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paganda que interessados e desinteressados faziam, , era 
porque o nosso patriotico governo tinha outros proble 
mas a resolver, bem mais importantes que esse, ou, mes 
mo, porque interessados na política de outras zonas pro 
curavam abafar as verdades proferidas por aquelles que 
gabavam a fertilidade e riqueza dessa grandiosa Ribeira. 

O litoral do nosso -Estado é vastissimo: elle começa, 
mais ou menos, no porto de mar chamado Angra dos Reis 
e vai até o lugar denominado Ararapíra, - lugar esse 
distante de Cananéa cêrca de seis horas de canôa 'e crea- 

•• 1 

Ribeira de Iguape é o unico rio de dimensões maio 
res, pertencente ao Estado de São Paulo, que tem 
as suas cabeceiras na faixa limitada pela Serra do 

Mar e pelo Oceano Atlantico. Este rio pertence, pois, ao 
litoral paulista. 

E' nos assumptos interessantes dessa zona que pre 
tendo alongar-me com maiores detalhes. 

' Faz justamente trinta annos que foi publicado, pela 
antiga Secretaria de Agricultura, Commercio e Obras Pu 
blicas, o meu primeiro trabalho sobre essa fertilissima 
parte sul-paulista, - trabalho que se esgotou completa 
mente e que foi publicado com o unico intuito de tornar 
conhecida aquella zona. 

Depois dessa minha excursão, visitei, por diversas 
vezes, porém rápidamente, a citada zona, sendo que ha 
nove annos voltava para lá, afim de matar saudades, e, 
finalmente, no anno de 1932, durante a Revolução Cons 
titucionalista, estiv'é durante alguns mezes, exercendo a. 
commissão de Delegado Technico na cidade de Cananéa, 
onde fiquei conhecendo, bem· mais de perto, aquillo que, 
em épocas anteriores, não podia ter visto, observado e 
estudado. 

De todas as vezes em que ahi estive, tirei sempre as 
mesmas conclusões : verifiquei que esse fertilissimo pa 
raisa brasileiro estava, immerecidamente, abandonado; 
que o seu povo, bondoso como é, deveria ser tratado com 
mais carinho e que, si -a grandiosa zona não. conseguira. 

· _ ·.- ... _ até á _presente data, _um. progresso benefico, apezar. da pro- 

o do, por decreto governamental, pelo nosso ex-presidente 
do Estado, dr. Washington Luis Pereira de Sousa, quan 
do se tratou de determinar os limites exactos entre o nosso 
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propaganda feita por mim a favor da zona, preciso affir- ) 
mar, positivamente, não ter interesse algum pessoal na ) 
mesma. Não possuo ahi um unico palmo de terra, do qual 
possa affirmar ser meu. O meu i~teresse pela região, é ) 
puramente patriotico : quero vel-a desenvolver-se com a ) 
mesma rapidez e criterio com que se têm desenvolvido ou- ) 
tras regiões menos merecedoras. O povo dessa faixa, hos- ) 
pitaleiro como é, merece a minha gratidão, merece a mi- 
nha amizade. Eis os motivos da minha grande syrnpathia ) 
pelos habitantes do Rio Ribeira. ) 

Já escrevi muito sobre a Ribeira de Iguape ; já fiz in- · 
numeras conferencias publicas sobre o abandonado torrão. ) 
Si bem que jamais tivesse tirado algum interesse dessa ' J 
minha· contribuição, um -consolo me resta, porém.vdessa - ·· ·· -_· ·-·- --- --; J 
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Estado e o do Paraná, e os habitantes tornados então pa 
ranaenses não quizeram pertencer áquelle Estado. 

Nesta extensa faixa ele terras, ora estreitando-se, ora 
tornando-se mais larga, devido ao rumo sinuoso que toma 
a Serra de Paranapiacaba, é que existem as mais antigas 
povoações do nosso Estado e, mesmo, do Brasil, - povoa 
ções, com excepção de Santos, infelizmente em franca de 
cadencia. 

Afim de evitar conceitos duvidosos sobre a constante 
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minha incansavel propaganda: o de ter contribuido para 
o conhecimento da região, além de que os meus diversos 
artigos, escriptos em língua nacional e na dos meus avós, 
a tornaram, também lá f óra, conhecida. 

Quando, ha cêrca de nove annos, pela segunda vez, 
viajava pela abençoada Ribeira, afim de visital-a e ver 
velhos amigos, levava a minha filhinha para lhe mostrar 
as riquezas naturaes do nosso paiz, e, ao mesmo tempo, 
fazer-lhe despertar o gosto pela nossa incomparável na 
tureza. 

Não pequena foi, nessa excursão, a minha decepção: 
-as magnificas mattas virgens, os bosques seculares, as sel 
vas ímpenetraveis, que observei com tanto orgulho du 
rante a minha primeira viagem, semeadas nas pittorescas 
margens do incomparavel rio, não mais existiam: foram 
derrubadas pelo animal racional, chamado homo sapiens, 
para serem substituídas por miseras roças, que, absolu 
tamente, não representam o valor daquillo que substituíam. 
Então, a minha ponderação chegou ao ponto de pergun 
tar, a mim mesmo, o que seria dessas mattas, si a zona 
fosse atravessada por uma estrada de ferro, quando não 
ha lenha bastante para satisfazer o estomago dilatado da 
machina insaciavel, que só tem contribuído para destruir 
as nossas mattas seculares, tornando a terra esteril e a 
zona detestavel e feia! · 

Esta destruição deve cessar, - motivo por que cha 
mo a attenção dos nossos bem intencionados poderes pu 
blicos, especialmente· do Conselho Florestal do Estado, 
afim de pôrem, definitivamente, um ponto final nesse van 
dalismo inqualificavel ! 

Hoje, effectivamente, a zona em questão está mais 
conhecida, e escrever sobre ella, equivaleria a escrever vo 
lumes e mais volumes sobre uma enorme serie de assum 
ptos, que não poderiam ser tratados com o synthetismo ha 
bitual dos nossos escriptores, os quaes, infelizmente, se 
-.acostumaram-·a···escrever. paginas e mais paginas sobre 
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-qualquer assumpto, sem entrarem minuciosamente na ma 
teria de interesse. Sómente o assumpto referente á mine 
ralogia, ou á ethnographia, que estuda, especialmente, os 
usos e costumes do povo que ahi vive, e, de preferencia, 

· os meios de communicação sobre as rodo-vias necessarias 
~ . . . a zona careceriam de enormes capítulos e conhecimentos 
f õra do commum. 

O presente trabalho foi escrípto, tão sómente, para 
maior divulgação da zona, - motivo ·por que desejo divi 
díl-o em diversos capitulas, evitando recapitular o que já 
disse em artigos anteriores e o que outros escríptores nar 
raram, como deducções das suas ';aliosas investigações. 

