e a optima qualida
de de S€l1S terreno~. será sent duvida un1 dns principaes 
centros productores do Paraná, quando alii resolver-se o 
problema da viação. E' na lavoura que está o futuro in
cren1ento deste mun1cipio. O milho, o feijão, a canna de 
assucar, o café, as raízes e bolbos alin1enticios, as laran
jas, limas, goiabas, etc. dão profusamente naquellas terras 
fertilissimas. 

Ha no munícipio alguns engenhos para o fabrico da 
aguardente e da rapadura, quasi todos, porém, feitos pelo 
systema antigo e sem os aperfeiçoa1nentos nt.cessarios. 

Este notavel centro productor de viveres, conforme já 
o dissemos, tem encontrado s~rios ~rnbaraços desde o seu 
ini<;io, devido a falta de industria de transporte. Os seus 
lavradores, para transladar o producto de seu trabalho ao 
mercado de Coritiba, têm de pagar não pequena quantia 
por cHrgueiro; desta sorte as despezas sobrecarregam o 
genero e a venda não comp:::nsa o custo da producção : o 
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resllltado disto é o prejuizo, ausencia de lucros ou lucros 
insignificantes do productor e o conseguinte abandono ~a 
mesma producçáo. 

Favoreça-se, l:JOÍs, a sua industria agrícola por meio 
da commodidade do transporte; abra111-se estradas : u As 
estradas, diz Lcroy-Beaulieu, são uma grande potencia de 
attracção e, quando ellas são nu111erosas e bem tratadas, 
crea1n a cultura e edifica111 cidades. » 

Pequena, en1b6ra, a cidade do Cêrro Azul occLtpa utna 
situação aprazivel e. um ponto geographico de tnaxüna 
in1portancia. Collocada em posição favoravel á abertura 
de estradas para o.-; municipios de Antonina ~ Castro, com 
os quaes já entrete1n algu1nas relações comrnerciaes, posto 
que com grandes difficuldades; possuindo un1 sólo privi
legiado, no qual e:xiste111 prt:-ciosas plantas mediciné.tt:~s, ri
cas n1adeiras de construcção e <liffeffntes especies de nlÍ
neraes de valor, por tudo isto, não ha que duvidar, esta 
cidade tem deante de si um futuro esplendido. podendo 
tornar-se mestno um dos 111a1s importantes celleiros cir
cu1uvizinhos da Capital. 

C.~1.VlPO LARGO 
O terreno que constitue o 11n1nicipio de Campo Largo 

pertenceu ao Coronel Antopio Luiz Tigre, portuguez cheio 
de probidade e a1nantc do trabalho. Após o Sé:U falleci
mento passou a pertencer a diversos individuos, sendo Ó 

local onde hoje se acha situada a cidade doado pelo Capi
tão José :\.ntonio da Costa ás pessoas que alli quizesse111 
dar co1neço a uma povoação, que effe~tivamente teve inicio 
em 1814. 

En1 1816 o n1esn10 Capitão Costa offereceu á nova po
voação uma imagen1 de Nossa Senhora da Piedade, a qual 
foi dtpositada e111 casa do TeneuteJoaquim Lopes Cascaes, 
onde permaneceu até 1826, epocha e1u que foi transportada 
para a egreja, começada en1 182r. 
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Em virtude de requerimento do Capitão Jeronymo 
José Vieira, foi a povoação elevada a capella curada, por 
provisão do Bispo ·o. Joaqui1n Manoel Gonsalves de An
drade de I6 de Outubro de 1828, sendo nomeado seu ca
pellão o Padre José Jonquitn Ribeiro da Silva, qúe passou 
a exercer o cargo de vigario encommendado e1n 18 .. p , data 
em que foi a povoaçã•) elevada a freguezia, pela lei n. 23 
de I2 de 1\Iarço daqnelle anno, co1n ·a denonlinação de 
Campo Largo. 

Em Campo Largo ainda existe a antiga capella de 
Nossa Senhora do Canno, construida em 1709 pelos frades 
carmelitas, no logar denonlinado Tarnanduá. 

A este respeito encontrán1os o seguinte no Relatorio 
apresentado á Assembléa Legislativa do Paraná, em 15 de 
Julho de 1854, pelo Conselheiro Zacarias de Góes e Vas
concellos : 

« No principio do seculo passado, Antonio Luiz Tigre 
f~z doação a Nossa Senhora do Carmo de meia legua de 
terra, e edificou uma capella, a que deu o nome de Taman:, 
duá. Con1 o andar dos tempos foi ella ton1ando incre111en
to até que chegou ao n1aior gráo de seu esplendor, e por 
alvará de 20 de Março de i813 foi desme1nbrada da fregue
zia de Curityba e elevj'lda á freguezia collada. 

<e Co1ueçou depois a declinar, quando o vigario <lella, 
Antonio Duarte de Passos, sempre en1 luta co1n o prior ou 
guardião do Carmo, se resolveu a estabelecer a egreja em 
outro lugar, e obteve de i\:1anoel José de Araujo a doação 
do terreno em que está hoje assentada a 1natriz da Paln1eL 
ra. n 

Pela lei n. 219 de 2 de Abril de 1870; a freguezia de Cam
po Largo foi elevada a villa, sendo installada a respectiva 
Camara Municipal no dia 3 de Fevereiro de 1872. Teve 
foro de cidade pela lei n. 685 de 6 de Novembro de 1882. 

Está situada a Oeste da Capital, em um grande cha
padão, constituído de terras proprias para a cultura de 
todos os cereaes ; e apesar disto, a cidade nada tem progre-

.. 
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<lido. Di:sta 33 kilo1uetros de Coritiba, cont a qual se com
munica pela estrada de rodagem cha1nada de l\1atto Grosso. 

A 25 kilometros alén1 da cidade encontra-se a fregue
zia de 8. Luiz do Porunã, crcada pela lei n. 815 de 7 de 
Noven1bro de 1885. Estão tambern neste município as se
guintes estações da Estrada de Ferro do Paraná : Balsa 
Nova, Strrinha e Tan1anduã. 

0 clima de Can1po Largo é saluberrin10, e suas terras 
são reconhecidamente ferteis. 

A tres leguas mais ou menos distante da cidade, no 
1 ogar denominado Ouro Fino, propriedade do Coronel João 
Ribeiro de lVlacedo, ha utna abundantissin1a nascente de 
agua mineral. já anqJysada no Laboratorio Nacional, em 
Outubro de 1897, pelo Dr. Borges da Costa. A referida 
agua, alcalina e 1nineralizada. predon1inando os bicarbo
natos de calcio e magnesio, rebenta em borbotões de dif
ferentes pontos do terreno, formando uni manancial abasto
so no meio de um bosque lindissüno. E' uma fonte que n1a
ns eternamente, offerecendo á industria proventos satisfa
ctorios e seguros. 

Está experimentalmente provado que a Agua do Ou
ro Fino é egual senão superior a afa1nada Agua de S. Lou
renço. Seu uso tem sido efficaz contrâ as n1olestias do es

. ton1ago, baço, rins, intestinos, . etc. 

Nas colonias Antonio Rebouças, Santa Christina, 
Alice, D. Mariana, Balbino Cunha e Mendes de Sá é plan~ 
tado o milho, o feijão, a batata, o centeio, a videira, etc. 

A principal exportação deste ruun'icipio consiste em 
herva-matte, extrabida e1n grande parte do bello povo&do 
denon1inado Itaquy, sito na fralda da Serrinlta, 6 kilome
tros distante da cidade. Neste povoado existem alguns en
genhos para o beneficiamento do matte. Ha alli u1n peque
no mas elegante templo presbyteriano. 
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O local onde está situada esta cidade foi um 
pouso de tropeiros que vinham do Sul .com tr?pas 
enormes para as vender em Sorocaba. Em virtude disto
algumas !Jessoas alli se estabelecera1n, pois o sitio offer:
cia grandes comn1odidades. Ergueratn suas nloradas, fei
tas toscamente, de accordo con1 os poucos recursos de que 
então dispnnhan1. Ahi se obedeceu a0 principio geral
mente estabelecido nos ten1pos tnodernos: a in<lustria 
agrícola abriu ca111inho ao futuro desenvolvin1ento da po
voação. Fizera111 -se grandes hortas e ro_çadas, lavrou-se a 
terra, que fartam ente compensava os esforços do planta, 
dor. E assim, de progresso en1 progresso, em pouco tempo a 
nova povoação foi attrahind0 muitas famílias, que alli de
tern1inara.11 se estabelecer. As seáras floresciam; manadas 
de gado cavallar e bovino bordavam os- can1pos fertilissi
mos e amplos. 

Passado algu111 teu1po, e em vit:tu<ie do consider::ivel 
incremento que a povoação ia tendo, foi ella elevada a fre
guezia, a 13 de Junho de 1797, sob a invocação de Santo 
A ntonio. 

Em 3 de Janeiro de 1806 alguns tnoradores da fregue
zia passaran1 procuração ao Coronel José Vaz de Carvalho 
e ao Capitão José de Andrade e Vasconcellos, afi111 de que 
estes requeressem ao Governador da Capitania de S. Pau
lo, Capitão General Antonio José da Fonseca e Horta, para 
que a referida freg-uezia fosse elevada a villa, confoi;111e 
provan1 os dccumentos seguintes : 

u Pella prezente nossa Procuraçam por hun1 den6s fei
ta e por todos assignada Constituimos nossos bastantes 
Procuradores na cidade de S. Paulo aos· Snr:· Coronel José 
Vaz de Carvalho e Cap:m José de Andrade e Vasconcellos 
p: que qualquer delles in solidu1n como se presente fosse
mos possa em nosso nome requerer oque for abem denossa 
Justiça perante o Illmo. e Exmo. Snr. General afim de al-

J 

' 



• 

CHOHOGltAl•HIA DO PAIL\~A' 

·~··---------

cançarmos a graça demandar erigir esta Fregu. • em villa 
1nandando criar Jus tiça ordinaria, cotn Jurisdição civil, e 
critninal, e Juiz de Orphaons, p." cujo fim poderão aSignar 
os tern1os e ac'ttos nesseçarios onde Co1npetir e fazer todo 
omais que uos fizeramos Sepre$ent e focemos eSenesta fal
tar algumas das claussulas em Dire ito 11esseçario p." sua 
mayor validade aq~i ahaven1os por posta expressa e decla· 
rada Com<1 se della fizesemos expecificada 111enssão : em 
firn1eza doque passamos a presente nesta Freguezia de 
S." Antonio da Lapa, aos 3 de Janeiro de 1806. 

Fran : · Teix." Coelho·-Cap. "m Comd.' Das função. Ber
nardo Gomes de Catnpos. João Fran."º. Gabriel das: Sao
payo. João Vr." Glz'. Joaq.m Vr." Per.". Joaq.m Vieira Glz '. 
Bento José de OLiv.". :.\1anoel da Anunciação Roiz.'. José 
~1iz ' França. M.'1 Ro iz l\! aciel. Ign.° Pruden ." Vr.". Pedro 
D ias Fer:. Joaq."' Angelo de Olivr.". Salvador Gon1es Fr. ªn 

11 III. m• e Ex . .... Snr. 
11 Dizetn os moradores da Freg: de S .'º Ant .° da Lapa. 

termo da Villa da Cnrityba q: elles se achão nlls percizas 
Circunstancias de implorar a V. Ex." a especial graça de 
mandar Criar un Villa ad: Freg:, p.' q: ficando esta dis
tant~ daquela mais de r6 Legoas, éxperimentão os Sup. "" 
gravíssimo emComado qd. 0 lhe hé nesesario recorer ad.' 
Villa nas dependencias da Justiça tanto em rezão da dis
tancia, como pela pasage1n do Rio do Registo (r) q~ p: ser 
rematado nele pagão todas as oCazioens do seu transporte 
e pela den1ora quelhe motivão os negocios forenses nad .• 
VÜla com despezas inherentes, faltão na Ad1ni11istração 
de suas Cazas, e famílias com grande atrazo da Lavoura, 
e de outras agencias deq.' pode resultar utilid. aos Reaes 

(1) Referem-se ao rio Iguassú, que antigamente era tam
bem conhecido pelo nome acima mencionado, por ter sido 
estabelecido ã sua margem um registro onde os tropeiros 
dagavan1 imposto. · 
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interesses pelo aument0 da Agricultura, · eCriasoens, e 
dani. ••• ao betn commu111 ; p.' cuja rezão já o Cap."' Comd. • 
dad." Freg. " Fran.'" Tei x.' Coelho q~ hé zeloz.isitno da eco
non1i a publica, e de honrada conduta, Com esperança ~e 
Y. Ex : atender aos Sup.'-' mandou edificar Cazas p ." servir 
de Camera . e Cadeia con1respond~ q: se acha tudo cons
truido desentem.'\ e liso; a d ." Freg." vai en1 reconhecido 
aumento tanto na população, Cazas, e Comercio pela li
berd'. q'. presentem." se-lhe participa deq~ enlté agora se 
achavão privados p'. Cauza da Condição cont q: en1 outro 
ten1po foi retnatado o Contr. º dos ~feios Dir.'º" seguindo-se 
outra vantagen1 de igoal ponderação q~ hé ser ad: Freg: 
ultima Povoação, no fin1 daquele Contin .'' emq~ os Tro· 
peiros q: vem, e vão p : o Rio Gr~nde ali fazem parada 
p. ·se ntunin::m do nesesario p: entrar no Certão q~ achan
do-se Povuado de Gentio pelas suas vizinhanças, com tnais 
facili<l~ se poderão reduzir cotn vantagen1 (r) e os n1<i.lfei~ 
tores serão Cohibidos dos seus insultos tendo a Jus tiça 
mais perto ; sendo estes objectos dignos da benigna Aten
ção de V. Ex:, e fina1ni. •• ad." Freg." se acha Povuada de 
m. '°' Cazais de pes~oas brancas. e honradas família s p." ser
vir os Cargos da Republica (2 ) e com 370 e t an tos ffogos e 
e1n pouco tempo se multiplicarão com espectação, p~ q: 
além do exposto od. ° Cap. m Con1d: ten1 vigiado solicit o na 
direção elas Cazas, e alinham." das Ruas , que j á formão o 
seu prospecto agradavel avista ; portar.to 

P. a V. Ex. · como exetnplar Zelador do bem publico 
' desta Capitania se digne 111andar q: o D.0

• Ouv.°' da Cotn.'" 
rle Parnaguá passe a Crear ad: Freg." em Vil1a Levan
tando Pelourinho, e procedendo a Eleição das Justiças pra-

(r) Sen1pre esta idéa criminosa de guerra de morte 
contra os infelizes autochtones ! 

(2) Os nossos antepassados en1pregavatn esta palavra 
referindo-se a coll~ctiviclade ou sociedade civil. 
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ticada en1 ~asos se1nelhantes; ficando o titulo da Villa ao 
arbitrio de V. Ex.· dando-lhe p.'. destricto o Rio do Regis
to que a devi<le com Curityba pela Ig: e p : o Certão v 
Rio q~ emté agora serve p~ deviza da Villa de Lages q~ fica 
no interior do d. ° Certão em m." distancia de húa, e outra, 
e por esta especial graça rogarão os Sup." a Deus pela pre
ciosa vida, e conservação de V. Ex: deq. "' esperão. 

R. l.Vl. 0
• 

S. Paulo, 26. de Fever. 0 de i8o6. 

Corno Proc.°'-José Vaz de Carvalho.• 

Esta petição foi deferida, sendo a freguezia de Santo 
Antonio da Lapa elevada a categoria de villa, a 6 de Ju
nho de 1806, cotn o nome de Villa Nova do Príncipe, con
orme se verifica dos seguintes officios : 

u Ill. mo e Ex."'º S'. 

1< A m .'º respeitavel prezença de V. Ex. • Sobem o Juiz 
prtzidente, e n1ais officiais da Camera da V : nova do Prín 
cipe a participar a V. Ex' . que no dia 6 do corrente seere
gio amencionada V~ ena nova Caza da Can1era que o Cap.'" 
Francisco Teixeira Coelho mandou fazer se procedeo a 
eleição de juízes ordinarios, e mais officiais par,l servire111 
neete prezente anno, e nos dous futuros, e o mesmo Cap.'" 
prontificou os livros percizos par:t a escripturaçào da Ca-
111era, e do Juiz. 

«Nos Ex.mº S'. e todo o povo gratefican1os a V~ Ex. r. o 
beneficio que das benignas entençoens de v·. Exª. a Caba 
mos de receber p~ quejá estamos livres da Sogeição á v: 
de ·Coritiva, e javemos correr franco o negocio em beneficio 
d·~stes moradores que agora estava impedido. Queira 0 

todo Pederozo Comolhe suplicamos Co,nservar a v·. Ex : p• 
m.''" e felices annos no .seu Governo p•. felicid~ nossa, e 
detoda esta Capitania. 

(( A precioza vida e Saude de v·. Exª. gd: Deos p'. m .''• 
annos Como precizamos. 

• 
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« Villa nova do Principe em camera de r6 de Junho de 
1806 (r). 

« Ili. ... e Ex "'º S~ Governador e Ccip."' General Antonio 
Jesé da Franca dorta. Beijam m." reverentes as benignas 
1uans de V: Ex: 

« O Juiz Prezidente Gabriel qa S : Sao-payo. 
« O vereador José Miz' França. 
«O vereador José Vr. • Glz'. 
« O vereador M. 01 Roiz l\laciel. . 
1< O procurador João Ferrasorres. 

« Ill. "'º e Ex."'º Snr. 

<e No dia 6 prezente Co1n grande gosto recebeo o povo 
<lesta q m:• que V SS: Ex: lhe fes demandar Irigir villa 
pois jã seve1n Livres de estaren1 Sugeitos avilla de Coreti
ba p. os Seus recursos , pois hera hum onos que os opri
mia, por cuja graça ficão rogando a Deos pella vida e sau
de de V SS: Ex: e que-o goardt- por felizes e venturozos 
annos. 

u Villa nova do Príncipe 20 de Junho de 1806. 
De V. SSª. Ex·. o n1ais omilde Subto Cr.° 
Fran." Teix ." Coelho.» 

A lei n. 2r2 de 30 de ~1arço de i870 creou a comarca 
da Lapa, que foi instaHad2 a 1r de Julho de r87r, pelo seu 
primeiro Juiz de Direito, Bacharel Antonio Candido Fer
reira de Abreu, no1neado por decreto de r3 de Maio daquel
le anno. 

A pequena industria foi sempre se desenvolvendo · . . , 
muitos emprehend1mentos fecundos em resultados prati-
cas fora1n levados á realidade, até que francamente os 

(1) O ~ome ~e Villa Nova do P1 incipe sómente figurava 
nos ~ape1s offic1aes: o povo estava acostumado com ade
n-0m1nação de Lapa e assim continuou a chamar a villa . 
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poderes p,1blicos e particulares puzeram-se t!tn acção, fa
vorecendo as industrias nascentes, abrindo e$tra<las, col
lo.::anclo a villa eiu con1municação facil co1n os vizinhos 
centrc>s 11e população, certos de que as vias de transporte 
são auxiliares importantissitnos da circulação dos produ
ctoR. E de facto, se as n1achinas facilita1u e abrevia111 o 
trabalho, os transportes rapidos e economicos não são n1e
nos uteis do que as machinas, quando se trata de approxi-
111ar os productores <los consun1idores. 

E assiin foi lenta111ente se desenvolvendo a Villa Nova 
do Príncipe, até que foi eleYada a cidaJe pela lei n. 293 de 
7 de Março de 1872, recebendo então o norne de cidade da 

Lapa (1). 
A pequena distancia da cidade ergue-se um enonne 

paredão de gres bastante interessante. O hon1e1n, colloca
do na cnmeada dessa muralha natural, a que dão o nome 
de Alto da Lapa, sente fren1it0s de entbusiasmo ante a 
1nagnifica paizagem que se desdobra até a curva do hori-

zonte. 
Nesse logar gosa-s~ de u111 delicioso ar oxigenado 

pela vegetação arbor1::scente, optimo instrn111ento de aspi
ração, de filtrage1n e de desinfecção. 

.Ahi ha duas curiosidades naturaes: a Pedra Pal'iida 
e a Gruta do Monge. Junto a esta ha un1a velha cruz de 
madeira, onde as pessoas ~imples e devotas depositam flo
res e accendem velas de cêra. Perto brota un1 filete de boa 
agua potavel, límpida e inodora. 

A Lapa, comquanto esteja situada en1 u1na planície 
elevada, com declive que permitte livre escoa1nento ás 
aguas, é todavia uma cidade relativamente humida, ein 
consequencia de sua constituição geologica. _ 

Com efftito, o seu sub-s6lo, forn1ado de camadas stra-

(r) Pelo decreto n. 89 de 4 de Junho d~ 1890, fora111 
restauradas as divisas do município da Lapa, constantes 
da lei n. 345 de 2 de Abril de 1873. 

' 
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tificadas de cascalho, é impermeavel e serve de leito ás 
aguas pluviaes que se infiltram atravez da camada pouco 
espessa de humus que lhe é sobreposta. Desta sorte as 
aguas que ahi se depositan1 estão constante1nentt:! se eva
porando. Entretanto, a Lapa.é unia cidade sadia. 

As febres intermittentes e outras manifestações do 
in1paludis1no não são muito frequentes. 

A febre typhvide sóe apparec~r esporadicamente quasi 
todos os annos. 

Das tnolestias nervosas são a hysteria e a epilepsia as 
que C\)Stuman1 appan::cer 1nais connnummente. 

.As bronchites, pneu111011ias e outras inflamn1a"ões 
dos orgãos respiratorios são frequentes na Lap'a, dura~e a 
estação invernosa. 

A tuberculose puhnonar é rara, nlaS não deixa ás ve
ze~ de fazer suas visitas. Doentes phthisicos, vindos de 
cltmas quentes, têm encontrado allivios e restauradoras 
melhoras. nesta ciciade. 

As tnolestias ~o estonrngo (geraln1ente dys1x:psias) não 
são raras alli, . 

A syphilis lavra com algun1a insistencia, porén1, em 
suas n1anifestações n1ais benignas . 

O bócio é frequente, sobretudo en1 alguns bairros, on
de as intllheres parece1n .ser atacadas de preferencia. 

E1n summa, o limitado numero de molestias reinan
~es e a pe~uena 1norta1idade que alli se nota são provas 
1rrefragave1s en1 favor do clima saudavel da cidade da Lapa. 
' As terras do 111unicipio são boas para a cultura do mi-
l~o, feijã~, . n1andioca, trigo, centeio, videiras, peceguei
ros, 1nac1e1ras, etc. Sua fertilidade se manifesta a toda a 
prova pel~s abundantes colheitas de milho e feijão, que se 
fazem, un1cos productos agrícolas que até hoje ten1 mere
cido maior attenção dos lavradores. 

Seus principaes ra1nos de exportação consiste111 en1 
herva-matte, couros e algum gado vaccum. 

A herva-n1atte· da comarca da Lapa gosa n1erecida-

I 
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n1ent~ de boa fama. Colhida e cancheada n a referida co
n1arca, é cm grande quantidade remettida para o vizinho 
Estado de Santa Catharina, que a beneficia e exporta co
n10 herva-matte catharinense. 

Os principaes edificios publicos da Lapa são : a Egre
ja Matriz, concluída em 1784 ; a Cadeia, que serve tam
bem de paço municipal; o Theatro S . João. pertencente 
a Associação Litteraria Lapeana ; a Egreja Lutherana, 
bello edificio construido graças aos esforços do Pastor 
David Wiedner, e a Escola Publica. 

A Lapa, outr'ora obscura, é hoje celebre por ter sido 
o theatro onde se feriu o mais renhido combate entre as 
torças revolucionarias e as que se ma11tivera111 fieis ao go
verno consLtuido da Republica. A defesa dessa cidade 
constitue um dos mais gloriosos feitos da historia mi
litar brazileira. Foi alli que o heroisn10 escreveu uma epo
péa de resistencia asson1brosa ! << Foi na Lapa, (disse o il
lustre Paranaense Dr. Ubaldino do Amaral , em notavel 
discurso proferido a 21 de Abril de 1894, em homEnagem 
ã memoria de Tiradentes), foi naquella ante-camarada 111or
te, gloriosa e heroica, que pouco n1ais de uma centena de 
bravos in1pediu, durante longos dias, o plano de invasão 
geral, em cuja execução se empenhavam milhares de bra
ços assalariados, que fizeram um sirculo de fogo em redor 
daquellas trincheiras immortaes.» 

Foi alli que o bravo General Gomes Carneiro defendeu 
até 6 de Fevereiro de J 894, o posto de honra que lhe fôra 
confiado, após 26 dias de forn1idavel resistc:ncia. Não póde 
a Patria 1nedir as gratidões que lhe deve pelo traço lumi-. 
noso de exemplos que deixou como subsidi'o brilhante ás 
gerações futuras. 

Ao General Carneiro bem cabem estas palayras do Co
ronel R. Henri : 

« Celui qui défend énergiquement jusq' aux dernieres 
li1uites la place confiée á son honneur se fait um nom im
mortel. » 

\ 
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RIO NEGRO • 

Ein 182 7 chegaram á n1argem do rio J.Vegro 12 fa'mi
lias alleruans, compostas de 60 pessoas. Em Nove1ubro do 

111esmo anno chegaram mais 17 familias, constituídas de 

79 indivíduos. Com este pessoal, procedente do Sul daAlle
tnanha foi fundada naquelle n1esn10 anno a colonia do Rio 
Kegro,' pel•) Sargento-Mór João da Silva l\facbado, mais 
tarde Barão de Antonina, mandando o Govoruo de S. 
Paulo, en1 1829, abrir uma estrada desde o Campo do Te
nente até 0 Campo Alto, da qual foi director o cidadão aci-

ma referido. 
Augmentando a colonia do Rio Negro, que se exten-

deu pelas duas margens do rio, construin?o-se, á 1nargem 
tsquerda, u1na capella com a denoniinação de Capei/a da 
Matta do Caminho do Sul, sob a invocação do Senhor 
Bom Jesus da Colun1na, por provisão do Bispo D. Manoel 
Joaquín1 Gonçalves de Andrade, datada de 22 dt Julho de 
~828 , a favor do alludido Sargento-i\'lór. A referida capella 
já não exi&te, ttndo-se irais tarde construido a Egreja 
Matriz na margem direita do rio. 

En1 1838 a colonia foi elevada a freguezia, pela lei 
'provincial de S. Paulo n. 77 de 28 de Fevereiro daquelle 
ailrto, 'sendo elevada a villa pela lti n. 219 de 2 de Abril 
d~ 1870. Tev{; foro de cidade pela lei n. 210 de I. 

0 de De
ze111 bro de 1896. 

Pelos decretos n. 26 de 11 de Novembro de 1899, e ns. 
29 e 30 de I. 0 de Dezembro do mesn10 anno foram creados 

110 tenno do Rio Negro os districtos policiaes denomi
nadosCampo do Tenente, Canoinlzas e Papanduva. 

A cidade está situada em an1bas as margens do rio 
de seu nome. 

O município, geralmente coberto de mattas impone:n
tes, é parte 1nontanhoso e parte ondulado, sendo a zona 
Meridional atravessada pela Setra do Espigão e Espigão 
do Bugre, e a Oriental pela Serra de Araraquata. 

,. 
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E' banhado pelos rios Iguassú e Negro, que dâ o no
me ao nlunicipio ; alén1 destes contam-se aind:\ o rio do 
Saltinlio, do Bug1e, Passa-Ires, da Varzea , etc. Na n1ar
gem esquerda do /guassú desaguan1 os rios N egro, An,ta
Go1da, Pacienc1:a, Barra-Grande, Oge1iza , Escada, Bata
tal, T1:mb6, Lança, Cachoeira, Pintado e Areia. 

Segundo o Engenheiro Jacques Ourique, o rio N egro 
nasce nos contrafortes Occidentaes da Serra do Ma1, corres
pondendo ao rio Sahy-G,,.ande, proxitno a abertura formada 
pelas serras de Araraquara e Ikrin, e correndo na direcçã0 

de E. O., desagua no lguassú. Receb~ n1uitos affluentes, 
por ambas as margens, sendo os mais notaveis, da margetu 
esquerda·, o rio Preto, Negrinho, Lança, S. Lourenço, Tu1-
vo, Butiá, Ca11iz1cte, S. João e Canoin/zas, e da direita o rio 
da Varzea e Passa-T1es. 

O leito do rio Negro é na maior parte çle pedra ou cas
calhó ; sua largura normal é de 50 metros, nas aguas me
dias, sendo a profundidade muito v::i.riavel. Este rio, a par
tir da cidade de seu non1e até a foz, é navegavel por vapo
res de pouco calado, excepto no te1npo da secca, epocha 
en1 que só póde ser navegad·o por ·canôas. 

<1 O rio Canoinhas, diz o Engenheiro Jacques Ouriq'.!e, 
nasce pouco acin1a da estrada de · Lages, nos contrafort~s 
da Serra do Espigão; contorna esta serra por algum tem
po, córta a estrada um pouco áquen1 do povo do Lagea
dinho, deixa a serra á esquerda e, en1 curvas caprichosas, 
atravessa os desertos inais desconhecidos de toda a zona 
contestata, indo cahir no rio Negro, cerca de 4 leguas· aci
ma de sua fóz no Iguassú. 11 

. O Canoinlzas atravessa extenso sertão povoado de fé
ras e indios Botocudos, a que já nos referitnos no fim do 
capitulo denominado Catechese. A i:o leguéi~ mais ou me
nos de sua foz no rio Negro, existe un1 salto interessante 
a que dão o nome de Salto do Canoin/zas. Nt:sse ponto o 
rio tPm approx_imadamente 180 inetros d~ largura. 

<1 O do Canoinhas, diz ainda o Engenheiro alludido, 

' 
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passa "na estrada de Lages pouco volumoso, mas logo d 'ahi 
para baixo, cerca d e duas leguas, começa a dar navegação 
á canôa, sendo, t-:1n t odo o resto de seu curso nas aguas 
medias , i::ua largura normal de 25 metros, e ,a profundidade 
de 2 111etrcs no canal. 

<!_As ma rgens que abeira1n o Ca.noinhas são, na gene
ralidade, alagadiç&s e bordadas da rachitica vegetação dos 
Jogares encharcados ; e, de facto, de ambos os lados exten
detn-se lagôas e banhados e1n linha só interrompida, de 
longe e1n longe, por algum espigão que ven1 inorrer na 
barranca. Entretanto, de cima de qualquer arvore desen
volvida avista1n-se. alen1 <las lagôas, limitando a planicie, 
terrenos dobrados e serras cobertas de luxuriante vegeta
ção,_ promettendo á agricultura terrenos uberrimos. 

« Seu leito é constituído de areia ou lodo, e etn poucos 
trechos en1pedrado. Os ligeiros são raros e faceis de ven
cer. 

O rio da Varzea, importante affiuente da margem di
reita do rio N egro, t_em suas nascentes no districto dos 
_<\rubrosios , municipio" de S. José dos Pinhaes; atravessa 
grande parte do territorio da Lapa e serve, n 'uma· certa 
extensão, de linha <iivisoria entre os inunicipios da Lapa e 

· Rio Negro. E ' navegavel por canôas E" serpea em u1ua zo
na riquissi111a de boas terras de lavoura e extensos bosques 
de herva-n1atfe. A estrada de ferro atravessa-o por un1a 
ponte de 140 n1etros de comprüuento. Pelo seu percurso 
se evidencia que elle póde servir de via de comn1unicação 
até o bairro dos Agudos, ein S. José dos Pinhaes, e até os 
ferteis quarteirões do Barco, Doce, Pangaré, Areia Bran
ca, Lagoa Verde, Cêrro Verde, Rio do Poço, Barro Branco, 
Ribeirão Vermelho, Can1po do Tenente, etc. 

No Rio ~egro accentua-sc o calor, de NovE:n1bro a 
li1arço, fazendo-se sentir o frio com bastante rigor nos ou
tros mE:zes, sobretudo en1 Junho, epocha em que o tenno
n1etro desce algu111as vezes a 8 e 10 graus abaixo de zero l 

' 
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Já se te1n dado o caso de cahir alli abundante neve, que 
só desapparece depois que o sol vai alto. 

O clima é te111perado, secco e extre111a1nente salubre. 
As unicas molestias que affligem a população desse mu
nicipio são : as i..ifia111mações agudas do apparelho respira
torio, a febre typhoide e a lepra que faz 1uuitas victimas , 
principahnente etn S. Lourenço, pequena povoação situada 
a legua e ineia a Oeste da cidade. Entretanto, a lepra foi 
pür inuito tempo desconhecida no inunicipio, havendo si
do importada, segundo dize111, do Estado de S. Paulo. Ho
je, por falta de isolatnento dos enfermos, este n1al te1n-se 
propagado de u1n modo afilictivo, victimando de preferen
cia os indivíduos oriundos dos primitivos colonos que alli 
se estabeleceram. Essa enfermidade, conitudo, poderá de
sapparecer desde que os poderes publicos tomem sérias 
medidas de hygiene preventiva, creando hospitaes de iso
la111ento, onde possa1n ser tratados éonvc:::niente1nente to
dos os que apresente1n os 1nenores signaes da pavorosa 
1nolestia. 

No reftrido n1unicipio exis tem quatro colonias jâ 
emancipadas, denominadas Lucena, João Alfredo, S. 
Lourenço e Guabiroba. A maior producção destas colonias 
consiste eiu feijão, 1nilho. centeio, nlandioca. batatas. 
uvas e excellente h~rva-n1atte, que constitue o prinLipal 
ra1110 de exportação do 1uunicipio, exis tindo alli ·, iversas 
fabricas para o seu beneficiamento. 

Ha no Rio Negro algumas faztndas de criar, que pode
rian1 dar grande proveito se a população rural voltasse in 
teressadamente a sua attenção para a lucrativa industria 
pastoril. 

Os prodnctos industriaes do municipio têm facil es
coamento por n1eio da E strada de Ferro do Paraná e de di · 
versas estradas de rodagem., entre as quaes figura a que 
conduz á Joinville .. 

Ha ainda a via fiuvial , fo rmada pelos rios N egro e 

.. 

Iguassú , <{Ue communica a cidade com os differentes por
tos s itu:ados neste ultimo rio. 

~o Rio Negro ha ::tlgumas sociedades recreativas, sen· 
~:lo a 'principal o Club Rionegrense. 

Alé111 de diversos coll~gios parti0ulares, funccionam 
alli escolas d~: instrucção publica pritnaria, para a1ubos os 
sexos . 

Sobre o rio Neg t o, que divide a cidade de seu nome 
en1 <luas partes , foi construida, graças aos esforços do Go
vernador Dr. Francisco Xavier da Silva, unia bella ·e itn
portante ponte 1netallica, com Iro 111etros de co111primen
to e 8 de 12lrgnra. E ssa ponte custou c€rca de 300.000$000 
aos cofres puhlicos e foi solemnemente inaugurada a 22 de 
Novembro de 1896, pelo Governador do Estado, Dr. José 
Pereira Santos Andrade. (1) 

Na cidade do Rio Negro, á uma hora da noite de 25 
de Fevereiro de 1898, a população foi surprehendida por 
um pequeno tremor de terra, que durou por . espaço de al
guns tninutos, fazendo estremecer todas as vidraças. 

O tremor de terra , longe de ser um castigo, como por 
ignorancia a 1naioria do povo ainda o suppõe, é um pbe
no111c=no natural con10 outro qualquer. En1 certos casos 
esse incident~ é precedido de run1ores subterraneos, umas 
vezes surdos e prolo .1g·ados , outras subitos como trovões. 
E~tes sons são devidos ao estalo e ruptura das rochas, em 
virt1.1de da pressão sobre ellas exereida pelos fluidos do 
interior da terra : como esta é boa conductora dos sons, es
tes âs vezes se ouvem a grandes distancias ; tuas, em ge
ral , o estado atmospherico não te1n relação alguma com o 
all udido phenotneno, o que não admira porque ~ causa · 
delle é toda interna. (2) 

( I) Este digno e estimado Paranaense falleceu em 
Coritiba a 15 de Junho de 1900. 

(2 ) O horrivel tremor de terra que se deu em Lisboa, 
na n1anhã de. r. 0 de Novembro de 1755, foi prece~ido de 
um grande rutdo subterraneo, que durou alguns minutos, 

.. 
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P .~LMEIRA 

O Padre Antonio Duarte dos Passos. v igario da anti
ga freg uezia collada do Tan1anduá, obteve de Manoel 
José de Araujo doação do local onde hoje est á a cidade da 
Palmeira (3) . Cons truidà a egreja e augmentando a popu 
lação do povoado, foi este elevad::> · a fregu ezia e1n 1833, 

sob . a invocação de Nossa Senhora dà Conceição. Teve 
predicamento de villa pela lei n. 18+ de 3 de Maio de 1869, 
sendo ins tallada a 15 de Fevereiro de '870. Foi elevada a 
categoria de cidade pela lei n. 2.)8.de. 9 de Novembro de 
1897. 

O clima an1eníssimo da Palmeira póde ser cons idera
do identico ao da pi:ivilegiada capit.al da ilha da Madeira; 
por isto os valetudinarios e convalescentes o preferem 
para mais promptatnente se restabelecereru. 

Et t ambeu1 merecidamE:nte 'afa1n:ida a agua potavel 
dessa interessante cidade dos Campos Geraes. 

O aspecto do inunicipio é mais plano que mon ta
nhoso, apresc:ntando ape:nas leves ondulações nas co
xilhas. Encontram-se alli terras fertilissimas, e par.I\ a 
Palmeira se egua lar aos grandes centros productores de 
viveres é bas t ante que itn1a in1migração laboriosa prehen
cha o vacuo que ainda hoje se nota na sua população. 

A comarca da Paln1eira con1prehende a cidade do 
mesmo nome, a villa de S. João do Triumpho, e districtos 

sendo sereno o estado da atmosphera. De então para cá 
ten1-se 1uanifestado identicas catastrophes na Europa et 
especialmente, n a .:\merica Meridional , causando perdas 
lamenta veis. 

O abalo que se deu no Rio Negro foi insignificant~. 

(3) Vide o t recho que trans.crevemos no ~omeço da 
descripção de Ca1npo Largo, extrah1do do Relatono do Con
selheiro Zacarias de Góes e Vasconce1los. 

.. 
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do Rio Claro, S. Matheu<>, Palmyra, Papagaios Novos, 
Diamantina e Porto Amazonas . Comprehende ainda os se
guintes quarteirões: Restinga Secca, servido por u1na es 
tação da estrada de ferro ; Mandaçaia, Correias, Encruzi
lhada e as colonüis Lago, Pugas e Quero-quero. 

A cidade é pequena e não tem nenhum cdificio que se 
r~commende, a não ser a Egreja l\1atriz. 

As terras são t-xcellentes e produzen1 bem feijão, 
n1ilbo, 111and ioca, bat atas, aipim, centeio, hortaliças, Ja,
ranjas , uvas, etc. 

A indus t r ia pastoril é alli quasi nulla, apesar de dis 
por o municipio de bons ele111entos para a criaçà0 do gado 
vaccun1, cavalh r e lanigero. 

A b erva-mattc: constitue o seu mais importante ramo 
de exportRção e por consequencia asna principal fóntede 
riqueza. 

Alén1 da. via ferrea. a Pa ln1<::ira conta algun1as estradas 
de rodage1n <::de cargueiros, que a communica1n C(•ffi as 
povoações vizinhas. . 

A população <lri s colonias Ki to, Santa Quittria, Santa 
Barbara, Lago, Pugas, Quero-quero, Pa pagaios Novos, 
Guaraúna, Canta-gallo e Franceza, composta de inglezes, 
italianos, fntncezes e s la.vos, _alli chan1ados russos, proce
dentes da Polon ia prussiana e austríaca, dedica-se especial-
111ente á pequena lavoura e abastece a cidade da Palmeira 
de feijão, n1ilho, bat at as, leg u1nes, inanteigaAfresca, galli
nhas, ovos, lenha, etc. 

PONTA GROSS.i\ 
Esta cidade foi edi ficada em tuna bella collina, ~tu ter

renos doados por 11iguel d a Rocha Ferreira Carvalhaes, 
que relevantes serviços preston a Ponta Grossa, etu seu 
1n1c10. 

Sµ sci t an do-se divergencia relat ivamente á escolha do 
local onde deveria ser edificada a povoação, sendo uns de 
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parecer que deveria ser na chapada da Cascavel e outros 
no sitio onde boje está a cidade, resolveram fincar nllH\ 

cruz em ambos os Jogares e soltarem alguns pombos do
n1esticos, sendo definitivamente escolhido aquclle onde as 
referidas aves pousasstm. Com effeito, tstas, depois de 
adejarem no ar, co1no que escolhendo o ponto onde deve
riam' assentar, envendanim en1 ditecçào aos arY01 edo$ qu<: 

permaneciam junto da cruz erguida no topo da colli11a. 
Determinado assin1 o local da nova povoação, algumas 

fatnilias da freguezia do Yapó e de outros pontos da Capi 
tania de S. Paulo, que pretendiam se dedicar â industria 
pastoril, ahi se estabeleceram em modestas casas ligeira
n1ente construidas. 