E' na mencionada faixa, .e principalmente na parte 
sul da mesma, que estão situados os lugares donde irra 
diou a civilisação paulista. Foi, tarnbern, de um desses 
lugares, que partiu a primeira bandeira paulista em de 
manda aos inhospitos sertões sulinos, então povoados por 
tribus de indios bravios. Foi em um desses lugares, isto 
é, foi em Cananéa, extraordínarío porto de mar, que abor 
dou, em o anno de 1531, o primeiro portuguez, o celebre 
e nobre Martim Affonso de Sousa, que, em missão de alta 
responsabilidade, organisada por ordem de El-Rei D. João 
III, veio tomar posse definitiva do Brasil, já descoberto 
trinta e um annos antes por Pedro Alvares, Cabral. 

Já muito antes dessa celebre expedição. tinha-se · a 
firme convicção de que sómente a importação do páu bra 
sil, a que se refere Ruysch no letreiro de seu celebre ma 
pa do armo 1508, não tinha um valor tão positivo como si 
'se tomassem providencias de verdadeira colonísação com 
o intuito de se adjudicar á corôa lusitana a posse do paiz. 
Pensou-se em [eiiorias militares ou capitanias mariti 
mas; julgou-se que a creação dessas instituições militares 
era sufficiente para impôr respeito aos piratas francezes, 
que, constantemente, cruzavam as costas brasileiras. Re 
conheceu-se, porém, serem ellas enormemente dispendio 
.sas na sua manutenção e de pouco valor· pratico, porque 



('J No referido letreiro tem o seguinte teor:' Avehuntur hinc a Lusitanis ligna 
Brasi alias verzlni .et .sassiae •. Também Camões, no canto X dos Lusiadas.: estrophe --- ·----- · ··- ~-1;- · ·-- · · · 
140, allude a esse facto da seguinte forma: co páo vermelho nota 
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- os soldados nada fariam. Desistiu-se desse intento, re 
.solvendo D. João III, a quem davam o epitheto de O Colo 
nisador, fundar forte nucleo colonial, em porto abrigado, 
com o fim pratico de favorecer a navegação oceanica, for- 

- necendo aos navios verduras, mantimentos, agua e pessoal 
1 

amestrado para substituir as faltas nas náus, que transi- 
tavam ou transitariam entre Portugal e o Brasil. (*). 

Ricos cidadãos lusitanos, entre os quaes encontramos 
Christovam Jacques ·e João de Mello da Camara, offere 
ceram-se para desenvolver taes nucleos coloniaes. O pri 
meiro pretendia iniciar o povoamento brasileiro com mil 
emigrantes - povoadores, - como dizia; o segundo, aliás 
irmão do capitão-mór da Ilha de São Miguel, das Cana 
rias, censurando a ideia de feitorias militares, dizia que 
os soldados enviados-só serviam para comer os alimentos e 
tomar as indias por mancebas, offerecendo-se a trazer pa 
ra cá numerosas familias, bois, vaccas, cavallos, semen 
tes, etc. 

Preferiu-se abandonar essas propostas sensatas e pra- 
, ticas e preparar uma expedição mixta, que preenchesse 
ambas as finalidades, isto é, que tivesse um caracter mi 
litar e, tambem, composta de pessoal, que desejasse po 
voar o sólo. Escolheu-se para chefiar essa expedição mi 
.lítar o nobre .Martim Affonso de Sousa, que incorporava 
diversas qualidades requeridas pela cõrte de D. João. III. 
Elle era um notavel fidalgo, tinha as qualidades que se 
exigem de um valente soldado e era, sobretudo, um pri 
moroso estadista. 

Para angariar pessoal sufficiente á expedição, pro-· 
palou-se que ella seguiria rumo ao Rio da Prata. Ignoro 
si foi o nome que attrahiu grande quantidade de marujos 
ou si era o desconhecimento que havia sobre o Brasil des 
coberto, que influia sobre o exito da expedição. Seja, po 
rém, como fôr, o apparelhamento da expedição fôra feito, 
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compondo-se a mesma da náu Capitanea, commandada 
por Pero Lopes, irmão de Martim Affonso, na qual em 
barcára tambern o chefe da expedição; da náu Siio=Mi 
guel, sob as ordens de Heitor de Sousa; do galeão São Vi 
cente, conduzido por Pero Lobo Pinheiro; da caravella 
Princeza, dirigida por Balthazar Gonçalves e da caravella 
Rosa, commandada por Pero Capico e Diogo Leite, de 
vendo-se notar que estes dois ultimas já tinham estado 
no Brasil. 

Perguntamos porque foi escolhida essa parte do lito 
ral para nella se estabelecer uma colonia como desejava 
a cõrte lusitana e porque se illudia o povo com uma via 
gem ao Rio da Prata? 

Max Fleiuss no seu magistral trabalho sobre Martim 
Affonso de Sousa, conferencia lida no Inst. Hist. do Rio, 
quando se festejava o quarto centenario da fundação de 
São Vicente, nos responde com muita clareza a essa per 
gunta. Diz elle : 

Desde 1514, quando a flotilha armada de D. Nuno Ma 
noel, com o piloto João de Lisbóa, transpuzera o meridia 
no de demarcação com Castella era a região do Prata con 
sid era da- terriiorio litigioso. 

O tratado de Tordesillas invalidava a legitimidade da 
posse lusitana em margens do estuario; e as cartas levan 
tadas no comêço do seculo XVI, por navegantes portugue 
ses, concluiram, até certo ponto, que o dominio portuguez 
cessava nas proximidades de Santo Amaro e Cananéa, na 
falta de outros subsidias de exploração e exame cario 
graphico. 

Estamos, geralmente, enganados, quando affirmamos 
que Portugal sómente pensou trinta e um annos depois da 
descoberta do Brasil em tomar posse desse vasto territo- 
rio. Já fizemos allusão ás tentativas, que faziam os por 
tuguezes de colonísar esta. terra, porém mais judiciosas 
são as phrases enunciadas na Introducção da Historia da 
ColÕni,.sàçá"ô- Portuqueza do· Brasil, que affirmam : ..... ------··-- - 
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"A expedição de Martim Affonso é a tentativa para 
encontrar outra solução mais fácil ao problema da, colo 
nísação americana, e testemunha a reflexão e o largo des 
cortino que presidiam aos vastos emprehendimentos co 
loniaes portuguezes. 

O capítão-mõr vinha preparado para as diversas hy 
potheses de um programma de grande amplitude. O seu 
principal objectivo consistia na exploração do Rio da Pra 
ta e fundação, á sua margem, de uma primeira colonia ( ?) 

O vento de uma terripestade mudou então os destinos· 
da Ameríca do Sul. 

Si Martim Affonso tivesse podido attingir o estuario, 
o Brasil estender-se-ia, possivelmente, até aos confins do 
continente, embora, talvez, diminuído dos territorios ao 
norte do Maranhão. 

Mas os pampeiros atiraram á costa, junto ao riacho 
do Chuy, nas plagas sul-riograndenses, a náo capitanea, e 
o naufragio do primeiro povoador ficou demarcando a ba 
liza do extremo sul do domínio portuguez. 

Dois annos depois, em 1534, a expedição de Pedro 
Mendonza lançava os alicerces de Buenos-Ayres ". 
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* * * 
Ahi na terra cananéense este nobre lusitano encon 

trou alguns homens civilisados, talvez criminoRos depor 
tados em o anno 1501 ou 1502, entre os quaes figuravam 
o não menos celebre bacharel Chaves, denominado na 
nossa historia patría o Bacharel de Cananéa, julgando 
algum; historiadores nacionaes ser elle o conhecido João 
Ramalho, sogro do nosso primeiro cidadão paulista 
Tibiriçá. 

Estes desterrados foram, incontestavelm~nte, de enor 
me utilidade para Martim Affonso, pois, sendo conhece 

. dores da língua dos indios, que habitavam as proximida 
des do futuro e futuroso porto de Cananéa, serviram de 
interpretes a esses arrojados nayegantes. 

.. , 
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Martim Affonso organisou a primeira bandeira pau 
lista, que seguiu em demanda aos cerrados sertões bra 
sileiros. Foram oitenta homens - quarenta Besteiros e 
quarenta Espingardeiros _.:._ que partiram sob o comman 
do de Pero Lobo "pela informação que della deo ao Capi 
tom, mandou que fosse descobrir pela terra dentro ... por 
que dito Francisco Chaves se obrigava que, em dez mezes 
tornara ao dito porto com Quatrocentos Escravos carrega 
dos de prata e ouro ... " 

Nenhum desses destemidos lusitanos voltou ao ponto 
de partida, onde o seu chefe, Martim Affonso de Sousa, 
os esperou, durante quarenta e quatro dias consecutivos 
na sua náu, junto a encantadora Ilha do Abrigo. Mais 
tarde soube-se que tinham sido trucidados pelos índios 
Carijós, moradores da zona onde se levanta a prospera 
cidade de Curytíba, ignorando-se, até a presente data, o 
verdadeiro motivo dessa tremenda carnificina. 

O contacto que se estabeleceu entre os indios e maru 
jos, deu motivo á fundação do lugar, que posteriormente 
deveria ser chamado Cananôa, de accordo com alguns 
geographos, Cananéa ou Cananeía, de accordo com ou 
tros, sendo, porém, certo que o lugar escolhido para essa 
primeira cidade brasileira não coincide com a actual Ca 
nanéa, não tendo eu, entretanto, provas a favor ou contra 
essa affirmativa: historiadores locaes, como o erudito 
dr. Paulino de Almeida, affirmam, que a primeira povoa 
ção, fundada por gente de Martim Affonso, chamava-se 
Maratayama e estava colloeada no lado opposto a Cananéa, 
isto é, sobre a Ilha Comprida. 

Seja-nos permittido terminar esta introducção hísto 
rica com que diz Max Fleiuss na sua monographia sobre 
Martim Affonso de Sousa: 

"Si Cabral devassou apenas a terra de Santa Cruz 
e "implantou-lha os symbolos da soberania. portuguesa 
como dá fé catholica; si Chrístovam Jacques inaugu-. 
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rou-lhe a historia naval, - Martim Affonso é, chro- · 
nologicamente, o primeiro vulto de administrador que 
teve o Brasil. 

Outra nota característica assignala a sua missão 
colonizadora - a magnanimidade do trato, o gesto 
largo e cavalheresco para com o aborígene, mui dif 
ferente das atrocidades castelhanas, dos morticinios 
praticados pelos espanhóes nas Antilhas, Mexico e 
Perú. 

Na narrativa do Diario de Pero Lopes, a bravura, 
a prudência, o tino, a benignidade, o perfeito conhe 
cimento da profissão e do roteiro do mar, edificam 
nos a cada passo. 

Poderiam ser respigados muitos episódios desse 
genero no Di~rio .. Mas dos suecessos príncipaes da 
expedição de Martim Affonso, recolheram-se fructos 
de experiencia e de previdente organização, com to 
dos os característicos de uma obra definitiva, desti 
nada a desafiar, como esses marcos de pedra histórica, 
a acção dos séculos, e a glorifical-o heróe entre os 
mais illustres da nossa Historia Patria ". 

Tratemos dos outros, modestos autores, que serão .de 
mais utilidade para aquelles que quizerem estudar a vasta 
zona da grandiosa Ribeira de Iguape, 

.;1 -1_: 

. •'' Viagens e memorias sobre a zona ribeirinha 
Em primeiro lugar deve ser mencionado o mineralo 

gista M. P. de Andrade, que no seu Diario de uma viagem 
mineralogica pela Provincia, de São Paulo no anno 1805, 
relatou minuciosamente sobre a parte míneralogica e geo 
logica da rica zona. 

Segue o geõgrapho allemão Carlos José Frederico 
Rath, que nos seus fragmentos geologicos e geographicos 
das Províncias de São Paulo e Paraná, descreveu as suas 
explorações, feitas nos annos 1845 a 1856. Este senhor 
tratou da zona que pretendemos estudar, dando descrípção 
exacta do que observou e dos minerios que encontrou. Ha 
muitos annos topei no Archivo estadual algumas 'folhas 
soltas, escríptas 'por elle, cuja transcripção fiz para a 
Revista do Inst. Hist. e Geogr. de São Paulo. Consta-me 
haver elle ido até Yporanga e dahi seguido viagem a 
Apíahy, de accordo com a narração de velhos moradores 
dessa cidade, que o conheceram como homem systema 
tico e culto. Si a memoria não me falha, contaram-me que 
Rath se occupou, igualmente, da entomologia, tendo nessa 
viagem colleccionado grande quantidade de insectos inte 
ressantes, cujo destino ignoro. Alguns dados escriptos 
por elle, ainda terei de mencionar neste despretencioso 
trabalho. Consta-me que Carlos Rath foi o primeiro ho 
mem de scíencia, que presumiu serem os sambaquis obra 
humana. Fixou residencia em São Paulo, onde deixou 
prole. 

Quasi desconhecido é o celebre viajante inglez Sir Ri 
chard Francis Burton, nascido na Inglaterra no armo 
1821 e fallecido no anno 1890 em Trieste, que se aventu 

·- -- 'rou · a visitai, por conta ela Sociedade daGeographía de- 
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* * * 
Para o investigador será de grande proveito saber 

quaes os homens de scíencia, que percorreram a magnifica 
zona, estudando-a e descrevendo-a. Certamente não mais 
me occupareí com os primeiros habitantes da zona, já por 
ter-me occupado, em .Iínhas anteriores, com a parte histo 
rica da mesma, já porque em discurso proferido perante 
o hospitaleiro povo de Cananêa, quando se festejava o IV 
Centenario da fundação desse lugar, em Agosto de 1931, 
falei, minuciosamente, sobre Martim Affonso, sua frota 
e sobre a primeira bandeira paulista, que desse lugar 
sahiu, rumo sul, para penetrar no incognito das deslum- 

-· - . brantes mattas multiseculares -paulistas. - -- ----- 



) 

) 
) 
"') 

J 
) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 

- 546 

Londres e como peregrino disfarçado, a cidade .de Méca, 
na Arabia; explorou grande parte das Indias e depois de 
percorrer a Africa Oriental e rskiar mundo, entrou na car 
reira diplomatica, tendo occupado o lugar de Consul na 
Ilha Fernando Pó, Santos, Damasco e Trieste. 

O excerpto que segue, foi transcripto da Revista Com 
mercial de Santos, do anno 1866, publicação de valor ines 
timavel, por conter muita novidade historica e que nos 
forneceu muita novidade ignorada. Aos poucos terei oc 
casião de transcrever diversos assumptos relativos á zona 
da Ribeira de Iguape. 