Edificada unia egreja e crescendo dia a dia a popula. 
ção do povcado, foi este elevado a freguezia a 15 de Seten1-
bro de 1823, sob a invocação de Sant'Anna. sendo seu pri
meiro vigario éncotnruendado o Padre Joaqui111 Ferreira da 
Fonseca. A 30 de l\larço de 1838 foi nornea<lo vigario colla
do o Padre Anacleto Dias Baptista. 

Em Outubro de 1828 a area de terreno da nova fregue
zia foi augmentada, em virt11de de doação -tambem feita 
por Antonio Ferrdra da Luz e sua mulher Margarida da 
Luz. 

Em Janeiro de 1830 ainda cresceu o patrünonio da 
freguezia , com o Campo da Ronda, doado por Don1ingos 
Ferreira Pinto e sua mulher Apna Joaquina. 

Pela lei n. 34 de 7 de Abril de 1855, a freguezia foi ele
vada a villa, a qual foi installada a 6 de Dezen1bro daquel
le 1nes1110 anno, 

Etn 1860 lhe foi ainda doada uma parte dé terreno, 
nas immediações da Ronda, pelos Srs. Fernandes Martins 
França, Alexandre da Rocha Ferreira Carvalhaes, Joaquin1 
Ferreira Pinto e Francisco de Assis Ribas. 

Entre diversos donativos feitos á Egrcja l\1atriz em dif. 
ferentes epochas, figuram os seguintes : um orgão, pelo Te
nente José Gonçalves; paramentos no valor rle um conto 

1 

1 
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<le reis, offerecidos em 1884 pelo Barão de Guaraúna ; uma 
pia baptismal, pelo Coronel Generoso l\Jartins de Araujo. 

En1 1884 D. l\Iaria Joanna Ribas mandou vir a ima
gem de Sant'Anna, btllo trabalho artís tico feito em l\{u
nich. 

A egreja que actualmente serve de matriz, foi levan
tada a expensas do povo, sendo a construcção contra~tada 
por ·quatro contos de reis , com o Capitão }::!ronymo José 
Vieira. 

O Cemiterio, elegante e espaçoso, tan1be1n foi feito 
por iniciativa do povo, sob a intelligente ad1ninistração 
do e~tituado Paranaense Augusto Ribas. 

Devido aos esforÇos do Prefeito Capitão Baldoino Ta
queB, foi construido o l\tiatadouro Publico. 

O Mercado, levantado no L:irgo l\Iunicipal, não cor
responde ao d -=senvolviiuento progressivo de Ponta Gros
sa. 

O edificio que serve de Paço 1.Vluuicipal e Cadeia foi 
construido pelo Tenente Frederico Martinho Bahls. 

En1 1862 foi a villa de Ponta Grossa elevada a cidade, 
pela lei n. 82 de 24 <le l\ilarço daquelle-anno. 

Pela lei n. 28 l de l 5 de Abril 1871, passou a se cha
n1ar Pitanguy (I), tornando de novo á antiga denomina
ção de Ponta Grossa, pela lei n . 309 de 5 de Abril de 1872. 

Pela lei n. 469 de 18 de Abril de 1876, foi creada a co-
1narca de Ponta Gross<:i-, sendo installada a .16 de Dezembro 
do 111esn10 anno pelo integro e distincto magistrado, Dr. 
Conrado Caetano Erichsen, seu primeiro Juiz de Direito. 

Por lnotivo de orde111 politica foi s.upprimida a referi
d9- comarca, pela lei n. 492 de 16 Abril de 1877, passando 

-----
(r) Non1e de uni rio que desagua á margem direita do 

7ibagy. 
Pitanguy é palavra indigena e significa-rio das pi

.tangas, e tan1beru das creanças, segundo o Dr. 1'1acedo 
Soares. 

' 



612 
U HOROG IL\.l~lll..A J>O P.AH.A~A' 

- - ---=--~~@e-;- -- -

a pertencer á comarca de Castro. Em 1880 foi restaurada 
pela lei n . 572 de 8 de ;\.bril. 

O m unicipio de Ponta Grossa foi out r 'ora vasto e se 
extendia até o Rio dos Patos. fazendo divisa co111 Guarapua
va. Hoje, poré m, se acha reduzido, ein vir tude da creação 
dos 1nunicipios do Imbetuva , Conchas e Entre Rios. 

Ponta Grossa, além de outras riquezas naturaes. pos
sue carvão de pedra , excellentes 1nadeiras de construcção, 
e muitas e differentes arvores fructiferas indígenas, sobre
sahindo as jaboticabeiras, de cujo fructo se póde extrahir 
vinagre de boa qualidade. 

O feijão e o tnilho são os productos agricolas que n1ais 
se encontran1 , não obstante dispor o nn1nic1pio de terras 
adaptaveis á cul tura do t abaco, da mandioca, da batata, 
da videira, do trigo, do centeio, etc. 

A população rural e111 prega-se ta1nbem na t:!Xtracção 
da herva-n1atte, que cons titue o principal ramo de expor· 
tação de Ponta Grossa. En1prega-se ainda na criação do 
gado vaccun1 , para a qual dis põe de g randes pastagens. 
regadas pvr muitos rios e ri beirões de aguas crystallin;:is e 
puras. Mas, apesar disto, é para lamentar que a industria 
pecnaria, qne de ha muito existe nos Camp1is Geraes, es
teja ainda t ão descurada nes te tnunicipio, balda de inicia
tiva particular. Emquanto que outras ' regiões inenos do
ptadas produzem grandes somn1as con1 industrias fabris , 
accessorias á criação do g ado, Ponta Grossa, . como todos 
os outros municipios do jnterior <lo Estado, tendo bons 
ele1nentos par~ amplo desenvolvimento da criação, nas 
ricas pastagens que constitue m grande parte do seu vasto 
territorio, se tem limitado at é hoje á exportação de rezes· 
e isso rnesmo em quantidade po;;co consideravel. 

E ' mister , pois, a be111 (h\ futura prosperidade das -zo
ttas criadoras do Estado, dar n1elhor direcção á industria 
pastoril por n1eio do cruzamento das raças, qu~ é uma das 
condições sobre que a zootecbnia tanto ins is te e111 favor do 
aperfeiçoamento da especie. 

.w 
• • 

.. 
~. PAHA:'\A' 

.------- - -- ·- --
-~--•'°' !Q.>·------ ------. _ _,,__ ·~ C'C:.I \,::.79 

Perto da cidade estão os povoados dos Periquitos, 
Passo do Pupo e Tay ácoca. Relativamente à este ultimo, 
disse o seguinte o Dr. ~{acedo Soares. nas suas Notas le
xicograplzicas áce1ca de alguns nomes topicos do Pa1aná: 

TAYÁCOCA 
u O nome deste povoado dos Campos Geraes, perten

cente ao 1nunicipio de Ponta Grossa, é guarany, e se com
põe de- duas pala vras : ta~vá , o couhe~ido Caladittm , e cog, 
roça, qne, passando para u portuguez, trocou o g pelo e, e 
to1nou a tenninaçào natural em a : roça ou plantação de 
tayá . A unica lavoura de Tayácoca é a niandioca, e o fa
brico da respectiva faricha a sua industria exclus iva. ~ê 
se q ue desde o tempo dos aborigen i:s o terreno era afan1a
do para o cultivo das tuberas. H a ::iuen1 escreva / taiacoca ; 
nuls j á S t . I:Ii laire observou ser n1ania dos brazi leiros ·an
t epore1n un1 i ás palavras indigenas ; principalmente, ac
crescentarnos, quando eJlas con1eçan1 por ta, qut imagina· 
se logo sere1u co1npostas de itá, pedra ... Tayácoca é a pala · 
vra . » 

A cidade de Ponta Grossa t em prosperado bast;:inte 
nestes ultimo:s t etnpos, e é um centro de população de 
gra11de futuro conuuercial, por ser o ponto de partida das 
es tradas de f~rro e de rodagem que o ligan1 con1 as locali
d ades íiniitropht-s . Ahi termjna a fe rro via. entre Coritiha 
e Ponta Gr0ssa, e comEça a da Companhia S. Paulo-Rio 
Grande. 

Os terrenos do quadro urbano t ên1 tido grande valori
sação ultin1an1tnte, e já foi co1neçada alli a constrncção 
de alguns predios elegantes . Pelo architecto Nicoláo Fere
goti , en1 20 de Abril de 1897 foi começada a cons trucção 
de u1n vas to t e1nplo catholico, por iniciativa do Padre João 
Baptista de. Oliveira. A r e-ferida construcção está sendo 
feita a expensas do povo. 

Ha ta111be111 en1 Ponta Gross~ uma egreja lutherana, 
frequentada pela colonia allemã, e u111 thEatro denon1inadQ 

Sant'Anna. 

.• 
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Ponta Grossa, fiores~ente, no meio de utna campanha 
desguarnecida de arborisação; edificada em uma eu1inen
cia circu1ndada de vastas coxilhas, é muitas vezes açoita
da pelo forte nordeste, que levanta uma poeira fina , e tan1-
bem satu rada de hun1idade velo Yento sul reinan te etn 
certa epoch~ do anno. Entretanto, essas causas de dese
q uilibri0 do ambiente physico não age1n con1 grande fre
quencia: h a dias e 111ezes mes1110 de tP.mperatura bastante 
agradavel. 

CASTRO 
O local onde estã hoje a cidade de Castro foi outr'ora 

u111a grandt 1norada de aborígenes. Espalhada a noticia de 
qu-e o Aldeiamento do J7ap6 reunia excellentes elementos 
·para a lavoura e pdra a criação do gado, foram para all i 
affiuindo 1nuitos colonos, onde se estabeleceram. depois 
de afugentados os índios para os sertões da parte Septen
trional. Entre os referidos colonos se destacavam os Coro
neis Manoel GonS<:tlves Guimarães, José Felix da Silva e 
Francisco Carneiro, pelo papel que representaran1 e111 prol 
da fundação da freguezia em 1774. quando jã contava al
gumas casas mal construidas e....u111a capella coberta de pa

lha. 
Elevado o povoado a freguezia, sob a invocação de 

Sant 'A nna, e augn1entando a sua população co1n as pes
soas que para alli se dirigiatu en1 de1nanda de ouro e dia
n1antes, os hon1ens de mais prestigio do logar requereran1 
ao Governador da ·capitania de S. Paulo, Capitão General 
Bernardo José de Lorena, para que inandasse elevar a fre
gue7.ia a viJla. 

C.on1 effeito, o Governador attenãeu aos votos d& po
pulação. e a 20 de Janeiro de 1789 a freguezia de Saut· 
Anna do Yap6 foi. elevada a categoria de villa, com a de
nominação de Vzila Nova de Castro, en1 honra ao Secre
t ario d'Estado dos i'iegocios Ultramarinos, ~1artinho de 

~. PAHAXA' 6r5 
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Mello e Castro, conforme se verá dos seguintes documen
tos que transcreven1os ipsis ·verbis : 

AUTO DA .ERECÇÃO 

uA.nno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo 
de mil ~ete c~ntos oitenta e nove aos Yinte de Janeiro do 
dito anno nesta Freguezia do Yapó .. no Lugar mais 
corupetente delta, onde foi' vindo o Doutor Franci sco 
Leandro de Toledo Rendou Ouvidor Geral e Corregedor 
desta Comarca de Parnaguá! Con1igo Escrivão do seu 
Cargo ao diante non1eado, estando prezente as principaes 
pessoas desta dita Freguezia abacbo asignados, alen1 do 
111ais Povo 1niudo, que se juntou para este acto; e sendo 
ahy pelo dito Ministro na fonna da Ord~111 do Illus
tricimo Senhor Governador , e Capitão General desta Capi
tania Bernardo José de Lorena. foi dito perante todos, que 
elle erigia em Villa esta Freguezia denontinada Yapó, e 
inandou que de boje en1 diante nos papeis publicos selhe 
não dese tnais este antigo nome, mas sitn e unicamente o 
notne <le Villa nova de Castro, por ser erecta en1 honra e 
l\1emoria do Illustricin10 e E xcelenticimo Senh•H l\1ar
tinho de Mello e Castro (1), Secretario de Estado dos Ne
gocios Ultramarinos, que co1n seo demaziado Zelo tauto 
tem bi;neficiado ã estes Povos. - F.logo no 1nes1uo acto, 
dando principio a erecção dadita Yilla, detenninou e as

signalou o legar em que se avia de Levantar o Pelourinho 
della Simblu das Justiças, que de facto itumidiata mente 
foi Levantado de hum madeiro groço Lavrado etn quatro 
faces pla~as de fi gura de hum Silindro, .cotn as ensignas 
nelle postas de quatro .argolas de, ferro, braços pelos La
dos, e hum Cutelo no alto do re1nate. E outro sitn mandou 

(I) Este n1inistro foi quem mandou destruir todas as 
fabricas existentes no Brazil, com excepção sómente das 
de panno grosso. e tratou logo de annular todas as bem
feitorias pron1ovidas pelo l\larquez de P.ombal em favor do 
Brazil. 



616 VHOHOGJtAl'IIL'\.. DO l'AH..A.SA' 

•2€?.7\9C•- - - ------

o dito Ministro, que junto ao Pelo,1.lrinho no terreno que 
estava vago se fizeçe Caza de Ca111era e Cadeia; tnas 'que 
em quanto se não punha esta obra ét11 execttção, a Luga· 
ce111 os Officiaes da Camera hu111a Caza particular, onde se 
poria hum tronco, que servisse interinamente de Cadeia. 
Que esta dita Villa de Castro ficaria inteira111ente desmen1-
brada e endependente da Vi)la de Curitiba, Exercitando 
jurisdição no Lemites do seu termo: o qual confinando 
con1 o de Curitiba será pe(as Cabeceiras do Rio Tybagy, a 
saber da parte <lo Norte a cabeceira, que nace do pé dos 
1nattos de Santa Cruz, e corre entre a fazenda dos Porcos, 
~a de Cambijú, e da parte do Sul o Ribeirão dP. Santa Ri
ta, que nacend<;> dos tnattos da banda do Rio grande do 
Registo, cor-re por entre a fazenda de Santa Cruz e o Bairro 
do Carrapato, e se vai n1eter nodito Tibagi, como milhor ~e 
mostra da Carta e mappa (1) ~odiante inviaêlos a elle Mi
nistro pela Camera de Curitiba; ~ confinando o tenuo con1 
o da Faxina servirá e 111esn10 Len1ite da Comarca athé pra· 
ticado : Que final mente o Juiz e ntais Officiaes da Came
ra, Logo que to1nacen1 posse, Lemitarião o Rocio con1pe
tente na forma das Ordens de Sua Magestade. E por este 
modo hove elle dito Ministro por erecta a Nova Villa de 
Castro e emtudo comprido o esprito da Portaria <lo Illus
tricimo e Excelenticimo Senhor General ; sendo tudo fes
tejado pelas pessoas principaes, e Povo, co1n aplauzos e 
repetidos Vivas a Sua l\1agestade Fidelicitna que D~os 
goarde a l\1uito Poderoza Rainha Nossa Senhora Dona 
l\1aria Prhnefra ; tendo procêdido deruanhã M.issa Solene 
na Igreja Matriz para onde c.oncorrerão todos com o Re
verendo Vigario a in1pk>rar o Divino Auxilio para o bem 
acertado govt:rno desta Villa, e por Intercecção da Mãy 
do mesmo Deos :rv1aria Santicin1a com· o Titulo de Nossa 

(i) O mappa está no Archivo de S. Paulo. annexo ~os 
originaes de que foi extrahido este documento. E' _colorido 
e não ten1 escala. 
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Senhora ela Pas, cuja invocação hoje a Igreja Selebrou ; e 
tudo asistido a hum e outro acto a Tropa da Cavalaria 
Auxiliar desta Villa com repetidas descargas alen1 de ou~ 
tros sinais demonstrativos de alegria, e de sincero conten
tamento cotn que vião compridos os seos antigos desejos. 
Do que tudo para constar mandou elle :Ministro fa
zer este auto de erecção que asinou cotn as pessoas priu
cipaes desta Villa e algumas dasde Curitiba, que s~ acha
rão prezentes e Eu João Soares Figueredo Cardozo Escri
vão da Ouvidoria Geral e Correição que o escrevy.-Fran
cisco Leandro de Tôledo Rendon. O Vigario Frey J osé de 
Santa Tereza de Jesus, Rodrigo Telles l\.fattins, Francisco 
Carneiro Lobo (1), Ignacio Taques de Almeida, J eremias 
de Lentos, J osé Rodrigues Betim, Antonio Gonsalves dos 
Santos, Agostinho José de Farias, Francisco de Paula 
Ribas, Duarte Rodrigues Teixeira, l\1anoel Gonsalves 
Guimarains, José Ribei ro Cuiiha, Domingos Antonio, 
J oão Perei ra de l\tlag•dhains, Tho1né José J\.-1onteiro Braga, 
Antonio dos Santos Pinheyro, Antonio Roiz Chaves An-

' tonio do Espiritó Santo de Andrade, José Sutil de Oliveira, 
Custodio Alves de l.Vloura, Paulo de Souza Machado Gui
n1ara1 ns. » 

« O goardamor J oão Soares Figueredo Cardozo Escri
vão da Ouvidoria da Comarca de Parnaguá por Provi'zão 
Regia&. Certifico e faço certo que do Livro da Erecção da 
Villâ. nova de Castro afls . . . et sequentibÚs consta os re
gistros do Edital, Certidão de sua publicação, auto de 
erecção da mesma Villa, carta, e mappa dos Officiaes da. 
Villa de Curitiba para devisão das mesmas villas cujos 
theores são os seguintes: 

. (1) Este é o C~pit~o Ca~neiro que pôde escapar da 
tra1çao a~n:ada pelos 1nd1os que victimaram sete homens 
da exped1çao aos campos de Guarapuava em 1772 sob o 
commando do Tenente Coronel Affonso B~telho. ' 
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« O Doutor Francisco Leandro de Toledo Rendon do 
Desembargo de Sua Magestade Fidelicin1a que Déos goar
de, Seo Ou vi dor G .!ral e Corregedor da Comarca de Par
naguá, e na n1esma Intendente dos Reais quintos, Supe
rintendente das tê!rras e agoas niinerais e suas Reparti
çoins. Provedor das Fazendas dos defund0s e auzentes, 
Capelas, Reziduos, Juis dos feitos da Coroa e das Justefi
caçoins de India e mina Com alçada no Cível e Criine tudo 
pela mesina Soberana Se.nhora que Dt.:os goarde etc.
Faço saber a todas as pessoas desta Freguezia do Yap6, 
asin1 eclesiasticas, como seculares, Nobreza e o povo della, 
que o Ilustrici1uo e Excdenticin10 Senhor Governador e 
Capitam General desta Capitania Bernardo José de Lorena 
foi servido dirigir-tne hutna Portaria, cujo theor hé o se_ 
guinte :-Porquanto o Senhor Rey Dom José o Primeiro 
de Glorioza :r.1emoria nas Instruçoins de vinte t seis de 
Janeir1J de mil sete centos e secenta e cinco, e outras Or
dens deregidas posterior mente aeste Governo; foi servido 
Ordenar que nas Povoaçoins, e partes desta Capitania se 
levantem e erijão villas, coogre gando a~llas todos os va
dios desperços, e que vivam em Sítios Volantes, para mo
rarem Civil mente, rninistrandocelhes os Sacratnentos e , 
estaren1 pro1nptos nas ocazioins do Real serviço por ser 
asim conveniente ao n1esmo augmento, e bem dos Povos. 
Epor seachar a Freguezia do Yapó situada entre a Villa da 
Curitiba da Comarca de Parnaguá, e a Villa da Faxina 
desta Cidade, u.a estrada geral para o Sul, sendo hutn pou
zo certo onde param os Viandantes, e onde invernão as 
Tropas; não havendo Justiça, que conheça das contendas 
que ali se anuão: St:ndo por conseqaencia os delinquentes 
em maior numero, e mais atrozes os mesmos delitos, por 
isso que os Crimes ficatn ernpunidos, pois dista esta Fre
guezia quatro dias dejornada da Villa de Curitiba que hé 
amais proxima. Devendo seguirçe da Erecção desta Fre
guezia em Villa o aumento da Povoação, removendo 
desta sorte omedo, que todos tinhão de se estabelecerem 
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ali; e por 1ne representar o Doutor Ouvidor damesma 
Co1111narca, que adita Freguezia tem Povo bastante, e gen
te suficieate para servir em Camera. eque ha no seo des
tricto matos e Catnpos iguais aos de Curitiba; de modo 
que poderá ser etn inuito pouco tempo :flor1::nte Como 
aquella : Sou servido, por serviço de Sua Magestade orde
nar ao Doutor Ouvidor <la referida Com marca de Parna.guá 
Francisco Lea!:dro de Toledo Rendon, que passando Logo 
a menciona<l?. Freguezia a faça erigir en1 Villa Levantando 
Pelourinho, e asinandolhe termo, <leque se fará hutn auto, 
que se registrará nas Ca1neras confinantes ; e detnarcando 
ta1nbem Lugar para os Paços. do Concelho, e Cadeia, pro
c~derá a eleição de Juizes, Vereadores e mais officiais da 
Can1era que ãode servir por confinna.ção minha o primeiro 
anno que terá principio ein Janeiro os mil sete centos oi
tenta e nove.-S:un Paulo vinte e quatro de Setembro de 
mil sete centos e oitenta e oito.-Com Rubrica de Sua. Ex
celencia.- Em observancia da qual Portaria sou vindo a 
esta Freguezia eregida ent Villa c01n o nome de Villa No
va de Castro, criar Justiças que a Governem, des mern
brandoa àa Sl!geição em que estava a Villa de Curitiba e • 
a r1arlhe provimentos, cmu que se reja, para oque hoje de 
tarde heide Levantar Pelourinho no Lugar que ach~r mais 
apropriado, para junto aelle se fazer Caza da Camera e 
Cadeia, a cujo acto Solene Convoco todo o Povo desta Fre
guezia, principalmente Convoco a Nobreza della para que 
pessoal n1ente asistão e 1nostre1n na alegria a fidilidade 
com que protestão servir com snas pessoas, e bens, equan_ 
to estiver tias forças desta nova Villa a ~1uito Alta e Mui· 
to .Po<leroza Raynha Nossa Senhora Dona l\1aria a Primei
ra: ~para que v1::nha a noticia de todos, rnando ·que este 
depo1.s de ser por mün asinado seja publicado nesta Po
voação, e fixado em 1 ugar publico della. Dado e passado 
nesta Freguezia de Yapó aos vinte quatro de Janeiro de 
mil _sete centos oitenta e nove. E Eu João Soares Figuere
do Cardoso Escrivão da Ouvidoria o subscrevy.-Francis-
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co Leandro de Toledo Rendon. -João Soares de Figueredo 
Cardoso Escrivão da Ouvidoria da Con1arca de Parnaguá 
por Provisão Regia etc.-Certifico e faço certo que no dia 
de hoje en1 minha prezencia fis o eclital retro, noqnal se 
acha incerta a Portaria do Illustridmo e Exceltntiçin10 
Senhor General desta Capitani~ d-e Sam Paulo,. e asinado 
pelo Doutor Francisco de Toledo Rendon, Ouvidor Geral e 
Corregedor da Comarca de Pernaguá, e por passar o refe
ricio na verdade, p~sso a prezente certidão por mim asina-, 
da nesta Freguezia do Yapó aos vinte quatro de Janeiro de 
mil sete centos oite,nta e nove.- João Soares de Figueredo 
Cardoso Escrivão da Ouvidoria Geral e Correição o escre
vy.» 

«CARTA DA CAMERA DE CURITIBA 

11 Senhor Doutor Corregedor. 

<«O Illustrissin10 e Excelentissi1no Senhor General, 
em huma que recebemos de tres de Outubro do anno pas
sado, nos Ordena confiramos com Vossa merce os justos 
Lemites er.tre e$ta Villa , e a que Vossa. n1erce manda 
Criar na Freguezia de Yap6 ; e a cerca do que nos parece 
fica co1n clara e destinta devízão, · fazendo-çe esta palas 
Cabeceiras do Rio Tybagi asaber da parte do Norte a. Ca
beceira, que nasse do pé dos 1nattos de Santa Cruz, e corre 
entre a Fazenda dos porcos, e a de Cambijú, e da parte do 
su'l o Ribeirão de Santa Rita, que nasendo dos mattos da 
banda do Rio grande do Registo corre por entre a Fazen
da de Santa Cruz, e o bairro do Carrapato, e s.e vai meter 
nodito Tibagi, como seve do Mapa junto, posto que elle 
não hé graduado. 

« Conforme o Capitulo sincoenta e nove da creação 
desta Villa se cobram Sucidios para reditos desta Camera, 
dos generos declarados. que entram para se vender em to
do este destrito; e porque destes generos, só entram vin
dos de Parnagua mas tambem de Sam Paulo, deonde en-
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trando.por aqut:la no,·a Vil!.a por ser estrada, para e~ta 
muitos ~c:::m para esta Villa, asin1 como o que vem de Par
nagua avendo de passar forçoza mente por esta VilTa, são 

destinados para aquela nova, e não sedevendo na fonna do 
mesmo Capitulo Levantar amais , os ditos sucidios, pelo 
gravame que disso se seguirã ao Povo, parece de ~azatn á 
nececida<le, que de Vossa merçe prover nesta devisa, o 
corno se ade aver esta e aquela Camera com ns que simi
lhantcs generos passa1n parct outro destrfto para que con1 
elles se-11:10 n1ovão duvidas injustas, como teu1 sossedido 
eom alguns, que trazendo algodoins para 'º Çertan~. e Con~ 
tinente do v·iamão, só porque passão por este::; destritos 
os obrigão a pagar, sendo que pareçe expreço naquele Ca
pitulo a imposição do sucidio no~ generos, que entram 
para os vt:nder no destrito. Os ditos suci<lios se achão pre
zente mente ~ematados cujo tempo ,de ren1atação se finda 
ein trinta e hum de Dezembro de mil sete cento e noventa 
e devidindoçe agora os daquela nova Vi11a justamente 
quererá o rematante rebate da parte que selhe tira, ou dar· 
çe lhe o tempo por acabado, ~ procederçe a nova remata
ção do separado, o que talves seda en1 prejuízo desta Ca
n1era, e porisso oos pareçe será n1ais util prevalescet are
mata~ão dando-se della hun1a racionavel parte á aquela 
Can1era quando a Vossa merçe asim pareça justo: Cuja 
parte facil 1nente se pode regular pelos indivíduos de todo 
o destrito por q,te todo elle hé o que gasta os generos, e 

·sendo asim eson1ando todo povo em n1ais de des n1il pes
soas, esendo o Povo que se comprebendia no destrito da 
quela nova Villa em numero de duas mil e trezentas etan
tas pessoas, pareçe que dandocelbes a quarta parte do ren
dimento, ainda fica aquella Can1era demelhor Condição 
que esta. Em tudo determinará Vassa merçe como lhe pa
reçer mais justo.-Deos goarde a Vossa merçe em 
Camera sete de Janeiro de mil sete cento e oitenta e nove. 
-De Vossa ruerçe Muito atentos, e fieis subditos.-Fran-

' 
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cisco Xavier Pinto, J oão Francisco Correa, Antonio Xa
vier Ferreira, Do111ingos Fernandes Cortes. 

<< E não se continha n1ais e111 o dito Edital certidão, 
Auto de Ereção Carta e ma;>pa aodiante dos Officiaes da 
Camera da Villa de Corit1ba, que tudo aqui bet? e fiel 
n1ente fis copiar <lo seo Original, qu~ fica I:ançado no li· 
' ' ro de Ereção da Villa nova de Castro, ao qual p;)r todo 
ine rtporto, em ~é do que. fis passar ~ prezente Certidão 
somentes por 111i111 stibscrita e asina<la nesta Villa Nova 
de Castro ~os vinte sete de Janeiro de mil sete centos oi · 
tenta e nove.-Eu João Soares de Figuered<? Cardozo Es
crivão da Ouvidoria Geral que o Subscrivy confery e asi
gnei.-Joâo Soares de Figueredo Cardozo.ll 

« O Goardamor J oão Soares de Figueredo Cardozo Es
crivão da Ouvidoria <la Comarca de Parnaguá por Provi· 
são Regia etc. 

«Certifico e faço certo qne revendo os livros das Elei· 
çoins que se tinha foito na Vil la Nova de "2astro de Juizes 
e 111ais officiac-s da Camera que prezente cerve1n, nelle 
afls ... se acha Lançado o P~loaro que se abrio in1pre
zença do Doutor Ouvidor G~ral e Corregedor Francisco 
Leandro de Toledo Rendon noqual tinha ~ahido para Juí
zes o Capitam Ignacio Taques de Almeid~ e José Felis da 
Silva, e para Vereadores Guilherme Pereira dos Santos, 
Joaquim José de Avila e Antonio Castanho, e para Procu
rador o Alferes Francisco Ferreira de Andrade, e para Juiz 
de Orphaons o Tenente Geren1ias de Lemos Cond~, aos 
quaes o dito l\1inistro lhes deferio o Jurau1ento aos Santos 
eVangelbos, havendo os por confirmados em nome do 
Illustrissituo e Excelen ti cimo Senhor General desta Capi· 
tania em Virtude daportaria do mcs1no Senhor de qcinz~ 
de Outubro de n1il sete centos oitenta e oito, e por tµdo o 
referido ser verdade passo a prezente certidão por mim 
some~te asi..gnada nesta Villa Nova de Castro a 2 de Fe
vereiro de 1789.--João Soares de Figuen:do Cardozo.» 
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« Ct!rtifico e porto por fé que no Livre da Verianças 
a folhas dés se acha feito Tern10 de Verianças cotn Notnia· 
ção de Sargento Mór para esta Villa o .qual hé na forma 
seguinte :- o Juiz Prezidente José Felix da Silva, o Verea· 
dor pritn~iro Guilherme Pereira dos Santos, o Segundo 
Joaquim José de Avilla, o terceiro Antonio Castanho, e o 
procurador o Alferes Francisco Ferreira de Andrade com 
aprovação do D.or Ouvidor Francisco Leandro de Toledo 
Rendon na forma da Carta de S. Ex.'ª de seis de Outubr0 

de mil e ~ette centos e oitenta e oito registrada 
no Livro do Registro afolhas duas, por: pozemos para Sar
gento Mor ao Capitão Miguel Pedrozo Leite en1 primeiro 
lugar, e em segundo ao Capitão Ignacio Taques de Almei
da e em terceiro ao Tenente Gerentias de Le111os Conde, 
cuja proposta fazemos por nus sêr asignado pelo nosso 
Menistro deque se fez este t ern10 o qual depois de sêr por 
elles officiaes asignado em Camera se passace por Certidão 
para sêr remetida a S. Ex: · e eu Paulo de Souza l'.íachado 
Guitnarains Escrivão da Camera e n1ais a nexos que o es· 
crevi.- José Felix da Silva, Guilherme Pereira dos Santos, 
Joaquim José de A villa, Antonio Castan'1o, Frapcisco 
Ftrreira de Andrade-e não se Continha mais noditto ter
mo de Veriança do dia de boje que eu aqui bên1 e fielmente 
trasladei do proprio Livro que fica em n1eu poder e Carto
rio ao qual 1ne reporto .... de que dou fé. Villa nova de Cas· 
tro em Camera de .3 de Junho de 1789. José Felix da Syl· 
va, Guilhern1e Per.· dos Santos, ]oaq.m José dt:: Avilla, 

• Ant. ° Castanho, Fran.•· Ferr. •de Andr~ 
« Aprovo. Parnaguá 30 de Junho de 1789. 

«Francisco Leandro de T. 0 Rendon.11 

Elevada a freguezia de Sant'Anna tio Yapó a catego~ 
ria de villa a 20 de Janeiro de 1789, com o nome de Vil/a 
Nova áe Castro, começou desde então a prosperar : a egre
ja e a ponte sobre o rio Yap6 receberam grandes e solidos 
reparos ; o Alferes Antonio Luiz Ferreira abrio uma esco-
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la de priineiras lettras·, que foi custeada pelos. principaes 

do logar. . 
Eni 1798 a villa foi visitada pel<? Bispo D. ·Mathe~s 

de Abreu Pereira, que assignalou o local onde se devena 
construir a e<Yreja matriz que, apesar de insistentes reco1u
mendações J~ referida auctoridade ecclesiastica, só ·pôde 
ser co1neçada e'u 1810. _ . _ 

De 1834 etn deante o 111atenal de cronstrucçao se ac
rumulava en1 torno da futura egreja, que ia sendo cons
truida anii11ada111ente com reforçadas paredes de taipa. 

Em 1 340 foi reconstruida a ponte do Yap6, e desde 
essa d~ta para cá as estancias deixanuu de ser assaltadas. 
·pelos índios. . . 

A l 4 de Sete111bro daque11e anno o v1gano da paro
chi:'l, Padre Ignacio de Almeida Faria e Souza, benzeu.ª 
sacristia do novo ten1plo, a qual serviu de egreja n1atn~ 
durante algum tempo, até que em r848 o Padre Da~a~o 
Jvsé Corn~a benzeu a capel1a·n1ór, e e111 1855 o ce1111teno 
publico. 

A lei n. 2 de 26 de julho de 1854 creou a co1narca de 
Castro que foi installada a ·21 de Dezembro pelo Bacharel 
José ~ntonio Vaz de Carvalhaes, seu primeiro Juiz de 
Direito ll\>meado por acto de 28 de Setembro daquelle ' . 
anno. 

A villa de Castr~ foi elevada a categoria de cidade pe
la lei n. r4 de 21 de Janeiro de 1857. 

Castro é un1a cidade aprazivel, #mas de pequeno n10-

vin1ento commercial. Está situada á m·argetn esquerda do 
Yapó, e se comn1nnica com o bairro de Santa Cruz por u111a 
extensa ponte de madeira, ao lado da qual se acha a ele
gante ponte metallica da via ferrea. Esta ponte tem um 
vão de 80 metros. . 

o Yapó nasce na Serra das Furnas, atravessa a estra· 
da geral que se ex tende ao Nordeste do Estado, e .b~~ha o 
populoso bairro do Fundão, pertencente ao mun1c1p10 do 
Pirahy, e as ricas estancias denoruina<las Thabôr, Cunha-
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poranga, Capão-Alto, qut: ptrtenceu aos jesuítas e onde 
ainda existe uma velha capella, n1aracanã, l\1an;mby e 
Boa Vista, que estão na sua 111argen1 esquerda, e os bair-
ros Guabirobas, Pedras, Santo Antonio, Rio-Abaixo e as 
in1portantes fazendas da Taquara e Fortaleza que estão 
na i11argen1 direita. 

D o bairro do FundJ.o o Yapó corre na direcção de Sul 
até a cidade de Castro, de onde envereda a rumo do Occi
dente, 11eguindo as s inuosidades da Serra de S. Joaquim, 
que atravessa, até a 111argeru direita d•) Tibagy, onde de
sembocca quasi defronte da cidade deste 110111e, a 1 kílo1ne
tro rio abaixo. 

O Yapó recebe n1uitos rios, tacs conto o Pirahy, o Gua
rarema e o Fortaleza, pela margtn1 direita ; e pela esquer
da o rio da Onça, o .l/Iaracanã e o Appa1ição. 

Um pouco acima da foz do rio Forta!eza existe um 
salto, que impede a subida dos cardumes que se criam no 
rio Tibagy. 

As estaucias banhadas pelo Yap6, a partir da cidade 
para cima, são optimas para a industria pastoril, ricas de 
boas aguas e offerecendo conveniente abrigo aos animaes 
na estação invernosa. 

O commerci() de exportação d·e Castro se resume ein 
inilho, feijão, toucinho, queijos, gado, charque, couros 
crús e cortidos, cal virgeu1, algun1 chã e excellentes velas 
de cera, . fabricadas 11 'um estabelecüneuto de apicultura, 
f1.indado ha mai~ de :zo annos, no logar der:ion1inad'b Tronco. 

Não nos cançare111os de tnanitestar a nossa ad1niração 
pelos grandes e inestimaveis cabedaes da comarca de Cas
tro, primorosa ge1u111a engastada , nos soberbos Campos 
Geraes, aos quaes Saint Hilaire deu o nome de-Paraíso 
Elo Brazil. 

Enormes depositos de basalto, encravados em capas 
de silício calcareo e greda, cortam, á certa profundidade 
que varia de 25 a 70 metro~, as magnificas e onduladas la
deiras dos Campos Gerae~. cujas camadas protectoras, cor-

• 
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rendo horizontalmente sob a superficie da terra , impedem 
a infiltração rapir1a das aguas pluviaes, dando nascimento . 
a uma serie consideravel de olhos d 'agua, que formau1 no 
solo os diversos r iachos que cruzatn e fertill sam aquella 
vasta região. I"itO dettrmina uma grande evaporação, que 
constitue uma attnosphera bastante hu1nida, não chegando 
entretanto a ser nociva a seus habitantes, porque os sum
ptuosos bosques que adorna111 a região e onde a<lmiravel
tnente cresce a arauca.,,ia, absorvent a n1aior parte dessa 
humidade, purificando o ar, tornando-o p~rfeitamente inof
fensivo para o ho111em. E só assin1 se comprehende pôr
que a arauca1ia se desenvolve naquella zona, compoita 
en1 grande parte de terrenos alluviaes, onde abundam a 
argilla , a. greda, o seliçato de cal, salpica<lo, apenas em 
alguns logares, de prot9xydo de ferro, e cruzado por innu· 
meravei.:; e negras camadac; de rezi<luos vulcanicos que em 
outras regiões produzem uma vegetação rachitica, ao pas
so que uaquella 1nedra1n exuberantemente as coniferas, 
as leguminosas. os farinaceos. os tuberculosos, etc., no
tando-se que não s e rcsent~m do3 princípios calcareo-gre
doso ou betuminoso que cons t ituem o terreno onde cres
cen1. 

Como excinplo t en1os o pinheiro, que, a par da elasti
cidade que offerece, apresenta uma resistencia exced~·nte 
36 7ó ao pinho de Riga, razão pela qual foi elle classificado 
não só oon10 niadeira superior, mas como unia das mais 
apropriadas para as constr.ucções navaes, por se poder con
servar 1nuito tempo iru111erso n 'agua sem se estragar. 

De5sas condições atn1osphericas e clirnatologicas, uni
das á sua altura, á fecundidade de seu solo, á pureza de 
suas brizas e aos ventos que alli reinam, detenninando u111 
calor attnospherico que não excede de 28º nem baixa ge
ralmente de 5', nasce ·a esperança de que a comarca de 
Castro é das que melh0r se prestam para a localização de 
immigrantes, m ónnente para os da parte Septentrional da 
Europa. 
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Os in1migrantes que se acham estabelecidos na colo· 
nia Brazilio 111aclzado, fundada a 23 dt Julho de r884 en1 

terren~s da l\1unicipalidade de Cns tro, tc:n1 prosperado e 
se ded1 ca111 á lavoura . Esta coJonia E'onprehende dois nu
cleos: Santa Candida , povoado por polacos, e Santa Leo
poldina, por italianos, que se dedicam ã viticultura. 

Ha ainda a colonia Santa Clara; habitada por immi
grantes slavos. 

O plantio do trigo e do algodão já fc.i n1uito anitnado 
etn Castro, onde tambE111 está verificado que a cultura do 
chá póde ser fei t a com vant~gens: 

Alén1 dos cereaes, t aes como o centeio e o trig0, os Ia
vra~ores das referidas colonias têm d(seuvolvido a plan
taçao da b::itata, da vidt:ira e das hortaliças. 

A viticu1tura tem prosperado notaveln1ente en1 Cas
tro, graças élOS esforçcs da benem erita Sociedade Agrícola 
e _Pa~tor~l Castrense, alli fundada eu1 1898, que tem feito 
d1stnbu1ção de bacellos de excellentes variedades Puro· 
péas e americanas, proprias para vinho e Dara mesél no 
intuito de substituil-as pela in1prestavel uv~ fzabeLla 

1 

in
felizmente a .unica cspecie qut: se cultivava no Esta<lo: 

. A .criação do gado vaccu1n é ainda hoje a industria 
mais importan te da con1arca de Castro. Ê&-ta industria 
existe alli desde ten1pos ren1otos. Em l78g, isto é, na epo
ch~ em que a freguezia de Sant'Anna do Yapó foi devada 
a v11la , se vendia alli u111a rez por duas patacas, sendo ex. 
celJente aquella que obtinha o alto preço de dois cruzados! 

Mas, con1 o correr do~ tempos e devido aô augn~ento 
da população, o preço do gado bovino foi gr&dativamen
te crescendo, pois, segundo Saint Hilaire, em 1820 únl no-
vilho gordo jã custava etn Castro cinco mil reis. , 

Apesar da n1anlfest a tendtncia que a população dos 
~ampos Geraes mostra á industria pastoril ,· todavia esta 
ainda está alli qu 2:s i entregue aos unicos recursos da na
tureza, perdendo por isto g randes proveitos. Na comarca 
de Castro o Dr. javert Madureira é e. fazendeiro que n1aii 

• 
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se ten1 esforçado, no intuito de melhorar a raça do gado 
c::tvallar, bovino, lanigero ~ suino, para o que tem ftito 
acquisição de excellentes reproductores extrangeircs. 

Castro se ·communica com cs centros de população 
vizinhos por meio de estradas carroçaveis e de cargueiros, 
e tambem pela Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande. 

Seus melhores edificios publicas são : a Egreja Matriz, 
a de Nossa Senhora do Rosario e a Presbyteriana, construi
da en1 1897, e o Mercado, um dos melhores do Estado. 