Si bem que não podemos, absolutamente, concordar 
com tudo o que esse notavel viajante escreveu - talvez 
lhe faltasse o tempo necessarío para observar tudo o que 
lhe era narrado -, precisamos confessar que muitas no 
vidades trazidas á publicidade nos autorisam a meditar 
que, naquella época, as coisas eram olhadas com outros 
olhos, differentes dos de hoje. 

O referido artigo intítula-se : 

) 

) 
) 
) 
) 
) 

UMA EXCURSÃO DE SANTOS A CANANÉA, YPORANGA, 
XIRIRICA E IGUAPE 

"Embarcamos, acompanhados do Snr. Glennie, no 
porto de Santos a 16 e chegamos a Cananéa a 17 de De 
zembro do anno proximo findo. O porto de Cananéa é 
bom, mas estragar-se-á logo, se fôr desprezado como o 
de Santos. Com as cartas de recommendação, que levava 
mos desta cidade, do vigário Scipião para o vigario de 
Cananéa, fomos por este perfeitamente recebidos e trata 
dos. A posição da Villa de Cananéa é muito bella, o paiz 
magnifico; as communicações por agua são abundantes; 
desgraçadamente ha falta total de occupação para os ha 
bitantes: onde a povoação acaba, começa o mato. 

Com ·o auxilio do Snr. Grothe, fomos visitar o snr. 
Schmidt, director geral da colonia de Cananéa, Este se- 

. ··nhor ·recebeu-nos 'com uma grande hospitalidade:" -Acha-=---·--· 
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t 
mos, porém, que a colonia é uma burla: o paiz é muito 
tropical para os Européos, principalmente para Suissos. 
As crianças sustentam-se de farinha, que faz que tenham 
os beiços tão amarellos como o rosto. Convem notar, que 
o homem da Europa nunca pode viver sem trigo. O snr. 
Schmidt fez tudo quanto póde a bem da colonia, mas nada 
logrou conseguir. 

A 20 de Dezembro chegarão 8: colonia de Cananéa os 
snrs. E. D. Street e Alexandre Nolasco, presidente da Ca 
mara Municipal, que vinhão de Cananéa. 

De 22 a 25 passamos, acompanhados desses senhores, 
por uma picada a nordeste de Cananéa. Chegando a barra 
do Pindaúba, achamos hospitalidade na casa onde estão 
alojados os snrs. von der Hof e Russel, e ahi passamos 
uma bella noite. Depois disto, atravessamos uma serra 
detestavel, e, se não tivessemos encontrado o _sitio do snr. 
João _Floriano, haveríamos por certo morrido. 

A 26 chegamos ao rio Batatal ; felizmente achamos 
uma canôa, que nos conduziu á Ribeira. Ha um caminho 
por terra que conduz a Yporanga, mas atravessamos tres 
serras, e aquelles que as querem passar no mez de de 
zembro, se expõe a soffrer martyrios, 

Chegando ao rio Iguape,' chamado rediculamente Ri 
beira, fomos até Yporanga. Passamos tres cachoeiras 
muito lindas, chamadas o Poço Grande, o Caracol e o Fu 
nil. Felizmente tinhamos comnosco o snr. João Paulo, 
subdelegado do lugar, - muito interessado na cultura do 
algodão. Fez-nos uma descripção de tudo que ha de curio 
so n'aquellas paragens. 

A 29 de dezembro chegamos a Yporanga, E' uma lo 
calidade que pode chegar a ser alguma coisa, se as minas 
de chumbo e de outros mineraes forem explorados. Des 
graçadamente não o são. Depois de tres dias de um di 
luvio de Noé, montamos os nossos cavallos e fomos até 
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Nota do Autor: J:í naquella época era superstição corrente, que a cõr ama· 
relia no habitante da zona era attribuida á farinha e não a ankylostomla, o que Burton, 
ignorava naturalmente por completo. 
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a mina de chumbo. E' um morro completo; não ha mes 
mo picadas: passar a noite ahí n'esta estação é morrer, 
e as explorações que fizemos foram ligeiras. 

A 2 de Janeiro do corrente anno, deixamos Y poran 
ga, com os auxilias prestados pelo snr. vigário da paro 
chia, rev. padre Antonio da Silva Pereira. Descemos a 
Xiririca, bella posição de villa, mas carecendo totalmente 
de communicações, que são a vida do paíz novo e crescente 
corno o Brazil, communicações estas que se devem fazer 
a custa dos pequenos recursos dos habitantes, e não por 
impulso do governo central, de quem tudo se espera. 

De Xirirfca fomos almoçar em casa do vígarío colla 
do, rev. Joaquim Gabriel da Silva Cardozo, pessoa cheia 
de cortezia e conhecimentos locaes. Entre outras coisas 
este senhor fez-nos observar, do outro lado da Ribeira, um 
cóne destacado e irregular, que os indios chamavão Vutu 
poca, significando morro que rebenta. 

O vigario me assegurou que elle tinha visto chammas 
deslizarem-se pela superficie da montanha, e que tinha 
ouvido sons surdos que passarão a Ribeira e iam morrer 
no morro chamado Bananal Pequeno. O paíz estando in 
nundado, não nos foi possível examinai-o desta vez. Pre 
tendemos fazer allí outra visita, e se lograrmos descobrir 
um vulcão, que esteja ainda em actividade, sem embargos 

' de prophecias dos geologos europeus, não lamentaremos 
os pequenos trabalhos e riscos a que nos expuzemos. Des 
pídimo-nos do excellente vígarío, prornettendo-lhe voltar, 
e proseguirnos a viagem. 

Chegamos a Iguape, e as observações que deixamos 
feitas sobre a villa de Xiririca são applicaveis a essa ci 
dade. Passamos por um valle, que causa o maior damno 
possível ao Mar Pequeno ( que forma o canal de Iguapa 
a Cananéa) , e, que acabará por destruir o bom porto de 
Cananéa. 
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Em Iguape, o snr. Juiz de direito Antonio Joaquim 
Rodriguez e o commendador Luiz A. da Silva derão-nos 
todas as informações precisas. Felizmente para nós, fize 
mos conhecimento com o snr. João Tobias de Almeida e 
Luciano Dias Baptista, que nos offerecerão até Santos 
um cortejo, sem o qual teriamas passado muitos desagra 
daveis quartos de hora. Não 'pudemos senão agradecer 
lhes os seus serviços e desejar-lhes que regressem sãos e 
salvos ao gremio de suas familias. Fizemos tambem co 
nhecimento com o vigario da cidade, o rev. Antonio Car 
valho e Silva, que nos obsequiou. 

Resolvemos metter-nos a 9 de Janeiro, no horrível ca 
minho, que conduz por terra de Iguape a Santos. Nave 
gamos os rios compridos de Una e Guarahú. Passamos as 
/serras detestaveis de Una e Poruibe, e lembrar-nos-hemos 
da benevola recepção que nos fez, depois de um penosíssi 
mo dia de viagem, o snr. João Sabino Pinto, n'uma noite 
de trovoada. 

Na Africa central nunca vimos um caminho tão abo 
minavel como o que existe entre os dois. portos principaes 
da grande e rica Provincia de São Paulo. Dez vezes tive 
mos de mudar do modo de nos transportarmos, passando 
de canôa a caminhar á pé e de caminhar a pé para carros. 

O ultimo e mais terrível acontecimento foi a nossa 
chegada a casa do bom portuguez Francisco Antonio, do 
no do sitio Piabussú, onde a athmosphera se compõe de 
nitrogenio, hydrogenio e mosquitos, e chegamos á pequena 
e linda· "{_ilia de São Vicente. Fomos ahi obsequiados com · 
excellente café pela snr.ª d.ª Luiza, mulher do snr. João 
Marcellino, e chegamos a Santos, depois de haver soffrido 
os males da estação, mas encantados da belleza do paiz e 
obsequiosa hospitalidade de seus habitantes." 

Até ahi o celebre Burton: não desejo criticar esse 
artiguete, parecendo-me, porém, ter sido escripto por com 
panheiro de viagem, - pois erros dessa espécie, erros de 
observação, não poderiam ter sido feitos por Burton, que 

,'. 

·-- --------~. -- 
- -· -·- NÓta do·:Aulor:Burtón jã Í:>ré~i;,·o·que d-;,~;ri~ ·succeder com as margens 
desabadas do canal artificial, que liga a Ribeira ao Mar Pequeno. 
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grande parte de sua vida viveu estudando â natureza. 
Desejo referir-me ao Votupóca, que, de accordo com a nar 
ração do vígario de Xiríríca, deveria ser um vulcão, !linda 
em plena actividade ! ! 

Independente dessa citação de Burton, voltarei, em 
linhas que se seguem ao -assumpto, parecendo-me haver 
por ahi ou enganos de observação ou phenomenos dignos 
de um estudo acurado. 

Cito um novo observador;que forneceu á posteridade 
interessante relatorio sobre essa mesma zona. Foi o Snr. 
J. A. Pinto, que, na citada Revista Commercial de Santos, 
publicou, sob a epigraphe : Uma excursão á Comarca de 
lguape, um relatorio, onde elle nos disse coisas instructi 
vas e interessantíssimas da zona _em questão. O mencio 
nado relator foi, nessa época, incumbido de apresentar 
colonos americanos a 'diversas autoridades municipaes. A 
descrípção em apreço versa sobre aquillo que elle viu e 
ouviu durante a sua longa viagem. 

Depois dessa época, isto é, desde o anno 1865 até cêr 
ca de 1902, a Ribeira ficou completamente esquecida, a 
não ser algum artigo sobre a mineralogia, enviado por 
Henrique Bauer para a Allemanha, que dava noticia da 
existencia de tão adoravel recanto paulista. 

Tambem devemos citar Ernesto Guilherme Young, 
que, enviado pelo Superintendente da Companhia Paulista 
de Campinas, pelo engenheiro Hammond, para adminis 
trar a Empresa fluvial· da Ribeira, achou nos archivos de 
Iguape fertil manancial para os estudos que lhe deveriam 
fornecer o honroso titulo de Socio honorario do Instituto 
Histórico e Geographico de São Paulo. Com afinco Young 
trabalhou, embora fosse inglez, no esclarecimento de pon 
tos dubios existentes nas paginas, ainda obscuras, da nos 
sa historia patria. A' . desordem existente nos archivos 
multiseculares de Iguape elle, com essa paciencia de filho 
de Albíon educado, teve um paradeiro benefico e, depois 

.. ·--- -- ... - âisso~-o-s·· âõcuinéntõs-éiigidos . pelos . interessados· podiam . 
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ser achados com facilidade. São multiplas as memorias 
escriptas por esse amavel velhinho, de fórma que a citação 
do seu nome é necessaria, quando se estuda a Ribeira de 
Iguape, 

Sómente no anno 1908 descrevia eu o que vi e o que 
ouvi no decorrer de uma excursão, que fiz no fim de 1902 
ao lendario Apiahy; onde visitava caros parentes, enge 
nheiros da mina de ouro, que sob as ordens do seu proprie 
tario eng. dr. Antonio de Aguiar Melchert, trabalhavam 
no assentamento do machinario para a extracção do pre 
cioso metal. 

O trabalho é bastante conhecido e constantemente ci 
tado, pois o antigo titular da pasta de Agricultura, o dr._ 
Carlos Botelho, interessando-se pela zona, mandou tirar 
grande quantidade de exemplares desse trabalho, sendo 
elle distribuído em todas as direcções da rosa de ventos. 

Seria enfadonho recapitular o que Bauer, Young e 
eu dissemos sobre a encantadora zona nos nossos escriptos, 
- pois os interessados podem conseguir todas essas obras 
nas bíbliothecas publicas e, tambem, na mão de muitos 
particulares. 

Depois desse meu trabalho o agrimensor photogra 
pho e pharmaceutico licenciado tratou minuciosamente das 
particularidades dessa zona. Krone estudou os sambaquis 
de Cananéa, estudou as grutas calcáreas da zona iporan 
gueira, e o cemiterio indígena da zona do Rio Turvo, aliás 
descoberto pelo humilde autor deste despretencioso traba 
lho; mandou estudar o peixe cego, Typhlobagrus, que pos 
teriormente recebeu o seu nome Kronei, imaginado por 
mim. Krone era um verdadeiro scientista; porém, si ti 
vesse 'tido methodo nos seus trabalhos, os mesmos apre 
sentariam uma feição mais apreciada sob o ponto de vista 
scientifico. E' innegavel, que Krone foi um grande estu 
dioso; porém é, tambem, innegavel que Krone se aprovei 
tava das idéas de outros, fazendo-as passar por suas. Isso 
deu-se como o cemiterio indígena do Rio· Turvo; isso· sue- 
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cedeu com o peixe cego das grutas calcareas da zona ipo 
rangueira; mandei sondar as aguas dessas grutas pelo 
professor Decío, de Yporanga; esse descobriu o que-su des 
confiava; enviou-me, por intermedio de Krone, alguns 
especimens pescados. Em lugar de m'os remett~r, Krone 
enviou-nos ao ichtyologo Alipio Miranda, no Rio, que elas 
si~icou o achado como descoberto por elle, Krone. 

A idéa que tive sobre o peixe cego era existiram nas 
grutas européas animaes desprovidos de vista, como sue 
cede com o celebre Proteus anguinus, da Gruta de Adels 
berg, na Austria: era impossivel que nas nossas grutas 
não existisse cousa identica. Acredito que existe, ainda, 
.muíta novidade nessas aguas; sómente o que diz respeito 
a aranhas, sou de opinião haver muita novidade interes 
sante, como eu mesmo tive occasião de verificar. No lus 
co-fusco dessas grutas maiores· existe uma qualidade de 
aranhas coloridas, porém com uma crôsta tão dura, que 
faz lembrar, .involuntariamente, em caranguejos de porte 
pequeno. 

Os trabalhos de Krone encontram-se nas publicações 
da antiga Commissão Geographica e Geologica, nas revis 
tas do Museu do Ypiranga e nos trabalhos publicados pelo 
Museu Nacional do Rio de Janeiro. 