A estação da via ferrea estã a um kilometro distante 
da cidaae, no togar denon11nado Ronda. E' um edificio pe
queno e que pouco sr recom111enda. 

Castro, cidade antiga, de construcção pesada, con1 
seus n1uros avern1elbados, de pequeno movin1ento indus
trial, ten1 sido celebrada pelo seu ameno clima e pela 
bella perspectiva que apresenta. Estes dois factores devem 
se achar associC\dos, ou quando buscan1os um repouso para 
o corpo e o espírito, lassos pela vida dos grandes centros, 
ou quando a doença demorada nos entrega a uma con\•al~s
ceni;a necessana. 

Apesar de se achar em altitude superior a de Ponta 
Grossa e de ser bastante abrigada dos ventos, Castro re
sente-se de humidade atmospherica, por ser cortada pelo 
Yapó, que, se pela n1ansidão das aguas e os bosques <le 
cambuhy (eugenia tenella, fam. das my1taceas), que or
nan1 suas 1nargens, offerece pouca evaporação, te1n a gran
de desvantagem de ser alagada, sendo totiavia predilecta 
dos viajantes, em virtude de seu bom cHn1a. 

No tempo da Revolução Federalista, a cidade de 
Castro foi occupada por forças revolucionarias, sendo po
rén1 retomada pela tropa legal, procedente do Itararé sob 
o commando <lo Coronel Pires Ferreira, a 9 de Abril de 
1894, após un1 ligeiro tiroteio. 

A 1 2 do referido 1nez se restabeleceu o governo legal 
~o Paraná, tendo o Vice-Govern~dor cm exercicio, Dr. 
Vicente l\1achado, tornado effectivo o seu decreto n. 24 de 
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18 de Janeiro de 1894, installando provis<1ria1nente a capi
tal do Estado na cidade de Castro. 

TIBAGY 
Antonio Machado Ribeiro, tendo vindo de S. Paulo, 

em 1782, acompanhado d~ sua fan1ilia, foi residir por al· 
gum te111po no bairro das Furnas, districto de Castro. 
D'ahi co1neçou a fazer explorações para o lado do Occi
dente, por lhe constar haver nelle muitas·campinas e fa
xinaes. Mais tarde transferiu a residencia para os terrenos 
que pertencem ã fazenda da Fortaleza, os quaes passaram 
a ser propriedade de José Felix Novaes do· Canto, filho do 
Coronel Manoel Ignacio do Canto e Silva, an1bos fallecidos. 

Nesse logar A ntonio Machª-do Ribéiro soffreu repeti
dos assaltos dos indios bravios que, e1n grande nun1ero, 
habitavam aquella rica e fertilissima zona. 

Depois de Antonio l\1achado se ter estabelecido nos 
refrridos terrenos, appareceu o Coronel José Felix Novaes 
do Canto e Silva, pae do Coronel Mar.oel Ignacio, indo re
sidir no logar denominado Monte Alegre, hoje fazenda do 
mesn10 notne e pertencente aos hErdeiros do finado Barão 
de l\1onte Carmello, a qual ~stá situada cerca de r9 kilo
metros de distancia da fazenda da Fortaltza, e 39 da cidade 
do Tibagy. 

O dicto Coronel José Felix extendeu sua posse para o · 
interior daquelle logar, e, juntamente co1n Antonio Ma
chado, abriu un1 ca111inho até a n1argem direita do Tibagy. 

Mas Antonio Machado, se desgostando por não ter 
podido legalizar a posse de suas terras, determinou atra
vessar o rio, indo se estabelecer nos faxinaes e campinas 
da tnargem esquerda, justamente no sjtio onde hoje está a 
cidade. 

Ainda ahi Antonio 1\-fachado soffreu muitos revezes, 
occas:onados pelos índios, que não cessavam de hostilisar 
a<J_uelles que se apoderavam das terras onde encontravam 
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a felicidade na abundante caÇa que proliferava nos ser
tões, e nos card11mes que euriquet:ia111 as aguas do Tibagy 
e de seus innun1eros arlluentes. 

Continuando os selvagens a atacar terrivdmente a 
fazenda da Fortaleza, mandou o governo para alli uma 
força militar, onde permaneceu durante algum ten1po, 
pdo que aquelle logar ficou conhecido pelo nome de For
taleza. 

Depois de 1nuitas vicissitudts por que pas~aran1 Anto
nio lVlachado e sua fa1uilia, conseguiu c::ste finaln1ente urna 
poss\! de terras, que comprehtndia desde ·u rio Pinhen·o 
Secco, que corre distante da cidade do Tibagy cerca de 6 
kilo1netros, até a barra do rio Santa Rosa, que dista 16 
kilonH::tros da referida cida .. le. Nestas terras Antonio .Ma
chado fe~ <li versas plantações, in·cl usi ve algodão co1n 
que tecia panno para seu u!"o ~m tt::ares a n1ão, abanao
uaudo e:::ita industria logo qu<: foran1 expostas á venda fa
zendas para vestuario na freguezia de Sant 'Anna do Yapó, 
elevctua a v1Jla e1u 20 de Janeiro de 1789. 

Tendo outr.is famílias iJo resiJir no lvgar onde se t:s
tabeleceu Antouio l.Ylachado, os índios foram rechassados 
e obriga<los a se retirar para o interior do sertao, acussados 
pela-; armas dofo1tg \I). 

Fallecc::nJo Antonio Machado, ficou stndo propri~ta
rio do terreno seu filho lVlanoel das Dores, o 11ual frz doa
ção de inais de 12.000 inetros de terreno a Nossa Se
nhora dos Ren1edio:s, alén1 da casa onde residia seu J.inaclo 
pae, com o .fitu de s<::r nellt: edificad.a uma capella para a 
referida santa, o que foi re~lizado por unia innã de 1Vlanoel 

- - -----·-· -

(1) O portuguez, o branco, cuja vó~ de commando era 
o ünplacavel fogo das armas de tiro. 

Diz Beaun~paire Rohan que a palávrafong provem do 
brado defogo, que os indios ouviam da l>occa dos purtu· 
~ uezes nas persc.i:uições que estes lhes faziam. 
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das Dores, chamada Anna Béja. Esta 111ulher. de mais de 
60 annos de edade , para poder levar a effeito a construcç.ão 
da capella. viajava a cavallo até Castro e Ponta Grossa, 
levando con1s igo tnna pequena in1agem, afim de tirares
molas con1 as quaes pagava, não só a mão de obra co1110 o 
1naterial en1pregado na construcção da capella, sendo elta 
propria quem administrava as obras. 

Depois de conclni<la a capella, A nna Béja, por inter
medio de João <la Silva l\'.lachado, m~i8 t:-trde Barão de Anto
nina (1) conseguiu un1 parocho para tomar conta da capel
h1, o qnal chamava ·~e Frei Gauctencio de Genova, que resi
dio durante alguns ?.nnos alli, on<le falleçeu. 

Os habjtantes do povoado se dedicavam á lavoura e 
á criação cio gado, para as quaes as terras offereciam so· 
bejos elementos de prosperidade. 

Quando as plantações não reclamavam os cuidados 
<los 1avradort:s1 estes se etnpregavam en1 procurar ouro e 
diamantes nas areias , nos bancos de cascalho e nos nu
merosos caldeirões do rio Tibagy. A extracção compensa
va o trabalho elos garimpdros, pois que flS pedras eram 
abundantes e Iindi~sin1as , posto que pouco se recomn1en
<lassem com relação ao tanianho. 

E' tnHiição que umn viuva que alli morava, ch::imada 
Maria Vaz, trocara por um escravo u1na chicara de bom 
tamanho cheia de diamantes escolhidos. Este facto é ain
da hojt: confirmado pE'lo Coronel Jocelyn Borba, que co
nheceu a referida viuva. 

(r) Este distincto Brazileifo nasceu na Província do 
Riv Grande do Sul. Estabelecido na cidade de que teve o 
titulo, foi o grande instigador das expedições que no decen
nio .de 1840 a 1850 se fizera1n para abrir relações entre o 
Paraná e Matto Grosso. Escolhido Senador do lmperio 
pela Provinda do Paranã, a 3 de Agosto de 1854, tomou 
assento a 13 de Agosto daquelle anno, fallecendo a 19 de 
l\1arço de 1~75· O seu logar foi prehench1do pelo illustre 
Paranaense Con~elheiro Manoel Francisco Correia, o 2. • 

represeIJtante do Paraná no Senado do Imperio. 

• 
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Consta-nos mais que no ten1po do começo da povoa
~ão se pennutava uma novilha gorda por u1na vara de 
fita de setitu, comtanto que esta fosse betn venuelha . .. 

A 'povoaçào do Tibagy fci elevada a freguezia pela lei 
provindal de S. Paulo n. 15 de 16 Março de 1846. Pela 
lei n. 302 de 18 de Març:> de 1872, foi elevada a categoria 
de villa, sendo installada a 10 de Janeiro de 1873. 

A· villa do Tibagy teve predicamento de cidade pela 
lei n. 259 de 27 de Dezen1bro de 1897. 

Esta pittoresca e futurosa cidade está situada á mar
gem esquerda do be!lo rio que lhe dá o nome. Occupa u111 
terreno alto e plane:-, tendo na parte Meridional, a 13 kilo
n1etros de distancia, uma ponta de serra denon1inada Pe
dra Branca, a qual, sendo observada da cidade, apresenta 
um aspecto agradabilissiino. Esta serra se extende cerca 
de 6 ldlon1etros para Oeste, e de1la se extrahe1n boas pe
dras de amolar·. As matté'IS que a circumdatn são excellen
tes para a lavóura. podendo cultivar-se até mesmo o café e 
a c..anna de assucar. 

A saturação hygro1netrica attinge ao auge 110 Tibagy, 
pois esta cidade fica encost~da ao rio onde é elle encacho
eirado, descampado e volu111oso, offerecendo as~im vasta 
superficie de evaporação: o logar se acha envolto em es
pessa bruma que se dissipa quando a sol já vai alto. 

Contam-se ºas geadas, 1nas o mesmo não succede ás 
noites excessivamente frias e aos dias ardentes, contri
buindo para isso e111 grande parte a irradiação solar en1 
terreno arenoso. 

Em 1876 a vario la, trazida do Rio de Janeiro pelos 
Srs. Ernesto Pinto 1\1artins e Salvador Baptista Ribeiro, 
espalhou-se terrivelu;1ente no municipio do Tibagy, cau
aando grande tnortalidade, especialmente ertre os índios 
que, acommettidos da febre, atiravam-se desesperadamen
te nas aguas do grande rio, onde muitos pereciam. 

.Em 1878 ainda se encontravam no iuatto e nos pousos 
ossadas humanas amontoadas em redes. Era1n os despojos 
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de infelizes índios, victimas d:t crudelíssima molestia que 
dizin1ou as cabildas do valle do Tibagy. 

Neste grande e importantissi1110 municipio existen1 
muitos povoados, sendo os principaes os seguintes : 

Pinheiro Secco, collocado em terreno plano, distante 6 
kilon1etros da cidade; Penlia, situado em terreno elevado. 
distante 19 kilon1etros da cidade; Amparo, situado tam
bem em terreno elevado, onde ha uma boa fonte ele agua 
mineral, distante 33 kilometros da cidade; Camp1:nas Bel
las, situado em um plano elevado, distante 52 kilometros 
da cidade; S. Dom{ngos, situado na encosta da Se1ra da 
Peçlra B1anca, em terrepo alto, distante 3 kilometros da 
cidade; Povo (r) situado en1 terreno plano e baixo, sendo 
ao redor 1nontanhoso, distante 6 kilometros da cidade; 
Santa Rosa, situado em terreno baixo, distante 1'5 kilome_ 
tros da cidade; Cérrado, sito em terreno elevado, distante . 
19 kilometros, da cidade; Agua Clara, situado em terreno 
alto e perto do riacho que lhe dá o no1ne, distante 33 kilo
metros da cidade; I1nba.hú, situado etn terreno plano, d,is· 
tante 39 kilometros da <::idade ; Coqueiros, situado en1 cima 
da serra que lhe dá o nome, distante 79 kilometros da ci
dade ; Rese1va, situado em terreno elevado, distante 66 
kilon1etros da cidadt! ; Man.'ns, situado em terreno plano e 
baixo, distante 72 kilon1etro& da cidade ; Imbahúst.'nho, si-

(1) Neste povoado residiu durante n1aisde 2oannos, um 
hon1em natural de Villa N0va de Gaya (Portugal) conheci. 
pelo nome de Frei l\.:1anoel ou Monge do Tt.'bagy. Vivia sen
tado na cinza. completamente nú, tomando matte chin1ar
rão, que era o seu principal alin1ento. 

Con~ta que fez boas curas, prescreven'1o invariavel
mente para todos a seguinte dose: uma oitava de tartaro, 
uma de jalapa e uma de sal de coz,inha; porém ultimamen
te só receitava agua e um pouco da cinza que cobria o lo
gar onde vivia sentado. Muitos vinham de longe consul
tal-o e o povo rendia-lhe veneração, sendo o seu enterro o 
~ais .concorrjdo que alli se viu até hoje. 

• 
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tuado e1n terreno baixo, dis tante 46 kilometros da cidé!de ; 
Conce·ição, situado en1 terreno t:levado, distante 1 2 kilome
tros da cidade; Guartelá, situado em terreno plano, á 111ar
gem esquerda do rio Yap6, distante 19 kilometros da ci
dade ; Santo Aniaro, situado em terreno plano, t endo · 
montanhas aos lados, distante 19 kilon1etros da cidade. 

Estão tambem no município do Tibagy os aldeiamen
to~ de S. Jerony1no e de S. Pedro de Alcantara, e a ex- co
lonia militar do Jataby, já descriptos neste livro. 

No logar denominado B arra Grande existe um toldo 
de índios Caing angs, ta1nbem . chan1ados Coroados, por 
tosquiarem o cabello á 'semelhança dos frades francis
canos. Estes índios se dedicam á agricultura, plantando 
milho) feijão, arroz, fumo e canna de assucar. 

A cidade do Tibagy dista 66 kilon1etros da cidade de 
Castro, e 79 da de Ponta Grossa , com as quaes se com1nu
nica por.pessimas estradas. 

Atravessa este muuicipio o in1portante e caudaloso rio 
Tibagy, que recebe os seguintes tributarios: Imbetuva, 
Yapó, Pit(T.nguy, Capivary, Imbahú, I mbahúsinho, Monte 
Alegre, Pinheiro Secco, A ntas, B ar1a Grande, S . / e1ony
mo, Paulo, Pavão, Peixe, Congonha e outros menores. 

As terras são em gtral de uma fertilidade espantosa. 
A sua principal producção agricolà consiste ~m feijão. mÍ·· 
lho, arroz, fumo, ·e mand~oca, com que fazem abundante 
polvilho. 

Na parte Septentrional do município, no Jatahy por 
exemplo, além destes generos são cultivados tambem com 
grande proveito a canna de assucar e o café. 

Nas fazendas de criar se fabricam excellentes queijos. 

Os estancieiros criam gado vaccum, cavallar, muar, 
suino e lanigero, encontrando este ultimo optimas condi
ções ae prosperidade, especialmente na fazenda da Taquara. 

Neste municipio estão as seguintes estancias :- a 

• 
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da Ingrata, que pertenceu ao finado Coronel José Gon
çalves Guin1arães, dis tante 3 k ilometros da cidade ; a de 
Santo A ntonio, de José Thimotheo de Sá Bittencourt, dis 
tante 6 kilometros da cidade; a de Santa B1anca , B oa 
Vista, Vorá e Santa Helena, pertencentes á Companhia 
F rigorifica ; a da Taquara , pr0priedade dos herdeiros do 
fi nado José Felix Novaes do Canto, di'stante 33 kilon1. da 
cidade; a da Fortaleza, dos referidos herdeiros, distante 19 
ki lom. da cidade; a do Monte A legre, da l3aron eza de 
l\1onte Crtrmello, dis tante 39 kilotnetros da cidade ; a de 
Santa Barbara, . nos terrenos de S. Jeronyn10 e que per_ 
t enceú a Ildefonso Mendes de Sá ; a de Inlwhó, proprieda
de do ingle~ Eduardo Cullen ; a da Gua,.dinlia, do Dr. 
José Niartins de Araujo, dis tante 33 kilometros da cidade; 
a das Campinas B ellas, de Luiz Barboza de Sá Bitten
court, distante 52 kilo111etros da cidade; a de S.Antonto, de , 
.!-\.'ntonio Dias Baptista , distante .53 k ilometros da cidade ; 
a do Agudinho, de Jordão de Andrade Camargo, e a do 
Soccotro, pertenGente a D. Joaquina Alves da Mafa, dis
tante 36 kilon1etros da cidade ; e a da Reserva, dos her· 
dei ros de José de ~'.!0raes e Cunha, dis tante 66 kilometros 
da cíddde. 

No Tibagy se encontraiu differentes especies de 111ine
raes, ét lé1n dos dia1nan tes j á n1encionados, taes como ouro, 
fetro, enxofre, pedra hu1ue, etc. 

Já foran1 a lli descobertas algu111as fontes de agua n.i
nér~l , co1110 por exen1plo, as do Imbahú, a do V~rã e a do 
Amparo, a prhneira dis tante r3 kilo1netro~ da cidade, a 
segunda 19 e a terce ira 33, sendo est~ a 111ais importante. 

0 riquissimo e inunenso município do Tib<igy, co111-
posto de campos e enormissitnos sertões, onde:: se encon
tram a herva-1natte, os pinheiros e nota \·el \'ariedade de 
outras n1adeiras de grande utilidade, é um J os que mais 
se presta111 para o a1nplo desenvolvin.lento da industria 
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rural (r), em virtude dos importantes elementos de que 
dispõe para esse fim. 

S. JOSE' D.t\. BO.l\ VISTA 
Esta cidade teve por fundadores, ha 30 annos tnais ou 

menos, diversas pessoas qu~ para alli se dirigiram, proce
dentes de Minas Geraes, entre as quaes se destacam , por 
niais influentes, as seguintes: l\1anoel BErnardino da Sil
va, João Malaquias da Silva, Francisco de Paula e Silva, 
Domenicano Corrêa Machado e Padre Nicoláo Menta de 
Carvalho, qne ainda vive. 

Pela lei n. 245 de 20 de Abril de 1870 foi elevada a fre
guezia a capella curada de S. José do Christianismo ; n1as 
a lei n . 421 de 29 de l'tfarÇo de 1875, deternlinou que fosse 
a séde da freguezià tr;lnsferída p~ra o curato de S. José da 
Boa Vista, resultando disto o incremento desta povoação e 
o anniquilamento completo daquella, situada á margeu1 es-

' . querda do rio ltararé. 
Pela lei 11. 448 de 24 de i\1.arço de 1876 a freguezia de 

R. José da Boa Vista foi elevada a villa; e, em 1897, foi
ihe dado o predicamento de cidade, pela lei n. 256 de 24 
de Dezen1bro daquelle anno. 

Está situada ã n1argem direita do rio S. José e á es-

_ (1) A'grari~, em sentido lat<;>. que se oc'-'.upa da pro<lu
cçao das i;n~t~nas vegetaes e an1maes, provocando, favore
cendo e d1ng1ndo a acção das forças · naturaes, e con1 pre
hende: 

r. 0 · a agricultur~ (.em sentid0 mais restricto) abran
gendo tambem :-a s1lv1cultura, a horticultura e a flori
cultura. 

2. 
0 ª. criaçã? dos ani.m.aes ( zootechnia) que compre

h~nd~ a 1n~ustna pastonl e t~mben1 :-a apicu1tura, a 
cnaçao do btcho da seda e a ptscicultura.-Luio-i Cossa 
Economia Política. b ' 
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querda do rio Jagua1'iahyz1a, do qual dista legua e meta, 
mais ou n1enos. 

Dizem existir na margem esquerda do ribeirão Pesca-
1'Ía uma mina de. salitre. 

Os r ios mais in1portantes que banà.ani o. município 
são: o lta1'aré, que o divide a Leste do Estado de S. Paulo; 
o Jaguariah11va que nasce na Se1 ra das Furnas e recebe os 
rios Capivary e Barra Mansa. e diversos ribeirões de pou
ca in1portanda. Neste rio existe UlJ.1 salto bastante alto, 
encontrando-se tambem algumas corredeiras, como a deno-
1ninad?. Macaco Branco e outras. 

O tE:neno é montanhoso, fertilissim·o ~coberto de so
berbas n1attas. 

Os lavradores cultiva111 em grande escala o café, a 
canna de assucar, o fumo, o milho, o arroz, a mandioca, 
etc. Dedicam-se tan1ben1 ã cri:\ção e a engorda do gado 
suino, que exportam em grande quantidade para o Estftdo 
de S. Paulo. 

Neste Município existem algnns povoados, taes conio 
o de S. José do Christianismo, distante 1 ~ legua do rio 
ltararé; o de Sant' Anna do ltararé, conhecido tau1bem 
pelo nome de Ba1bozas, distante 3 ~ 1eguas da cidade. 

A exportação do gado suíno é quasi toda feita para o 
vizinho Estado de S. Paulo e a do fumo para Coritiba, 
sendo condur.ido até Pirahy e Castro em carros puxados por 
7 e 8 juntas de bois, devido ao pesshno caminho entre Ja
guariahyva e S. José. 

Ha ainda em pequena · escala a cultura do algodão, 
com que tecem panos para vestuario en1 teares a trião. 

O clitna é quente e sadio, grassando porém febres in
termittentes nos .togares humidos e pantanosos, e isto só
tnente na estação estival. 

A ~idade de S. José da Boa Vista se communica com 
as villas de Thomazina e Jaguariahyva por pessimas es
tradas de cargueiros. 

E' a séde da comarca da Boa Vista, creada p~la lei n . 

. . 
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585 de I6 de Abril de lSSo~ supprimida pela lei n. 717 de 9 
de Dezembro de 1882, e restauraria pela lei n. 968 de 2 de 
Nuvembro de 1889. 

O municipio é tão afortunado }Jela ~herdade de suas 
terras que a ninguem é hoje dado descrer da brilhante pros
peridade que lhe estã reservada en1 futuro não remoto, 
quando dispuzer de boas vias de communic2ção,-auxilia
res importantíssimos da circnlaçào das riquezas. 

GU.t\ RAPU1\ VA 
O actu::;1.l 1nunicipio de Gucuapuavtl. chamou-se ontr 'ora 

Tt:n z'.to>'ÍO do GuayJ'a~ por causa de u1n podei;oso cacique 
deste norne, cujas tt:ndas assentavam nas ünmediações do 
grande salto do rio Paraná. 

Diz o erudito escriptor Luiz Daniel Cleve: 
... «O adela.ntado D . Alvar Nunez Cabez.a de Vaca, 

quando ein 1541 atravessou por este territorio ein dir.:cção 
a Assumpção, debalde quiz. substituir o no111e de Guay1a 
i:;or otttro, deno:nin!lndo-o Provincia de Vera, etn horu(;-na· 
gep.1 ào seu avô Pedro de Verc1., conquistador das Canarias: 
ficou o nome do chefe guarany, o velho Guayra, adversado 
t~rrivel dos hespanhoes que, como dizia1n seus mais afa-
111ados capitães, parecia ter ainda vaga rcruiniscencia da 
arte da guerra, construindo fortificações admir~vei~, como 
~e vio na sublevação ein qlle o famoso Obera envolveu o 
povo guarany. Tampouco prevaleceu o nome de-Salto 
de Canendiú-co111 qne alguns au~tores pretendera1n, em 
attenção a un1 cacique deste nou1e, substituir a deno111ina
~ão de-,')a/to do Guay1a,-o que 'tudo faz suppor que este 
chefe guarany foi o. m~is operoso e popular entre os de sua 
nação que, querendo perpetuar sua n1emoria diguamente, 
deu seu noiue aos riquíssimos, pittorescos ~ amenos ser
tões, sua patria querida, e á espant0sa 1nnavilha produzi
da pelas aguas do rio-grande como o ruar.-S6 esses por
tentos da natureza seria111 dignos de levar ás gerações fu
turas o nome do gra~de guerreiro guarany. >> 

... 
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No intuito de povoar a zonn da fronteira, mandou D .. 
João VI abrir uma estrada nos se1·tões descobertos pelo 
Tenente Corone1 Affonso Botelho de Sa1npaio e Souza, co11-
forn1e se póde verificar dos docun1entos · transcriptos no 
começo deste livro. Co111 effeito, en1 r. 0 de Abril de 1809, 
o Conde <le Linhares assignou a carta regia, em que orde
nava a organização de unia força composta de 200 praças. 
Foi nomeado seu commandante o Tenente Coronel Diogo 
Pinto de Azevedo Portugal; e, para fazer a catechese, fo
ram designados dois inissionarios : o Padre Francisco das 
Chagas Lima (1) e o Frade Benedictino Pedro Nolasco da 
Sacra Faruili::i. Este aco111panhou a expedição até os can1-
pos do Linhares, e, desanimando antes de entraF no sertão, 
regressou ao seu 1nosteiro. 

A 17 de Junho de r8 ro, dia <la Santíssima Trindade, 
ás 10 horas da manhã, chegou a expedição aos campos de 
Guarapuava, mandando em seguida o Padre Chagas pre
parar u n1 n 1 tar etn togar elevado, onde está hoje a morada 
do TenE:nte Coronel Eugenio Branco. Cp?Jcluido o altar, o 
Padre Chagas celebrou n1issa cantada, a qual assistiram, 
de longe, grupos de indios que affiuiam, attrahidos pela 
extranha solen1ni<lade, confor111e aconteceu em Porto Se
guro, qt.and,> Frei Henrique celebrou alli a primeira missa. 

O chefe da expedição inandou construir uma atalaüt 
de 40 palmos de altur~, <le onde podia ser avistada grande 

(r) O Padre Chagas era natural de Coritiba. filho de 
O. Maria dos Santos, que, apesar de pobre e c.ontar g~an.de 
prole, 111and0u ordenar a tres filhos, que n1u1to se d1st1n
guiram. O mais edoso, Conegc Manoel <la ~ruz. falle"eu 
no Rio de Janeiro, e dizia-se que era progenitor do Reg-en
te Padre Feijó, que dirigia cartas a sobrinha do Padre Cha
gas, 1>. Joanna de Lin1a. O segundo era o Padre João Gon
çalves de Lima, que falleceu em Parahyba, onde tan1be1n 
finou-se etn 1830, o Padre Chagas, em avançada edade, 
tendo.se retirado de Gu<-irapu,1va em 1827. Serviu dura~~e 
1.5 annos de coadjuctor e vigai·io collad~ na \'illa de C~ntt
ba, conforme se poderá verificar na pagina 102 deste hyro. 

. . 
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extensão de campo, postando alli um~ sentinella, no in
tuito de evitar que a força fosse atacada de surpreza pelos 
indios, que davam signaes de hostilidade. 

Desde então aqnelle sitio ficou sendo c0nhecido pelo 
uome de Campo da Atalaia, por causa do referido posto 
de observação ·e vigilancia. 

A 17 de Nove1nbro de x816 o Tenente Coronel Portu
gal paiso11 o commaµdo da força ao Tenente Antonio da 
Rocha Loures, retirando-se para o bairro dos Carrapatos, 
onde falleceu pouco depois. 

Por alvará de 12 de Noven1bro de 1818 foi creada a 
freguezia de Guarapuava, sob a invocação de Nossa Se
nhora de Belem ; n1as só en1 18 de:: Janeiro de 1820 effe
ctuou-se a sua fundação, tendo o Padre Chagas escolhido 
o local do novo povoado, para onde se mudou o pe<;soal ci · 
vil e militar, ficando os catechun1enos co1n rcsidencia na 
Atalaia, cujos campos, por carta regia de 4 de Setembro 
de 1818, fora111 r~servado~ para a catechese, lin1itando-se 
esta sesmaria pelos rios Coutinho e Lageado Grande. (1) 

Ordenando o alvará de 1818 que se lançassen1 os fun
dan1entos da freguezia de Beletn, hoje cidade de Guara
puava, foi lavrado em 1819 um termo, de que consegui
mos a seguinte cópia do archivo da Camara lVlunicipal da 
referida cidade: 

FORMAL 

Da creação da povoação e freguezia de Nossa Senho1a de 

Belem, no.s campos de Guarapuava: 

• Anno do l'llascimento de Nosso Senhor Jesus Chnsto 
Je 1819, aos 9 ilias rlo n1ez de Deze1nbro, nesta con<1uista 
de Guarapuava, sendo convocados o tenente con1ma11dan
te interino da Expedição Antonio da Rocha Loures, o res-

(1) Pelo .que se póde averiguar hoje, foran1 concedid~s 
26 sesmarias êmeGuarapuava, tendo cada un1a lc:gua e mel.a 
de banda, ou 2 X leguas quadradas. 
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pectivo vi~ario Collado Francisco das Chagas Lima, e 
inais povo, que se acharam neste Presidio d~ Atalaia, para 
um logar de ca111po aprazi vel situado para a parte do Sul 
da tuesma Atalaia, legua e meia de distancia e do Rio Jor
dão J 14 de legua ; onde procedendo-se a exame do terreno 
e achando es,te com todas as circun1stancias e proporções 
necessarias, tanto em bellas aguas de que está cercado, 
cotno em n1adeiras de construir edificios, de que ten1 abun
dancia pelo circuito, como ein pedras de alvenaria e can
taria que são frequentes no logar, con10 em pastagem 
para os animaes, que não faltam: ahi se puzeran1 os p. ·: 
fundatnentos, e se fizeram as demarcações da povoação 
freguezia e egreja matriz de N. S. de Belem, para cuja Ere~ 
ção tinha o tnesmo reverendo vigario obtido Alvará de sua 
1\-lagestade. 

n En1 a mesn1a occasião tend.:>-se em vista as mais or
dens Regias a este respeito, se formara111 certas regras, ou 
capítulos do que pareceu n1ais convt:!niente ao bem. con
servaçã<.1 e aug111ento da n1esma povoação ao presente, vis
to que as autoridades que tén1 por offi.cio regular a policia, 
se acham tão longe co1no a villa de Castro, que daqui dista 
40 legoas rnais ou n1enos. 

CAPITULO I 

« Como esta é a primeira povoação funda1nental que 
se vae arig ir nesta conquista de GuarapQava, é tã9 impre
terível con10 necessario que na sua fundação se observern 
restricta111ente as formalidades por sua rviagestade prescri
ptas na carta Regia de Abril de 1809 . 

<< Portanto : As casas todas que nella se levantarem , 
serão separadas umas das outras, cobertas de telhas, e a 
povoação cercada de trincheiras ou fóssos, tud0 pelas ra
zões na carta Regia ponderadas. 

<< Ao que SI:! acrescenta, que nenhuma das ruas da po
vbação tenha menos de 100 paln1os de largura, que as pa
redes das casas sejam feitas de pedras, ou taipa de pillão, 
ou ao menos firmadas sobre esteios de 1nadeiras de cerne · 

I 
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e nen1 uma tenha de altura na frente n1enos de r 5 palmos, 
todas alinhadas, segundo a planta que levantou e offerece 
o reverendo vigario Francisco das Chagas Lin1a. 

1< E porque é necessario haver desde agora ond~ se re_ 
colhan1 os trabalhadores e 1nantimentos, se levantará fóra 
da trincheira, 1na3 debaixo da n1esma ordem, 'Uma rua de 
pequenas e ligeiras casas cobertas de palhas, as quaes, de
dois de concluída a povoação, ficarão servindo para estala
~em de passageiros. 

CAPITULO II 

<1 Determina sua Magestade na sobredita carta Regia, 
que etn todas as povoações que fore1n erigindo nesta con
quista, se houvesse de deixar uma lingua de ca1npo e mat
tos para logradouro cotnmum. Em obsei;vanda do que se 
proce,deu a consignar a _dita porção de terras adaptada
mente ao terreno de inaneira que ficasse e quanto possível 
ftJsse den1arcada pela mesma natureza, segundo este prin
cipio. Será o Rocio desta freguezia pela parte do Nascente, 
dividido por uma linha que córte de Sul a N?rte, princi
piando na barra que faz no rio Jordão u111 corrego denomi· 
nado Barreiros, até entestar no ribeirão chamado da En
trada. 

« Pela parte do Norte servirá de divisa o mes1110 ribei~ 
rão emqnanto corre de Este n Oeste; e, onde elle faz volta 
p1ra o Sudpeste, subirá a divisa por um banhado ou lagri
mal até descer o rio Coutinho, pois este Jagrin1al desagua 
para tuna outra parte. Pela parte do Poente servirâ de di-

•visa o n1ést110 rio Coutinho até onde nelle faz barra utn ri
beirão, que tem suas cabec~iras no capão redondo, por 
cuja razão ficará o mes1:10 capão de matto incluído no rocio 
da freguezia. 

CAPITULO III 

« A felicidade, conservação e aug111ento de un1a povoa
ção consiste em se tomaretn logo desde o principio certas 
medidas sobre o uso d'aquellas com111odidades que a •1atu
reza offerece; de n1aneira que se não destruan1. e venham 

• 

• 

S. J> AHA .~A' 

a faltar pelo futuro; portanto parece racional que o mes
mo co1n111andante que aqui estiver, haja de defender dos 
foros o seguinte: 1. 0 Que nenhuma pe:.soa nas mattas do 
rocio desta povoação faça roças de lavoura ao uzo do Paiz, 
por que costumando se estas a tstruruar cotn as cinzas dos 
arvcredos cortados e queimados, en1 breve anuos destroem
se bosques inteiros, resultando d'aqui virem a faltar pelo 
tempo e111 diante as 111adeiras de construcção ê até n1esmo 
a lenha para o fogo diario. 2. 0 Que ninguem no dito rocio 
ou nas terras dos Indios córte pinheiros para aproveitarem 
unicamente seus fructos, que por não estarem ainda ma
duros, não cahen1 por si 1nesmo das pinhas; nem os der- . 
ribem para serviren1-se dos galhos para cercas, perdendo
se o lenho maior que serviria par~ estructura das casas, 
nem os desfalquen1 de sua casca em roda, por que en~ão 
seccatn e se perden1 todo o lenh~ e fructos, que dariam an
nualmente. 3. º Que ninguem córte outros arvoredos fructi
feros 1nas que sejam silvestres, con10 sejam Gnabirovei ras, 
Jahoticabeiras e as Palmeiras de Butiá quE: dão fructo. es
pecioso, declarando que isto não é prohibir que faça1n as 
suas sementeiras nos campos e curraes estrumados ; por 
que então sendo lavrados ao arado, produzem toda sorte 

·de grãos excellentemente; nem que se sirvam dos pinheiros 
paraestructuras de suas casas, ne111 que usem em comnnun e 
indistinctan1ente dos fructos silvestn:.s, quando estiverem 
maduros, sem estragar os arvoredos. 4. 0 Que ninguem po
nha ten1erariamente fogo aos campos do rocio, ou dos ín
dios, setn ordetn ou licença do n1es1110 conun~,ndante ; e os 
que contravieren1 a isto são di~nos de castigos, por que 
não somente fazen1 o renovo dos pastos i11tempeslivamen
te, como destroem os capãositos de mattos, com que a na· 
tureza adornou estes can1pos e os utilisatn os seus habitan
tes. 

CAPITULO IV 

«Os índios e neophytos desta conquista estão aldea
clos, e:: as terras para sua vi venda lhes -foram concedidas 
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por sesmarias no togar da Atalaia, certos' de que ahi tnes
mo devem ficar permanecendo. O q'Je ha de particular ares
peito delles é que seja feita a separação do povo e dos sol
dados, sepnração que em todo caso é necessario fazer-se 
porque a nlistura em que até agora estiveram te111 ti<io un1 
dos maiores obices á perfeita conversão destes infieis. Não 
será permittido aos índios, especialmente mulheres, anda
rem vagando pe1a freguezia e seus contornos quando o 'es
ta somente se devem admittrir de assistencia os que forem 
chan1a<:los a serviço em quanto tr~balharem, os orphãos 
que forem dados a ganhar soldada, e os menores ou adul
tos que forem postos a aprender alguma arte liberal ou 
officio mechanico. E da mesma sorte será defezo aos sol
dados irem de passeio á aldeia; tem logor, contra os que 
obrarem o contrario, a disposição de S. M. a este respeito 
na n1esma carta regia de 1. 0 de Abril de 1809. 

CAPI'rULO V 

« Etn contemplação destes índios que naturalmente 
aman1 muitissitno todas as bebidas que podem embriagar, 
e não menos dos soldados, que tém feito n 'esta expedição 
manifesto abuso da aguardente que para ella trazem os ne
gociantes ; de onde tém nascido inun1eraveis desordens, 
é indispensavel.que se prohiba a in1portação deste gene
ro para esta conquista. 

CAPITULO VI 

11 Para se poder obter uma mais breve e facil commu
nicação desta conquista corn a villa de Castro, de que de
pende pela justiça, será conveniente se faça um officio á 
camara da mesma villa, requerendo a abertura de um ca
minho direito pelo bairro das Conchas até o campo do 
Cupim, em cuja estrada não s6n1ente se atalham 2 dias de 
jornada, como se evita a passagem de 3 rios caudalosos e 
in1petuosos no tempo das aguas, quaes são o Ilnbetuva, o 
das Almas e Guarauna, fazendo a 1nes1na proporção ou 
ainda melhor quando se queira seguir das Conchas para a 
villa de Curityba e Paranaguá, onde esta expedição e povo 
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se providencit-111 de Sal, e outros generos q1w vém de mar 
fóra. Por est~ fonna se houveram os capítulos por acaba
à os, os quaes sendo approv::ldos pelo Exni. Sr. General 
desta Capitauia, terão força de Estatutos particulares des
t a Povoação, e1nquanto nella não houveren1 outras autori
dades, qué tenham a seu cargo regular a Policia: do que 
se fez este Auto assignado pelo Tenente Coronel interino 
Antonio da Rocha Loures, e Vigario collado F rancisco <las 
Chagas Litua. Eu José Joaquim Marçal o escrevi.-Anto
nÜJ da Rocha Loures. Francisco das Clzagas Lima, n 

Em ro de Abril de 1825 os indios Do1 ins atacaram o 
aldeiamento da Atalaia, trucidando 28 indios 1nansos e 
sendo destruidos pelas chamn1as· todos os edificios, exce
pto a capella. Por essa occasião foi extincto o aldeiamento, 
mudando o Padre Chagas o resto dos indios ( d::t tribu Ca
mé) para o Covó, junto ao rocio da fregcezia. Nesse ataque 
o .Padre Chagas logrou escapar da morte, graç:.1s á dedica
ção de sei! escravo e amigo Reginaldo, que o conduziu ás 
costas. 

Retirando· se o Padre Chagas, em 1827, foi para a 
fregnezia de Belem o Padre Francisco de Paula Prestés, 
en1 Dezembro de r830, servindo até Agosto de 183 c1 epo
cLa em que se retirou para Coritiba. 

O Padre Ponciano José de Araujo serviu alli desde 
Abril de 1832, indo depois, em Agosto de r838, o Padre 
Manoel Cabeças de Castro, hespanbol, que se retirou em 
Novembro de i840. . 

E1n Fevereiro de 1843 o Padre Antonio Br~ga de 
Araujo parochiou aqu.ella egreja durante,.. algun1 tempo, 
sendo mais tarde distinguido com a nomeação de conego 
honorario da Sé de S. Paulo. Este conego falleceu en1 1885· 

A freguezia de Nossa Senhora de Belen1 fo\ elevada a 
villa pela lei n. 14 de 21 de Março de 1849. A lei n. 2 r de 
22 de Junho de 1850 deixou se1n nenhum effeito este acto; 

• 
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mas a freg uezia foi nova1nente elevada a villa pela lei n. 

12 de 17 de Julho de 1852. 
Em virtude da lei n. 54 de 2 de I\1arço de 1859, foi 

creada a co111arca de Guarapuava, a qual foi installada em 

3 de Julho daquelle anno pelo Bacharel João Antonio de 
Araujo Vasconcellos, seu primeiro Juiz de Direito. 

A villa de Guarapuava foi elevada a categoria de ci
dade pela lei n. 217 de 12 de Abril de I87r. 

A cidade está situada e111 logar extrtn1amente pitto
n:sco. á 111arge1n direita do rio Jordão, tributario do lguas-

/ su . 
Esta cidade é um dos mais interessantes centros de vida 

bucolica, deliciosament~ infiltrado de ar ameno e purifica
do pelo halito balsa1nico tlos sertões circumvizinhos. 

O municipio se faz digno de honrosa menção, não s6 
pela fertilidade e riqueza de suas terras , cobertas de bel
los can1pos e assombrosos sertões, como tambetn pela be
nignidade de seu clima, aconselhado aos doentes de affec. 
ções pulmonares, etc. 

E' o município mais Occidental do Estado do Paranã. 
Seus pontos extremos são: ao Norte o rio l vahy; a Leste 
a Serra da Esperança ; ao Sul o rio lguassú, e a Oeste o 
rio Paraná. 

. Seus limites são: começando pela mais alta vertente 
do lvahJ', na Serra da Espetança, ahi chamado Rio dos 
Patos, por esta abaixo até as divisas que incluem o terri· 
torio da antiga colonia Thereza, hoje fregu~zia Therizina 
situada á direita do lvahy, e por este rio abaixo até sua 
foz no Pa1aná, seguindo aguas abaixo até a contluencia 
do lguassú, por este acima até a foz do rio Palmitat,· por 
este acima até sua cabeceira mais alta no cume.da Se1ra 
da Esperança e pelo alto desta até encontrar a cabeceira 
do Rio dos Patos. 

Sua superficie total é ignorada. Ainda se acham de
sertas as riquíssimas zonas dos valles do Piquiry, Ivahy, 
S. Francisco, Iguassú e de outros pouco conhecidos. Ainda 
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está tambem inculti\ a fertil região que guarda as ruinas de 
Villa Rka no Espírito Santo, Asiento de la Tglesia, N. S. 
da Copacabana, Ciudad Real. Ontiveros, Santa ~Iaria la 
Mayor, etc. , a que nos referimos no correr do capitulo in
titulado Ruinas antigas. 

Se<rnndo Daniel Cleve, ~ vasta areado tnunicipio póde 
b 

ser calculada em 60.000 kiloruetros quadrados, sendo m ais 
ou n1enos a quarta parte composta de catnpos, e o restan
te de pinheiraes (catanduvas e faxinaes), e densas n1attas, 
onde se ostenta a luxuriante vegetação do clin1a intertro-

pical. 
A grande ca111pina de Guarapuava,com cerca 4.800 ki -

lometros quadrados, acha-se: situada no extremo E do n1u
nicipio, sendo regada por diversos affiuentes do lguassú, 
para cujo vatle declinam os can1pos em brand2s ondulações. 

Podé-se d1vin ir o n1unicipio em duas grandes zonas : 
ae chapadas. ou planaltos, e os valles dos grandes rios. 

A alturc:. d~ primeira varia entre 400 a r.ooo u1etros , 
don1inando n esta zona a a1aucaria ~o ilex, assim como as 
gratnineas. Nos valles do Ivahy, Piquiry, Iguassú e Pa
ranã a al tura varia entre 200 a 400 metros. 

Os grancies planaltos que correm de E O são limita 
dos, ao N. e O, pelas depressões dos rios l vahy e Paraná, 
e a chapada Austral pelas dos rios lguass.ú, Piqui1'11 e Pa· 
raná, sendo sulcadas 1nais ou menos profundamente pelos 
afluentes dos 1nenciona(los rios. 

A cadeia de n1ontanha que existe neste 1nunicipio é a 
Serra da Esperança, que, li1nitando-o a E, chega perto 
do valle do Iguassú, onde se inclina para S O, e corta o 
!eito deste rio no Salto da Victoria, 25 kilometros ahaix<> 
da villa do Porto da União, seguindo, arrancando por tnor
ros isola<los, p~ua os campos de Palmas e S. João. 

Para o NO. corre a dita serra formando as ramifica
ções da Serra de S. João, Serra da Pitanga, e apresentan· 
do ao N e O dos campos das Laranjtiras uma larga faixa 
de terreno bastante accidentado, correndo ramificações t!m 

•• 
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direcção ao valle cio Iguassú, que nesta parte teu1 dois 
grandes saltos e muitas corredeiras. Outro galho desce 
para o Paraná, fonnando o divisor entre os rios Piquiry e 
Iz1ahy; é a continuação da Se1ra da Esperança que para o 
S O despede ainda outras ramificações, bifurcando antes 
de formar o leito basaltico do Salto do Guayra, arrancando 
da n1arge1u direita co111 o nome de Serra de Maracajú, se
guindo a ramificação S a for111ar O- Salto àe Santa Maria, 
no lguassú. 

Comquanto não. seja conhecida a geologia da grande 
area abrangida pelo n1unicipio de Guarapuava, póde-se to· 
davia a:ffirmar que em sua maior extensão dotuinan1 as ro
cha:; eruptivas, notando-se claramente e111 meio da Serra 
da Espe1 ança, na entrada geral d0 sertão, a cli visa do ter
reno de transição, pertencendo ás epochas devoniana e car
bonífera, pelo qual corre o Alto Jvahy, do terreno vukani
co, onde apparecen1 os grandes diques de Trapp amygda
loide, da edade triassica. 

Ha, a O do ca1npo das Laranjeiras. na zona cortada 
pelo vali<;! do Alto Piqu-iry, grandes diques de diorites. E' 
nessa zona que appare\:em vestígios de cobre. 

No mun;icipio se encontram ainda diversas jazidas de 
agathas e de an1ethystas; no valle do Ivahy exis te sal 
ge1un1a, já explorado pelo fundador da Colonia Thereza, 
Dr. Faivre, e em muitos logares apparece sulfureto de an
timonio. 

Este vasto inunicipio é banhado pelos seguintes cau
dalosos rios : 

O lvalzy, que limita o n1nnicipio ao Norte, servindo 
de divisa entre os n1unicipios de Itubetuva e Tibagy; é pis
coso e corre por fertilissi1no valle de clitna a111eno. Ainda 
não está de todo conhecida até lloje a notavel região rega
da por este rio, en1 cujas ti1argens no seculo xvn a nação 
Guarany tinha importantes estabeleciment.os. O seu tri
butario de maior valor é o Corimbatahy, que tem sua on· 

S. PARA.NA' 

gem na chap~da do Cauipo l\lourão. Os affiuentes do Jva
hy, da margem esquerda, são : o Bello, formado pelo rio 
das Marreeas, que passa pelo aldeiamento deste nome o 

• 1 

S. Francisco, o Cachoeira, o Ligeiro, o Fax-inal, etc. Pela 
margem direita, além do Co1imbataliy, entram o Jvalzysi
nho e outros cursos d 'agua ainda pouco conhecidos. 

O Piqui·rJ1, qu~ nasce na fralita da Serra de S. João, a 
30 kilometros da cidade ele Guarapuava, e corre por t~rras 
ferteis, povoadas por indios Caingang-s. Recebe o rio do Co
bre, que corta o campo das Laranjeiras, e o rio Juquz'á, 
que nasce nos campos do 1nesmo nome. Abaixo de utn sal
to grande .que fórma neste logar, o rio é abundante de peL 
xes, apesar de ttr muitos ligeiros e pequenos saltos. Alli 
cr(tsce em suas margens a graminea ~hamada taquarussú. 
Logo adi~nte recebe pela n1argem direita o rio Cantuhy; 
e abaixo tem cn1 ambas as margens diversos tributarios 
.ainda desconhecidos. Da fo~ até a corredeira de Nhá Ba1 -

bara, o Piquú11 offerece boa navegação ; . 
OS. F1ancisco e o Jejuhy, affiuentes do Paraná abai-

. . . ' 
xo do Salto das Sete Quédas. 

O lguassú, que lirnita o ruunicipio ao Sul, dividindo
º da Republica Argentina e do 111unicipio de Palmas. Os 
SetlS affluentes da tnarge111.direita, que regatn as terras de 
Guarapuava, são: ·o Palmital, rio que divide ·a E con1 
terre!lOS do Porto da União da Victoria ; tem sua cabece?
ra na Serrá da Esperança, em frente a nascente do rio 
Cla10 ; seu curso é yuasi de N a b. P.erto da foz estão 
Sa~to da Vz'cto1-ia, onde ·estiveram acainpados o Te:nente . 
Coronel Affonso Botelho de Saiupaio e Souza, e mais tar
de o Ivlajor Felix 9a Fonseca, encarregado ein 1789 da de:-· 
n1arcação de limites da 1. • Com missão, por parte de, Portu
gal, e em r839, a tnrrna exploraclora:que, embarcando etn 
Cayacanga, desceu pélo Iguassú a procura dos campos de 
Palmas. O rio d1 Areia, bastante caudaloso, que tem sua· 
qrigetn na Serra da Esperança ; o Pimpão; o Jo1 dão, que 
co~re Rtila ·campina de Gu<i:rapuava, e recebe pela marge111 
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esquerda o Íraüm, o dos Bananas, o Pinhão, o Lageado 
Grande. e Reserva, e pela direita o Càscavel, .o rio das ilfor
tes, o Coutinho, o Campo Real e o Caracú. O rio Jordão ten1 
dois esplendidos saltos : o nuüs in1portai1té e pittoresco 
está no meio do campo, perto de u1na forrr1osa collina, na 
fazenda denoniir.ada Curucáca ; o out ro demora logo aci-
1na da sua foz no fguassú, pouco acüna do logar chan1ado· 
Districto Algodoeiro. 

O lguassú recebe ainda pela 111arge111 direita muitos 
affiuentes, ta~s como o Cavernoso, que nos campos de Gua
rapuava tem diversos tributarios; o Chagú, etc. 

O Paraná, limite do 1nunicipio na parte Occidental, 
<liyidindo-o do Estado de 1\'1atto Grosso e da Republica do 
Paraguay. Entre a foz do fvahy e a do Piquiry acha-se a 
)lha Grande ou das Sete Quédas, cotn 80 kilon1etros de 
co111p'I'itnento. Logo abaixo está o maravilhoso Salto do 
Guayra ou das Sete Quédas ; e deste á foz · qo lguassú se 
encon tran1 grandes corredeiras ; neste trecho, do I vahy ao 
Iguassú, desde os 23º a 25º 35' , de latitude, o caudaloso 
rio Paraná reune tudo quanto ha de pjttoresco, asson1bro
so e subli.rue. 

O Sr. Daniel Cleve fez observações meteorologicas em 
Guarapuava, de 1868 a 1876. Segundo ellas, a temperatu-

' ra n1edia do anno nos càmpos de Guarapuava (altura I.080 

metros) está entre l8ó8, e 19º 4 C .. No inverno desce o ther
·mometro raras vez~s abaixo de zero, chegandQ nos mezes 
de Dezembro a Fevereiro a 28º á sotnbra. 

As oscillações bruscas da temperatura atmosphe.rica 
dependem da direcção dos ventos; os mais frios são os S, 
S E, .e S O .; o vento E, chamado alli vento do mar, tam
bem é frio no inverno. 

Não ha estação das clni vas propriamente dita ; annos 
ha em que a região é açoutada por grandes temporaes ; 
em certos ann0s os invernos são seccos, em outros cabem 
muitas chuvas durante a estação invernosa ; mas com-

.. 
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mn111mente é nos mezes de Sete1nbro a Novembro que ellas 
são frequentes. 

Etn regra o te111po n1ais agradavel e . ménos huniido 
em Guarapuava é , o de Fevereiro a .Maio. Deste n1ez e111 
deante até Outubro as geadas são frequentes; assim co1no 
de Setemb.ro a Outubro apparecel.n ventos fortes e granizo. 
cahe neve raras vezes (1) . 

As observações barometricas e p1uvio111etricas não 
tê1n sido feitas alli co111 a regülaridade precisa, de modo a 
offerecere111 dados seguros. 

O cli111a de Guarapuava é uni dos inais salubres do 
Estado do Paraná. São a11i desconhecidas as n1olestias 
epiden1.icas, como a diphteria, a escarlatina, a variola, .o 
typho, as febres palustres; n1as apparecen1 enden1icamen
te as bronch~tes, as pleurisias, as pneu111Qnias, etc. Em 
certas estações do anno grassam dysenterias e diarrheas. 

A sypqilis, as affecções rheumaticas e leucorrheicas 
tambe1n são frequentes. 

Dnrante dois ou tres annos appareceu alli con1 certa 
intensidade a infl.uenza. 

À t erri ~el tnorphéa, antígàn1ente rarissitna no n1uni
cipi..>, tem se n1anifestado ultimamente, de n1odo a inspirar 
·serios cuidados, e tende a se propagar por rhe.io do conta
gio e da hereditariedade. 

! 

. A:ffinuam os sertanejos que en1 certas regiões de terre-
nos alagadiços e palustres do Baix o f vaily e Piquú/y rd
nam febres• intennittentes, o que é corroboradd pelos índios 
Caingangs, que evita1n cuidadosamente frequentar taes 
regiões, especialmente durante os tÍ1ezes de .Fevereiro a 
~1arço. 

Não se observa entre os 1noradores do campo a hyper
trophi~ do corpo thyroide (bocio)t n1olestia vulgannente 

( r) No in.verno. de 1882 cahiu abundante 11eveen1 
Guarapuava, durante 3 dias consecutivos. ·· 
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chan1ada papo, a qual s61nente se manifesta nos que resi
dem em certos togares das n1argens dos grandes rios. 

Existem diversas fontes de aguas mineraes em Gua
rapuava. Todas ellas se acham nos valles do Iguassú, Jor
dão, Cavernoso e Ivahy. 

Este valioso recurso t:herapeutico, distribuído profun
damente em diversos pontos do município, constitue uma 
de suas mais importantes riq~ezas naturaes. 

Relativamente á flora e á fauna do município de Gua
rapuava, podetnos dizer o seguinte, auxilia<lo pelos dados 
inestimaveis que nos proporcionou o illustrado escriptor 
Daniel Cleve, espirito superior que se constituiu apostolo 
do progresso guarapuavano e ao qual por vezes já tive
mos o prazer de nos referir no correr deste livro : 

O tropico de Capricornio passa pelo valle do Ivahye 
corta o do Paraná, entre a foz daquelle rio e a do Piqu.iry: 
logo, a flora deste immenso n1unicipio é a da zona sob
tropical. Entretanto, nos valles dos granàes rios, entre os 
9 e 11° de latitude, ella apresenta todos os caracteres, a 
exuberancia e variedade da zona intertropical, niesmo no 
valle do Baixo Iguassú, sob 25º 30' de latitude. 

A vegetação das terras baixas, com menos de 300 me
tros de altura, distingue-se da das terras altas, principal
mente da zona dos campos, cuja altura varia entre 800 e 
1 .ooo metros. E' lá que a in1ponente floresta virgem se 
mostra grandiosa e soberana, offerecendo uma notavel va
riedade de arvores e plantas. São abund.antes as paln1eiras 
~os fetos arborescentes, as leguminosas, rubiaceas, lauri
neas, apocineas e 1nyrtaceas e ostentam seus elevados 
troncos e compacta folhagem, ora lustrosa, ora tenra e de
licada, destacando-se aqui e alli as côres vivas das brome
liaceas que crescem na bifurcação dos galhos, as epiphy
tas, as trepadeiras, os cipós que se emmaranham augmen
tando a sua edade da folhagem , as elegantes orchideas, 
as colossaes gramíneas chamadas taquarussú, que tor-
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nam impenetraveis os togares onde crescen1 em .abur.da11· 
eia :-tudo concorre para dar uni aspecto caracterisco á 
maravilhosa floresta <1a antiga .e celebre Guayra. · 

Nas terr::is altas, domin.:i a araucaria, que, unida a 
certas gi·an1ineas-taquara, carahá, taquari, erisciu1na, 
potinga, etc., ao ilex, laurineas, myrtáceas, n1eliaceas, bi· 
gnon1iaceas, constitue o typo caracterisco da vegetação 
dos planaltos, ou campos. Estes e1n nada se assen1elhau1 
aos pampas do Sul, aos Lla.nos de Veneznela e aos Tabo · 
1eiros de vegetação rachitica e crestada pelo sul. O aspe· 
cto da campina de Guarapuava assemelha-se a certas ri· 
giões dos Campos Geraes, apresentando, porém, uma ve· 
getação 1nais vigorosa e Yariada. 

Os campos brandamente ondulados e sulcados pelas 
aguas dos rios Jordão e Cav.ernoso e seus affluentes, acotn· 
panhados por larga fita de matto, que vai engrossando 
para a banda das Larar.jeiras e Candoy ao extremo O., 

• • são ornados de ntuitos capões isolados, de diversos tama~ 
nhos e de gracioso aspecto, onde se encontram arvores 
proprias da zona, taes como imbuías, canetla8, aroeiras, 
ipês, cambarás, etc., sobresahiudo entre todas o n1agestoso 
pinheiro. 

Grande ê a variedade das plantas nos referidos can1-
pos', a aristolochia cymbifera e grancle variedade de smi· 
lax que crescem nos capões, synantherea, euphorbiacea, 
cucnrbitacea (espelina, taiuiá), nialpighiacea. apocynea. 
labiada, solanea, magnoliacea. cres~e1n alli abundant<::· 
n1ente junto ás gratnineas e matizando a<1ue1Ies vastos 
prados com alegres côres, fornecendo ao n1esmo tempo im· 
portantes recursos á 111edicina popular. 

No n1unicipio de Guarapuava se encontra grande nu
mero de anin1aes e aves, taes·con10: os micos; os bugios, que 
raras vezes se aventuram a sahir para o ca1npo, hàbitand~ 
de preferencia o n1atto virgem; o jaguar pr~to e pardo (on· 
ça preta e parda,--;Jaguará-êté-Pixuma dos índios); o leão; 
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a.jaguatirica; o gato do matto; o guará ou lobo vern1elho, 
qut já vai se tornando raro nos ca1upos; a arirãnha; o coa
ti ; a capivara; a cotia ;. a prt:á; o tan1anduá-bandeira e o 
tamanduá-mirin1; o veado branco, que vive c1n n1anadas 
nos can1pos ; o veado pardo e o viril, n1enor qve o prece
dt:nte ; a anta, que tende a se extinguir; os porcos do 
malto ; o tatêto, etc_ 

.Na classe das aves sobresahen1: a perdiz, a codorniz, 
o iuhambú; o tnacuco; o jacú; o jacu-tinga; o mutu111; o que
ro-quero, que vive nos ca111pos, ao redor das lagoas; a sara-

. cura ; a cegonha ; o colhereiro ; a garça branca e cinzenta; 
o guarauna ; o pato ; a 1~1arreca; o tnergulhào; o papagai~, 
iuuito abundante e de differentes especi.es ; a 111aracanã, 
o xarà, •>periquito; a arára; o sabiá; v inhapitn, a araponga; 
o urubú ; o caracará; o gavião de pennacho e branco; o 
caburt?; a curuja; o tucano; o pica-pau; o cuco; t: esplendi
da variedade de colibris. 

São 111ui piscosos os rios Paraná, fvahy 1::: Piquiry. 

c o111 relação ao vovo autochtone da zona que ora es· 
tudamos, muito ten1 dicto o Sr. Danid Clt::ve, t:specialmen
te pelas colu1u tlas d' O Guayra, publicado na cidade de 
Guarapuava, e um elos mais itnpvrtantes orgàos da Im
prensa Paranaense, por discutir assumptos de magna i111-
portancia_. 

São do alludido escriptor as palavras seguintes: 
11 Já pertence á historia a epocha en1 que uma grande 

parte da naçàv Guarany rt'sidia 11as ferteis terras do Guay
ra, cacique afamado e st:nhor da vasta região abrangida 
pd1J municipio de Guarapuavr, cujas tabas assentavam 
junto ao salto grande do Paianá, a que deo o nome. 

« Povoadíssimos t"ra111 os ricos valles do Ivahy e Para
napaneu1a, con10 attestaui os hist0riaclores hespanhóes e 
os chronistas da Co111panhia de Jesus : o erudito Padre 
Lorenzana afirm.l que só nJ valle . daquelle rio havia o nu-
111er0 de 300.00::> indios, qne foran1 cc:tech:sados pdos je-
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suitas, entre . os quaes se distinguia o venerando Padre 
l\1ontoya. 

« Resi<iiam as familias indigenas em pequenas chaca
ras, onde cultivavam milho, arroz, feijão, canna de assu
car, fu1110, algodão, etc., occupando-se -as indias, alé1n da 
tarefa do:nes6ca, em tecer pannos de algodão, e preparar 
o tabaco para a exportação, sendo estes generos 1emetti
d0s para Buenos Ayres. 

11 l\1as não teve duração a pacifica e prospera colonia; 
em 1632 cahira1n os paulistas (rnameluco's) sobre Vilht .Ri
ca e outras !JOVoações florescentes, que foram destruidas a 
ferro e fogo. Então houve o exodo do povo guàrany., fun
dando os Padres novas reducções em Paraguay, Corrientes 
e Missões do Uruguay. Até os moradores de Santa Maria 
la l\1ayor, dn grande salto do Iguassú, en1igraram, :eceian· 
do-se dos paulistas . 

u Desert'a ficou a t erra do Gnayra, e não é possi vel 
averiguar em que epocha desceram os índios Coroados das 
chapadas da serra dos Cayap6s, alastrando-se pelos val1es 
do Piquiry e Ivahy, até os campos de Guarapuava, vindo 
outros pelo valle do Paranapanema e subindo pelo Tiba
gy aos Campos Geraes. Pelo sertão da margem esquer
da do Io-uassú adeante residiam os ferozes Xocrens, que o 
tanto embaraçaram em 1790 a 1.• Conunissão demarcado-
ra de 1in1ites entre He!'panha e Portugal. 

,, Convem restabelecer a verdade · a respeito da funda· 
~ão das povoações de Villa Rica, Ciudad Real e Ontivero~, 
que 1nuitos escriptores attribuem aos Padres Jesuitas : fo
ran1 os hespanhóes os fundadores daquelles ephemeros es
tabelecimentos. 

11 A vi11a de Onti veros teve por fundador o capitão 
Garcia RodriguEs de Vergára, no anno de 1554, que collo · 
cou-a na margem oriental do rio Paraná, pouco a~ima do 
Salto do Guayra. Reconhecendo, porém, ser insalubre o si
tio, em 1556 Rui Diaz MeJgarejo trasladou-a para Ciuciad 
Real del Guayra, por ordem do governador D. Gonçalo de 

' ' 
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l\iendoza, assentando a dieta povoac;ão na n1argem direita 
do rio Piquiry, junto á sua confluencia no Paraná. 

« En1 1576, estando no governo o celebre D. Juan de 
Garay, 1nandou este a Rui Diaz de Melgarejo á provincia 
do Guayra com instrucções para levantar em sitio apro
priado un1a noya povoação. Começou Melgarejo a c::difical
a em distancia de duas leguas do rio Paraná; 111as, não 
agradando-lhe a localidade, <:-scolhe11 logo depois outro sj
tio mai~ aprazivel na confluencia do rio Corumbatahy (1) 
no valle do Ivaby, chamando a no~a povoação Villa Rica 
do Espfrito Santo~ foi esta que chegou ~o n1aiur grao de 
prosperidade. 

11 Depois fundaram os Padres Jesuítas algumas redu
cções de pouca -in1portancia, co1no Asiento de la Iglesia, 
no valle do Ivahy, N. S. de Copacabana, no Piquiry) e, ou-· 
tras, que logo foram . abandonadas~ F o_i nas marge;1s d~ 
Uruguay e no. Paraguay que elles desenvolveram o seu ad~ 
miravel systen1a ·de catechese; foi lá que el~és. fundara111 o 
estupendo poder theocratic0, que as::;on1bto:u o 111undo e . 
çausou receios ãs côrtes de H espanha e Portggal , a ponto 
.dt! re.,olveretn · essas potenci~s a extincção _da ordem ~ .. f:> 
anniquila.mento da grande Republica do Uruguay e Par.a-. 

guay. _ 
<e Vou aind~ accrc:scentar algumas palavras s~bre os · 

primitivos habitantes ~estas .regiões: 
11 Diverg{"m :lS opiniões acerca da orige1n · ~ -. migração 

da nação guarany, ·e, embora alguns hon1ens . co.u1.petentes 
tenhan1 feito estudos ethn,ologicos ~las raças · encqntrada~ 
no Brazil , em tetnpo de sua descob~rta, é de lamentar .que, 
á vista da obscuridade que envolve estas q ~estõesf . · est~j'a~ 
inos a -perder d1arian1ente n1a.~e,riaes precios-os, inqi~pensa
v~is p~.r~ a recons~rucção da hist~ria :aa inaior nação-gti:er-:~ 
reira da Atuerica. · :--. .• 

' . 
,. . .. , ~~ . 

.(t) Achamos 1uais a~ertaclo éli:zer C.Orz'mbatàhy~ió .do: 
peixe cori1n batá.. ·· 
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« Pensan1 l\Iartius e d 'Obigny que o berço dvs Tupys 

foi a região tnontanhosa de Cachabamba e Chuquisaca, 
extendendo-se d 'alli para o N O e S. Outros opin~m pelas 
n1igrações, partidas do centro guarany, de S. para N., e 
ao longo da costa 111ariti111a, baseados no facto de ser o 
idioma deste povo mais puro que a língua tupy, que é con
siderada ·dialt:cto do guarany. Outros, em fim, entend.:ru 
que, se tendo pelas 111odt-rnas investigações encontrado 
maior affinidade entre os Caraíbas e Tupys do Norte do 
que coni os Guaranys, as migrações effectunram-se de N. 
para S. 

«Não me convencen1 as razões em que se estribatn as 
opiniões daquelles sabios, e direi o motivo porqi.1e. 

« Acredito que a nação Guarany-tnpy effectuou sua 
tnigração de E para O., espalhando-se por todo o territorio 
do Brazil, desde o Amazonas ao Prata, desde-o littoral ao 
rio Paragua'.)7. Apoio minha opinião na tradição daquelle 
povo e nos ensina1nentos <la etbnographia pbysiologica e 
ethn~graphia linguistica. 

« A tradição é esta : 
« En1 tempos mui remotos aportara111 en1 grande~ ca

nôas ã costa do Cabo Frio dois innáos, Tupy e Guarany, 
com suas famílias. Não encontrando na terra sêres huma
nos, e apenas anin1aes e feras desconhecidas, resolveran1 
estabelecer.se, prosperando grandemente a nova colonia 
em vista da abundancia de caça e pescado, da fertilidad~ 
do solo e atnenidade do clima. 

« Aconteceo, porén1, romper a discordia entre os dois 
irmãos. e foi assiu1 : Tinha a tnulher de Guarany um pa
pagaio 1nui palrador, e desejando a mulher de Tµpy pos
sHil·o, foi pedil-o á cunhada que não lh 'o quiz dar. Des
gostosa pela recusa, exigio do n1arido que fosse pedil-o 
por sua vez, pois queria absolutamente ter aquella ave en1 
seu poder. Nada, porém, conseguio Tupy da cunhada e do 
innão que não estava disposto a fazer intervir sua auctori 
dade para satisfazer o capricho da esposa do irmão isto 

• 
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deo motivo a que os animos se azedassem por tal fonna a 
ponto de se torna~ inevitavel a guerra ~ntn: as duas tabas. 
Mas Tupy, que era o mais velho e prudente dos dois ir
mãos, não consentiu que as coisas chegassen1 ao extremo; 
chamando Guarany, propoz-lhe a separação de seus toldos 
dando-lhe a escolha da nova patria, no que.conveio este, 
emigrando para o Occidente, ficando Tupy naquell::is terras. 

''E' o que narra a tradição tupy-gua1·any. 
<< Póde ser que 1uuitas tribus descendentes desta raça 

tenham esquecido os factos mais notaveis de re111otas eda
des; o povo Guarany, paré1n, guatdou religiosamente a 
singella historia da vinda dos seus antepassados ao Brazil, 
tran~nlittida '1€:- geração a geração pelos anciãos da nação. 

«Seja como fôr, o que parece certo é que os guaranys» 
multiplicando-se prodigiosamente, desceram, guiados pe
los rios Paranapanema, Tibagy, Ivahy e Iguassú, para as 
n1argens do Paranã, e só detiveram-se en1 sua n1archa n1i
gratoria quando chegaram ao rio Paraguay, onde topa
ram con1 outra nação numerosa e aguerrida, diversa em 
usos, língua, leis e tradições. 

<< P6de considerar-se este rio como a grande linha de 
den1arcação entre as raças oriental e occidental. Qual des
tas duas raças e.Jcontrou a outra jã occupando o paiz, será 
difficil detc::rminar; inclino-me á opinião de haver a raça 
àndina soffrido os ultitnos choques das migrações vinuas 
do N. e O. ; pelo menos a entrada de l\tlanco Capac, o wais 
celebre dos colonos americanos, o fundador da dynastia e 
religião dos Incas, foi <1 mais recente invasão que antes de 
Christovão Colo1nbo teve dt registrar o continente Sul
Americano. 

(( Deixo de adduzir as minhas razões, baseadas na 
ethnographia physíologica e linguistica, porque sua expo
sição levar-we-hia longe demais .n (r) 
-- - .. 

(r~ E1n um bell_o artigo escripto com muita erudição 
e pubhLado na Revista Pa1anaense, pag. 242, o Sr. Daniel 
Cleve trata mais demoradamente desta questão. 

~ • .PAJtA~A' 

O vasto município de Guarapuava reune importantís
simos ele1ne11tos de riqueza natural ca.pazes de tornal-o 
uni dos 111ais importantes centroc; industriaes, não só do 
Paraná como tambem do Brazil. 

As florestas que cobre1n os terr~nos margiuaes do 
lguassú, do f vahy, do Piquiry, etc., são itnponentes e reve
latn a maravilhosa fertilidade do solo que as alilllenta. 

As terras produzem ad1niravelmentc cereaes, canna 
de assucar, c~fé, tabaco, algodão, etc .. Ha alli logares 
onde o milho produz espantosamente, dando o feijão 120 n 
140 por I. Entretanto, a exportação de pro<luctos agríco
las é quasi nulla devido a falta de indttstria translocadora . . ' 
isto é, a que se occupa do transporte das tnaterias prin1as 
e dos productos do trabalho dos Jogares da sua producção 
para os do seu consumo. 

Infelizmente Guarapuava não dispõe até hoje <iene
nhuma estrada de ferro, sendo as 1uercadorias transpor
tadas por pessitnos caminhos, ãs costas de aniruaes, com 
grande dispeudio e grande risco. 

Mas Guarapuava serã um riquíssimo entreposto c0 n1-

mercial, quando alli chegar a locomotiva, que trouxe â 
tran~locação dos pruductos um melhoramento da mais 
a!ta valia. Collocada no seio de uma natureza encantado
r~, offer~ce aos enfermos um clima privilegiado e ac s espi
ntos fatigados o goso da vida campestre. 

, Póde-se dizer que a. criação <lo gado é a unica indus
tria de Guarapuava, a qual deixa entretanto 111uito a dese- 1 
jar por ser feita pela velha rotina, sen1 nenbun1 dos edifi~ 
cantes ensinamentos prescriptos pela zootechnia. 

A area ~o terremÓ u1unicipal é composta d~ campos e 
ma ttos f erte1s e regados por boas aguas. 

A cidade estâ situada em uma btlla collin~. escolhida 
com louvav~l tino e previdencia pelo Padre Chagas l,itna. 

Os habitantes de Guarapuava não se distinguem da 
pop'.llação de Serra-acima : têm os mesn1os habites a 
mesma indole, os mesmos defeitos e as n1es~as virtudes. 

,,. 

• 
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Os principaes edificios publicos d~ cidade são: a Egre_ 
ja l\1atriz, edificada com dinheiro obtido por subscripção 
lançada no município, concorrendo o Visconde de Guara
puava com quantia superior a - dez contos de reis; o Paço 
Municipal, onde tambem se ac}la a Cadeia; o Ti.teatro San
to Antonio, assin1 denominado etn honra ao Visconde de 
Guarapuava (Antonio de Sá Camargo), u1n dos seus maio
res protectores, ( l) ; este theatro, construido a expensas do 
p0vo, foi inaugurado a 18-de Dezembro de 1887, tendo as 
obras con1eçado en1 _r883, sob a intelligente e dedicada <li-

._ recção do Dr. Ernesto Dias Laranjeira, no1neado Juiz de 
Direito da comarca de Guarapuava a 22 de Fevereiro de 

_-187 3 ; e o te111 plo maç0nico da Loja Philantropia Guara-
puavana. . 

As construcções são diffi.ceis em Guarapuava, em vir
tude da falta de cat e areia, sendo esta con<luzida do sopé 
da .... ">erra da Esperança. 

PALMAS 
Na Priu1eira parte deste livro se acha a tradição es

cripta, com relação ao deicobrimento do<; campos de Pal-

( r) O venerando Visconde de Guarapuava, cµja vida 
constituiu um lo'ngo apostolado do be111 no Paraná, retra
hido"e superior a todas as vaidades do mundo, foi incansa
vel erp. pro1nover o adeantamento da cidade, onde residiu 
durante 70 ·annos. Nasceu na Palmeira, em Dezembro de 
1807, sendo seus progenitores Antonio Joaquim de Camar
go e D. Mathilde Umbelina da Gloria, irmã da finada Ba
ro11eza do Tibagy. Ainda n1uito moço foi para Guarapua-

. va, afim de administrar a estancia de seu pae. Isto em 
1832, tempo etn que os índios ameaçavam os habitantes da 
povoação, onãe muitos critninosos iam cumprir pena de 
degredo. Um dos maiores serviços por elle prestados · foi 
mallogtar uin plano de assalto â povoação por desertores e 
índios, pois, te"ndo conhecimento do plano criminoso pór 
uni -dos cuplices, deu tão energicas· providencias que, no 
dja determinado para o assalto, oq conspiradores encontra-

• 
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inas, feito por antigos. Paulista~, hotuens arrojados, de ha
bitos fragueiros e dados a emprezas itnportantes. 

Após a fnndação do aldeiamento de Guarapuava, o 
Tenente Coronel Diogo Pinto_ de Azevedo Portugal teve 
noticia de <I.Ue ao Sul da região explorada havia um exten
so 'campo, dominado apenas por hordas bravias. Não s·e 
sabia ao certo a localidade do .referido ca1npo ; , n1as dizia1n 
alguns índios já cate<'hisados que elle den1orava na parte 
Meridjonal de Guarapuava, entrei:osto aos dois pontos 
u111 grande sertão. que asylava grande numero-de aboríge
nes. 

• De 1814 em deante o commandante da expedição nian
<lou diversas vezes explorar o tErritorio ,. no intuito de 
abrir unia vereda destinada a C<.>t:n1nunicar por aque11e la
do a Provinda de S. Paulo co1n a do Rio Grande de Sul ; 
tuas só eµ1 1819 é que Atanagildo Pinto ~tfartins logrou 
levar ~a effeit9 esse desideratum, tomando por guia o valen
te e prestigioso cacique jongong. Este indio, para evitar 
algum eucoutro ~0111 as hordas que do1ninavam o sertão 

ram forte resistencia, ·sendo rechas8ados e muitos feitos . . ·. pns1one1ros. 
Occupou qifferentes ~argos publicos, foi deputado pro

vincial em diversas legislaturas. ê, na reorganisação da 
Guarda N acional, foi nomeado Coronel Comtnandante. 

Durante a guerra do Paraguay, o Coronel Sá Ca111ar
go auxilio'u muito a Patria com donativos e contingentes 
de voluntarios, recebendo como galardão destes serviços e 
titulo de Barão de Guarapuava, sendo n1ais tarde distin
guido cGn1 a v~néra dt Visconde, por occasiãõ do ministe-
rio de Sinin1bú. , . 

· · A caridaâe er_a a sua religião, e nu~ca o Visconde de 
Guarapuava deixóu de concorrer com valiosos donativos 
para etnpn~hendin1entos n1oraes e materiaes. Falleceu no 
dia 7 de .Novembro de 1896, ás 9 horas da manhã, na edade 
de 89 annos. 

Sirvan1 estas linhas de purissima e singelJa ho1nena- . 
-gem á sua memoria. 
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que deveria ser atravessado, deixou de entranhar-sP. por 
elle, seguindo tn1 direcção do Nascente. Esta precaução 
motivou o descobrimento do campo de Palmas, com o qual 
os sertanejos toparam inesperadamente. O campo foi atra
vessado e, naqaelle 111esmo anno, foi aberta a proj ectada 
vereda, que attingiu até aos campos da Vacc~ria. 

Decorridos 16 annos, foi ó ca111po de Palmas nova
mE:nte percorrido pela comitiva chefiada pelo 1\1:\j or José 
de Andrad~ Pereira que, em priucipios de 1-laio de 1836, 
entrou no sertão em procura do Capitão José de Sá Sotto
maior, (1). 

Por indicações dadas pelo referido Major l\nd-rade, a 
respeito do ca1npo de Pahnas, dirigiram-se para alli o in
dio Miguel e 1nais 6 companheiros, todos do aldeiamento 
de Guarapuava. Explorado detidamente o ta1npo, foi de
terminado um ponto de partida etn direcção ao aldeia
meuto, e por alli entraram os sertanejos, abrindo picada a 
facão, chegando a Guarapuava em menos t empo do que o 
gasto na precedente excursão. 

Em vista das novas informações obtidas do campo de 
Palmas, algllns moradores da povoação de Guarapuava, 
sob a direcção de José Ferreira dcs Santos, seguiram afin1 
de estabelecer estanciait no campo que offerecia grandes 
vantagens á industria pastoril. Em egual tempo, porén1, 
e com o 1nesmo intuito um outro grupo, pondo á sua fren 
te Pedro de Siqueira Côrtes, partiu para aquelle campo, 
por vereda diversa da que tomára Ferreira dos Santos ; e 

- --- ·---
• 

. . (1) Este tropeiro, etn sua ultima viagen1, foi presa dos 
indios do s~rtão de Guarapuava, que o atacaram n1atando 
toda a sua comitiva. Deu-se este facto no dia 23 de Julho 
de 1832. Os cadaveres foran1 encontrados menos o do Ca-. ' 
p~tão José de .Sá .Sottomaior , pelo que se espalhou a noti-
c~a d~ que os 1nd1os o conservavam prisioneiro. Esta noti
cia foi .tomando v~lto, pela confirm~ção de alguns indios já 
~atech1sados que tam caçar no refendo sertão ; de sorte que 
isto se tornou crença geral e induziu os parentes daquelle .. 
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encontrando-se as duas con1itivas, suscitou-se forte atterca
ção, relativan1ente á prioridade da occupação do campo. 
e se daria lamentavd confiicto se não fôra a prudencia de 
Ferrefra e outros, que conseguiram serenar os animas exa
cerbados entr~ndo em accordo 

Povoado o can1po, a Assen1bléa Provinch~l de S. Pau
lo, para segurança dos n1oradores, creou alli uma compa-
11 hia de tnunicipaes permanenti::s, pela lei de 16 de l\larço 
de 1837. Erigiu-se alli uma povoação que logo foi elevada 
a capella cura<la, co111 as auctoridades correspondentes a 
esse predican1ento. 

Etn 1844 j á existian1 alli 37 estancias pertencentes a 
Paulistas, todas occupadas por n1ais de 36.000 anin1aes ca
vallar e bovino. 

Prosperando satisfactoriamente a povoaçà.o d~ Palnta:). 
foi ella e levada a fregnezia, sob a invocação do Seubor 
Bom J esus, pela lei n . 2 2 de 28 de Fevereiro de 1855, ob
tendo o predican1ento de villa pela lei n. 484 <le 13 de Abril 
<l e 1877. 

Pela lei n. 968 de 2 de Novembro de i 889 foi restaura
da a comarca dt! Palmas, sendo a villa elevada a categoria 
de ci<.lade pela lei n. 233 de 18 de Dezembro de 1896. 

O 1nunicipio é composto de grandes campos e mattos 
abundantes de herva-n1atte e de boas madeiras de construc
ção. 

-------·-----
supposto pris ioneiro a procural-o, auxiliados pelo Gover
no da Provi ncia de S. Paulo. 

O J\ilajor J osé de Andrade Pereira, um dos parentes do · , 
Capitão J<,sé de Sá, fo i o escolhido para chefe da expedi-
ção, que, em princípios de Maio de 1836, entrou pelo ser-
tão a procura do prisioneiro. Apesar de muitos esforços 
envidados. nunca este foi avistado pelos que o procuravam 
com o mais extren1ado interesse : apenas tinham noticias 
delle por n1eio ele escr iptos que fazia em cascas de palmi-
to, dizendo que era vigiado rigosa1nente e indicando o ru-
mo pelo qual os índios o conduziam. 

• 

..... . 
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Os campos de Palmas são os melhores que possuünos 
para a industria pastoril ; mas. apesar disto. apesar da boa 
fama de que gosam, é comtudo indispensavel <lar sal âcria
ção, para fomentar a engorda do gado; isto den1onstra que 
elles não p6de1n competir con1 os do Rio Gran<le do Sul e 
com os das R~publicas do Prata . 

O município está con1prehendido entre os caudalosos 
rios lguassú e Uruguay. 

Nas n1urgens do C!iophn, affi.uente c;lo Iguassú, be1n 
como nas dtste rio, a vegetação é egual a da zona intertro
pical. Ahi se encontram arvoredos que só apparecem n·as 
regiões quentes, fazendo crer qne o café, a canna de assu~ 
car e outras plantas sensíveis á geada p6dem ser cultiva
das alli com grande successo. 

Em tão vasta area é difficil encontrar-se utna planura: 
os proprios ca1npos 1nesmo apre_sentan1 configuração visi
velmente ondulosa. O curso ruidoso dos affluentes do 
fguassú (. do [!ruguaJ' e suas muJtiplss cachoeiras são 
uma prova cabal da differença de nível que ha nesta faus
tosa região. 

A Se1ra da Fartura corta a estrada que da cidade se 
extende até o Can1po-Erê. 

Palmas tem deante de si um tuturo importante, devi
do ás suas grandes riquezas naturaes. Seu clima saluber
rimo é aconselhado como exceJlente· refugio para os tuber
culosos. Alli a temperatura passa por differentes grada
ções, segundo a dissimilitude das alttu.is. Nas proximi
dades, porém, dos logares baixos e alagadiço~ as febres 
intermittentes apparece1n com alguma freqúencia. 

E' raríssima alli a tuberculose puhnonar, e são quasi 
desc0nhecidas as epide1114as. a excepção da coqueluche e 
do saran1 pão. 