Enfim, não nos devemos esquecer da imprensa pau 
lista, que sempre tem publicado artigos interessantes de 
autores incognitos 'ou qesconhecidos, que ora se serviram 
della para se desabafar, escrevendo artigos que pouco in 
teressaram, ou escrevendo sobre varíos assumptos de in 
teresse geral. 

Finalmente, devemos citar os nomes de Othon Henry 
Leonardos e Theodoro Knecht, que escreveram extensas 
monographias sobre os mineraes do Estado de São Paulo, 
demorando-se em interessantes considerações sobre a zona 
nas monographias publicadas pela nossa Secretaria de 
Agricultura, Commereío, e Industria. 

. 'f .. 
. ·f 
! 

r 
!··_> .. I! : 

r· :· J.. 

,..,; 
,) 

··~ :-.,;; 

-~ 

i .• ~ 

,11- ...., . 

.•· 

":íJ.'· 

... -·- . . 1 

- 553 - . 

i ., 

·'1 
~ ,, 

·'.~ ., 
tl 
/(1 
·() 
(} 

. () 
. () 
.:·) 
·,) 

·) 
., ) 
. 1) 

Além de todas essas monographias existem outras, es 
parsas, devendo ser mencionada a do engenheiro Geraldo 
Rezende Martins, que está divulgada por todo o Estado, da 
qual, porém, nada posso dizer por não me haver chegado 
um unico exemplar ás mãos. Este collega, como me affir 
mam, tem-se dedicado enormemente á zona em apreço, via 
jando constantemente para esse paraíso paulista. 

E' possivel que diversos autores fossem esquecidos por 
mim, porém, esse esquecimento foi involuntario: é com 
pletamente impossivel conhecer-se toda a literatura que 
por ahi anda, destinada a tornar conhecida uma determi 
nada zona. 

Esses autores que me perdoem a involuntaria falta. 

Cananéa e lguape 
Poderiamos iniciar a nossa viagem em Cananéa; co 

mo, porém, recebemos ordem de elaborar uma memoria 
mais explicativa sobre o valle do Ribeira de Iguape, or 
dem essa feita pela Directoria de. Publicidade da Secre 
taria de Agricultura, ser-me-á permittido ser bastante 
conciso quanto a essa cidade litoranea. Desejo dizer; en 
tretanto, que a Delegacia Technica a meu cargo na revo 
lução de 1932, teve a sua séde nessa cidade. 

Só temos palavras de elogio ao bom e correcto povo 
da esquecida localidade. Citar essa cidade em tão despre 
tencioso trabalho, equivale a sermos gratos por tudo e por 
todos os obsequios que nos occorreram alli. Querer citar, 
porém, nome por nome das pessoas que nos foram de 
grande utilidade nessa campanha ( contra os nossos pro 
prios irmãos de sangue). corresponderia a nos esquecer 
mos, involuntariamente, de pessoas. a quem devemos gran- 
des obsequios. · 

Por isso tratemos, para não se dizer que nos_ esque 
cemos de Cananéa, de um episodio chistoso, que nos sue 

. cedeu ahi e que demonstra a nossa· enorme cãpacidadé mi- 



) 

\ 
) 
) 

) 

J 
) 

) 
) 

} 

) 

) 
\ 
) 

) 
') 

) 

) 

) 

Y' 
) 
) 

) 
) 
) 

) 

) 
) 
) 
) 

) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 

.... 
ti..·.:: (_.;,_. 

- 554 - - 555 - 

!: 

1
°11' 
·\ ·, 
li 
1 

ij
l, 

- . 
t 

..•.... 

liiar, episodio esse que será digno de uma divulgação, pa 
ra provar como os nossos inimigos eram generosos e 
bondosos. 

Eu, como Delegado Technico, tive ordem do Cornman 
do de Santos de retirar um aeroplano, que cahira nas 
praias areentas da Ilha do Abrigo. Para esse fim conse 
gui uma lancha de pesca e convidei os cidadãos mais em 
relevo da cidade para me auxiliarem na retirada do ap 
parelho. O dia escolhido para tal fim era um tanto bru 
moso; a neblina não nos facultava uma visão mais longe 
que tres a quatro kílometros. Era, pois, impossível en 
xergar-se até á_ Ilha do Abrigo. 

Dei, por esse motivo, ordem definitiva para o machí 
nista tocar a toda a força a mencionada lancha de pesca. 

Subitamente a neblina se dissipa e na nossa frente, 
ancorados na Ilha do Abrigo, estavam o navio de guerra 
Parahyba e o rebocador Armando Pita. 

Num certo momento um dos nossos companheiros af 
firmava que, do navio de guerra, nos estavam alvejando 
com 'balas de canhão. Effectivamente, uma observação 
mais attenta nos confirmava aquíllo, que acabavamos de 
ouvir. Contámos nove tiros disparados, cuja quantidade 
foi confirmada por pessoas que ficaram em Cananéa e 
ouviram os disparos. A nós era impossível ouvíl-os, de 
vido ao barulho que desenvolvia a lancha de pesca, quando 
actuava o motor a oleo crú. Todas as balas cahíram no 
mar, sem nos acertar. Claro é que não continuámos no 
nosso intento; retrocedemos immediatamente,- pois não sa 
biamos si os marujos do Parahyba nos pretendiam ame 
drontar ou alvejar de facto. Estavamos em pé de guerra, 
nada seria impossível. Mal tinhamos voltado, quando per 
cebemos que atraz de nós vinha, a toda a força, uma lan 
cha a gazolína, naturalmente mandada pelo commandante 
do Parakyba, com ordem terminante de nos capturar. 
Essa lancha não se atreveu a transpôr a barra, porque a 
.Delegacia technica tinha mandado constar- que a barra 
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de Cananéa estava minada e que as lanchas de pesca e ca 
nôas tivessem cuidado ao entrar na barra. Mal tivemos 
tempo para transpormos a citada barra e nos escondermos 
atraz de um barranco, quando ouvimos o som typico de 
disparos de metralhadora. Logo em seguida, a mencio 
nada lancha voltava para o Parahyba e nós, sãos e salvos, 
para Cananéa. Ahi, todo mundo nos perguntava o que 
tinha succedído, pois tinham ouvido e contado os nove 
disparos de canhão, julgando-nos presos. 

Este incidente demonstra, claramente que os · nossos 
suppostos inimigos foram enormemente generosos com 
nosco, pois é incrível que, de nove disparos, não tivesse 
acertado um unico ! Certamente, essa gente járnais teve 
o intuito de nos prejudicar! Antes assim. 

Dias depois desse incidente ouvimos da terra um cons 
tante apitar de machinas. Dizia-se, depois, que o navio 
pedia uma lancha para transportar ao cemiterio de Ca 
nanéa um cadaver que se achava a bordo. Como, porém, 
nos faltasse a menor pratica em assumptos militares, igno 
ramos, infelizmente, o pedido e os apitos não foram atten 
didos. Em seguida o vapor levantou a ancora, rumando 
para Paranaguá, onde certamente foi attendido. Siga 
mos agora para Iguape, apezar de haver muita coisa ín 
teressantissima para se narrar, como, por exemplo, .o vul 
cão, que dizem ter apparecido por ahi, o diluvio do Man 
dira etc., devendo ficar tudo isso para o que devo escrever 
em memoria mais extensa e como prometti em linhas an 
teriores. 