As molestías agudas do ap·parelho respiratorio são fre
quentes, mas em geral benignas. As detnais enfernlidades 
não offerecem caracter alguru especial. 

A temperatura mínima é de 6 º abaixo de zero (de 

.. 
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l\'!aio a Julho) e a 111axima do verão varia entr~ 20º centí
grados. 

A zona proxima do rio Uruguay possue magnificas 
florestas de htrva-n1atte, sendo este producto exvortado 
por meio dos rios Paraná e [!ruguay. 

O reino inorganict>, posto que interessante pelo lado 
geologico, poucas riquezas apresenta: Além das rochas ba
salticas, que mo~tram seus prismas regulares en1 differen
tes localidades, encontra1n-se varias argitlas e entre ellas_ 
o kaolino nos terrenos de alluvião antiga. ·· 

A lavottra está ainda muito atrazada em Palmas, por 
falta de braços e sobretudo de i11eios 'faceis de tran~porte. 

Estradas ba, porén1 pessimas, taes con10 : a que vtm 
de Nonohay (Rio Grande do Sul) passando pela colonia 
n11litar de Chapecó; a que vai á vílla da Bella Vista, 

. Ca1upo-Erê e Republica .Argentina; a que vai ã colonia 
militar do Chopim ; a que partindo da cidade segue para 
Guarapuava, passando pelo povoado · da Mangueirinl1.a ,
a que segu.e para S. João e villa da União da Victoria ; a 
que vai ao Rio do Peixe e Campos Novos, terras invadidas 
pelos Catharinenses, apesar de sabt:rem que foram t:llas 
descobertas e povoadas pelos Paulistas, que aS transferi
ram aos Paranaenses. 

A industria pastoril é a unica que tem se dese.nv.ol · 
vido e111 Pahnas, devido aos ayultados elementos de pros
perida<;le que as terras offerecem para esse fi111. 

Ha etu Palmas grande nun1ero de indios, muitos dos 
quaes já catechisados, qtt~ se empregam ·na lavoura . . 

No te1npo da descoberta t povoamento dos campos de 
Palmas víviam all,i algumas cabildas, dentre as quaes so
bresahia a chefiada pelo intrepido ' cacique Viry. Estt>- in_ 
dio, reconhecendo a con veniencia de confraternisar com os 
,que se apo'ssavam 

1
do t~rreno, chegou-se a elles e prometteu 

não hostilisal-os d~ modo algum. Sendo bem recebido, 
como era natural, tránsferitt seu toldo para junto da nas- . 
cente povoação. Como prova de reconhecin1cnto pela ge-

• 
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nerosidade com que fôra acolhido, propoz-se Vin• a defen
der seus novos alliados contra os ataques das hordas dis
sidentes, e logo deu provas de sua lealdade, c1)nforme se . 
vat ver. 

Vaiton , o cacique de uma das cabildas que não podiam 
se conformar com a permanencia d<•S portuguezes que lhes 
con~scavam as terras, chegou-se a Viry e o convidou 
para auxilial-o no intuito de exterminal-os. Este, porém, 
fiel á sua promessa, repelliu co1n altivez a proposta de 

' 'Vaz'ton, verberou o seu plano criminos0, accrescentando 
1 

que não deveria faltar ás adhesões prestadas aos novos 
habitantes do terreno. 

Vaiton retirou-se despeitado, architectando unia vin·· 
dictá terrível e desferindo anathemas contra aquelle que 
ag-ora se tornava seu emulo. 
' 

pecorridos alguns dias, após a entrevista dos dois ca
ciques, o alojamento de Viry foi ·inopinada e brutalmente 
atacado por Vaiton, em altas horas da noite. Travou-se 
então renhida peleja, em que cahiram mortos alguns indios 
alliados, cabendo todavia a victoria ao desten1ido Viry . 
Este chefe valoroso, conhecéndo todos os accidentes topo
graphicos ·ao theatro da lucta, acossou propositalmente o 
inimigo em direcção a um itaimbé (1) existente junto da 
povoação, onde se despenharam e morreram n1uitos dos 
aggressores. O combate foi renhido, fugindo espavoridos 

·os que· não fora1n sacrificados nessa pugna terrivel. 
En1 outras occasiões difficeis Vi1J' éontintiou a dar 

provas .de sua valentia e lealdade. A sua bravura e a dedi- · 
cação que lhe votavam os seus co1nn1andados, em numero 
de cem iadividuos, erguera1n-se em torno da povoação 

.. 
(r) Despenhadeiro, precipício. E' vocabulo tupy, eom· 

posto de /ta, pedra, rochedo; e aimbé, afiado e tambem 
aspero como pedra pomes para raspar. (Montoya). Alguns 
-dizem taimbé. 
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como trincheiras fonuidaveis contra os assaltos do gentio 
insurrecto. 

Ainda ha hoje que1u amaldiçõe o plano de Vaiton , na 
verdade sin'istro; ruuitos ainda maldizem da ira daquelle 
que se revoltou por se ver espoliado do unico bem de valor 
que possuía - a terra, aquella terra amada que herdou de . 
seus avoengos, assim como estes a herdaram da natureza. 
Nós, porém, con1prehendemos a revolta · justissima, o 
procedimento desesperado do indio : as suas mattàs esta
van1 sendo· destruída::; pelo fogo, as suas cabanas por vezes 
se tornaram antecatnaras da 111orte ! . . . . ' ' 

Em relação ã:; terras dêstinadas aos aborígenes, é 
grande a injustiça de que elles têm sido victiluas,. Senho
res primitivos do terreno vástíssimo que ha poucos annos . 
os conquistadores repartian1 entre si, com o direito da 
força e superioridade da bala sobre o arco e afrecha, estão 
hoje os pobres selvagens sem terras para nellas viver tran
quillamente. 

Victo1ino Condá, chefe da principal horda que occu
pava aquella zona, muito contribuiu tambem para o bom 
exito do povoamento de Palmas, em ~ompanhia· de· sua 
mulher Chaneré. Nos trabalhos da abertura da estrada de 
Palmas a Corrientes, r<:alisados en1 r866 pelo Engenheiro 
Jeronymo Rodrigues de ~loraes]ardim, 37 indios dirigidos 
por Condá prestara111 relevantes serviços ao chefe da com. 
missão acima referido, quer defendendo-o contra correrias 
de indios bravos, quer na abertura de picadas, etc. 

Os habitantes de Palmas são leaes e morigerados, po
rén1 pouco propensos aos e1nprehendimentos conducentes 
á prosperidade e á opulencia. 

E' este o caracter geral da população "do interior do 
Estado : trabalham negligentemente para supprir as ne
cessiçlades quotidianas, contentando-se em legar, como 
herança a seus filhos , a casa oude nasceram e o terreno 
fertil que os alimentou. 

' 
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Etn nossa opinião, para o tnnnicipio de Palmas attin
gir ao grau ae prosperidade que lhe está rt:servado, neces
sita apenas de dois elen1entos: vias de comn1unicação fa
ceis e economicas e braços para as lidas ruraes. 

~:C::C....~..A.S 

GUARA.TUBA 
Esta villa t~ve con1eço em 1656. Como tivéssem então 

muitas pessoas da Capitania de S. Vicente se estabelecido 
nas n1argens do .rio Sahy, n'a parte:: do continente que está 
entre o canal chamado rio S. Francisco e o rio Guarotuba, 
trataram de levatar uma capelta, sob a invocação de Nossa 
Senhora do Bom Successo. 

Em 27 de Abril de 1771 foi a freguezia de Guaratuba 
elevada a villa, com a denominação de vüla de S. Luiz (1), 
por portaria do .Governador da Capitania de S. Paulo, Ca
pitão General D. Luiz Antonio de Souza Botelho e Ivlou-. 
rão, conforme se v.ê do seguinte docun1ento, eopiado fiel,. 
merite do original pelo Secretario da respectiva Can1ara 
Municipal: 

«« Auto de Ereção e Estabelecimento da Nova Villa de 
S. Luiz de Guaratuba da Marinha que fundou o Ten~nte · 
Coronel Ajudante de Ordens Afonso Botelho de Sam Payo 
e Souza, Ouvidor Gtral pela Lei desta ·Comarca de Parna
gua Lourenço Maciel ·Azatnor, por orde111 do Illustrissin10 
Excelentissin10 Senr: General desta Capitania de Sani 
Paulo Dom Lu'iz Antonio de Souza Botelho Mourão como 
abaixo se declara. Anuo do Nascimento de Nosso Senhor 
JESOZ Christo de mil e sete centos e setenta e hum annos 

I' 

_ (1) Esta ~enon1inaç.ão não prevaleceu por ~era p0voa
çao de ha muito conhecida pelo nome da bahta em cuja 
margem foi levantada. 

• 
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aos vinte sete dias .do mez de Abril do dito anno nesta Po
voação de Sam Lui~ .de Guara tuba onde veyo o Tenente 
Coronel ãjudante de Ordens do Governo· desta ·Capita'nia 
de São Paulo Afonço Botelho de Sam Payo e 'Souza, Ouvi
dor Geral pella Leis desta Comarca de Parnagua Lourenço 
1\'.laciel de Azan1or, com migo Escrivão de seu cargo adian
te ocn1eado e sepdo ahy para efeito de crear e erigir nova 
Villa nesta mesma povcação por portaria do Illustrissimo 
e Excelentíssimo Senhor General Dom . Luiz Antonio de 
Souza Botelho 1\'.lourão Governador ~ Capitão General des
ta Capitania de São Paulo que ·é do TEOR seguintes -
Porquanto sua Magestade que Deos Guarde foi servido or
dt:nar tne u'as instruçoens de vinte e seis de Janeii:o de n1il 
e sete centos e setenta e sinc0, cem outras Ordens que ~o 
<l(~pois fui recebendo quê era muito conveuiente ao seu 
Real Serviiso, q11e nesta Capitania ·se eregicem Vilh1s na
quellas partes que focen> mais convenientes, . e que a ellas 
se congregacem todos os Vadios e dispersos, ou que vivem 
em ~itios Vollantes., para morarem em Povoações civis em 
que.se lhes pudessem administrar os Sacramentos cesti
vere111 pronptos para as ocazioens de seu Real servisso, e no 
sitio cham~do-Guaratuba-que- fica no fi1n do Destrito 
desta Capitania partindo com a do Rio de Janeiro, mandei 
futrdar u1na Povoação, o qual me co~sta por informação 
do Tenente Coronel Ajudante de Ordens Afonço Botelho 
de Sam Payo e Souza por quem forão distribuida$; as pre
veuçons que tem sido pri;cizas para o dito estabelecitnento 
(que se acha já com Bastantes cazas, Igreja, e outros edi~ 
ficios publicos, en1 que se esta act11ahnente trabalhando, 
epor que erigind9sse em Villa se poderá aumentar com 
n1ais felicidade digo Facilidade, ordeno se ao dito Tenente 
Coronel eao Ouvidor da Camera de Parnagua, passem a 
menci nada parage e fação erigir em Vil1a·adita Povoação; 
Levantando pelourinho signalando· lhe termo, de que se 
fará auto em que tambem assignará a Can1era da Villa 
com _quen1 confinar, para que em nenhum tempo possa vir 

' 

.. 

• 



, 

(;llOUU(;H..c\J•HJA UO .PAltANA, 670 • -------·--·---
--------·~~·· --"'-· -------

ein duvida, e lht:: dtmarque1n Lugar para, edeficarem os 
Passos do Concelho, eCadea, c0mo tambem me proporatn 
as pessoas mais capazes para J uizes e vereador1:s, para no
mear os que haonde servir este prezente anno na forma das 
Ordens que tenho como Tawbem escrivão para eu lhe man
dar passar o seu provüuento: O que tudo _obrarão confor_ 
me dispoem as L~is, que se achào pron1ulgadas ·a respeito 
desta 1uateria. Sam Paulo vinte e tre's de Janeiro de 111il e 
sete centos e Setenta annos-Dom Luiz.-Cumprasse como 
nella se contt111.-Parnaguá vinte e seis de Abril de mil e . 
sete centos e sttenta e hum annos . .LVJaciel. E sendo ahi 
111~ndou convocar todo o Povo e Gente da mesma Povoa
ção por hu111 Edital que tin·ha n1andado publicar e fixar 
na parte mais publico da dita Püvoação o dito Tenente 
Coronel Ajud~nte das Ordens.Afonço Botelho de Sam Payo 
Souza, Morgado de Passos, Capítam Mor de Provizende e 
Superintendente do Porto de Pinhão Tenente Coronel e 
Inspector das Tropas auxiliares Ajudante das Ordens do 
Governo desta Capitania de Sà-0 Paulo por sua Magestade 
Fedelissima que Deos Gua!de edsetra. Faço saber ao Ca
pitan1 Mor, Sargtnto M<Jr Director e a todos os mais mo
radores da Povoação de S. Luiz de Guaratuba que o Illus
tricissiruo.e Excelentiesimo Senhor General desta Capita-· 
nia Dom Luiz Antonio de Souza Botelho foi servido orde
nar.me por orde111 Sua de vinte e tres de Jane::iro de mil e 
sete centos e setenta annos em cu1nprime .. to das Reaes 
detre1ninações de Sua Magestade~ nas instruçoens de vin· 
te e seis de Janeiro de mil e sete centos e setenta e cinco 

I 

sem o~tra lnais ordens em que fo~ servido detreminar Me 
que t'ra muito conveniente ao Real servis~o que nesta Ca
pitania .se erigissem Villa~ naquellas partes que focen1 
mais cqnvenientes e que a ellas se congregassem todos os 
que vivessem em Sittios volantes. param.orarem 1:::1n Povo
assões civis en1 que se lhes pudessen1 administrar os Sa
cramentos e estivessem promptos pora as ocazioens do seu 
Real servisso, que visto estar a dita Povoacão com bas-.. . 

, .. 
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. tantes cazas, Igrejas e edificios publicos em que se está 
actualmente trabalhando para o seu augn1~nto passace com 
Ouvidor desta Comarca a dita Povuação e fizecen1os eregir 
em Villa levantando Pelourinho signalando-lhe termo e 
demarcando-lhe lugar para edificarem os Passos do Conce
lho, cadea epropor ao dito Senhor as pessoas .mais capazes 
para Juízes e Vereadores vara elle nomear os que ham de 
servir este prezente anno, na forn1a das ordens que tent eomo 
tambem Escrivoçones para lhe mandar passar provimento, 
o que tudo Eavemos de f'azP.r executar e levantar Pelouri
nho nos togares que for n1ais_ conveniente e deno.minar 
Villa de Sam Luiz de Guaratuba da Marinha a dita Povoa
ção no dia vinte e nove do prezente mez de ~bril, etÚ cujo 
acto se achava o Din.:ctqr e todos os 1nais Sobreditos mora
dores do seu destrito e termo para con1 a1ternativo jubillo 
conffeçârem o Bedienssia e homenagem ao Fidelissin10 
l\1onarca e Potentessitno Rey de Portugal Nosso Senhor 
Dom Jozeph o prin1eiro e o destrito da nova Villa será por 
hora o que se declarar no termo da sua posse a qual lhe 
será Conferido vovidas as Cameras de Pa~agua e Rio de 
São Fra?cisco, ate o Illustrissimo e Excelentissimo S.e· 
nhor General ou Sua 1\-fagestade que Deos . Guarde nos 
n1andar o contrario .. E para que venha a noticia de todos 
se publicará este Edital e se fixará no -togar mais publico 
da dita nova Povoação. Dado nesta Villa de Pernagua aos 
vinte e seis de Abril de ~il e sete centos e setenta e hum 
annos. Afonço Botelho de Sam .Payo e Souza. E de como Q 

dito Edital foi publicado e se acp.ava fixado no canto da 
Rua 111ais publica que serve de dezembarque elo porto que 
vai Rua Direita para Matriz,. - Jozeph joac1Íitn da Costa 
Escrivão da Ovidoria Geral por .provizam &. Certifico e 
porto fé em como o edital supra foi publicado e fixado no 
canto da dita Povoação ~a Rua mais publica della passo o 
referido na verdade em fé do que passei a prezente certi
dão, de minha Letra e Signal. - Povoação de São Luiz 
de Guaratuba da rvfarinha aos yinte e sete de Abril de n1il 

.. 
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. e sete centos e setenta e hum annos.-.. Jo~eph Joachin1 da 
Costa. - Em o qual d~claro como se ve a detreminação de 
fundar e crear nova Villa nesta Povoação co1~ o titulo de 
São Luiz de Guaratuba da Marinha. Levantando Pelourinho 
e por novos officiaes da Governança desta n1esmá Vi lla que 
ãonde principiar a servir em Camera della este prezente 
anno, destinar logar para os passos della, Cadea, dtlllar
carlhe destrit-0 para terem certeza da sua jurisdição as n1ais 
providencias necesçarias afin1 de se oitilizar o Povo Ea
bitante da mesma Povoação cem _nova Villa ereta ~o que 
sendo ,todos sientes, e para dar principio ao que â sima se. 
deelara chegar aque a ·esta nova Povoação de São Lub. de' 
Guaratuba, aos vinte e sete dias do mez de Abril do dito· 
anno o referido Tenente Coronel :.t\.judante das Ordens e o 
Ovidor Geral da Comar~a Lourenço l\1aciel Azan1or, o Ca
pitam commandante Francisco Aranha Barreto, o Tenente 
joachin1 Coelho da Luz e n1ais officiaes'. e soldados e offi
ciaes da Oovidoria, Capitam Mor e Sargento Mor da dita' 
Povoação, e otras mais pessoas honde se achava ja a Ca-
1nera da Villa do Rio de São· Francisco e mais pessoas da 
dita Villa e ·moradores da mesma Povoação em cujo porto 
est~va uma Furtaleza com treze pessoas guarnecida de sol
d~dos, arco~ e palmeiras e na porta dclla Eum Capitam 
postado, e de fronte deste Eum Corpo de soldados pagos e 
da ordenança a espera de que aparececem as canoas em qué 
vinhão as pessoas tnencionadas em cuja chegada inçarão 
bandera co1n armas .Reaes e introu: a dita furtalleza a dar 
fogo, e salvar aos que chega vão o mesmo fizeram as canoas 
por virem. todas guarnecidas co1n soldados pagos ate che
garem ao dezembarque q'.le o fizeram por hun1 trapixe feitó 
de madera, principiand0 logo com grandes demostrações 
de alegria pello gosto com que~ estavão os moradores de se 
levantar em Villa a sua Povoaçãos e por todas as Ruas fi- · 
zerão fuguera que toda noite arderão a cuja luz fizerão va.: 
rias danças co111 muzicas e instrun1entos, e nesta forma se 
paSSOU a mai°Gr parte. da noitt, e no dia seguinte juntati-
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dosse agente toda co1n o dito Tenente Coronel e Oovidor 
Geral da Co1narca e os Padres que na dita Povoação se 
acha vão forão a Igreja matriz para efeito de se benzer agua ' 
estava perfeitamente acabada e todos ~e 111ostrarão satis
feitos de aver executado se tn os erros que se notão nas 
ig rejas antigas e a sentando uniformemente ser hun1 dos 
melhores Tenpoloz que se achão nessa marinha; e pelo 
Paroco da dita Povoação o Reverendo Bento Gonçalves 
Cordeiro ajudado dos Padres Frei João de Santa Anna 
Flores e Francisco Borges foi benzida a dita Igreja en1 pre
zença de todo auditorio que ali se achava e no fim da ben· 
ção se deo unia descarga de n1osquetaria para cujo effeito 
Linha marxado para o patio della o Capitan1 Francisco 
Aranha Barreto com a sua companhia e asistindo com ella 
formada a toda a missa que na prezente ocazião a foi dizer 
o Reverendo Padre Frei João de Santa Anua Flores, na 
qual auvtram tres df!scargas de mosquetaria e na oltima 

• se segui0 a descarga da furtaleza que ainda se conservava 
co1n bandeira larga e .findv o dito acto marxou o referido 
Capita1n co1n a con1panhia forn1ada .pela Ruas 1la dita Po
voação em que antes se cantava na Igreja o ·Tedeuru Lau
dan1us en1 açam de grassa pello beneficio de aver conce
dido a este Povo a merce de se acharen1 estabelecidos e 
ovindo ja missa no seo novo templo de que mostravam 
tanto gosto que saindo dali o dito Tenente Coronel, minis
tro, ca1naristas e officiaes e inais pessoas destintas os 
vierão a companhar pelas Ruas que todas se acha vão guar· 
necidas de arcos e palmeiras, limpas no melhor aseyo que 
podia ser ate chegare111 a sua n1orada a onde com igual 
aLeg ria se lhe ofereceo o dito Tenente Coronel prompto 
para tudo o que. lhes estivesse bem em que elle pudesse 
concorrer para o aumento. do serviço de Dcos, e de sua 
Magestade de que ficarão satisfeitos, e .gostozos conti
nua.ndosse no resto do dia com festivas · detnonstra
çoens de jubilos; danças por cordas e otros 1nais equi
pãnes de volantins etiros da furtaleza ate a noite no intan-
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to mandou o Tenente Coronel convocar a Caruera da Villa 
do Rio de São Fr:incisco e o Reverendo Vigario da dita 
freguezia e lhes propoz que no dia seguinte se avia dele
vantar em Villa e por em execuçãos todo o contheudo no 
Edital em observancia do que o Illustrissimo e Excelen
tíssimo Senhor General desta Capitania determinava na 
conformidade das ordens que tem de sua Magestade, e para 
que o seu Real serviço não padessece detrimento algum 
ou den1ora no aumento dos seus estados con1 as duvidas 
de de::tritos e opoziçõnes que até agora te1n avido, hera 
bom que se ajustasse ja no Limite do destrito que se avia 
dt.: asinalar a esta Villa na deriçãos della para a parte do 
Rio de São Francisco e depois de varias conferencias asen
tara1n servisse de devizam dos destritos abarra do Rio cha
mado Sahy que inedea adistancia que há entre esta Villa 
eado Rio de São Francisco: E an1anhecendo o di:t vinte e 
nove do referido mes com tanta chuva não deo lugar a 
mais que a cantasse a n1issa com toda a solenidade po
sivel e se dctreminou ficasse o mais para o dia trinta se o 
tempo desse lLigar poi~ no prezente com muito trabalho se 
<lerão as descargas de mosquetaria, e da f urtaleza com to-
do o rigor do tempo, e melhorando no dia seguinte sejun
tarão com o dito Tenente Coronel Oovidor Geral a Can1era 
rlo Rio de São Francisco, Padres, officiaes de mellissia, 
justissa .e o povo todo, e se encami uharão con10 co1npanhia 
forn1ada para a parte honde estava o Pellourinho para 
effeito de se ievantar, e tendo ahy pelo Tenente Coronel, e 
Oovidor Geral n1e foi detreminado lavrasse termo dele- , 
vantamento de Pellourinho que tudo he o que a adianta se 
segue de que de tudo para constar ftz este autho de ereção 
nesta Villa de São Luiz de Guaratuba. Eu.Jozeph Joachim 
da Costa Escrivão destaOOvidoria Gei:al que o Escrevy. 

TERMO DE LEVANTAMENTO DE PELLOURINHO 

« Aos trinta dias do mez de Abril de mil sete centos e 
setenta e hum aunos nesta Villa nova de São Luiz de 
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Guaratuba na prassa publica ddla honde se achava pre
zente o Tenente Coronel Ajudante das Ordens Afonço Bo
telho de São Payo e Souza, oovidor Geral da Comarca Lou
renço l\1aciel Azamor, comn1igo Escrivão de seu cargo a 
diante nomeado, a Camera do Rio São Francisco, o Campi
tão Mór, Sargento l\Ior. e Director da mesma Villa, o Re
verendo Vigario della Padre Commissario Frei João de 
Santa Anna, o Padre Francisco de Borges, o Capitam 
Francisco Aranha Barreto, o Tenent{> Joachin1 Colho da 
Luz e toda a n1ais nobreza, e povo, e sendo ahy pello dito 
Tenente Coronel foi profferido que elle devia ser o primei
ro com as pessoas mais principaes· que pegacem ilo Pellou
rinho a levantallo ent obzequio do aumento dos Estados 
de Sua l\1agestade e pegando elle oovidor e camaristas, pe
garão todos os mais co1n repetidos vivas a Sua Magestade 
e salvas de n1osquetaria o puzeram em alto no seu lugar 
dando demonstraçãos do gosto que receberão do. estabele
c:mento desta nova Villa, ueste tempo deo o Capitam 
Francisco Aranha Barreto que estava fazendo varias ebolu
çãos militares E uma descarga de mosquetaria repetirão 
todos os vivas a sua Magestade o Senhor Dom Joseph opri
meifo, c.ujo pellourinho eSinbolo da Justissa e da Republi
ca edevia ser den1adeyra chamada maçaranduva em boa 
grossura dequatro fasses ate a altura de dez palmos e dahy 
para sima oitavado com quatro argollas de ferro, quatro 
Aspas e um Cuttello no ~to ~udo bem obrado, e depois de 
posto en1 :>eu lugar, en1 prezença detodos que com festivos 
~plausos, e demostrações de contentatnento repetirão mais 
vezes vivas a sua Magestade que Deos Guarde o Senhor 
Dom Joseph opi:imeiro Rey de Portugal e Suas conquistas, 
e contiuuandosse as dez cargas de inosquetaria e. furtaleza 
que a todos respondia marxou o dito capitam com a com .. 
panhia fonnada uma Rua e o Tenente Coronel oovidor, 
Camera, e todos os mais que prezentes estavão para a por
ta da matriz honde se cantou o TeDeum Laudamos cm 
aSam de grassas, e selebrou missa o Reverendo Vigario 
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Bento Gonçalves Cordeiro a que asistiratn todos, e nella 
se derão triais salvas de mosquetaria corn a companhia que 
estava aporta formada e sahindo todos forão etu hum acom
panQ.amento ate aporta do Tenente Coro,nel b onde se repe
t.irarri muitas salvas evoluções, e vivas a sua 1V1ages tade 
de que de tudo para constar fiz ~ste termo de levautamen
to de Pellourinho em que assignaram o ·tenente Coronel, 
OOvidor, Camera e as 111ais pessoas principaes e eo Jozeph 
~oachitn da Cósta Escrivão desta OOviàoria Geral Que o 
EscrevL (A.ssignados) Afonso Botelho de SaPayo Souza, 
Lourenço Maciel Azamor, Amaro de l\1iranda Coutinho, 
Amaro. da Silveira Cam~xo, Pedro de C.° MMz, ]oze de 
Miranda Coutinho, Atnador Gomes de Olivr. ", ~lanoel 
Ant. º Jun. º, Bento Gonçalves Cordeiro, F.' João de $t/ An
ua Flores,, Francfsco Borges Correa, Antonio de Souza, 
Oleg.°"'º digo Fr:· Aµt: Borg ... , Simião Cardozo Pazerllet, 
Joacll;im Coelho da T,uz, Miguel de lYHr.d• Cot.°, Manoel 
de l\1iranda Cout:, !\·fanoel vaz De fig:, Cap. "" Glz~ de 
1'1oraez; Antoni<;>. Carvalho Bueno, Caetano Jozé Coelhos, .. 
]z~ Joaq . ., Mas:• da S: Cezar, OSarg.t• 1\-Iór Gomes Marz. 

-Confere. Eu Joaquitn José de Carvalho, Secretario 
da Camara Municipal da Villa de São Luiz.de Guaratuba, 
a copiei do proprio ori~inal egualmente cotn<;> estava. 

Guaratuba, 3r de Fevereiro de r899. 

O Secretario,-joaqu·im José de Carvalho. 

A villa de Guaratuba está situada em utna planície 
arenosa, á margem l\1eridional da bahia de seu non1e. E ' 
limitada ao Norte có~ o 1nunicipio de Paranaguá; a Leste 
com o Oceano Atlantico; ao Sul com o Estado de Santa 
Catharina; a Oeste· com o município de ·s. José .1.os Pi-. . . . 

nhaes, e ã_ Noroeste com o de Morretes. 
A barra de Guaratuba dá entrada a navios de 3,?f a 5 

m~tros de calado, conforme as inarés. Tem dois canaes 
principaes - o do Su~ste e o do Sul, sendo este o a~ maior 
profundidade._ Ha mais outro~ dois canaes secundarios. 
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Existem tnuitas ilhas na bahia de Guaratuba, sendo 
as pri11cipaes as seguintes : Pescaria, com um grande S3U1· 
baqui e terras exeeilentes, botn porto e boa 2gua pota
vel ; Rato, proxitna a anttcedente ; Capinzal, coberta de 
matto, sendo e111 parte alagadiça, presta-se ao cultivo do 
arroz e do n1ilho, conté1n cinco san1baquis ; Estalei.10, as
~im cha1nada por ter o finado l\'Iajor José Leandro da Cos
ta consrruido a11i o brigue Cari:f6 em 1845, ten1 apenas um 
sambaqui; Garças, coberta de mangue e cortada por um 
canal que dá passagen1 franca a canô<ts e lanchas ; Capim, 
coberta de mangue baixo, extendendo-se porallelamente á 
costeira da bahia da parte Septentrional, em frente ao rio 
dos Méros e o Morro de Fóra ; Palmeiras, a 1naior de todas, 
con1 dois graudes ..san1baquis, bastant~ madeira e circpm
çlada de mangues, podendo fornecer ·1nilhares · de 111etros 
cubicos para lenha ; Monte ,4.legre, na entrada do rio CZf
batão Grande, contén1 tres san1baquis, de onde se ten1 re
tirado diversok artefactos deixados p~los Carijós, .é coberta 
de n1atto, sendo seu terrep.o de superior qualidade; Cha
péo, no b i,:aço do rio Cubatão, ª . qual da barra do rio A1a
r~bá se e;xtende para o Sul entroncando-se no rio S. Joãu, 
contém un1 sa1nbaqui e seu porto torna.:.se prnfundo duran
te as enchentes do Cubatão ; Morro- da Ba1.ra, na barra do 
Cul;atão, coberta de matto, com uma pequena varzea, cer
cada de tn?ngue e tendo ao Norte o rio Guachinzá~ 

Banham este 1nunicipio os seguintes rios : 

OS. João, que corré na direcção de Sul e voltando ao 
Norte faz uma grande curva nos contrafortes da Se1ra de 
A1ataquara até entroncar-se com os braços do Çubalão 
Grande, d enon1i nados Clzapéo, Ba1 ra Grande e Guachimá, 
e desagua na bahia de, Guara tuba; seus affluentes princi
paes são o I tin'ga (Minas Velhas}, Pae Paulo, Carvallio, 
Castelhano, Victo1io, Taquaruvú, Mellos, Claro _ e Jundia
quara ; todos estes têm suas vertentes na Serra do Ma'1, 
ex:c~pto o !tinga, que nasce nos morretes das Minas Ve-
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lhas ; o Castelhano e jundiaquara têm suas nascentes no 
Morro Grande. 

O Cubalão Grande nasce na serra que divide este mu
nicipio do d~ S. José dos Pinhaes; seus affiuentes mais hn
portantes são: o Conhahi1n, Castelhano, Coatis, Ribeirão 
Grande, Zoador, JVavio, Arraial, Cubatão Pequeno e Pre
to. Tem un1 curso de cerca de 80 kilometros, sendo nave
gavel por en1barcações de pouco calado na extensão de 12 

até o logar chamado Tres Barras, adniittindo navegação 
em c::tnôas até o salto. 

O Cubatão Pequeno nasce nó 1\.1orro Alto, ·entre este 
municipio e o de Marretes, perto da Serra da Prata,- te1n 
um curso de cerca de 60 kilometros até suas vertentes, 
sendo navegavel até o porto da Lima. Recebe o Ribeirão 
da Prata, Henrz'ques, Canavi'eiras, Parado, Furta-maré e 
Rasgado. 

O Canavieiras nasce na Serra da Egreja, na estrada 
da linha telegraphica, que de l\ilorretes vai a Joinville. 

O Henriques nasce na Se1ra da Prata, que divide este 
município do de Paranaguá. 

O Parado nasce na Serra da Baetinha, ou Bico Torto 
e Morro Feio. 

O Preto nasce no l\1orro dos Méros. 
Desagua1n ao Sul da bahia de Guaratubà mais os rios 

seguentes: o Miranda, Descoberto, Empantu~rado, Cedro, 
Garças e Bi'guassú, e ao Norte : o dos Patos, Palmelras, 
Pedras, Méros, Laraujei1as, Ostras e Fundo, formando 
um braço da bahia para o Norte, ~nde desagua111 diversos 
rios menores, como o Paraty, Caminho Novo e Barreiro. 

O Descoberto tetn suas nascentés no Múrro Grande. 
O Empantunado, o Cedro, o Ga1ças e o Biguassú, lo

dos navegaveis, nascem nos taboleiros e brejaes do~ terre
nos que dividem a bahia do Oceano por uma peninsula até 
o rio Sahy. · 

O Sahy nasce nos Morros das Minas Velhas e desa
gua no Oceano Atlantico, IS kilometros abaixo da villa. 

, !!. PARA~A' 
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Ha projecto de ligar este rio com o Biguassú, por um ca
nal , cujos trabalhos jã foram começados. achando-se bem 
adeantados, para o que tem o Governo do Paraná jã des
pendi<lo perto de 10:000$000. Aberto o referido canal, fica
rá o Bz'guassú ligado ao Sahy, dando navegação em lanchas 
e canôas na distnncia de mais de 40 kilometros, podendo 
os productos agricolas dos habitantes daquella rica zona 
serem levados ao mercado de Guaratuba. 

Os rios Patos, Pabneüas, Pedras, Méros, Lanranjez"
ras, Ostras e Fundo têm suas nasctntes uas serras que se 
extendem da ni.n1ificação da Prata ao Cayobá, e pouco se 
prestam a navegação. 

Neste municipio ha duas lagoas: a do Baguary e a das 
Onças, dentro do rio Parado, affiuente do Cubatão Pequeuo; 
sã<> abundantes de peixe e ahi se encontram capivaras e 
outras caças. A 's margens destas logoas, apesar de se 
achare1n cerca de 50 hilometros distantes da costa, exis
tem dois sa1nbequis. Estas lagoas são_ circumdadas porca
pinzaes, e se ligam com as enchentes do Cubatão Pequeno, 
tendo então meia legua de extensão. 

O município é atravess~d.o pela Serra do Mar, que 
tem alli diversas denominações locaes, como /krim, Ara-
1aqua1'a, Tres Bicos, Prata, que tónna o cabo Cayobá. 

A lkri1n, Ara1aquara e Prata são as serras mais altas 
do município, pois são as primeiras, inclusive o Monte 
Marumby, que os navegantes avistam ao approxi
mar-se da costa. I-la outras menores que circun1dan1 a 
bahia, taes co1110 a Cabaraquara, Batatal, Laravjez'ras, 
Méros e Morro de F6ra, na parte Septentrional', e Caiei;a, 
Morrete, Morro Grande e Agudos, na Meridional. · 

Neste municlpio existe grande numero de san1baquis, 
quer nas ilhas que bordam a sua bahia, quer nas margens 
de muitos de seus rios, onde ba tantos que seria enfado
nho enumerar. 

Existent minas de ouro, exploradas outr'ora, como as 
chamadas Minas \Tdhas, Cachoeira, do Fogo, Taveira e 

.. 
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Salto, no Cubatão Grande; Coatis, Castelhanos, Henriques 
e Porto da Liweira, nas cabeceiras do Cubatão Pequeno. 
em baixo da Serra da Prata, onde presume-se existir outros 
m1neraes. 

O ferro é encontrado em diversos pontos, assim como 
con~ta existir mercurio. carvão de pedra, etc .. As minas 
de Guaratubc.. e as de S. José dos Pinhaes forneceram mui
to ouro para o Governo da Metropole. 

Ha n1uito kaolino e outras argillas proprias para as 
artes cenunicas. 

São riquissiu1~s as mattas deste municipio etn madei
ras de construcção, sendo as mais importantes as seguin
tes: araçá preto, pyranga e vern1elho, arar~bá rosa, anui
rello e pardo, angeUm, canella preta, capitão-111ór, bicho, 
imbuia, sassafraz preto e a1narello, nhon1erim, pin1enta, 
caburê, cabriúva, can1buhy pret0, coração de negro, can
jarana, ipê, jacarandá, piúna, peroba, pindaúva, pindaú
vuna, lou.ro, taroman, oleo preto e pardo, carvalho, guara
pari, urucurãna, guanandy, copiúva, cedro, etc .. 

Ha grande variedade de plantas medicinaes, emprega
das pelo povo. A baunilha é encontrada nas proximidades 
da costa. 

Neste município encontram-se o jaguar (tigre), a ja
gnatirica, o tamanduá bandeira e o miritn, a capivara, o 
tatêto, o veado, a cotia, a paca, o gan1bá; o tatú, o bugio, 
o gato do matto, a ariranha, a hyrara, o lagarto, o ja
caré, etc .. 

Entre as aves se nota1n : jacú-assú, jacú-pemba, jacú
tinga, garças de diversos tarnanhos, colhereiro, biguá, 
pato, 111arreco, soitó, pavão, tu.cano, pombàs, macuco, 
inambú, urú, pBpagaios, periquitos e outras 1nuitas . 

Na bahia e nos rios encontra-se grande variedade de 
peixe. 

Comquanto sejam fertilissitnos os terrenos deste n1u-, 
nicipio, a sua lavoura está ainda pouco desenvolvida, em 
consequencia da falta de braço, c::stf;:!das e capitaes. 

S. P.·'\.RAN.A' 68r 

Co111 referencia á uberdade das terras de Guaratuba 
' 

eis o que disse o distincto Engenheiro Carlos Reviere : 
« Ao Sul da bahia de Paranaguâ ha um~ outra deno

minada de Guaratuba, cuja barra é accessivel a navios de 
8 pés de calado nas inarés minimas ; na marg-e1n Sul desta 
bahia está situada a villa que lhe dá o nome. Os rios Cu
batão, São João, Méros e outros vêm desaguar nessa ba
hia, depois de regar os terrenos mais ferteis que se encon_ 
tra no littoral do Paraná. 

1< Difficilmente se encontrará no . Itnperio unia região 
que reuna a excelleucia e salubridade do clima, espantosa 
fertilidade das terras, extrema facilidade de con1municação 
e proximidade de centros de população, como esta parte 
do littoral da Província do Paraná. 

« Pela ligeira descripção que acabamos de fazer, póde
se comprehender as felizes condições <"!Ue offerece esta re
gião do Paraná para estabelecimento de imn1igrantes. n 

E1n Guaratuba de:;envolveru-se perfeitamente a canna 
de assucar, o café, as batatas, o arroz, o algodão, a man
dioca, o milho, o feijão, as fructas, como : laranjas, li1nas, 
lÍmõ.=s, bananas, ananazes, abacates e muitas outras. 

A sua exportação consiste nos seguintes generos: ar
roz em casca e pilado, aguardente, reputada de superior 
qualidade, farinha de 1uandioca, esteiras, bêtas dE: cipó
irnbé, madeiras, ripas de gissãra ( eute1pe oleracea) e cal 
feita com a materia prima exti;ahida dos sambaquis. 

O município te111 riquissin1os elementos. tlaturaes, fal
tando apenas para prosperar, c9nforn1e já o dissemos, bra_ 
ços, estradas e capitat:s. · 

A industria pastoril ta111bem póde aÚi ser feito em pe
quena escala ; pois nas margens dos rios S. João, Cubatão 
(;rande, Canavieiras, Hen1iques e Cubatão Pequeno abun
dam os capins d 'angola e muitas outras gramíneas pro
prias para a engorda do gado. 

Guaratuba, apesar de existir desde 1656, não possue 
até hoje nenhuma estrada que possa auxiliar proficuamen-
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te a sua industria. Ha projecto para a construcção de qua
tro estradas: do Cubatão Grande, á S. José dos Pinhaes, 
passando pela colonia Santos Andrade ; do Cubatão Pe
queno, á l\1orretes ; esta estrada fazendo entroncamento 
na da lin·ha telJgraphica e sendo carroçavel, conforme está 
projfctado, será a mais util de todas, não s6 porque per
corre u1na zona magnifica como dará escoa1nento a mui
tos productos agricolas : da linha telegraphica, já 1nencio
nada, offerecendo transito a cavallo no trecho do Cubatão 
Grande á Joinville; do Catninho Novo â colonia Pereira ' 
no município de Paranaguá. · 

A villa se comtnunica com outros centros de popula
ção por meio da via tnaritima, em pequenas embarca
ções, que não satisfazem ainda as necessidades commer
ciaes, e pela_praia, em vehiculos rodantes que funccionam 
com intervallos longos .icvido as marés. 

O n1uniçipio de Guaratuba gosa de um bom clima, 
superior mesmo ao dos outros municipios do littoral. 
Nos mezes de Fevereiro, Março e Abril reinatn febres in
termittentes; revestidas porém de caracter pouco grave. 

Nas encostas das serras o clima varia, sendo porém as 
noites muito agradaveis. 

O augmento da navegação de cabotagem e fluvial, e a 
abertura das estradas projectadas são sufficieiltes para ti
rar Guaratuba do atrazo etn que está. Rico etn productos 
naturaes, a ninguem é dado descrer da futura prosperida
de deste n1unicipio, desde que para elle se voltem as at
tenções dos poderes publico$ e a soliciturle dos particulares. 