Para se chegar a essa localidade, é necessario nave 
gar-se pelo Mar Pequeno, isto é, pelo braço de mar, situa 
do entre a Ilha Comprida - a ilha, que fica entre Cana 
néa e o Oceano - e a ilha na qual está collocada Cana 
néa. Este canal tem, approximadamente, 12 léguas de 
comprimento, levando um vapor do Lloyd cêrca de 4 ho 
ras inteiras pará irdo primeiro ao segundo porto. 
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Effectivamente, Iguape se modificou bastante desde 
a ultima vez que ahi estive, isto é, desde 1902. A cidade 
cresceu, sua população augrnentou, mesmo os boteis exis 
tentes mudaram de aspecto : melhoraram, porém o Ribei 
ra eontínúa a despejar as suas aguas no Mar Pequeno, 
obstruindo, aos poucos, a Barra de Capara ( e não Ica 
para) .. 

Quem não conhece- a zona, perguntará, com toda a 
razão, o motivo por que, sendo Iguape porto de mar, os 
vapores de maior calado seguem, primeiro, viagem para 
Cananéa, que está mais ao sul, para depois subirem o Mar 
Pequeno, evitando assim a entrada dírecta ao porto , de 
Iguape, 

E' porque o porto de Iguape só dá passagem a lan 
chas de calado minimo, pois, anno por anno, se está obs 
truindo com as areias provenientes do desbarrancamento 
das margens do rio Ribeira. Documentos existentes nos 
archivos de Iguape nos dão conta desse facto, facto esse 
de grande ímportancía para a zona sulina. 

O Ribeira de Iguaps desembocava, lá pelo anno 1830, 
ainda no Oceano, em lugar muito mais ao norte de Igua 
pe, fazendo nas proximidades dessa cidade uma grande 
curva, cuja peripheria se approximava bastante desse 
porto historico. Um velho vereador da época teve a in 
feliz e desastrada idea de propôr á Gamara, reunida, a 
ligação do Ribeira com o porto de Iguape, por 'intermedío 
de um. canal de duas braças de largura. Eff ectivamente, 
esse canal foi feito, aliás com o protesto de diversos ve 
readores, que previam um futuro desastroso para a cidade 
de Iguape. Elles bem reconheceram que a zona areenta 
não podia comportar um canal de duas braças de largura, 
que as margens desse canal, forçosamente, desabariam, 
como, realmente, succedeu no decorrer dos annos. 

Este canal foi feito lá pelo anno de 1830. Com o tem 
po, o canal de 4,40 m. foi-se alargando tanto, que dá, 
actualmente, .passagem ás-aguas do Ribeira e a foz deste 

,: 

rio ficou completamente obstruída pela vegetação, que 
ahi cresceu. Essas aguas passam hoje aquém da Ilha 
Comprida, pelo braço de mar denominado Mar Pequeno. 
A barra do Capara é um verdadeiro areíão, ao passo que, 
em consequencia da mudança das aguas do Ribeira para 
o Mar Pequeno, as aguas desse braço de mar tornaram-se 
salobras. Achamos que Burton tinha razão quando affir 
mava que também o Mar Pequeno, no decorrer dos tem 
pos, ficaria desvalorisado, tambem obstruído, ligando-se 
a Ilha Comprida com a Ilha sobre a qual está situada 
Cananéa. · 

O historico do canal que liga o Ribeira com o Mar 
Pequeno, é interessantíssimo, porém, longo demais, para 
ser desenvolvido aqui. Quem se interessar pelo assumpto, 
queira estudar o que refere o volume VIII da Revista do 
Inst. Hist. e Geogr. de São Paulo, do anno 1903, que acha 
rá muita novidade relativa a esse facto. 

O que mais interessaria ao gentil leitor seria o hís 
torico da imagem do Nosso Bom Jesus de Iguape, como 
ella foi encontrada e o que se diz della. 

Eis aqui alguma cousa sobre ella, sendo mais pratico 
copiar o respectivo documento existente nos· archivos se 
culares de Iguape, desistindo, conseguintemente, de qual 
quer commentario. 

Diz o referido documento o seguinte: 
"Sendo no anno mil e seiscentos e quarenta e sete, 

mandados dois individuas Buçaes e sem conhecimento, e 
ignorantes da fé, por Francisco de Mesquita, morador na 
praia da Jurêa, para a Villa da Conceição; a seus parti 
culares, acharão na praia da Yuna, junto ao rio chamado 
Pussauna, rolando um vulto com as superfluidades do 
mar, e que vulgarmente chamão resacas, e reconhecen 
do-o, levarão para o limite da praia, onde fazendo uma 
cóva, puzerão de pé com o rosto para a nascente e assim 
o deixarão com um caixão, que __ <J:i.~i.sa~ão ~~r de cera _do _. 
reino, e umas botijas de azeite doce, cujo numero não 
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pude saber de certo, as quaes coisas acharão desviadas 
um pouco espaço do dito vulto, e voltando os ditos índios 
d'ahí ha dias acharão o dito vulto que não conheciam, 
no mesmo lugar, mas ·com o rosto virado para o poente, no 

' que fizerão grande reparo pelo terem deixado para o nas 
cente e não acharão vestígios de que pessoa humana o 
pudesse virar; e chegados que forão ao sitio de seu admi 
nistrador contando o caso, que logo se soube pelos visi 
nhos, resolverão que Jorge Serrano e sua mulher Anna de 
Goes, e seu filho Jorge Serrano e sua cunhada Cecília de 
Goes, a i_r ver o narrado pelos índios, e chegados, acharão 
a santa imagem na fórma em que os indios, a tinham ex 
posto, e tirando-a metterão n'uma rêde e a trouxerão al 
ternativamente, os dois homens e as duas mulheres até 
o pé do monte a que chamão J urêa, onde os alcançou a 
gente da villa da Conceição, que vinhão ao mesmo effeito 
pela imformação dos indios, _a qual gente da Conceição 
ajudarão os quatro a conducção da dita imagem, até ao 
meio alto do dito morro Jurêa, d'onde os dois homens e 
as duas mulheres, com a mesma alternativa, a transpor 
tarão a barra do rio chamado Ribeira de Iguaps, onde 
farão os moradores da villa de Iguape buscar a Santa 
Imagem, e trazendo-a com muito grande acatamento, pu 
zerão no rio a que chamão hoje com muito grande alegria 
a Fonte do Senhor, para lhe tirar o salitre e ser encarnada 
de novo o· que conseguirão depois do segundo encarne im 
perfeiçãó com que ficava, e conseguindo o ornato a collo 
carão nestá Igreja de Nossa Senhora das Neves, em que 
está, aos dois dias do mez de Novembro de mil e seiscen 
tos e quarenta e sete, comforme achei no assentamento 
de um curioso, tirado de outro mais antigo; tambem achei 
imformação de que era tradicção, que a Santa Imagem do 
Senhor Bom Jesus, vinha do reino de Portugal, embar 
cada para Pernambuco, e que encontrando o navio outro 
de dnimigos infieis, lançarão os do navio portuguez a San- 
ta Imagem ao mar, para não ser tomada com o que se 
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achou junto a ella de cera e azeite; e que no mesmo tempo 
em que foi achada a dita Santa Imagem, foram vistas pelo 
Padre Manoel Gomes, Vigário da Ilha de São Sebastião, 
passar pelo Mar, da parte do Norte para o Sul, seis luzes 
uma noite, cuja luzerna illuminava grande circumferen 
eia, a qual noticia dava o dito Vigario a Rev. Padre An 
tonio da Cruz, Religioso da Companhia de . Jesus, e para 
que venha a noticia de todos, e estes louvem o Senhor como 
convem, por tão Soberano favor, esperando a sua miseri 
cordia, que foi servido que se cumprisse a prophecía : 
Orietur uobis Sol Jusiitiae, se verifique tambem a subse 
quente ET Sanitas penis eius. Curando nossas almas "do 
contagio da culpa, dando-os o premio aos escolhidos pro 
mettido, mandei escrever esta irnforrnação, que mando ao 
Reverendo Vigario e seus successores a publiquem e leiam 
no dia da festa do Senhor, no tempo e em costumão lêr as 
esmolas do anno, o que cumprirão sob pena da Santa obe 
diencia, Dada em vista, sob meu signal e sello, que pe 
rante mim serve nesta villa de Nossa Senhora das Neves, 
de Iguape, aos vinte e dois dias do mez de outubro de 
mil setecentos e trinta. E eu o licenciado Padre Manoel 
do Valle Palhano. Secretaria da Visita o fiz e escrevi, 
Christovão da Costa e Oliveira." 