GUARAKESSABA 
_ Esta villa teve começo eµi 1838, epocha em que os 

antigos fazendeiros Cypriano Custodio de Araujo e José 
Fernandes Correia construiram uma capella na fralda do 
Quitumbt, sob a invocação do Senhor Bom Jtsus dos Per
dões. Essa capella fura benta em 15 de Junho de 1839. 

. . 

' 
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Pd~ lei provincial n. 5 de r. 0 de Agosto de 1854 to
mou o povoado foros de freguezia, servindo de matriz a 
referida capella, que p'.ls:;:Ju por algun? reparos e foi au
gmentada. 

Pela lei n. 557 de l e de Março de 1880 foi elevada a 
categoria de villa, e, como ta1, separada do municipio d.e 
Paranagaád do qual constituía o 2. 0 districto, tudo por 
iniciativa e devido aos esforço:; do Dr. Luiz Ramos Figuei
ra, Deputado Provincial, de saudosa memoria. 

A villa de Cuarakessaba está situada á beira-mar, em 
uma collina, na costa s~ptentrional da bahia de Parana
guá. Co1no a Egreja Y.tatriz, parte da villa está collocada 
cm terreno elevado, extendendo-se outras partes pela praia 
e .Planícies. Compõe-se de pequenos agruparµentos de ca
casas, pouco arruados. 

Seus principaes edificios são: a Egreja Matriz e o 
Paço Munic\pal. Possue muitas casas commerciaes, um 
pequeno mercado e excellente porto de etnbarque. 

A feição de Guarakessaba é alegre. Do alto da villa, 
que occupa o centro, a vistá abrange an1plo horizonte, 
n 'um perímetro de cerca de dez leguas de raio, que a tanto 
chegam os ultimos recortes azues das montanhas litnitro
phes, e a fita branca elas praiae sinuosas da barra, e os 
verdes e extensos mangaes que bordam o n1ar. 

Neste ponto de observação fdiz, o aspecto geral do 
n1unicipio é pelos rumos de Norte, Leste e Oeste notavel·
mente montanhoso e coberto de extensas mattas com lar-' 
gas cbapa(las de uma serra á outra, em gradação longin· ' 
qua, a perder de vista. 

Pelo lado Austral, é agradavelmente plano, rasgado o 
terreno baixo pelo mar, formando grande numero de ilhas 
e ilhotas, e constituída a parte firme de riquissimas terras 
de desmontes. 

Observada a zona em todos os seus detalhes, a confi
guração é essa mesn1a, com pequenas variantes. 

O município, que é etn toda a sua ' extensão banhado 



<.;IIOH.OGRAPHIA DO J•ARANA' 

~~~~~~~~·~'\9C·~~~~~~~~-

pelo tnar, apresenta muitos portos, wagnificos ancoradou
ros para navios de grande lotação; podendo entrar e sahir 
facilmente na preamar. Dentre os seus portos distinguê1n
se os das Laranjeiras, Superaguy, Guarakessaba, Benito e 
Itaquy. Nestes portos, sem recifes , profundos e limpos, 
notan1-se apt nas alguns baixios, que de nenhum 1nodo 
impedem a navegação, quando dirigida por praticos, sen~ 
do isso nect:!ssario apenas para navios de alto bordo. 

Os baixios n1ais notaveis são : o Pontal, Lastro, Bai
xio Grande, Praturá-miritu, Pimenta, Laranjeiras, Tibi
canga, Mohtuua, Ilha Grande e Ponta Calva. 

Dentre as ilhas destacam-se as seguintes: a das Ga
me/las, do Benz"to, Ilha Grande, das Peças, Rasa Grande, 
Laraujeiras, Poruqua1a, seguindo-se outras 111enores : 
Pinto, Povoçá, Retiro e Pontal. Todas são povoadas e cul
tivadas, servindo estas ultimas especialmente para o plan
tio do arroz. · 

As serras que fónnam a parte montanhosa do muni
cipio são contrafortes da Cordilhei'l'a Maritinza. As prin
cipa~s. que se extenden1 pelo n1unicipio, são as do Taqua
ry, Utinga , Bi·co To1to, Serrinha, Virgem Maria , Jtaquy 
e Tromomó. ·Ha outras menores, taes como a do Quitumbe, 
Mar10 Grande, Utinga, Morato, etc. 

Toda a zona é regada por diversos rios, facilmente na
vegaveis por lanchas até t~1na extensão de cerca de 25 ki
lo"metros, e por canôas en1 todo o seu percurso, notada
mente por occasião das chuvas.· Lavradort"s ha que habi
tam as suas cabeceiras e descem até o littoral, gastando 
dois dias de viage111 en1 canôas, mesmo na estação estival. 

Os principaes são : o Varadouro, com seus affluentes 
Caçada, Branco, Costa, Sarampo e Paciencia; o Segredo, 
Real, Subttliy, Bariguy, Pwtuquara, Meio, Patos, Pedra 
B1anca e Varadou1 o Velho, que desaguam ·na enseada dos 

· Pinheiros (Superaguy); o Guarakessaba, co111 seus affiuen
tes Branco, Ve1de, Pasmado, Trancado, Cedro, lnhate, 
Utinga, Ypiranga, Cachoeira, Morato , (com uma linda ca-
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tadupa) , Martins, Costa e Conceição,. o Ipanema do Sui, 
Canôas, Vermelho, Palmeira e Pira.s sununga, que, com o 
Guarakessaba, vão desaguar no fundo da bahia; o Cerq11i
nlzo, Cerco Grande, muitissimo habitado, e Gama, que de
sàguam nos arredores da villa: o Sena Negra, com seus 
affi.uentes Assunguy, Pederneiras e Ipanema do Norte ; o ' 
Tagassaba. co1n tres affiuentes, sendo o principal o Po
ting a ; o Bor1aclz11do, con1 seus affiuentes Santa Barbara, 
Baiacú e Tetequéra; o Rio dos Santos, o ltaquy, com o seu 
principal affi.uente o Tocundztva, que vão desagu~r na ~u
seada do ·Benito, con1 excepção do ltaquy, que desag11a na 
ensead:;i. do 111esn10 no111e.' 

Todos os mencionados rios nascem· na Serra do Mar; 
servem de via de transporte e suas margens são bastante 
povoadas. 

Não ha lagoas proprin1ente falando, e sim diversos 
alagadiços. • 

· O clima é geralmente salubre; ~ntretanto, na costa e 
á n1argem dos rios, apparecem febres intermittentes de· 
pois da estação das chuvas. 

Alimentando-se quasi exclusiva1nente de peixe, dedi· 
cados ao serviço da pesca, passand_o noites seguidas no 
mar em busca de ·alirhento, as populações do littoral apre
se11tan1, em grande parte, .unia compleição po'.!co robusta 
e temperamento ly1nphatico. As dos povoados ribeirinhos 
são mais lepidas e ingentes. 

Como ein todos os municipios do Estado, enéontram
se neste exuberantes signaes da e·xistencia de diversos rui
neraes~ salientando-se o ouro e o ferro. Be11as amostras de 
hulha e schisto betuminoso têm sido encontradas nos ter
renos pantanosos e junto á costa do mar, principaln1ente 
para os lados <lo Po1uquara. 

Excellentes amostras de ferro, bem como de ouro de 
alluvião se têm extrahido do Assunguy, Tagassaba e lta
quy . Nestes mencionados rios, até aos arredores da Ser1a 
da Virge1n Mar-ia , ha muitas ·lavras abandonadas, como 

.. 
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signal de que alli já se fez mineraçã·> e1n te:upos remotos 
e com grande numero de operarios. As enormes escavações 
ajnda existentes. os desvios artificiaes das aguas, os ex
tensos parcdões de pedra secca e os indicios evidentes de 
povoados antigos, demonstram cabalmente que algum mi
nerio in1portante para alli attrahiu grandes turm:\s de tra
balhadores, e cuja historia, cheia de dran1as e episodios 
luctulentos uns, i·nteressantes outras , é até boje narrada 
co111 côres apagadas pelos descendentes dos antigos explo
radores, que habitam presenten1ente os arredores daquelles 
si tios. 

03 outros 111ineraes alli mais abundantes .são: a Pe
dra de C,Jntrucção, que ha em qu~ntidade inexgotavel ; 
boas argillas, inclusi vel o kaolino para o fabrico da por
cellana. 

,No districto do Itaq•1y ha excellentes jazidas de pedra 
de an1olar. 

Ha ein . Guarakessaba muitas jazidas de cascalho au
rifero, tão ricas como as do Anhaya, municipio de ~·Iorre 

tes. Mas nenhuma tentativa de extracção tem sido feita, 
nesse sentido, attendendo-se, primeiro que tudo. além da 
população desconhecer semelhante serviço, que requer 
grandes ·sowmas e conhecimentos ·technicos, se achatn 
quasiexclusivamente ás inargens dos rios e no littoral, 
satisfazendo-se apenas con1 a veneração extren1ada pelos 
logares ttabalhados, dond~ a phantasia e a ignorancia tê111 
tirado lendas, unias apreciaveis e outras ridiculas. 

r.1u.itas são as especies. de n1adeiras de construcção, 
bem como as plantas medicinacs que alli se encontram en1 
larga copia, 

As principaes ma1leiras, constantemente extrahidas 
das mattas que cobrem todo o municipio e que são expor· 
tadas para diversos mercados, são as seguintes: guarapa
Tim, guapurubú, guarajuba, canella preta e de outras cô
res , cajarãna, ipê, oleo, araribá, cedr9, massaranduba, je
quitibá, peroba, caburê, urucuarana, guanandy, guame-
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rim , guamerim ferro, itajuba, coração de negro, sassafraz, 
jacarandá, graúna, louro e outras especies muito procura
das pelos exportadores de madeiras. 

Entre as fructas silvestres distinguem-se: goiaba, ara
çá, guabiroba. araticú, jaboticaba, maracujá, massarandu
ba, nbotinga (hoje muito empregada na fabricação de xa-
ropes eston1acbaes), guaporunga, murta e outras. . 

Quanto ás plantas medicinaes ha uma enorn1e vane
dade, dentre as quaes <lestacan1os: o jaborandy, a parieta
ria, a pariparoba, a jurubeba, a abutua, a quina branca, a 
japeca~ga, a moJungú, a jabutitana (em~regad~ como pur
gativo e diuretico), a baunilha, a copah1ba, ª. 1~l}bauba, a 
almecega, o aniz, a avenca, a arruda, a artem1s1a, a cana
fistula, o 'alecriiu, o coentro, o caapiá, a ?e.rva servina e 
santa, a samambaia, o bariric6, a graminha da praia, a 
trapoeiraba, a ipecacuanha, a berva de lagarto, a caroba, 
o·fedegoso, o stramonio, o taiuiá, a mamona, a tancba
gem, a suniare, o aipo, o quayopó, o cambará, a ·carqueja, 
o sassafraz e muitas outras. · 

As densas mattas virgens do municipio são riquissi
mas de ani1naes silvestres, taes con10 : anta, caetetu, vea
do, capivara, jaguar (tigre) , gato do m~tto, raposa, paca, 
cotia, quati, macaco, tatú, bugio, tan1anduá bandeira e 
mirim, lontra e jacaré nos mangues. 

Quanto ás aves abundant as seguin~e$: macúco, urú, 
jacú-tinga, jacú-assú, jacú-pemba, araponga,· pombas de . .; - . 
differentes especies, inhan1bú, papagaio, maracana, peri-
quito, tié preto, pardo e sangue, tucano, gralha e differen
tes passares cantores. 

Entre as aves aquaticas notam-se: o mergulhão, 8 

garça, o martim pescador, o biguá, o frango d 'agua, o co-
1hereiro, socós de diversas especies e tamanhos, o guará, 
o guará-una, o pato, o marreco, a saracura, a batuira, ,etc. 

No ponto de vista ichtyologico, o mar é ine~gottavel , 
desde a jan1anta até a sardinha. 

· A enorn1e quantidade de sambaquis existt:ntes em to-
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do o municipiu é prova evidente da grande abundancia de 
mariscos de differentes especies que alli viveran1 e conti
nuam a proliferar, servind9 em · parte á alimentação dos 
habitantes das costas do mar. 

Entre os ophidios encontram-se a jararaca, a jarara
cussú, a caninana, a cobra cascavel, a coral, a cipó, a cru
zet~ e muitas outras. 

Nos n1angues vive !ltna infinidade de mo~quitos terrí
veis , cujas ferroadas causam inflammação e lancinantes 
dores. 

Nos n1ezes de Dezen1bro e Janeiro se · encontra grande 
quantidade . 4e carangueijos nos alagadiços cobertos de 
n1angue. 

Ha tamben1 formigas, inclusive a denoniina<la saúvà, 
que damni:fica1n as roças. 

En.1bora o principal ramo de co1nn1ercio con!'ista na 
exportação de bananas, mad~iras e bêtas, grande parte qa 
população se applica na cultura do café, do arroz, da can
na de assucar, da mandicca, do feijão e do milho. Alén1 de 
bananas, se cultivan1 laranjas, limas, limões, ananazes, 
melancias, etc .. 

Na antiga colonia Superaguy cultiva-se de ha inuito 
a videira e se fabrica vinho que se asse1nelha ao pequeno 
bordeaux.· A referida· colonia está situada neste n1unicipio 
e foi fundada e111 Junho de 1852 pelo suisso Carlos Perret 
Gentil. E' di vididu naturalmente en1 · tres partes distintas . 
a primeira·, comprehendida no continente, compõe-se d~ 
un1a serie, de montes, derradeiros declives da Ser;a do 
lt-:!ar,- a segunda comprehende a pe1dnsula de ·Superaguy, 
separada da pri111eira· pela enseada dos Pinheiros e canal 
do. Varadouro; a terceira don1ina a grande Ilha das Peças, 
em frente ao Superaguy, de que é separada pelo canal do 
mesnio non1e, e do continente pelo das Laranjeiras. 

A criação que mais avulta é a das aves domesticas. 
havendo algu1n gado vaccum e suino. Na Praia Dese1ta, 
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a Leste da referida península, é onde melhor se tem de
sen'1ol vi do a criação do gado bovino. 

A 'industria fabril consiste em telhas, tijolos, louça de 
barro, cordas de cip6-imbé, etc.: · 

A exportação consi~te em arroz, mil~o, aguardente, 
farinha de mandioca, madeira, bananas, bêtas, etc.. Em 
1896 foram exportados do mnnicipio mais de 100.000 dor
m~ntes. 

Pela falt& de fiscalisação regul~r e pela a~sencia abso. 
luta de leis rigorosas com relação ao córte d~s madeiras, 
está sendo muito prejudicado o futuro deste importante 
ramo' da industria extractiva. 

As n1a~eiras deste tnunicipio tê1u sido n1uito aprecia
das, nome~dan1ente no mercado do Rio de Janeiro. A 
exportação ddlas é feita em vapores. biates, lanchas e 
canôas. 

A unica estrada que atravessa o município é a da li
nha telegraphica, que vem de Cananéa; corta o munidpio 
de Les te 'a Oeste e entra no de Antonina, em um percurso 
de 30 kilotnetros. Pela direcção que tem, quasi . nenhum 
beneficio presta á população. · · 

No on;a1nento do Estado, votado em 1895, ficou con
signada urr.a verba de 8:000$~60 para a abertura de uma 
estrada, comn1unicando Guarakessaba com Cananéa, Xi
ririca e Iporanga; 1nas o Gvverno n.ão deu execução a essa 
disposição de i.:~i votada pelo Cbngressd Legislativo do 
·Estado, apesar de tantas vezes recla1uada pelos habitantes 
de Guarakess~ba. 

Ha alguns caminhos vicinaes, feitos · por iniciativa 
particular,. tendo sido a construcção do da villa ao Cerco 
Grande auxiliada pela Municipalidade. 

A industria de transporte é. feita geraln1ente e1n ca· 
nôas pelos muitos rios e braços de mar que banham o mu
n1c1p10. 

Nas ilhas fronteira, bem como nas costas do mar exis
teni grandes e in1portantes :i1ambaquis. Nas escavações 
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feitas tem sido encontrada grande quàntidade de fos
seis, instrumentos de pedra e vasos de barro. Os esquele
tos humanos ~presentam esta posição originalissin1a : col
locados uns ao lado dos outros, conservam a caveira volta
da para o Nascente e as phalang~s dos dedos dos pés vol
tadas ·para o Poente . . Essa posição é mais ou n1euos uni
forme. Pequenos depositos de carvão vegetal se encontram 
a~ lado de panellas de barro, machados e uma especie de 
pilão de pedra. . 

Com relaÇão aos sambaquis é nota mais corrente entre 
os habitantes do Jogar, não a origem qiluviana, como al
guns geologos suppõem, mas o resultado de acctt'mu1ações 
feitas pelos primitivos habitantes do paiz, notando-se que 
ha sarubaquis que ligam uma ilha a outra. Apropria villa 
de Guarakessaba está situada en1 um grande sambaqui. 
Nota-se, porén1, neste facto notavcl : nas escavações feitas 
por detraz da Egreja foram encontrados em 1874 objectos 
de crystal; mas, o que vem pôr cm enonne confusão o 

. homem que estuda a formação destes sambaquis é a exis
tencia de veios de mica branca e amarella, de mistura com 
cascas de mari_scos em decomposição, e em togares seccos. 
Este facto provoca em muitos a duvida se esses sambaquis 
são o resultado d~ trabalhos dos povos autochtones, lev~-'. 
dos pela necessidade de melhor se approximarem do mar 
para o serviçq da pesca e da extracção de crustacco~ e 11101-

luscos. 
Os moradores dos togares proxitnos separatll. as cascas 

dos sambaquis e as applicam á fabricação da cal .em espe
cies de medas denominadas caieiras. 

Os sambaquis estão boje entregues â especulação in
dustrial : fornecendo a materia prima para a fabricação 
da cal que se consome nas construcções do littoral, elles 
tendem infelizmente a desapparecer. E' pois lamenta,·el 
que mãos inconscientes. espbacelem a pagina mais impor
tante da nossa paleoethnologia, sem que o poder publico 
lance um embargo a essa criminosa çlestruição ! 
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Pelos diversos rios ha algumas cachoeiras de maior ou 

menor importancia. Nenhuma, porém, póde rivalizar com 
o celebre Salto Morato, !1º rio do mesmo nome, sem duvi
uma das mais lindas obras da natureza existentes no litto
ral do Paranâ. Do meio da bahia, a uma distancia consi
deravel, na muralha azul da serra que fica ao Norte, em 
dias claros a vista fere essa grande mancha branca, seme
lhando uma enorme peça de gaze desenrolada do meio da 
montanha sobre o valle. 

O bello salto fiea a 4 leguas da villa e é por poucos 
conhecido, pois só é visitado por algum curioso ou por 
pessoas que se dão á cyn~getica. 

· O rio Morato nasce, como os demais, na Cordilkeira 
,Marüima, e depois de percorrer longo varzedo que se ex
tende pelos contrafortes formando desfiladeiros, ao chegar 
n 'uma garganta de altos rochedos tal1:ados a prumo, tes_ 
peitaveis ~uralhas de granito, de quéda em q_uéda colle
ando grandes blocos ·ae pedra rolados pelo seu leito, vai 
despejai= com grande ruido suas aguas em larga bacia de 
uma profundidade de 20 braças. A vasta e profunda bacia 

·tem uma abertura do lad0 Sul, por onde se despenha vio-
lentamente unia extensa toalha d 'agua que · vai cahir com 
estrondo sobre o sopé da montanha, de uma altura não in
ferior a 250 1uetros. 

E' o .Salto Mo1ato. 
Não ~em quédas secundarias; as aguas se precipitam 

a pique, formando em baixo largo arco-iris de magnifico 
effeito. Ha poucos annos, existia no extremo da quéda un1 , . 
grande poço; lÍoje, porém, .a volu1nosa catadupa se espa-
lha, cahindo sobre rochedos canstituidos de. um trecho da 
montanha que rolou sobre o abysmo . 

• 
A configuração do salto e das paredes graníticas é soe-

melhante a de um amphitheatro. A vegetação superior é 
pau.perrima, sendo as rochas na maior parte escalvadas; a 

·do fundo do valle é luxuriante e variadissima. 
O estrondo qessa soberba cataracta ouve-se á distan-

. . 
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eia dedezenas de kilometros. Para completar o espectacu
lo, avista-se do alto toda a vasta bahia, bem como as ilhas 
e fóra da barra o intermino Oceano. 

A instrucção popular está ainda mui pouco dis~emi
nada pelo municipio. 

O serviço policial está actualmente dividido em 2 dis· 
trictos, tendo o de Guarakessaba 2r ·quarteirões e o de Su
peraguy, 9. 

Habituado ás aventuras do mar, o caipira do littoral 
é um ho1nem arrojado e imaginoso. Devotado á familia e 
conhecedor das ondas brav.ias, tira do fundo do mar a sua 
subsistencia quotidiana, etnquanto os seus, esses que for- · 
mam a alegria de sua ·vida e o consolam das vicissitudes 
da sorte, buscam na terra, nas enco~tas dos morros, o au
xilío indispensavel, arroteando o sólo, preparando-o para 
a lavoura. 

Este operaria anonyn10 do progresso, que vai encher 
os celleiros dos grandes povoados, além de modesto não é 
interesseiro. A terra é prediga, farta em beneficios, como 
os peitos de Cybelle. O caipira deita a rede ao mar o colhe 
o peixe; a familia levanta em torno a choupana um trecho 
de roça para a mandioca, o feijão e o milho ; planta ao 
acaso umas mudas de bananeiras e o cannavial, o cafezal, 

·o laranjal circumdam as leiras e atnfall;l os canteiros. 
Para o caipira, o horizonte que a vista abrange dó 

terreiro de sua tosca morada, coberta de palha, é o liniite 
do mundo. Esquece o passado e não sonha com o dia de 
anianhã. Elle faz da viola o çlarint das suas màg~as e dos 
seus dias festivos. Supersticioso, d~voto em extre1110, não 
abusa dos seus santos nem das suas orações. E' generoso 
.e sen1prt! pronuncia com sympathÍa sincera o nome .de seu 
bem feitor. 

Dentre os filhos de Guarakessaba que mais têm hon
rado o seu berço natal, sobresabe Domingos Nascimento, 

, 
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quer como patriota, quer con10 litterato inspirado1 quer 
<;orno jornalista emerito. A sua boa conclucta e a sua dedi· 
cação ao estudo deram-lhe bem cedo as divisas de capitão 
dé artilheria do Exercito Brazileiro, do qual é um dos mais 
distinctos tnembros. 

PORTO DE CIMA 
O dilécto Paranaense, Coronel Antonio Ribeiro de 

Macedo, accedendo ao pedido que lhe fôra feito, em circu
lar de 2 de'}a11eiro dt 188r, pelo Dr. Ran1iz Galvão, então 
Bibliothecario da Bibliotheca Nacionah escreveu, etn 1\laio 
daquelle anno, uma interessante Memoria. rel~tivamente 
ao ntunicipio·dq Porto de Cima. ~sse ·trabalho vai agora 
nos -auxiliar na 1nonographia do r~ferido iµunicipio. Diz o 
Coronel Macedo : 

u O rio Nh.undiaquara, que é uma das bellezas deste 
município e que constitue uma das suas esperanç:\s do fu 
turo, parecê destinado a influir sobre tudo o que diz res
peito â sorte da localidade. E' assim que foi elle que d~u 
origem ao estabelecimento da povoação. Para exp1ic<1r 
como isto se deu , preciso entrar por um momento nos do· 
.n1inios da historia do Paranâ. 

, « Como todos sabem, antes da construcção da estrada 
da Graciosa, a estrada que conduzia da marinha ao centro 
da Província, então quinta con1arca de S. Panlo, era a 
chanl'ada do Itupava. Essa estrada que se fosse feita rl'g u· 
lar~ente se pr{:staria á ródagen1, era apenas uma estrad~ 
de cargueiro, e para isso mesmo cheia de difficuldades em 
virtude da ingremida.de da serra, construida pelo systen1a 
até então usado, preferihdo-se a linha r~ta sem ter em 
attenção os accidentes do terreno. Se havia meio de, com 
uma pequena curva, tornar a subida mais suave, ' não se 
procurava esse meio: o que se queria era encurtar adis
tancia. 

1< Uma estrada construida por tal µiodo não podia dei· 

I 
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xar de ser inconveniente; entretanto era considerada boa, 
e era-o realmente comparada com o caminho em que antes 
transitavam. 

(( Em epocba anterior, e não mui remota, porque ha 
pessoas idosas que della se recordam, a estrada do Itupava 
ainda era peior, e a tal ponto que as tropas vindas de Cu
rityba e de outros logares do centro, quasi nã<\se aventu
ravan1 a transpot:a, tão difficil e perigosa era ~ 'as cargas 
da marinha para o centro e vi(·e-versa eram conduzidas 
até a Borda do Campo e dal!i para baixo transportadas ás 
costas por homens e mulheres! 

<1 O ponto onde: parava1n as cargas Yindas de Serra
acima erra Morretes, sendo d'ahi en1 deante feito o trans
porte por meio de · canôas até Paranaguá. 

cc ·Em vista, porém, das difficuldades que havia em 
conduzir cargas ás costas, veio a idéa de determinar um . 
Jogar de embarqu·e mais proxin10 'de Curityba do qu~ Mor
retes ; para esse fin1 foi escolhido o local onde se acha 
actualmente a villa, e como ficava acima do porto de Mor
·retes deu-se-lhe o nome de PMto de Cima. 

u Canalisado o rio, começou o trafego de .canôas até 
Paranaguá. 

« Por causa de un1 contracto que houve para a cpn
ducção das eargas, as canôas que se occupavam nesse mis
ter eram chamadas canbas do tonlracto. 

« Entretan.to a estrada do Itupava · ia melhorando, e 
com os reparos que se tinha feito, já se prestava para car
gueiro, sendo estabe1ecida no proprio logar onde hoje se 
acha esta villa uma barreira para a cobrança do pedagio 
dos anintaes que desciam e subiam . 

• No auno de 1827 mais ou menos (não sei co1n certe
za se nesse tempo já havia a estrada do Itupava tido a me
lhora à que alludi, ou se a teve nos annos immediatamente 
seguintes ·; mas inclino-me a crer que ainda•não se pre-sta
va bem ao transito, porque os moradores mais velhos do 
logar dizem que viram conduzir herva em cestos ou saccos 
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·âs costas para o trabalho. das primeiras fabricas), ·a herva.
n1atte que até então s6 era aproveitada pelos 111oradores da 
co1narca, começou a ser utilisada cnmo objecto· de _,com- _ 
n1ercio, vindo um hespanhQl, D. Françisco Zogarai, fazer 
a primeira fabrica em Paranaguá. 

11 Sendo seguida de bo111 exito es.Sa tentativa~ foram 
feitas outras fabricas na mesma localidade, porém .. todas· 
construidas de modo tão rudin1entar, que a herva e~ moi
da pelos proprios ope~arios em pilões de ntão ! 

« Pelo inuito que tinha de inconveniente tal systema, 
começaràn1 as vistas a se voltar para Morretcs, onde seria· 
mais facil o exercício dessa industria por haver a agu~ 
que podia servir de motor e por ser mais perto do · togar 
productor da matcria prima. 

11 Effectivamente principiaram a fundar alli fabricas 
movidas por agua. 

« O Porto de Cima que fica'Va. adeante de Morreb:s uma 
legua, e onde só havia a casa da barreira, o arruazem de 
deposito das canôas do contracto e algumas casinhas de 
lavradores, ainda ficava en1 rut>lhores condi~es, por ter 
agua em abundancia para servir de causa motora, e .por 
ser mais facil a compra da herva em bi:uto. 

, (( Ahi pois foram estabelecer do anno de 1835 em dean
te as suas fabricas de herva-matte os negociantes Ignacio 
de Loyola e Silva, Manotl Francisco -Correia Junior, .!via-. 
noel Gonçalves Marques, Manoel Ribeiro de Macedo (pae. 

· do auctor deste escripto) e outros, começando as$im a .po-, 
voação. '. 

' ,, . . 

u Vê-se, pois, que o rio Nhundiaquara concorreu para 
a fundação do Porto de Cima, de dois modos : 1. 0 pela?.sua 
navegabilidade que dava muito valor ao logar que servia 
de ponto de partida, em razào da falta qu~ então liavia de 
estradas regulares; 2. 0 pela sua poderosa força motora, que 
permittia em qualquer parte o estabelecimento de fabricas 
para a nova industria da herva-matte. 
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11 Com taes elementos foi rapidan1ente prosperanào o· 
togar, fazendo·se casas e engenhos de matte, não só no 
povoado como en1 suâs immediações. 

((Em Janeiro de 1846, uma grande ênchénte do rio 
ameaçou se_riamente a exi~tencia da j)Ovoação. Inundou 
completamente a rua, -e o povo teve de se retirar em canôas 
-para um engenho que fi~va no fundo da mesma rua 
aquen1 da Egreja M~·ltriz, que nesse tempo ainda não exis
tia. 

' . 
<t O barranco mal seguro, então 1nuito m~i.s distante 

das casas d<;> que actuahnente, co~neçou ·a se desrl1o~onar, 
de f6rn1a que, se não baixasse1n .1og9 as ag~as, as casas 
que se achavam â ~uargem do rio, ou ao _menos as da rua . ' ' . 
do Maruruby para baixo, que eraru as_ ~ais expostas, se-
riam arrebàtadas. 

11 Foi edificada á custa da população a Egreja Matriz,. 
a qual ficou prompta no anno de 1850. · e é a unica egreja . . 
que até agora existe. " · 

; . 

Pela lei n. 32 de 7 de Abril de 1855, a povoação foi 
elevada a freguezia, sob a invoc;:içã0 de S. Sebastião, e pe
la lei n. 294 de 7 de Março de 1872 obt~ve categoria de 
villa, a qual foi installada en1 8 de Janeiro de 1873. 

..t>elo facto de ser elevado a villa; muito lucrou o Porto 
de Cin1a, que apresentou sig~aes de ·prosperidade sob a 
egide de sua proprio. ad1ninistraçào. Fizeram-se diversos 

~ 'm.elhoramt:ntos locaes: as ruas fo{a111 beneficiadas, cons-· 
trui'u-se um novo ce111 i terio, con1 prou-se nina casa para 
servir de .Paço Municipal e Ca~deia . . 

Por conta dos cofr~s provinciaes fora111 tambe111 cons
truidqs: - um ran1~l ligando a yilla á estrada da G~acio
sa ; uma estrada entre .a villa t! a cidq.de ·de l\1orretes, . na 
extensãq de 6 kilometros rectilineos, · e, en1 1871, uma 
ponte sobre o rio Nhundiaqu.ara , a q~al foi denon1inada. 
Conselheiro Fleury, em homenag~1n ao Dr. André Augus-. . 

' 
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to de Padua Fleury, que relevantes serviços prestou ao 
Paraná, em 1865, como seu administrador. · 

Mas, concluída a estrada da Graci:esa, motivou este 
facto a decadencia industrial do Porto de Cima. Começou

.se desde ~ntão a levantar fabricas de beneficiar herva-tnat

.te em Coritiba, e por isto este producto não affluia mais á 
praça do Porto de Cima. 

Ext\ncta a prepararão da herva-111atte nesta villa, os 
seus habitantes foran1 obrigados · a v-oltar as suas vistas 
para a lavoura, até então entregue ao abandono. 

E1n 1876 estabeleceram-se alli alguns nucleos coloni
aes, · habitados por italianos, muitos dos quaes, não se 
dando com o clima quente do 111unicipio, 111.ais tarde abau" 
donaram seus lotes, estando entretanto hoje os que ficaram 
em condições prosperas, devido a grande fertilidade das 
terras. 

A villa do ·Porto de Cima está situada n 'uma planície 
e é circun1dada pela- Cordilheira Maritima, que te1n alli 
diversas denominações làcaes, taes como: Maru1nby, cuja 
·fralda está a 1 kilometro distante da villa ; G1aciosa, na 
estrada do mesmo nome; Mãe Catlii1·a ; Morro.Lav1ado; 
ltupava, na velha estrada do mesmo nome, onde está a 
celebre passagem denominada Cadeado, que offerecia 
·outr 'ora diffi.culdades insuperaveis ao transporte das 1ner
:cadorias do littoral a Serra-acima e vice-versa ; e Mono 
do -Bicho. 

O rio principal é o Nliundiaquara, já dec;cripto, quan
do nos occupamos do mtuiicipio de Mcirretes. Este rio foi 
-antigamente tambem chamado rio Cubatão . . 

. -No povoado de s .. João, ·hoje decadente, existe um~ 
mina de ferro, que se .extende pelo Morro do Biclio. No 
logar dcno1nipado .Sabiacava existe outra, distante cerca 
_de 3 kilornetros da villa. Antigamente foi extrahido mui
to. ~uro de alluvião dos terrenos hoje pertencentes ao Porto 
.de Cima, sendo o finado Padre Antonio o ultimo que se 
.4.~va ao s~rviço da mineração alli. 

.. 
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Ha grandé abundancia de pedra para con~trucção ·e 
poas argi~las. 

· Estão neste município os seguintes nucleos colon.iaes: 
Marques , em frente a villa; Sesmatia, no Sapetanduba_,. 
Entre-Rios, distante 1 kilometro da villa; Cary, na entra
da de Morretes; Zulmira, na estrada da Graciosa; Ypiran
ga, na estrada de S . João. 

Sen~o uberrimas as terras do 1nunicipio, dão alli ad
tniravelmente a mandioca, o café, a canna de assucar, o· 
µiilho, o feijão, batatas, etc., bem como differentes especies 
de fructas, taes como banana, laránj:i, lima, goiàba, jabo
ticaba, araçã, ananaz, mamão, ingá e outras. 

' . 
O clima é .saluberrimo. De Dezembró a Março ha ca-

lor e ãs vezes trovoadas â tarde, sepdo agradavel atempe
ratura nos outros mezes.' 

A villa dis~a 6 kilometros da cidade de Morretes, 18 
da de Antonina e 7 do povoado de S. João da Gracios~. , 
. O Coronel Manoel Gonçalves Marques foi quem tra

tou da construcção da -Egreaja Matriz; agenciando donati
vos do povo. Mais tarde os Srs . . Custod·io José Martins, 
.Luiz Maria de Souza e Francisco José Pereira 4a Silva 
trataram de melhotal-a, mandando o ultimo construir a 
capellà-mór, que ficou concluída . em Janeiro de l873i ha
vendo, no dia 20 do mesmo mez e anno, benção e missa 
solemne, celebrada pelo Conego José Jacintho Linhare~. 

Ha na villa um club intitulado Club de Leitura Por
to-Ci~1ense, installado a 21 de Fevereiro de 1875. Este club 
que já teve phase de notavel prosperidade, esteve la
'mentavelmente .decadente·. Chegou a possuir mais de 1.350 
volumes de obras scientificas, litterarias e recreativas, e 
prestou impo~tantes beneficfris, quer prop.orcionando um 
ponto agrada·vel de · reunião, quer promovend<? conferen
cias, quer finalmente mantendo unia escola nocturna, co
mo o fez durante os dois prim~iros ~nnos de sua fundação. 
Felizmento foi reaberto em 12 de Agosto de 1900, envi-
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dando sua directoria mascutos esforços no intuito de ele
val-o ao mais alto grau de prosperidade. 

.DEODORO 
A novel e futurosa povoação de Pitaquara foi elevada 

a fregu.ezia pela lei n. 836 de 9 de Dezembro de J885, sob a 
-invocação do Senhor Botn Jesus. Pelo decreto n. 17 ,de lG 

de Janeiro de I-890, foi elevada a categoria de vil la, com a. 
denominação de Dcodoro, sendo insta!Jada no dia 29 do 

l 

mesmo mez. 
O decreto n. 25 de i7 de Janeiro de 1890, determinou 

as seguintes divisas para o muni9ipio: . 
« Pelo lado de Oeste o rio Irahy ; pelo lado de Leste. a 

Serra do 1\1ar, alar,gando-se pelo lado do Norte até a estra
da da Graciosa, desde o rio Titnbú que 'desagua no Irahy ; 
e pelo lado do Sul o rio Pequeno.» 

1 . 

O decreto n. _134 de I6 de Dezen1bro de J890, estabele-
ceu as seguintes divisas entre os municípios Deodoro e 
Glycerio: 

<e Principiando da barra do rio Canguiry no Irahy pelo 
mesmo Canguiry acima até a e.strada da Graciosa, seguin
qo por esta a frontear a cabeceira do Banhado aléni do Ca
pão denon1inado Grande, pelo mesmo Banhado abaixo até 

- o rio Bracajuvava,. por este acima tomando o.braço esquer
do até a sua cabeceira e deste en1 direcção •a Se,.rra do Mar.11 

O art. 2. e de~te decreto revogou o decreto n. 25 de 17 
de Janeiro de 1890, na parte referente ás divisas acima. 

Os rios qut- banham este municipio são: o Pitaquara, 
/rah11

, Itaquy, lrahysinho, Curralinho, Timbú, Canguiry, 
e o Ypiranga, que nasce na Roça Noya e vai desaguar no 
rio Mãe Cathira . 

A villa Deodoro está situada etn u1n chapadão incli
nado ã beira .do n1atto, 898 metros sobre o nivel do mar, e
dista 4 leguas de Coritiba, com a qual se con1munica dia
riamente pela Estrada de Ferro do Paraná. 

' 

- ' 
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O seu clima é excdlente, pelo que algumas familias 
de Paranaguá vê1n ás vezes alli veranear. 

Estão no municipio as colonias Novo Tyrol e l\1aria 
José, habitadas por italianos laboriosos. 

A sua principal exportação consiste etn madeira e her
va-matte. Exporta tambetn cascas de gramunha para as 
fabricas de cortun1e. 

Os seus lavradores cultivam etn maior escala o ntilbo 
e e feijão, segtiindo-se em menor porção o plantio de bata-
tas, videiras e hortaliças. . , 

Ha criação de gado cavallar, vaccun~, lanigero e sui
no, vorém em pequena escala. 

CAMPIN/'\ GRANDE 
A povoação da Can1pina Grande foi elevada a fregue

zia pela lei n. 36 de i8 de Abril de 1873, sob a invocação 
de S. João Baptista. Obteve categoria de villn pela lei n. 
762 de 26 de Novembro de J883. Tomou o nome de villa 
Glycerio, pelo decreto n. 37 de I 1 de Fevereiro de 1890, vol
tando de novo a sua antiga denominação pela lei n. 1 de 
16 de Novembro de 189r. 

O decreto n. 80 de 15 de Maio de 1890 determinou os 
seguintes lün i tes : ,. 

« A Oeste o 'rio Rathiel, até sua nascente, d 'ahi as di
yjsas Occidentaes da colonia Presidente Faria e o rio Can
guiry até o Irahy; ao Sul, por este rio até a confluencia 
do Timbú, por este a estrada da Graciosa até º ' rio do Cor
vo, limite Sul. (Art. 2. º). 

,;Ficam revogados os decretos. ns. 34 de 3 de] aneiro, 3 7 
de II de Fevereiro,. e 71 de r9 de Abril, tudo de 1890.11 
(Art. 3. '). 

O decreto n. 134 de 16 de Dezembro de r890, trans
cripto na de.scripção que fizemos da villa Deodoro, .deter
minou as divisas entre este e aquelle município. 

' 
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O n1unicipio da -Campina Grandt'. se compõe de a1gu
mas varzeas e de frondosas mattas -abundantes de herva
matte, pinheiro, imhuia, cedro, taruman·, peroba, louro, 
canella, etc. 

O terreno é geralmente ondulado; t. muitos rios e r.i
beirõ~s cort:un-n 'o em differentes dir-ecções. O pr1ncipal 
rio que banha o inunicipio é o Capivary·guassú. 
- As terras deste tttunicipio são de proverbial fertilida

de, porén1 a sua população, affeita ainda á perniciosa roti
na, dellas não tira senão minguados proveitos, cifrando-se 
a sua lavoura no plantio do milho e do feijão~ 

. Exporta herva-rnatte e madeiras preparadas nas ser.
rarias alli existentes. 

· A industria pastoril, posto que enoontre na Campina 
Grande algumas vantagens inherentes á sua prosperidade, 
está ainda 1nuito atrasada. 

Ha alti dois districtos policiaes: Capivary Granel.e e 
Quatro Barras, sendo este creado por acto de 25 de Feve
reiro de 1892. 

Alén1 destes, existcn1 outros povoados, taes como o 
da Florestal, bnde funccionou uma importante serraria da 
extincta Contpanhia Florestal Paranaense, organizada de 
conformidade coin a auctorização concedida pelo decreto 
n. 4887 de 5 de Fevereiro dé 1872; o da Mandaçaia e o do 
Araçatuba. 

A Can1pina Grande se com·munica coin a Capital e com 
as villas Deodoro e Bocayuva por n1eio de estradas que s~ 
prestam á rodagem. , 

BOCAYUVA 
A freguezia de Santo Antonio do Arraial Queimado, 

creada pela lei n. 250 de 22 de Abril d~ i870, foi elevada a 
villa pela lei n. 273 de 12 de Abril de 187r. Foi extincta pe
lo art. 25 da lei n. 440 de 11 de Maio de 1875, sendo resta
belecida pela lei n. 448 de 24 de Março de 1876. 

1 

•' 
1 
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Pe1o decreto n. 19 de 11 de Janefro de l&;o, passou a 
se denominar villa Bocayuva. 

O decreto n. 135 de 16 de Dezembro de 18901 deternli
na as seguintes divisas entre os municípios de Bocayuva 
e Campina Grande: 

cc Pelo rio Capivary acin1a até a barra do rio Tapera> 
por este até a barra do ribeirão da Estiva, por este á estra
da que se dirige ao logar denominado Estiva, para Bocayu
va, pela estrada (rumo Bocayuva) até a ponte do rio Abai
xo, por elle abaixo.até .encontrar uma vertente> além de 
uma olaria de João de SouzaJo,rge, subindo por dla até 
as su~s cabeceiras e daqui o rumo até chegar na volta do 
rio Capivary, abaixo da casa de Balbina Alves de Miran
da, e pelo 1nesmo rio Capivary aciina. (Art. l. º). 

« Fica revogado o art. 2. 0 do decreto n. 80 de 15 de 
Maio de 1890, na parte referente ás divisas acima.11 (Art. 
2. o). 

Mancel José Cardoso, chefe de numerosa prole, foi um 
dos primitivos habitantes deste município. Seguem-se 
Manoel José de Alleluia, ?\fanoel João dos Santos, Antonio 
Joaquim de Souza. e Joaquim Anton.io dos Santos Souza, 
que 111uito tem trabalhado em favor do prog'resso desta lo
calidade. 

O n1unicipio é atravessado por muitos rios, senclo o 
principal o Capivary-guassú, a que já nos referimos quan
do tratan1os da Catnpina Grande. Desagua no Ribeira de 
Iguape com o no1ne de rio Pa1'do .; te1n 1nuitos affluentes, 
taes como o Bacaitava, que nasce n.a gruta do n1esmo no
n1e, o Rio dos Patos, que tem suas nascentes na Serra da 
Boccaina. Ha ainda o rio Potunã, que nasce nos fins da al
ludida serra, e o Capiva1y-mirim, que tem suas cabeceir&s 
na Serra da Graciosa. 

A villa está situada em terreno desegual e coberto de 
espessas tnattas, on.de se encontra em abundancia a herva-

• 
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matte, que constitue a sua principal fonte de riqueza 1n· 

dustrial. 
Suas principaes serras são: a de Sant'Anna, pouco 

elevada e propria para a lavoura; a da Boccai?ta, abundan
te de herva-matte e de faxinaes pr.oprios para a criação ào 
gado; e a de S. Miguel, no sertão, entre o rio Pa1do e o 
districto policial do Bon1 Successo. 

Além de outros n1ineraes de valor, foi encontrada 
neste município unia grande pedreira de mannore, no lo
gar denominado Lagoa dos Pat~s. Já foi iniciada a exp1o
ração da referida pedreira, sendo porém abandonada em 
virtude da falta de estrada de rodagem. 

A lavoura não corresponde a uberdade das terras, que 
são de prin1eira qualidade: plantam-se apenas milho, fei
jão e fumo em pequena escala para o consumo local. Esta 
unica colheita é devida em parte ao estado pouco avança
do de uma população extranha ãs innovações uteis, aos 
conhecimentos agronomicos e aos de cc~nomia rural. O 
café, a canna de assucar e outros productos do clima quen
te pódem ser cultivados com grande vantagem na zona 
Septentrional, lin1itrophe com S. Paulo. Na referida Z'.:lna, 
admiravelmente rica, se encontram differentes especies de 
plantas n1edkinaes e excellentes madeiras de construcção. 

Bocayuva se communica com a Capital por uma estra
cla que se presta a rodagem, apesar de não ser boa. Com
muuica-se com a villa da Campina Grande, tamben1 por 
estrada de. rodagem, e com Votuyerava por estradas de 
cargueiros. 

Con1 o Estado de S. Paulo se communica por tres es
tradas: uma que se dirige ã villa de Iporanga, atravessan• 
do o rio Pardo; outra que, parfindo da séde do districto do 
Bom Successo, atravessa o rio S. Sebastião e vai ter ao 
Porto das Mulatas, no Ribeira de lguape,· e outra que, par
tindo do Cêrro Lindo, perto da Serra da Boccaina, se di
rige á freguezia da Ribeira, atravessando o Ribeirão Gran
de, tributario do Ribeira de lguape. 

' ' 
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Neste -vasto municipio se acham os segui11tes povoa
dos : Cabc:ça d 'Anta , Lapinba, ·Cêrro Lin<lo, S. Pedro, Bo~ 
Successo> districto policial; Conceição, S. João, Bon1 Ret~ -
ro, (tapoá, pe:rto do rio Capivary-gua~sú; Barra, Can1p1-
nhos com uma linda gruta; Ouro Fino, Anta Gorda e , . 
Pedra Preta, onde existe uma boa egreJa. 

Pela·estrada que vai terá Votuverava ainda se encon
tram os seguintes povoados: Cachoeirinha, Campina ~o 
Tavares, Antinha, Lagarto, . passando logo adeante o no 
.Sant' Anna. 

Alguns dos referidos povoados ten1 cemiterio E capella; 
A• maro-eru da estrada que de Bocayuva se extende a 

Capital, exi~te, no logar denon1inado ~a111pini~ha, u1~ pe
queno nucleo colonial cha~1ado Eufras10 Correu~ .. ha~ttado 
por italianos, que se dedicam á pequena lavoura e a cul
tura da videira. .. 

TAMANDARE' 

A.povoação do Pacutuba foi elevada a freguezia pela 
lei n: 43'8 de 10 de. Maio de 1873, passando a se chamar 
Conceição do Cercado pela lei n. 924 de 6 d_e Setembro de 
.1880. Foi elevada a categoria de villa pela lei n. 9i7 _de ~8 
.de Outubro de 1889. P~lo decreto n. 15 de 9 de Janeiro de 
1890, recebeu o nome de Tamandaré. - . 

O decreto n. 41 de 12 de Fevereiro de 1890 deternunou 
as seguintes divisas: , . 

11 As divisas da villa Tamandaré serão as seguintes: 
_ao Sul do Taboão pelo rio Bariguy ao ribeirão do Antonio 
Rosa e Ándrade; a Leste o rio Atuba, limite de Colombo; 
ao Norte os limites da yelha villa de Votuverava ; a Oeste 
0 Tijuco P~et~, .morro do Olho d'Agua, Corrego ·Fundo> 
ri'qs Capivara, ~ssu~guy e os liuütes da cid::ide de'Campo 

Largo. n l' 
Neste municipio. ha grande quantidade de pe<lra ca -

, 
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carea, . madeira de construcção e herva-matte. Funccionam 
ahi muitos fornçs de cal. 

Conta os seguintes povoados: Tranqueira, a 6 kilo
metros da villa; Marmeleiro, a 7; Campo ~1agro, a 15, e 
Cêrro Negro, a 30 kilometros da séde do n1unidpio. 

Conta ainda as seguintes colonias : Antonio Prado, 
La111euha e S. Venancio. 

COLOMBO 
Esta villa começou com o nome de colonia Alfredo 

Chaves, fundada em Setembro de 1878, a 20 kilometros da 
Capital, entre a colonia Santa Candida e o município do 
Arraial Queimado, hoje Bocayuva. Em 4 de Janeiro de 1879 
foi emancipada. Comprehendia uma area de 923,570 bra
ças quadradas, dividida em 40 lotes ruraes e 40 urbanos. 
Começou com 40 famílias compo!tas de 155 immigrantes 
italianos tyrolezes. 

A colonia Alfredo Chaves foi elevada a categoria de 
villa, com a denominação de Colombo, pelo decreto n. 11 
de 8 de Janeiro de 1890. Pelo decreto n. 12 de egual data 
foi creada alli u1na co1nmissão municipal,_ composta de 
Engenheiro Francisco Camargo Pinto, como presidente, o 
dos cidadãos João Pereira da Fonseca, João Gualberto 
Franco de Bittenc.:>urt, Alexandre Martins Fernandes, 
Amancio Sezefredo l\1arques e José Marcelino da Rosa, 
como membros. A essa commissão competia as attribui
ções coRferidas pela lei de r. 0 de Outubro de 1828 ás ca
maras municipaes, sancciouados seus actos pelo Governo 
do- Estado. 

O decreto n. 34 de.r3 de Janeiro de 1890 determinou 
as seguintes divisas : 

« As divisas do municipio cuja séde é a villa Colombo 
serão as seguintes: &o Norte os rios do Morro Grande e 
Capivariassú ; a Leste uma linha que a rumo de Sul apa
nha a nascente do rio Tirubú até a estrada da Gracicsa, 



CHOHOGU.Al'IlIA DO PARA:SA' 

--------·~·---....:......-----

que s erá o lirnite Sul pelo eixo delle até o rio Atuba ; a 
Oeste, este rio até sua nascente, d_onde e1n rumo N.O. apa
nhará a naseente do rio Morro Grande. n 

O Governador do Paraná, Dr. Americo Leite Pereira, 
pelo decreto n. 71de19 de de Abril 1890: attendendo ao que 
lhe apresentou a Intendencia Municipal <la villa Colombo, 
15 do dicto mez, e tendo em vista a informação que a res
em peito de taes representações foram prestadas pela Di
rectoria de Obras Publicas, deeretou o seguinte : 

«Os limites municipaes da villa Colo111bo são os se
guintes: a ·Leste o rio Rathiel até sua nascente, d'ahi pe-

. . 
las divisas Oeste da colonia Presidente Faria e o rio Can-
guiry, desde sna nascente até sua foz no Irahy ; ao Sul 
este rio até a foz no ..\.tuba que é o limite Oeste. n 

Neste município ha herva-matte e abundantes ma
deiras de construcção. 

Sua principal lavoura eonsiste em milho, feijão, cen
teio, trigo, batata e hortaliças. 

A viticultura tem tomado grande impulso, sendo já 
consideravel a quantidade de vinho alli fabricado annuaL 
n1ente. Em r900 os parreiraes de Colombo produziram 
cerca de 400 pipas de vinhb. 

A sericicultura está se propagando de n1odo verdadei
ramente animador neste município. Ha alli muitas fabri
cas de cal de optima qualidade. 

Estão neste município os seguintes povoados : Ribei
rão da Onça e Capivary, este distante 9 kilometros da vil-
1a, que está ligada á Capital por boa estrada de rodagem. 

Em Colombo ha uma pequena fabrica de louça, mon
tada em 1899 pelo Sr. Francisco Busato. 

Na Exposição Agricola e Industrial do Paraná, instal
lada em Junho de 1900, figuraram lindas amostras de lou
ça fabricada no referido estabelecimento. sendo o exposi
tor premiado com medalha de ouro. 
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· ARAUC.~RI~i\. 

.t>erto do rio Iguassú existia uma pequena povoação 
chamada Tindiquéra, celebre na historia paranaens~ pela 
fama de valentia de que gosavam seus habitantes, na ver
dade caboclos guapos e destros no manejo da faca e do tra
buco. Construida a estrada de Coritiba á villa do Príncipe, 
hoje cidade da Lapa, a maior parte dos moradores de Tin
diquéra niudou-se em 1843 para o sitio atravessado pela 
referida estrada, sito á ·1nargem dil;ei ta do n1encio11àdo rio, 

Edificada alli uma capella .e tendo augmentado o nu
mero de habitantes, foi a povoação ·elevada· a: · freguezia, 
con1 a deno1ninação de Iguassú, sob a invocação de Nossa 
Senhora dos Remedios, pela lei n. 21 de 28 de Fevereiro 
de 1855. 

O Contra-Almirante José Marques Guimarães, quando 
Governador do Estado, attendendo ao que lhe requereram 
os mora.dores da· freguezia do Iguassú e localidades vizi
nhas, baixou o seguinte ·decreto n. 40 de l l de Fevereiro 

. de 1890 : -
1< A:rt. I. 

0 O povoado da freguezia do Iguassú é eleva
do a categoria de vifla com a denominação de Araucarta. 

<< Art. 2. 
0 A villa Araucaria será séde de um municí

pio que terâ por divisas: a Leste o rio das Antas, ~1auri
cio, Iguassú e Bariguy até a estrada da villa do Rio Ne
gro; a · Norte em rumo de Oeste pelos limites da colonia 

1 • 

Thomaz Coelho até o rio Verde; a Oe~te por este rio até o 
rg-uassú na foz do ribeirão Izabel Alves at'é sua nascente, 
e d 'ahi en1 procura das do rio Turvo que corta a estradij 
da Areia ~ranca até o rio da Varzea; a Sul por este rio 
até a foz do das Antas. 

u Art. 3. 0 E' nomeada uma Intendencia Municipal 
para a villa Araucaria1 composta dos seguintes cidadãos: 
Presidente, Major Sezino Pereira de Souza; Vice-Presiden
te, Capitão Verissimo de Souza Marques; Vogaes, Padre 
Francisco Soja, Major Joaquim Gonçalves Palhano, Anto-
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nio Arlindo Pereira, Francisco Ramiro de Assis França e 
Wattel Joselin. ,, 

A villa Araucaria se acha a 3 kilúmetros da estação 
do mes1no nome e a 16 da estação do Guajuvira, perten
centes á Estrada de 'Ferro do Paraná. 

O municipio se compõe de matto e can1po, ~endo as 
terras excellentes para a plantação de cereaes, etc .. 

A maior exportação consiste em herva-matte, madei
ras, telhas e tijolos. 

Existem alli engenhos de benefi.dar herva-n1atte, moi
nhos, olarias e serr&rias, sendo dual) a vapor. 

Funccionam actualmente sete escolas public~s de ins
trucção pritnaria, sendo du~s na séde do município, duas 
em Thomaz Coelho, uma em Guajuvira, uma no quartei
rão do Ca1npo Redondo e outra no do Turvo. 

Estão n~ste município as colonias denominadas Tho
maz Coelho e Mariano Torres, sendo a primtira uru dos 
mais importantes e futurosos centros ruraes do Paraná. 
Sua população, composta na maior parte àe polacos e na
cionaes, se emprega na cultura do milho, do feijão, da ba- · 
tata, do centeio, do trigo, da yideira e hortaliça. 

VOTUVERAVA 
A fregnezia de Nossa Senhora do Amparo de Votuve

rava foi creada pela lei n. 30 de 7 de Abril de 1855. Pela 
lei n. 67 de 23 de Maio d~ 1861 foi transferida sua séde 
para a 1nargem do Assunguy, voltando de novo ao primi
tivo logar em virtude da lei n. 255 de 16 de Março de 1871. 
Obteve foros de villa pela lei n. 262 de 3 de Abril de 1871. 
Foi extincta pelo art. 25 da lei n. 440 de 11 de l\1aio de 
187 5, sendo restabelecida pel~ lei n. 448 de 24 de Março 
dt 1876. 

A villa de Votuverava está situada ao Norte de Cori
tiba, á margem da antiga estrada que communica a Capi-

• 
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tal com a cidade do Cêrro Azul. Esta estrada, de 7 leguas. 
de extensão, posto que em pessimo estado, permitte o 
transito de rodagem até a Rocinha, e com difficuld~de até 
a séde do município. 

Além da productibilidade do solo, Votuverava ainda 
eclama a nossa attenção para o seu reino n1ineral, exis
tindo alli tuinas de ouro, ferro, m<lrmore, calcareo, etc. 
Suas mattas são ricas de madeiras de construcção. 

Seus habitantes, que infelizmente ainda adoptam o 
systema rotineiro e1n sua lavoura, empregam-se no plantio 
do milho e do feijão, e tan1bem na criação do gado suiuo. 

Neste municipio se acha a importante gruta do Tapi
rusús, já descripta em outra parte deste livro. 

Votuverava possue ouro e outros n1ineraes. Na Expo- . 
• sição Provincial de 1875 figurou agua alcalina, extrahida 

deste rico municipio. 
' 

ASSUNGUY 'DE CIMA 

A povoação do Assunguy de Cima foi elevada a fre
g11ezia pela lei n. 697 de 18 de Novembro de 18821 sob a 
invocação de Nossa Senhora do Amparo. Foi elevada a 
villa pelo decreto n. 49 de 15 de Fevereiro·de 1890, com as 
seguintes divisas : -

11 A Oeste a Serrinha da nascente do rio Ribeira, pro
curando a rumo de Sul-a nascente do.rio Assunguy; a Sul 
esse rumo e o rio Aisunguy,. até o Ribeira; a Leste este , 
rio e o do Carmo; a Norte da sua nascente em rumo de · 
Oesté 'até apanhar a nascente do rio Vargeão, por este ao 
Ribeira até sua nascente na Serrinha. » 

O terreno do município é todo montanhoso e banhado . 
pelos rios Ribeirinlta e Assunguy; o primeiro nasce em 
Castro e recebe os rios Conceição e Catmo, e o segundo em 
S. Luiz, tendo por affiuentes o Tacaniça e o Corriola. O 
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- rio Socavã() uas.ce ta1nb~1u em Castro, no p:.lvoado do mes
mo nomP., e desagua á margem esquerda do Ribeira de 
Jguape. 

O clima é quente. se encontranJo, poré1n, pinheiro e 
herva-matte nos pontos elevados. como signal caracteris
tico da 1nodificação por que elle passa, devido á diversida
de das altitudes. 

As terras são fertilissin1as e o municipi<> exporta para 
o 1nercado da Capital, milho, · feijão, toucinh0, farinh::i,. _ 
gado suino, laranjas, rapadura.- etc~. A falta de estrada de 
rodagem é o unico obice que. in1pede, o desenvolvimento 
industrial deste riquissin10 município. 

A villa está situada á margem esquerda do rio ~4ssun
zuy, n 'u1na planície to la· cercada de n1atto. Dista da cida-
de do Cêrro Azul cerca de 9 leguas. · 

, Communica-se com Castro, Ponta Grossa, Cêrro ·Azul 
e Votuverava por estradas de ~argueiros .. 

Pelo acto do Governo do Estado n. 14 de 4- de Novem
bro de 1897 forau1 approvados definitivamente- os estudos 
da estrada de ferro que, partindo de Coritiba, se dirige ao . 
As~unguy de .Cima, com um ramal para o Cêrro· Azul, 

l •• • 

sendo taes estudos executados de accordo co1n o contracto 
celebrado entre a Secretaria de Obras Publicas e a Société 
Anonyme de Travaux. Dyle et Bacalan, e auctorizad.:>s pela 
lei n. 194 de 17 de F~vereiro de 1896. Esta estrada terâ a 
seguinte extensão: 43\300 de Coritiba a 'Rôcinha e 76\7.00 
da Rocinha ao Assunguy de Ci111a. O ra111al desta villa ao 
Cêrro Azul tem 57\922. 

' ., 

·CONCHl\S 
A fregut:ziá de S . . Sebastião das Conchas, creada pela 

lei n. 297 ele 12 éle l\i1arço de 1872, extincta pela lei n. 480 
de 12 de Março de 1877 e restabelecida pelo art. I. º da lei 
~. 650 de 26 de Março de 1881, foi elev~da a categoria de · 
villa pelv art. 2. º -da referid1 lei n. -650. 

• 
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O terreno é accidentado, á excepção dos campos, que 
são. mais ou 1nenos planos e fa voraveis á criação do gado 
e á cultura de C;!reaes e videiras. 

E' a villa b1nhada. pelo Tibagy e seus aftluentes Pi· 
tanf{zty, Bebunh~im, Guaraúna e /mbetuvinha. 

Dest~ 1nunicipio já se têm extrahido amostras de ou
ro, alumen, etc .. Tambent já se tê1n encontrado.diatnantes, 
o que não surprehende, visto .quasi todos os terrenos do 
v alle do Tibagy serem dian1antiferos. 

Os habitantes do n1unicipio das Conchas, no.tavel pela 
prodigalidade com que os seus terrenos con1pensam os es· 
forços do lavrador, se em pregan1 na cria~ão . do gado . . no 
plantio do 1nilho, do feijão e do fun10, sendo este producto 
1nuito afamado e beu1 aceito e111 to-los os mercados do Es
tado . 

Exporta tambem herva-matt;.!.· 
Conchas çlista 28 kilometros da cidade de Ponta Gros

sa, 32 da villa do Imbetuva e 24 da villa ·ao Ypiranga, com 
as quaes se cummunica por estradas carroçaveis. 

Estão neste município os pequenos povoados Pinhei
rinhos e Conchas Velhas, e os nucleos coloniaes Adelaide, 
Floresta e Trindade, habitados por polacos. 

YPIRi\NGl\ 
A povoação do Ypiranga foi' fundada pelo laborioso 

portuguez Joaquitu Teixeira Duarte, que alli se estabeleceu 
em 1866. No mesn10 anno deu começo ã . construcção de 
um cemiterio, e, em 1867, trouxe para sua casa o Padre 
Antonio Pina, que celebrou uma missa em louvor á pa
drot:ira Nossa Senhora da Conceição, benzendo em ~egui
da o cemiterio. 
. Em 1867 foram erguidos 9s esteios da capella, que 
serviu durante algum tempo, sendo mais tarde . construida 
uma egreja pelo architecto José l\1oreira de Freitas .. 

... 
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O terreno onde se acha a povoação foi doado ã referi
da padroeira por Frai:cisco da Silva Leiria, Emygdio Mar
tins Padilha, Manoel Pinto de Oliveira e ~laria Joaquina 
de Andrade, conforme documento firmado em 16 de Julho 
de 1876. 

Pelo acto de 5 de Abril de 1890 foi creado o districto 
de paz do Ypiranga, determinando o decreto n. J48 de 14 
de Março de 1891 as seguintes divisas entre os districtos 
das Conchas e Ypiranga : 

« Pelo arroio do Moquem desde suas cabeceiras até a . I 

estrada do Pinhão ; por esta estrada até as cabeceiras do 
Guarda Velha; por este abaixo até cahir no Betumirim ; 
por este riç até o arroio do Campo Novo, e por este subin
do até suas cabeceiras, e d'ahi a rumo do arroio da Cava 
Funda e por este subindo procurando as cabeceiras do rio 
Palmito, divic;a entre Conchas e Tibagy. » 

Obteve foros de villa pela lei n. l 15 de 7 de Dezem
bro de 1894. 

A villa do Ypiranga estã situada no sertão, á. margem 
direita do rio que lhe deu o nome. 

· O terreno é geralmente ondulado e regado por n1uitos 
ribeirões, dos quaes sobresahem o Belumi1im, o dos Qua
lis, o Palmital e seus tributarias Pinguilla, Sant'Anna e 
Taboa, os quaes reunidos desaguam no Tibagy, a 3 leguas 
distante da villa. 

O município se compõe dt campos e florestas abun
dan~es de herva-matte e muitas madeiras de coustruçção, 
taes como pinheiro, imbuía, cedro, taruman, peroba, lou
ro. canella, etc .. 

· A principal lavoura consiste en1 milho e feijão, sendo 
a herva-111atte o principal ramo de exportação. 

· A industria pastoril é alli pouco desenvolvida, apesar 
do município prestar-se perfeitameµte para ella. A criação 
do gado suíno é que tem sido cuidada cotn n1aior interesse. 

O município possue grande numero de habitantes, 
formando diversos centros de população, taes como :> F a-

• 
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xinal da Floresta, a Enxovia, S. Roque, etc.. Ha ainda o 
povoado do Ivahy. desde o Lageadão até~a confluencia do 
rio dos Indios. Seus habitantes dedicam-se ã lavoura, ex
port.indo aguardt!nte, rapadura, fumo, ,uroz, etc .. 

O Ypiranga dista 4 leguas da villa do Imbetuva e .t. ~ 
da villa das Conchas. Possue uma estrada dt rodagen1 qne 
vai tern1inar no povoado da Enxovia, distante 4 leguas da 
séde <lo 1nunicipio. Tem escolas publicas para ambos os 
sexos e um club litterario denominado Ypirang·uense. 

ENTRE RIOS 

A freguezia de Bella Vista, creada pela lei n. 909 de 
20 de Agosto ·ae 1888, foi elevada a categoria de villa pelo 
decreto n. 117 de 4 de Outubro de 1890, com a denon1ina
ção de Entre Rz'os. 

O art. 2. 0 do alluuido decreto creou um conselho de 
Intendencia ~1unicipal composto dos seguintes cidadãos : 
Presidente-Jacintho Gomes de Oliveira; Vice-Presiden
te-Firmino José da Rocha; Vogaes-Antonio Jos~ Perei
ra Branco, Galdino Antunes de Almeida, Joaquim Thomaz 
Sabino, lHoracio Gonçal vt:s Guimarães e Tiburcio Pupo 
Ferreira. 

A lei n. 337 de 19 de l\.iarço qe 1900 estabeleceu na 
comarca de Ponta Grossa o termo (le Entre Rios, annexo 
~o do Imbetuva . 

O terreno do municipio é geralmente plano e se divi
de en1 duas zonas betn distinctas: r: a do Campo, entre 
os rios Tibagy, ao Norte; Santa Ritta, a Leste; Taboleiro, 
ao Sul; e Guaraúna, a Oeste; 2: a do Sertão, entre os rios 
Gua,-aúna, a Leste; Guaraúninka, ao Sul;_ e Imbetuva, ao 
Norte. 

Ás terras são ferteis, mas, apesar disso, a l~voura estã 
ainda pouco adeantada, constituindo no plantio do milho, 
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feijão, mandioca, batata, centeio e hortaliças. A uva e o 
trigo dão perfeitamente, bem como a laranja e ajaboticaba. 

Ha grande quantitiade d~ plantas n1edicinaes e excel
lentes madeiras de construcção, inclusive extensos pi
nheiraes. 

A herva-matte é a~undante neste municipio e de su
perior qualidade. 

A caça é tainbem abundante, quer em aves, quer em 
quadrupedes . 

São bastante piscosos os rios Tibagy, Guaraúna, 
Guaraúninha, Almas e lmbetuva, que banham este muni
cipio. 

A industria pastorjl encontra grandes elementos de 
prosperidade nos bellos campos de Entre Rios, que está 
destinado a se tornar um dos mais interessantes munici
pios do Estado, devido as riquezas naturaes que possue. 

A villa de Entre Rios está situada n 'um planalto, e 
foi assim denominada por estar entre os rios Tibag'Y e 
Guaraúna, apresentando aspecto pittoresco. Possue duas 
praças, duas ~grejas, sendo uma catholica e outra acatho
lica; serrarias.olarias e officinas diversas. 

Dista 30 kilometros da cidade de Ponta Grossa, com 
a qual se comu1unica por uma estrada carroçavel, cons
truida a expensas dos habitantes e conservada pela. Muni
cipalidade. 

A Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande passa pelo 
municipio, tendo uma estação em Entre Rios e outra no 
logar denominado Carrapatos, hoje estação de Jaboticabal, 
distante 10 kilometros da villa. 

O clima é excellente, fazendo-se sentir o frio com cer
to rigor, especialmente nos mezes de Maio a Julho. 

Ha no município alguns povoados taes como õ Faxi· 
nalsinho, Barreiros, l\fangueirinha e as colonias denomi· 
nadas Guaraúna e ·Guaraúninha, habitados por polacos. 

S. PARANA' 715 

PORTO DA UNIÃO DA VICTORIA 

Vem desde meado do seculo XVIII a historia do po
voamento do sitio onde estâ situada a villa da União da 
Victoria. Com effeito, o Tenente Coronel Affonso Botelho 
de Sampaio e Souza, u1archando em demanda dos campos 
de Guaraptta\•a, onde deveria encontrar o Tenente Candido 
Xavier de Almejda, acampou com sua conliti va perto do 
Salto da V·z'ctoria, onde se demorou durante algum tem
po, 111andando fazer plantações .e charqueadas afim de po
der continuar a exploração. 

Mais tarde alli ta111bem estiveram acampados os com
missarios encarregados do reconhecimento dos rios Pi'pi-
1y-guassú e Santo Antonio, sendo por parte de Portugal o 
Coronel de Artilheria Joaquim Felix da Fonseca, e por 
parte da 1-Iespanha o Coronel de Engenheiros D. José Ma
ria de Cabrer. 

E~tes dois militares, recebendo orde!,11 de ir examinar 
o celebre Salto das Sete Quédas, seguiram atravez do fron
doso sertão tm demanda dessa famosa obra da natureza 
que tanto nos orgulha, alli chegando em Agosto de 1788. 

Decorridos muitos annos, o Padre Ponciano José de 
Araujo emprehendeu, eni canôas, uma exploração pelo 
fguassú abaixo. Organizou para isso uma sociedade, da 
qual fez parte José Joaquim de Almeida. A empreza tinha 
por fim descobrir os verdadeiros campos de Guarapuava, 
que os roteiros que poss'.lta.n1 ·u1encionavan1 não ser os já 
dtscobertos e povoados éom esse nome. Descera1n rio 
abaixo, se den1orando n 'uma ilha que denominaran1 da 
Graça, donde sahiram diversas turmas para explorar os 

• 
sertões da margem direita do rio. Não alcançando, porém, 
nenhum resultado, seguiram d'ahi até o Jogar onde esti
veram os referidos comn1issarios. 

Desacoroçoados, sem esperança mesmo de encontrar 
os taes campos, â margem direita do rio, lembraram-se de 
explorar a t:squerda do mesmo, afim de ver se topavan1 

• 
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com os campos de Pal.mas, cuja existencia lhes havia sido 
c01nn1unicada de Guarapua~:a. Assim, pois, desen1barca
ram na foz de um affl.uente do Iguassú, a que deram o no
me de rio Espingarda , internaram-se na floresta, e, com 
um dia e meio de viagem, chegaran1 ã 1nargem de un1 
rio, que não lhes parecendo vadeavel, trataram de organi 
sar uma jang~da para transpol-o, pelo que ficou el!e co
nhecido pelo nome de rio jangada~ 

Em seguida continuaran1 cotn ingente fadiga na ex 
ploração, galgara1n uma serra a que deram o nome de Cér
ro Frio, e só detiveram a marcha quando reconheceran1 
que o mantimento estava acabado e que lhes restava ape
nas o recurso da caça. En1 virtude disto resolveran1 voltar 
ao lguassú e subire1n por este até a Ilha da Gtaça, donde 
mandaram buscar viveres na Paltneira. Chegando es tts, 
atiraram-se todos a novas explorações. Desanin1ndo!l, por 
fim., ·visto como, quer á direita, quer á esquerda <:!o fguas
sú, não encontraya111. ca1npo:;, voltaram ã Palmeira, e dalli, 
depois de uma não pequena d~longc1., seguiram para Gna
rapuava. Achando-se então esta bastante animada, e não 
havendo mais logar para se formar uma posse, le1nbra
ram-se, o Padre Por.dano e seus co111panheiros, de entrar 
no sertão á procura dos ca1npos de Pahnas, de cuja exis
tencia em Guarapuava havia noticia certa. Metteram 1nãos 
â empresa, e, depois de terem vencido o busilis, foram sa
hir n 'uns campos, por elles chamados da Lagoa, e se es
tabelecerau1 e1n u111 logar a que denominaram Abatraca
mento. 

Feito isto voltaram a Guarapuava, afi111 de buscar o 
gado_ e tudo o mais de que pre.cisavam. Abi permaneceram 
durante algum tempo afim de auxiliar~m a repellir uns 
n1alfeitores que pretendiam saquear ·aquella povoação. 

Quando o Padre Ponciano e seus companheiros se dis
punham a entrar novamente com a sua criação para os 
campos de Paln1as, como o fizeram effectivament~, cons
tou-lhes que Pedro de Siqueira Côrtes, que havia recusado 
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anteriormente o convite para fazer parte da sociedade, de
pois de haver recebido os cuns~lhos do Capitão Domingos 
Ignacio de Araujo, reso1vêra entrar tambe~ para os refe
ridos campos. Formou, pois, un1a segunda sociedade, da 
qual fizeram parte Hermogenes Carneiro Lobo, Antonio 
Ft:rreira dos Santos, Joaquitn de Camargo· e ou,tros. 

Não se ~abe i:i.o certo por onde esta segunda sociedade 
transpoz o rio fgtlassú; mas o que é exacto é que, quando 
os da primeira sociedade chegaran1 novamente aos campos 
<la Lagoa, avi.stararu ao longe signaes evidente,c;_ de quei-
111 ada de ca.1npo, attribuida, a principio, aos índios, mas 
que afinal. reconheceran1 ser promovida pela gente de Pe
dro de Siqueira, já etn exéursão nos campos. 

As duas sociedades, ao chegarem no referido Aba1ra
came1?-to, encontrarnm-se frente a frente e quasi ia-se tra
vi:i.ndo um confiicto, pois cada uma reclama:va a si a prio
fidade da descoberta dos campos. A' pt:udencia e atita~ 
inento d,) Padre Ponciano e de José Ferreir~ dos Santos de
ve-se o não ter b nvido então uma lucta lastiroavel, ficando 
a questão adiada para ser resolvida por arbitros. 

Tr,1taram todos de prevenir-se contra os selvagens e, 
como o ponto 011de estavau1 não lhes parecia fav?ravel, 
passaram-se p~ra outro logar, o qual.é a.inda hoje conheci
do pelo nome de F1eguezi'a Velha. 

Durante o anno de 1839 pas~aram elles recolhendo 
animaes para os campos, apesar dos grandes estorvos com 
que tinham de arrostar por carencia de e~tradas, .. e, em 
1844, já existiam alli 37 e~tancias com cerca de 36.000 ca
beças de gado vaccum e cavallar. 

Povoando-se os campos de Palmas, tiveram os seus 
moradores de abrir uma estrada em direcção ao districto 
da Palmeira, sendo encarregado deste serviço Pedro de Si
queira Côrtes. A estrada atravessou o lguassú, no ponto 
onde está a villa do Porto da União da Victoria. 

Datam de então as primeiras construcções nesse Por
to, na Vargem Grande, no Jangada, etc. 
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Em 1868, compn=-hendcndo a vantagem de ligar Gua
rapnava ao nascente povJado, o Sr. Luiz Daniel Cleve. 
em companhia do Capitão João de Abreu e Araujo, explo
rou o traçado que mais tarde foi oproveitado para a aber· 
tura da estrada. 

Poucos annos depois estabeleceu-se alli o cidadão 
Amazonas de Araujo l\'1arcondes, muito se esforçando pela 
prosperidade da povoação, que foi elevada a freguezia sob 
a invocação de Nossa Senhora da Victoria, pela lei n. 615 
de 22 de Abril de t88o, ·e á villa pelo decret<? n. 54 de 27 de 
:Março de 1890. 

Está situada â margem esquerda do Jguassú, en1 duas 
collinas bastante irregutares e ligadas por uma baixada, 
sujeita a inundações por occasião .do extravazan1ento do 

no. 
A vista que se deefructa do alto dessas collinas, exten

sa e imponente, domina varias curvas elegantes do cauda
oso Jguassú , e, do outro lado, bella perspcctiva de matta
lia cerrada e grosso pinheiral. 

A 25 kilometros abaixo da villa está o :::,àlto da Vic-
toria, no logar onde o Jguassú é cortado pela Serra da Es

perança. 
Além da via fluvial, co1n a extensào de 54 ~ leguas, 

até o Porto An1azonas, podendo se extender a navegação 
até o Porto das Laranjeiras, a villa se communica com 
Palmas, Guarapuava, S. João do Triumpho, etc. por estra
das de cargueiros, e será servida pela Estrada de Ferro S. 
Paulo-Rio Grande, eiu construcção. 

A estrada da União a Guarapuava foi beneficiada em 
1888 pela Commissão de Estradas Estrategicas, começan
do os serviços e111 13 de julho, sob a direcção do Enge
nheiro Militar Felippe Schmidt. 

O Chefe da Commissão, Engenheiro Bellarn1ino de 
Mendonça, diz o seguinte em seu Relatorio, na parte refe
rente ã alludida estrada : 

1
, A picada, que se limitava a um simples trilho, cer-
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rado completamente pelas mattas adjacentes, insinuava-se 
normalmente ás linhas das cumiadas de serras muito ín
gremes e cortava os valles, profundos em geral, de nume
rosos cursos de agua, entre os quaes os arroios Vermelho e 
das Gnabirobas, em frente ao porto União, das Correntes e 
da Prata e os rios Palmital, da Areia eJordão, todos tribu
tarios directos do Iguassú e os arroios do Meio, Palmeiri
nha, Sant' Anna e Fundo, Lageado da Cachoeira, rio Po
tinga, arroio Papuan, Lageado do Jeronymo e arroio Pi
nhão, confluentes daquelles. 

<< Entre os innumeros morros e serras que atravessa, 
notarei o morro das Guabirobas e as serras das Cor
rentes, da Prata, do Palmital,· de Santa Maria, da Concor
dia, do Areia, do Jeronymo, do Pinhão e da Beira dos Cam
pos de Guarapuava. 

11 Os passos eram, em getal máos e destituídos de qual
quer preparo, o que os tornava quasi intransponíveis e pe
rigosos para as tropas carregadas. 

11 Seria preciso uma demorada e paciente investigação 
para levar um traçado adequado á rodagem por essa região 
forten1en te acciden tada pelos espigões da serra da Espe
rança, que se alongam até a margem direita do Iguassú e 
pelos alveos alcantilados das innumeras torrentes que aQ 

mes1uo afiluem. 

11 Não convindo deter ahi por muito o pessoal, que ti
nha outro destino mais urgente, o serviço foi restringido -. 
ao refazimento e alargamento das picadas preexistentes, 
aos desvios menos longos <las subidas e descidas mais ín
gremes, a algumas rectificações, á constr:ucçâo de 21 esti
vas e 49 pontilhões toscos, ao levantamento com bussola 
prismatica e cadêa metrica e nivelamento longitudinal 
com aneirode, tendo-se tambem empregado theodolito nos 
primeiros quatro kilometros. 

«E' :de 170 o numero total de aguas correntes atra
vessadas e de quatro o de banhados, o maior dos quaes so· 

.. 
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bre a margem esquerda do arroio Prata com a extensão dt 
3il metros, sendo de facil deseccação. 

« Conseguiu-se desviar, não obstante a rapidez da 
execução, o morro das Guabirobas, o arroio Pinhão e to
dos os seus affluentts e as elevações que os marginam, e 
reduzir o comprimento total da llnha, que era de 170 kilo
n1etros proximamente, a 134. 

(( Etn relação ás condições technicas a satisfazer para 
se prestar á rodagem, p6de·se dividir a linha êm tres sec
ções: a primeira de. 7 kilo1netros entre os arroios Verme
lho e Correntei ; a segunda d~ 89 kilometros, entre este 
ultimo arroio e o planalto dos Banhados que divide as 
aguas para os dos Pinhão, Areia e Iraty e a terceira de 38 
1dlometros dos Banhados a Guarapuava.n 

Diz mais, tratando da vegetação : 
1( Etn toda a linha que se extende do Porto d t Uaiào a 

Guarapuava, além· da vegetação propria de terra de plan
ta, onde abunda a madeira de lti, encontram·se extensos 
pinheiraes, constituindo o que no Par<1nâ se denomina ca
tanduva mansa e catanduva brava, papuanzaes, taquaraes 
mansos e caratuvaes, esca~s1.:an 1lo iuteiramente a crisciu
ma, a potinga e o taquarnssú, que offerecem 111aior difficul-

dade ao córte. 
u Nos capões que matiz1m os campos encontra-se pyn

dauva, imbuía, pinheiro ·e ht'.rva-màtt~ em abundancia ; 
no sertão cabriuva, monjolo, tarumã, sassafraz, canella 
preta, cedro, pinhtiro e ·extensos taquarussuzacs, que mui• 
to têtn difficultado a abertura das I>ic~das.ll 

A navegação· entre a villa e a cidade do Rio Negro é 
feita e1u pequC::nos vapores pelos rios lg_uasst{, e Negro, fa: 
iendo-se co111 mais frequenci~ até os portos Amazonas e das 
Lara~jeitas, sendo este lígádo á estação da Restinga Sec· 
ca por um ramal da estrada de ferro, de 10 kilometrós de 
extensão. E&sa navegação é embaraçada na epocha das 
seccas, cm que: baixam cousideravelmente as aguas do rio: 

.. 

s: PARANA' 721 
-----·----·~~·----- __ .:..___ 

Estão neste municipio as colonias denominadas gene
ral Carneiro, Antonio Candido e Alberto de Abreu. 
. Perto da villa existe uma pequena gruta n 'um Iogar 
interessante, chamado Morro da Cruz, antigo Cêrro do 
Corvo. 

S. JOÃO DO TRIUMPHO 
O povoado de S. João do Triumpho foi edificado en1 

terreno doado por João Nunes de Souza. Em 187r foi ele
vado a freguezia pela lei n. 254 de r6 Março daquelle an
no, ~btendo categoria de villa pelo decreto n. 13 de 8 de 
Janeiro de 1890. Pelo decreto n. 14 de egual ·data foi no
mead~ ut~a commissão municipal nesta villa, composta 
dos ctdadaos José de Oliveira e Souza, como presidente, e 
Arthu.r de Paula e Souza, Manoel Lourenço dos Santos, 
Zacarias Barbosa Furtado, Francisco Destefano e Manoel 
~arbosa P.int?, _como membros. A essa commissão compe
tia as attnbu1çoes conferidas pela lei de 1 . o de o t b 
d 8 8"' c . u u ro e r 2 as amaras Municipaes. 

? ?ecreto n. 63 de 10 de Abril determinou as seguin
tes divisas : 

'.< Da foz do rio Lageado Li"so, no Iguassú, até sua ca
beceua, desta em .linha recta a sahir no traçado Rebouças, 
por est~ até.º fax1nal dos Minehos, passando perto da ca
sa de V1cton~o e ~(Ste en1 rumo recto a um braço de um 
a:fflu~nte do no Bztuva, deixando o traçado Rebouças áes
q~erda, passando perto da casa de Lucio da Rocha até sa
hir, por sua cab.eceira, em rumo rectó no mesmo 

1

traçado 
Rebouças, seguindo por este até a serra da EsperanÇa por 
esta até o Iguassú, por este acima r&té a foz onde c~me-
çou.» . 

A villa está situada cm uma campina, perto de faxi
naes e ~er~aes, no alto de ama pequena collin~ e á mar
gem d1re1ta do rio da Va1zea, tributaria do /guassú . 
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Aquelle rio penuitte navegação em canôas, desde a sua 
foz até a vil la, na extensão de cerca de 3 leguas. 

O município é banhado por outros rios, taes como o 
dos Patos, Agua Branca, Caclioeira, Turvo, Potinga e Cla-
ro. • 

A Oeste está a Serra da Esperança, que divide este 
municipio do de Guarapuava. 

As terras são ferteis, cultivando-se com muita vanta
gem milho, feijão, batatas, mandioca, centeio e legumes. 

A herva-1natte constitue o principal ramo de exporta-
9ão. 

Estão neste município os ~eguintes nucleos coloniaes: 
Pahnyra, distante 3 leguas ; S. Matheµs, 5 ; Rio Cláro, 8; 
Barra Feia, 7; Agua Branca, 2, todos 1nuito prosperos. 

O wunicipio é atravessado por differentes estradas, 
comn1unicando a villa com o Porto da União, Mandaçaia 
e nucleos coloniaes acima referidos. 

S. João do Triuinpho pertence á comarca da Palmeira, 
de cuja séde dista cerca de 8 leguas. E' um centro de po
pulação de grande futuro: 

PIRAHY 
A freguezia do l\1euino Deus do Pira:hy, creada pela 

lei n. 329 de I 2 de Abril de 1872, foi elevada a villa pela 
lei n. 631 de 5 de Março de r88i. Está situada ao Norte de 
Castro, á 1nargem do rio que lhe deu o non1e, tributario do 
Yapó. , 

O municipio é u1ontanhoso, na parte Septentrional e 
Oriental, por onde passa a Serra das Furnas. 

A posição topographica da villa é excellente: collo
cada na estrada que, passando por Jagnariahyva, commu
nica este Estado com o de S. Paulo, póde ainda ·se torn~r 
um animado centro commercial, mormente se seus habi
tantes procurarem tirar partido da uberdade das terras, 
que são de boa ·qualidade . 
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Communica-se ainda con1 Castro pela Estrada de Fer
ro S. Paulo-Rio Grande, que do Pirahy se extenderá ao 
Itararé, onde entroncará com a Estrada de Ferro Soro
cabana. 

O clima do n1unicipio é temperado e extreman1ente 
salubre. 

Seus terrenos são pingues e contêm boas madeiras de 
construcção e diversos n1inerat!s de subido valor. 

Seus principaes rios são: o Yapó e seus affiuentes Pi-· 
rahy e Guararema. Rega tamben1 este município o rio 
Capivan1, pdncipal affluente do Jaguariahyva. 

O feijão e o nlilho são os productos agrícolas que mais 
avultam alli. 

Na parte Nordeste, principalmente no logar denomi
nado Cêrro do Elias, fazem com grande proveito a criação 
do gado lanigero, vendendo-se a lã por preços elevados. 

Existem nesse município differentes bairros, sendo 
mais importantes os denominados Pirahy-mirim e Fun
dão. Neste ultimo ba grande criaçao de gado porcino, que 
é exportado en1 pé para o vizinho Estado de S. Paulo, pa
ra onde tamben1 conduzem numerosos bandos de perús. 

No logar denominado Puxa Nervos, na divisa deste 
municipio com o de Jaguariahyva, ha uma gruta que, des
de 1898, tem se tornado celebre, depois da descoberta nella 
de uns nn1sgos, que, observados de certa distancia, repre
sentam a imagem de Nossa Senhora. Centenares de pes
soas deste Estado e do de S. Paulo, a n1aior parte provoca
das por la1ne~tavel fanatismo religioso, vão constante
mente visitai-a, umas por mera curiosidade, outras no in
tuito de alliviar os seus padecitnentos physicos, bA.nhan_ 
do-se na crystallina agua que irrompe da gruta. 

Em 16 de Dezembro de 1899 foi inaugurado o trecho 
da via ferrca entre Ponta Grossa e Pirahy, passando por 
Carambey, Tronco, Castro e Caxambú. 

" 
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JAGUARIAHYVA 

D. Izabel Branco, viuvado Coronel Luciano Carneiro, 
seus filhos, genros e netos foram os fundauores de Jagua
riahyva, elevada a freguezia pelo alvarã de 15 de Setem
bro de 1823. 

. A construcçào de uma egreja foi um dos pritneiros 
cuidados daquella rratrona, sendo rtesta empresa tamben1 
muito auxiliada pelo finado David Xavier da Silva. 

Devido ao incremento que o povoado ia alcançando, 
D. Izabel Branco resolveu fazer doação de uma parte de 
terreno ao Senhor Bom Jesus da Pedra Fria, orago da po
voação. 

Em 1875 foi a freguezia elevada a categoria de villa 
pela lei n. 423 de 24 de Abril daqTI~11e anno. 

Os rios mais notaveis que regam este municipio são : 
o das Cinzas, o Itararé e seus affluentes o /aguariahyva, o 
Capiva1'y, seu affluente, e o Jaguaricatú. 

A parte montanhosa é formada pela Serra das Furnas, 
que se prolonga na direcção de Le~te a Sudoeste. 

Possue diversos montes, sendo mais notavel o Morun
gava. A ' margem do rio Jaguari"ahyva existe ainda um 
grande morro a que dão o nome de Mandinga. . 

A villa estã situada ã margem direita do bello rio 
Capi"vary. 

Collocada perto <la Serra das Furnas, deve ser adn1i
rada pelo magnifico e delicioso clima, principalmente dei
xando a pequena villa e se dirigindo ás estancias que, fi
cando na mesma isothermica, bordeja111 as estradas do· 
grande sertão. 

Logares altos, onde a humidade atmospherica é nulla, 
onde o oxygenio é abundantemente trazido pelos ventos 
brandos da matta, apresentam-nos ainda a vantagem do 
pouco rigor das estações : as variant«s thermicas no verão 
e inverno são de pequena monta, q'ahi a uniformidade e 
constancia do clima. 

S. PARANA' 

Para os tuberculosos não se poderiam encontrar me-
lhores togares, pois a cura pelo aT é hoje uma das mais 
apregoadas. 

Talvez não haja zona no Par:-oná, embora com a n1es
ma altitude, que em uma tão grande extensão avresente 
tal uniformidade thennica . 

Existem no mnnicipio alguns povoad'Os, taes como o 
do Cerrado, Barra 11ansa, banhado pelo rio do mesmo no
me, Agua Clara e o das Cinzas. O primeiro está a 5 ·~ le
guas a Oeste da villa; suas terras são favoraveis â cultura 
do cafezeiro, da canna de assucar, do algodão, etc., poré111 
seus habitantes dedicatn-se de preferencia ao p.lantio do 
milho e do feijão, e á CE:va do gado suino. A cultura do 

• 
café con1eça a desenvolver-se auspiciosameµte neste muni-
cípio. 

O povoado da Barra Mansa se acha a 3 7f _leguas dis-. 
tante da villa ; sua população se empr~ga na lavoura e em 
pequena escala no fabrico da aguardente. 

O da Agua Clara estã a 5 leguas dd villa, e o das Cin
zas a 4, ao Sudoeste da mes1na ; seus habitantes se dedi
ca1n â lavoura e â crii:ição do gado. 

Desta villa parte uma estrada até a barreira do Ita
raré, situada ã esquerda do rio do mes1no nome, de onde 
se prolonga até a cidade da Faxina. 

Este municipio offerece , muita vantagetn á industria 
pastoril. Ne11e ha boas pastagens na~uraes e soberbas flo
restas, abundantes de tnadeira de lei e de variadas plàntas 
medicinaes, como a ipecacuanha, a quina, o jataby, a ja
pecanga, .a althéa, o alcaçuz e a preciosa ataúba (guarea 
tuberculata, Vell.), arvore regular,. ramos cylináricos, um 
tanto suberosos, sendo a casca empregada como poderoso 
depurativo e antisyphilitico. Habita varios togares, espe
cialmente na beira dos rios, e floresce nos mezes da pri
mavera. 

A criação do gado é a industria que 1nais preoccupa 
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os moradores de jaguarialiyva. sem entretanto <lescurare111 
da lavoura. 

Os criadores se occupam tawbem no fabrico de quei
Jos para a exportação, sendo este producto lacticinio con
siderado como o melhor fabricado no Estado. A manteiga 
egualmentE: tamberu podt:ria ser exportada, se alli houves
se quem se dedicasse ao conveniente preparo de tão lucra
tivo artigo de consumo. 

A 26·dt Abril de 1894 foi alli inaugui:ada utna t:stação 
telegraphica pelo Engenheiro Militar l\1ajor Lino Ramos 
e pelo telegraphista Annibal Porto. Ternlinf.da .a revolução 
federalista, essa linha, que se extendia do Itararé até Cas
tro, foi completamente abandonada.. 

Jaguariahyva communica-se co111 Tho1nazina e S. José 
da Boa Vista por estradas de cargueiros> prestando-se á 
rodagem a que se dirige a S. José. 

... 
TH0~'1AZINi\ 

Foi fundador desta villa o l\1ajor Thomaz Pereira da 
Silva, que, em 1867, veio com sua numerosa família da 
comarca de Itajubá, Estado de Minas Geraes. 

Em companhia do Major Thomaz (1) viera1n tambe111 
o Capitão Elias Ribeiro do Valle, Antonio Rodrigues Pu
ga e Manoel Ribeir0 de Souza Guerra. 

Collocada ao Nordeste do Estado, em terras de extra
ordinaria fertilidacle, não podia a povoação deixar de pros
perar e1n pouco ten1po, tendo á sua frente um pessoal dili-

-~-- --··--------- -
(r) Este digno e respeitavel ancião falleceu em Tho

maz1na no dia 24 de Junho de 1899, com 80 annos de 
edade. 

• 
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gente e dedicado á agricultura, a mais nobre e remunerosa 
Qccupação do homent. Assim, foi a povoação elevada a fre
guezia pela lei n. 68r de 27 de Outubro de 1882, sob a in
vocação de Nossa Senhora da Conctição Apparecida, e á 
villa pela lei n. 923 de 6 de Sete1nbro de 1888. 

Está situada á margem direita .do rio das (. .... inzas, 
n 'uma baixada que pouco se recommenda pela formosura. 
Este rio é muito abunclante de dourado> e outros peixes 
egualmente apreciaveis. 

Os rios .111ais importantes que banham o 1nunicipio 
são: o Paranapanema e seus a.ttiuentes o lta1:aré e o rio 
<ias Cinzas, que recebe pela ·n.argem esquerda, o i mpprtante 
rio La1 an.Jinlia e pela direita o .faca1ézinlto. Ha tnuitos 
outros rios 111enores que atravessam terrenos de notavel 
fertilidade e proprios para cultura do café, dfl canua de as
sucar, do algodão, do arroz, do milQ.o, do feijão, do fumo, 
·etc .. 

O monicipio é geralmente montanhoso, esta,ndo a 
Oeste a Serra dos Agudos. 

Na fazenda do Jaboticabal ha um Jnorro denominado 
Pico Agudo, coberto de vegetação frondosa e muitíssimo 
alto, sendo por isto avistado ã distancia de mais de 15 
leguas. 

NOVA ALCANTARA ' 
Em 1888 a digna e numerosa fan1ilia Alcantara entrou · 

para o sertão do jacarézinho, onde se estabdeceu e levou 
a effeito importantes trabalhos, taes ~orno grandes derri
·badas, plantações, aberturas de estradas,. etc .. 

A referida familfa trouxe suas bagagens em carros de 
·bois, tendo então necessidade de alargar os pessimos ca· 
ll1inhos para os carros poderem passar, isto desde o porto 
do Calisto, no rio Pà1anapane11ia, até a fazenda da Prata, 
em uma extensão de 5 leguas, que hoje está . reduzida a 

. . 

' 
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menor distancia em virtude das curvas que mais tatde 
foram evitadas. 

Em companhia da referida família veio o velho e vir
tuoso Padre Joaquim Ignacio de Mello e Souza, que tratou 
de promover a construcção de uma capella na fazenda da 
l'rata, onde a 25 de. Dezembro de 1895 se começou a cele- · 
brar actos religiosos, inclusive casamentos e baptisados. 

A alludida fazenda tornou-se então o ponto onde os 
habitantes da redondeza se reuniam aos domingos e dias 
santos entretendo-se em singellos folguedos. 

E~ 1890 veio tambt!m para alli a respeitavel família 
Fortes, intimamente ligada á família Alcantara por víncu
los consanguíneos. Em seguida vieram outras familias 
que, se espalhando pelo auspicioso e rico territorio, for
maram importantes centro~ ruraes. 

Pelo acto de 4 de Julho de 1890, foi creado o districto 
do Jacarézinho, com-prehendendo dois povoados ; o do Oú
rinho, séde do districto, situado á margem direita do ribei
rão do mesmo nome, tributario do ribeirão Agua Feia, e o 
de Santo Anton·io da Platina, situado á margem direita do 
ribeirão Boi Pintado, affluente do rio das Cinzas. 

Em 1893 fizera1n-se as primeiras roçadas no logar on
de hoje está o Ourinho, fazendo o fallecido Joaquim Anto
nio Graciano doação de 50 alqueires de terreno para servir 
de patrimonio do povoado. 

Em 1894 o Tenente Antonio da Fonseca Alcantara 
ab(iu alli a prin1eira casa co111n1ercial, sendo as transa~
ções feitas até então em S. Paulo, nas villas de Santa Cruz 
do Rio Pardo e Pirajú, hoje cidades florescentes, a prin1ei
ra distante 12 leguas e a segunda 8. 

Antes de 1894 a população do Ourinho ia fazer provi
são de sal, assucar, kerozene, medicamentos e fazendas 
para vestuario, em S. Paulo, nos togares aci111a referidos, 
tendo de .atravessar o Paranapanema em canôas e os ani· 
maes a nado, stndo isto <j.ifficil e arriscadissimo na epocha 
das chuvas, em que o rio ~obe muitos palmos além do ni-

' 
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vel habitual. Este obice, porén1, desappareceu mais tarde . 
cotn o estabelt::cimento de balsas, sendo mais frequentada 
a do porto dos Alcantaras, presa por um cabo de arame e 
eon1 tamanho sufficie11te para accomm~dar um carr? de 
bois carregado, ou 14 bestas arreiadas. 

Co1n ·o correr do ten1po foi crescendo o nuu1ero de ca
sas commerciaes, não tendo-o povo necessidade de se pro
ver de fazendas e cutras mercadorias em praças distantes. 

O incremento que quotidianan1ente ia tendo o Ouri
nho suggeriu a idéa da construcção de uma c~pella, idéa 
que foi por todos a~oroçpada, pois a 5 de Julho d~8)6 foi 
Celebrada alli a pritneira missa, e uma procissão percorreu 
o logar onde pouco tempo antes existia uma imponente 
matta virgem, habitada apenas por animaes silvestrts. 

Ntsse mesmo anno foi aberta pelo Tenente Antonio 
Alcaptara a prin1eira estrada d~ rodagen1, que, partin~o 

do Ourinho, vai ao porto acima rtferido, e d 'ahi a Santa 
Cruz <lo Rio Parjo, á Ilha Grande e á Estação Cerqueira 
Cesar, da Estrada de Ferro Sorocab~na. 

Actualmente ha outras estradas, como a do Major 
Joaquitn Baptista, eu1 direcção a Santa Ci,:uz, terminando 
na barra do ribeirão do Ouro, tendo sido aproveitada gran
de parte da primitiva estrada que do porto do Calisto, 
hoje abandonado, se dirigia · á fazenda da Prata. Abaixo 
{uucciona a balsa do Dr. Costa Junior, no porto denomi
nado Salvador Furtado. ; 

Ha ainda a estrada do Brejão, de111andando o Saltó 
Gr.i.nde do Paranapanema, onde existe uma balsa do Sr. 
José Theodoro de Carnargo. 

Do Jacaré:i;inho partem n1ais duas estradas que, atra
vessando as fazen<las do Ouro e Anhumas: se extende:m ao 
povoado de S. Joaquim ou Ribeirão Çlaro, e d 'ahi á Ilha 
Grande, passando pelo porto dos Ildefonso, ou Espirit? 
Santo do Itararé (l\1aria Ferreira), e d'ahi a ~irajú ou a 
Fartura, cidades elo Estado de S. Paulo. 

Em direcção a Tho1nazina existe ainda o antigo e pes-

. . 
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sitno caminho que, partindo de Santo Antonio da Platina, 
maro-ea o rio das Cinzas, e, na Barra Grande, encontra o o 
picadão aberto por conta do Governo do Estado. De Santo 
Antonio a Tbomazina ha uma extensão de 78 kilometros 
e 60 desta villa aos campos de Jaguar~ahyva. 

Os caniinhos vicinaes se prestam ao transito de carros 
de bois, unicos que alli se empregan1 na . industria de 
transporte. 

Pela lei n. 352 de 2 de Abril de 1900 o referido dis
tricto foi el~vado a termo, tendo as seguintes divis~s: 

, «A partir da foz do Tibagy, no Paranapattema,' sobem 
por aqttelle rio até sua confiuencia con1 o Congonbas, e 
por estt- acima continuam até o espigão existente em suas 
nascentes, seguindo depoi.s a alcançarem os limites Norte 
da posse Santa Barbara, d'ahi a rumo direito á confluencia 
dos rios Barra. Grande e Cinzas, depois de atravessarem o 
rio Laranjinha e o Cinzas, este no ponto . de sua juncção 
com o Barra Grande, seguem pelo curso deste acima até o 
seu primeiro galho á margem direita, d'ond~ tomam rumo 
á serra proxima mais alta, denominada Catigual, conti
nuando d 'ahi pelas vertentes divisorias- das bacias dos rios 
J acaréúnho e Jtararé, a alcançarem e seguirem as mesmas 
divisas entre as fazendas do Ouro e Figueira, de um lado, 
e Anhumas ou Mattão, de outro, pela Serra ·ao Espigão e 
'seu prolonga1uento até a margem esquerda do Paranapa-
nema, e por este abaixo até o pont9 de partida, á foz do 
Tibagy. » 

' . 
O art. 2. 0 da a11udida lei detem1inou que a séde dQ 

termo será o Ourinho, elevado a · categoria de villa, com a 
denominação de Nova Alcantara, em hotnenagem â dis
tincta família que povoou aqueUe sertão, trazendo para 
alli os germens do progresso e da civilização. 

Os rios mais importantes deste município são: o Pa-
1'anapanema, o das Cinzas, que recebe pela margem direita 

. o rio jacarézinho e p~la esquerda o rio Laran:J°inha, que 
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serpeia de Sul a Norte, banhando excellentes terras roxas 
argilo-silicosas com espessa camada de humus. 

No rio jacarézinho ba um pequeno salto, perto da fa
zenda da Cachoeira. 

Os ribeirões n1ais dignos de nota que desaguah1 no 
Paranapanema, aci1na da foz do rio das Cinzas, são: o 
Alamba,.y, na fazenda da Pedra Branca; o Fartura, o Ou
ro, o Pedra Clara, o Figueira, o das Anhumas, o Claro e 
o dos Iláefonso. 

O fio .f acarézinlio récebe, peia margem direita-, os ri
beirões Dourado, Agua do Peixe, · Prata, .çachoeira, Mon-
jolinho, · Trts Passagens, etc. · 

No rio das Cinzas desembocam na n1argem direita os 
seguintes ribeirões: Boi Pintado, Bonito, Canastrà, Mom
buca, Corhnbatá, Piranha e Barra Graude, e ua 1nargem 
esquerda o Pau d'Alho, Onça, Paraguay e outros. 

As serras mais notaveii do município, e que ainda 
não têm nomes especiaes, são: a que separa as aguas do 
Pa1 anapanema das do jacarézinho e tem uma ramificação 
que separa as aguas <lo Jtararé das do Paranapanema, e, 
seguindo a direcção de Norte a Sul, separa as aguas do 
jacarézinko das do Jta1aré e vai até o districto policial de. 
i:iorninado Colonia Mineira, cread0 pel~ decreto n. 25 de 7 
de Novembro de 1899; a que separa as aguas do rio das 
Cinzas das do jacarézinho e vai tambem ao referido logar; 
e tinaln1ente a que separa as aguas <lo rio das Cinzas das 
do rio Laranjinha e vai â Se1ra ,·das Futnas. 

O terreno deste 1uunicipio, como o de todos os outros 
pontos do·Nordeste do Estado, é montanhoso. As terras 
baixas são arenosas, constituittdo algumas. verdadeiros fa
xinaes. Da n1argen1 direita doJacd?-ézinho até o rio das 
Cinzas e deste até sua foz, os terrenos são de primeira qua
lidade. 

As serras são de ordinario cunstituidas das afamadas 
-terras 1oxas, notando-se que quanto mais se sobe, tanto 
melhores ellas se tornam para a cultura do café, que dá 

• 
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satisfactoriamente, calculando-se a n1edia da producção de 
100 a 150 arrob?.s por mil cafezeiros. 

A maturação do café. é pouco demorada e se opera com 
1nuita regularidade, pois em Abril já ha bastante fructo 
sazonado, se podendo fazer a colheita em Maio, conforme 
aconteceu no anno de 1899. 

Cultiv~n1-se tan1bem alli em grande escala a canna de 
assucar , o algodão, o fun10, o arrnz , o feijão, o milho, a 
n1andioca, a batata doce, P. abobora, servindo estes dois 
ultimos produc_tos para a ceva <lo gado suíno. 

O café é_ expc•rtado em grande quantidade para o Es
tado de S. Paulo, e eni pequena pc,rção para os n1ercados 
do Paraná, devido a falta de estrada de rodagem. 

Tamhen1 é ren1ettido para o vizinho Estado de l\tf atto 
Grosso, por· meio ~e batelões que partem do Saito Grande 
até o Paraná, atravessam este rio e sobem pelo l vinheima . . 

até os campos da Vaccaria, en1 Matto Grosso. 
A primeira colheita de café, feita a11i no periodo de 

r898 ar899, foi calculada pelos principaes cafezistas ~a-
1Juella fertilissima zona em cerca de trinta mil arrobas, 
~ . 
devendo indubitavelmente augmentar nos annos subse-
qu~ntes, attento o desenvolvimento que alli vae tendo a 
cultura deste rico producto agrícola. . 

O município e"xporta tambem , para o Estado de S. 
Paulo, t01;cinho, carne de porc0, aves domesticas, ovos, 
gado vaccum em pequena_ quantidade e suino em avultado 
numero. 

A producção do fun10, feijão, assttcar, aguàrdente e 
cereae~ dá perfeitamente para . o consumo local, sobr&ndo 
ás vezes para a exportação. 

A sericicultura, ! que se procqra propagar com grande 
successo em differentes pontos do nosso Estado, ainda não 
foi alti introduzida, mas o será mais cedo ou mais tarde, 
eip virtude da ex.traordinaria quantidade de amoreira.que 
nasce e se desenvolve de modo admiravel naquella magni .. 
fica região. 
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Com effeito, entre os ramQs de actividade agricolaque 

~omeçan1 a se desenvolver neste Estado, conta-se a pro
ducção cl~ ~eda, fonte de riqueza hnportanti5sin1a para va
rios. paize:s, especiahnente a China, o Japão) a Itatia e a 
França. 

Em Nova Alcantar-a, como cm muitos outros pontos · 
do Estado, a a1noreira se 111ultiptica e \':resce con1 ex trema 
facilidade, vivéndo quasi no estado silvestre; graças á po
tencia prQductiva elo solo. O alin1ento do sirgo está portan, 
to assegurado e o rapido crescimento da amoreirn permit
te dar-se, em pouco ten1po, uma grande extensão á cria
ção~ Quanto á possibilidade desta, as educações que se fize
ram e se fazem etn differentes municípios do Estado de
monstram que o brnn/Jy.x nzori se dá perfeita111ente com o 
clima paranaense e. não foram constatadas as molestias pa
rasitarias e epiden1icas que tanto prejudicaram as criações 
européas, ª'1tes das in1portantes d~scobertas de Pasteur. 
Este sabio , depois de um estudo minucioso, indicou meios 

·absolutan1ente seguros de . se-combater o mal qtte pôz em 
perigo a sericicnltura da Fnrnça e ~a Ctalia. 

As mattas do n1unicipio são riquissi.a1as de excellen
tes m adeiras de construcção civil , naval e de marcenaria, 
encontrando alli a medicina inestimavds recursos1thera. 
peu ticos. 

São alli abundantíssimas as fructas silvestres, taes 
'c01no jaboticabas,· pitangas, g,uabirobás, goiabas, uvalhas, 
etc. 

Esta z_ona enormemente productiva e de grande futu
ro deve a suâ brilhante prosperidade industrial unicamen· 
te á iniciativa de seus habitantes ,· em geral laboriosos e 
emprehendedores, sinceran1ente dedicados á lavoura, in
dustria que ha de salvar e engrandeé·er este Paiz. 

A população de Nova Alcantara se faz digna de hon
rosa referencia pela. sua· dedicação ao trabalho,, se empre-

.. 
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gando toda na _cultura da terra, de onde tir,1 proveitos in
calculaveis. · 

E' já consideravel <> nulllero de fazendeiros que se de
dicam ao plantio do café, da canoa de assucar do mílho e 

' 
do feijão e á criação e ceva do gado suíno, que é annual-
mente exportado aos milhares para S. Paulo. 

Em 1899 contavam-se alli l .,s20.ooo cafezeiros. Este 
numer~ tende a angmentar progressiva1n'tnte, attenta a 
notavel vantagem que as terrasoffcrecen1 para semelhan
te e<>pecie de lavoura. 

Uma das .culturas agricolas que deve1n merecer a at
tenção dos agricultores de Nova Alcantara é sem duvida a 
da maniçoba, que tanto tem contribuído para o augmento 
da riqueza publica do Ceará, e que felizmente jã está 
sendo cultivada em differentes pontos dos Estados do Rio 
de Janeiro, Minas Geraes e S. Paulo, conjunctamente com 
o café, que tc111 soffrido ultimamente depreciação lamenta
V·el. 

O café é a principai fonte da riqueza nacional; mas 
este producto estã sujeito a crises que collocam a lavoura 
eu1 serias difficuldades, COlllO está SUCCedendo actualmente. 

A Africa faz grandes plantações de café, que poderã 
concorrer co1n o nosso nos n1ercados consun1idores. 

O Mexico já nos faz concurrencia nas ·praças dos Esta
dos Unidos da America do Norte. 

Etn 1899, sob proposta de Depincé, a Commissão Con
sultiva do Commercio, da Agricultura e da Industria, de 
França, emittiu o unanime i:arecer, de que o café das colo- ' 
nias francezas seja ad1nittido na metropole livre de direito 
por espaço de cinco annos, a titulo de ensaio. 

Dentre as causas da baixa do café brazileiro sobresahe _ 
portanto a concurrettcia do café extrangeiro, podendo-se 
tambe111 considerar como causa dessa baixa o augmento 
das plantações no i:eriodo em que os preços fabulosos des
pertaran1 a a111bic;;ão de 1iquezas feitas extemporaneamente. 

Cumpre, pois, cuidarmos de· procurar outros elernen-

• 
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. tos de pcoducção, além da cu1tur:l do icafé, ~ujeito a crises 
imprevistas. 

Os nossos economistas n1ais atilados cHzen1 que a mo
nocultura é uma das causas· das amofina>'6es por que tem 
passado o Brazil, nos centros onde capitaes avultados es
t~o applicados á exploração do solo, como o Estado de S. 
Paulo e os Estados do Norte. E nada 1nais claro: a depr~cia
ção da monocultura in1possibilita os lavradores de suppor
tar uma crise de pouca du!<ição me.smo, porqúe não têm 
outro ramo de producção que lhes permitta.compensar os 
prejuizos na cultura exclusiva do café e da canna de assu
<::ar. 

Devem, pois, os lavradores do Nordesté do Estado 
abandonar"_ a idéa do exclusivisn1Q cultural, e prestar at
tenção a r.lifferetttes fontes de producç,ão agrirola, sen1 en
tretantQ descurar do plantio do cafezeiro que iniciaran1 . 
com tão grandes e assignalados triumphos. 

O clin1a do 1nunicipio é temperado e saudavel, notan
do-se, porém, grande calor nos m'ezes de Novembro a' Mar
~o, epocha em que, nas proximidades <los rios e logares 
pantanosos, grassam febres palu_dosas, a que dão alli o no
u1e de maleitas. 

Nova Alcantara é um dos municipios de maior futuro 
agrícola do nosso Estado. ~-' surprehendente o desenvolvi
mento que ten1 tido essa zona fertilissitna, que ba dez an
nos era um matto agreste, uni magestoso sertão inculto! 
A uberdade extrema de suas terra.s ha d~ attrahir para alli, 
mais cedo -~u mais tarde, u~a nun1erosa cohorte do VelhQ 
l\.f undo, .uma n1ultidão de operarios, de obreiros do pro
gresso da Patria comwum. 

ESPIRITO SANTO DO ITARARE' 
· O povoado, a principio conhecido pelo nome de Maria 

Fer1ei1a, foi ~éde do ·districto de paz, creado pelo. decreto 
n. 136 de r7 de Dezembro _de 1890. Está situado ao Norte 

.· 
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da comarca de S . José da Boa Vista, na fazenda da Cacho
eira, á margem esquerda do Itararé, n1eia leg~a acima d~ 
foz deste rio no Paranapanema. 

Apesar de-novo, o Espírito Santo do Itararé tem pros· 
peràdo muito, devido a salubridade de seu clin1a quente e 
sadio, e nomeadamente a uberdade de snas terras de plan
ta. Foi elev:tdo a categoria de villa ~la lei 11. 352 de 2 de 
Abril de 1900. (art. 3. º). 

Dista cerca de i8 leguas da cidade de S. José da Boa 
Vista, con1 a qual se comtnunica por es~rada de cargnei
ros. Communica-se ainda co1n Pirajú e Fartura, cidades 
paulistas. 

A JY.>polação do município se e1nprega exclusivamen
te na lavoura, existindo alli grande phntação de café, 
canna de assucar, fumo, algodão, milho, feijão, etc~ 1la 
machinas para o beneficiamento do café, e engeuhos des
tinados ao fabrico do assucàr e da aguardente. 

A criação do gado suino toma dia a dia proporções 
mais ampla~ e anitnadoras. 

O territorio deste ~unicipio é banhado pelos rios Pa
ranatane1na e Itararé, e pelos ribeirões do Jacintho, Jabo
licabal, do C1uz. do Luiz, do Meio, Tres PassagenJ , Cacho~ 
eira , Cll:lro, .L4nhumas e outros. 

IMBETUVA 
A 54 kí1ometros de distancia da cidade de Ponta Gros

sa, â be:ira do sertão, está um campo a qu~ o povo deu o 
nome de c~pim, por e.x:istirtm alli muitas habitações de 
insectos do mesm'> nome (termilas) , tendo ora a forma de 
monticulos arredondados, e ora a de cones de differentes 
alturas. Neste campo, onde ha 36 a!lnos existia apenas uma 
modesta morada, a que os Yiajantes chamavam vendinka, 
o Capitão Antonio dos Santos A vila deu con1eço a edifica
ção de u111 povoado, em 1871, sendo nisto auxiliado por
Joào Justiniano de A vila, João Lemos Baptista, Rayn1u11-
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do Rodrigues dos Santos, Joaquim Gaspar Teixeira, José 
'Antonio de Carvalho, Luiz Penteado, José Joaquim de Al

•. meida, José Prudencio Marcondes, Eugenio Lejambre, a 
famíli a Chagas, e outros. 

Effectivamente, a 3 de 1vlarço de 1871, foi feita uma 
derribada, erguendo-se umacruz de madeira no logar on
de se acha hoje a egreja. 

Em 1. 0 de Junho daquelle anno foram plantados os 
esteios da capella-mór, e a J 3 do mesmo mez o finado vi
gàrio de Ponta Grossa, Anacleto Dias Baptista, celebrou 
alli a primeira festividade religiosa, consagrada a Santo 
Antonio, orago da povoação. 

Pela lei n. 44 e de 21 de. Fevereiro de lB76 foi a pov()a
ção elevada a freguezia , sendo elevada 1 categoTia de villa, 
com o nome de Santo Antonio do Imbetuva, pela lei D . 651 

<Ie 26 de Mar90 de 1881. ,.. 

• 

A 18 de Outubro de 1899 foi installado o termo do 
linbE-tnva creado pela lei n . 325 de 8 de -Maio do refcrido-

1 , • 

a \lllO. . . 
Estâ situ::ida na orla do.sertão, n 'um'a bella collina, a 

836 metros sobre o nivcl do mar. 
Gosa de clima magnifico, podendo-se_ dizer com 

convicção que é um dos 1nelhores do Estado do Pari:tná. 
A i li as 1uanhãs são deliciosas, offerecendo uni ar puro, 
oxprgena<lo. saturado das emanações balsamicas que vêm 

do sertão. 
O município possue extensos e excellentes terrenos 

de criação e de lav.oura. 
Da in1pCJrtante fa.lha guarapuavana, O Guay1a, extra

hilnos o seguinte trecho, referen~e á viUa do Imbetuva, 
que dia d dia prospera ' palpitante de vida na vizinhança 

do sertão : 
11 Como a cidade de Guarapu&.va, ella assenta á beira 

da estrada junto a entrada da n1atto-sentinellas avança
das da civ;lização, as duas .irmãs guarda1n o so1nbrio ser-

. . 
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tão que dentro em breve transformar-se-ha en1 um dos 
mais productivos centros do Paraná. 

,, Nas fcrteisr terras das sen·as Esperança e Ribrir~, 
nos va1les do Alto Ivahy e Rio da Ribeira e mais aflhtén
tes já começa a condensar-se uma população lab:Jriosa qud 
conduz os productos da lavoura aos rr.ercados ; os ricos 
hervaes, en1bora ainda não explorados como seria a dese
jar, fornecem consideravel numero de kilogran1111as de 
c.xcellentes productos para a exportação; a criação do gn
do vaccum e suino faz-se ctn larga escala e, desde o 1uo

n1ento em que o governo dotar esta productiva e in1por
tante regido com a e~trada de rodAgeJn projectnda, a . ·d.lla 
do Imbetuva será o etnporio do futuro n1ovimentó c-0m111er
cial e agricola, e constituirá un1 riquissin10 centro <le 
transacção, e por onde forçosau1ente transitarão os produ
ctos exportados pelas zonas orientaes do Yasto municipio 
de Guarapuava. 11 t 

Cotu effeito, ao N. e S. é o municipio coberto de e -
pessas mattas, ricas de herva-matte e de maJeíras de con -
trucção, inclusive os pinheiros. 

Ao SE~ e I •. se encontratb campos. e a NE. e N'. p·u
gues pastagens para a criaçã<> e engorda do gfldo. 

A parte montAnhosa é formadA pela Serrq, da Riheitn , 
que se extende a run10 Septentrional, desde a nascente do 
rio lmõetttva até a estrada da linha telegraphica, e .d '~hi 
em dcRnte toma o run10 do Poente até a margem do J?i·o 
dos Patos. 

·.: : ~~ n:a·nhan> o municipio os seguintes rios: o dos Patos, 
que tem sua origem na 5erra da Esperança, sendo a prin
cipal cabeceira do lvahy ;, divide este-municipio do de Gua· 
rapuava e tem acima .da Barra fermelha un1 bellissimo 
salto denominado Visconde do Rio Branco; o Jmbetuva, 
affluente do T·i/Jagy, recebendo o lmbetuvinha, que nasce 
no bairro do Matto Branco, e o Ribeira. que nasce no 
d 'Agua Branca; o Ponte -<4lla, que se fórma no povoado 
do mesmo nome e vai desaguar no Ri'o dos Paios. 
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Ha muitos outros rios, porém de somenos valia. 

Neste município ba carvão de pedra, schisto betuini-
. ' noso, aguas m1neraes, etc. 

Cultivam-se em grande escala o milho, o feijão ~o 
fumo, e em menor a batata, a i11andioca, o centeio, e uvas 
co1n que já se fabrica algum vinho. 

A herva-matte constitue o seu principal artigo de 
co1n111ercio. Exporta ta1uben1 gado, toucinho, fumo e cou
ros, poré111 ern pequena quantidade. 

A villa é servida pela estrada de rodagent que, de 
Ponta Grossa, se extende até'n: prospera colonia Pruden
"Copolís, que será daqui a pouco te111po um riquissimo en1-
porio de co111mercio. 

Co111111unica-se con1 Guarapuava por uma estrada que 
atravessa o Rio dos Patos, sobre o qual foi construida u111a 
in1portante ponte de 108 metros de comprimento. Os es
tudos P. os prüueiros trabalhos executados nesta estrada 
foram feitos, etn 1865 e 1886, pelo habil Engenheiro Leo
poldo Weiss. 

Ha ainda diversas éstradas para differentes pontos do 
municipio, inclusive a que conduz a Fernandes Pinheiro, 
na exteusão de 22 kilo1netros. 

O In1betu ~a dista 30 kilometros da villa das Conchas 
e 54 da cidade <le Ponta Grossa. 

A i8 kilometros da séde do municipio dizem existir 
uma gruta, no interior da qnal ha un1 deposito d 'agua 
que, gotta a gotta, escorre do tecto da caverna. 

Ne~te município existen1 n1uitos povoados taes como: 
l\ifatto Branco, Ponte Alta, l\1onjoliahos, Agua Branca, 
Jararaca, l\latto Queitnado, Patos Velhos, Patos Novos, S. 
l\iliguel, .Pinho, Lan1bedor, Iraty, S. Pedro, Palmar,· Colo
nia Italiana, Covalzi!lho, etc. 
, 
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BELI~A VISTA DE P • .i\LMAS 

Esta villa estâ situada nos campos denominados '1e 
Palmas de Baixo. A historia de ~eu descobrimento se en
contra na primeira parte deste livro. 

Ao declarar-se a guerra do Paraguay, foi nos referidos 
can1pos collocado um destacatuento da Guarda Nacional. 
Para aloja1nento dessa força, construiram-se ranchos, que, 
depois de tenninada a referida guerra, foran1 t'ransforn1a
dos em casas, dando assim origem â povoação, a qual foi 
elevada a freguezia pela lei n. 789 de r6 de Outubro de 
1884, con1 a denominação de Boa Vista, set\do elevada a 
categoria de villa, com o nome de Bella t?ista de Palmas, 
pela lei n. 28 de 28 de Junho de 1892. 

Os ca1npos de Bella Vista são regados por varios rios 
e arroios, dentre os quaes sobresahem o Clzapec6 e o Clzo
pim, o primeiro trihutario do Urugua11 e o segundo do 
fguassfe. Ha outros rios menores, taes cú1uo o das Lon/'tas, 
áo.) .Packecos, da Saudadee dos Patos. 

Proximo â viJla correm os arroios ,.denomina dos do Ba
nho, do Brinco, da Pitoca, do Bello, da lnvernadinlza, a·o 
Portt."'.o, do Monjolo, e varios riachos. 

c~umpre notar que estes rios e arroios, qualquer que 
seja a secca, cons~rvaru se1npre grande volume d 'agur-. 

En1 n1argeus de alguns destes rios, pdncipalmente 
nas do rio da Saudade, affiuente do Chopim, cultiva111-se a 
canoa de assucar, o algodão, o café e outras plantas das 
regiões troJ?icaes. 

Na villa ha excellentes laranjas e'uvds, com que se 
fabrica vinho para o consumo local. 

A população dedica-se á criação do gado e á lavoura, 
àproveitando·SC das terra~ uberes que se encontratn por 
toda parte. 

Cerca de 24 kilotnetros distantes da villa ha terrenos 
devolutos, cobertos dt riquissiinos mattos e faxinaes, en
contrando-se tatnbem catupinas entre estes 1nattos. 
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• A população do mun1c1p10 é calculada em 5.000 al
m~s. e nella se acham inclui dos os moradores do Campo
Erê, lccalida<le distante cerca de 12 leguas da villa. 

Betla Vista estâ situada a 22 leguas da fronteira ar
gen lina, e a 7 da cidade de Palmas. 

Ha alli. uma escola promiscua, utna estação te1egra
phica e uma capella. 

Conto todos os centros de população do Occidente do 
Estado, a villa da Bella Vista, para se libertar do atraza
n1ento em que se acha, carece de boas estradas, qu~ são au
xiliares importantíssimos . da circulação dos productos e 
do aug1nento.<las pennutações. As vias de con1municação 
rapidas e econonticas, taes como os cantinhos de ferro, são 
111eios de circulação tão necessarios á industria, como a 
uoeda e o credito. As estradas de ferro representam as ul
itua~ palavras dos tueios loco111otivos. Sua rapidez reati-

'on o ideal do anhelo m<•derno, e sua introdncção nos pai-
s cultos abriu uma nova e brilhante phase de prosperi-
1de comn1uui. 
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Ad. v e:rtencia 

E' autbentico o ex,emplar que, além ao respectivo 

nu1nero, contiver· a rubrica do auctor. 
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