Este seria o historico da venerada imagem, da qual 
se affirma ser enormemente milagrosa, dizendo-se cresce 
rem-lhe os cabellos de tal f órma, que necessitam ser cor 
tados de tempo em tempo, ignorando-se, porém, si esta 
affirmação repousa sobre facto verídico. O que, tambem, 
me affirrnaram, é que lascas de pedra da Fonte da Sau 
dade, onde a imagem foi lavada, para ser livrada do sa 
litre maritimo, crescem. Fazer commentarios contra· es 
sas affírmações, aliás um tanto descabidas, para não di 
zer estultas, seria perder precioso tempo. Um facto, po 
rém, que está á vista de todo mundo, é que as circumfe 
rencias dos pulsos, pescoço, tornozellos etc. são tiradas da 
imagem com toda sinceridade de pessõa crente-supersti-. - 
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ciosa, afim de serem applicadas como medida therapeutica 
para se livrarem de incommodos rheumaticos, dores de 
garganta etc. que affectam esses lugares. 

Sigamos para assumpto mais interessante: 
Ahi; na antiquissima cidade de Iguaps, existe a pri 

mitiva Casa de moéda, isto é, a fundição onde eram cunha 
das as antigas moedas de ouro, cujo metal precioso era 
catado ou bateado em todo o Ribeira acima e, levado para 
esse lugar, afim de ser transformado em meio circulante. 

Devemos ao nosso antigo consocio do Instituto His 
toríeo e Geographico de São Paulo, ao incansavel rebus 
cador de archívos, Ernesto Guilherme Young, interessan 
tes dados sobre a mineração de ouro, como subsidio á his 
toria de Iguape. 

Inicia o seu interessante trabalho, publicado no vo 
lume VIII da Revista do Instituto, com a versão, aliás 
conhecida por todos que conhecem a historia da nossa 
terra: 

"Não podemos duvidar, que uma das primeiras, se 
não a primeira expedição organisada com o fim especial 
'de procurar ouro no Brasil, partiu no-dia 1.º de Setembro 
de 1531 da frota commandada por Martim Affonso, quan 
do ancorada ao pé da Ilha do Abrigo, em frente á Barra 
de Cananéa; porém deixando de lado essa expedição, que 
foi trucidada pelos indígenas, e baseados sómente no que 
pode ser provado por documentos existentes, é ·innegavel, 
que urna das primeiras localidades d'onde se extrahio 
ouro nesse paiz, foi a visinhança. de Iguaps. Por uma 
carta escrípta no dia 26 de Outubro de 1635 vê-se, que 
n'aquelle tempo o povo de Iguaps usava do ouro em pó 
em suas transacções commerciaes. Pelo menos é o que 
se infere da leitura da dita carta". 

Já no meu trabalho publicado no anno 1908 pelo 
Exm.? Snr. Dr. Carlos Botelho, dd, Secretario de Agri 
cultura, baseado em affirmações de velhos moradores de 
Apiahy, ... ~nzJ9-_gue era tanto o ouro que circulava na zona, 

que se tornava enfadonho aos empregados do commercio 
pesarem, constantemente, o que lhes off erecíam em pa 
gamento, e que nos bailes os moços atiravam pó desse me 
tal nos cabellos de suas namoradas! 

Young continua. transcrevendo os documentos encon 
trados e diz : 

"Por tradicção consta que o povo, na occasião da mu 
dança nos annos immediatamente anteriores á 1637, fi 
zera a sua custa, isto é, pagando com ouro em circulação, 
(Nota do Autor) a Igreja, a casa para as sessões da Ga- 
mara e a cadeia, e uma outra casa para servir de officí 
nas para a fundição de ouro. 

Esta tradicção é confirmada por grande numero de 
documentos existentes nos archivos da Igreja, da Ca 
mara e do cartorio, faltando, somente, esclarecer a época 
exacta da construcção da referida casa para servir de offi 
cinas, provando, porém, esses documentos que as officinas 
se achavam funccionando na occasião em que Pedro de 
Souza era administrador das minas". 

Ora, para se levantarem edificios como os citados, 
já se carece de uma avultada quantidade ele ouro, pois, 
gratuitamente, não se poderiam levantar igrejas e outros 
edificios, visto que, apezar de ser a devoção do habitante 
do lugar bastante grande, o operaria necessitava de ali 
mento e roupa, bem como os fornecedores de materiaes 
deveriam ser pagos, independente do trabalho, apparente 
mente gratuito, do escravo. 

Para demonstrar a quantidade de ouro que passava 
pela fundição de Iguape, diz o nosso relator o seguinte: 

" ... pela prova que exhibe no exame das contas da 
quantidade ouro, que passou . pelas officinas, as quaes 
demonstram que os Quintos reaes, recebidos do dia 17 de 
Fevereiro até o dia 31 de Dezembro de 1678, ou durante 
o espasso de 317 dias, foram mil seiscentas e oitenta e uma 
oitavas (1681 oitavas), provando assim que a quantidade 
apresentada para ser quintada e~a de 8405 oitavas. 
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Não podemos duvidar que a quantidade de· ouro, que 
passava pela officina, nunca representou o verdadeiro va 
lor da extracção, tanto mais em vista do que se diz na 
Provisão deixada pelo D. Pedro de Unhão Castel Branco. 

Esta Provisão passada no dia 6 ou 7 de Agosto de 
1675, ao mandado de Pedro Unhão Castel Branco, Ouvi 
dor Geral e Corregedor da Comarca, prova que havia des 
falque na renda da officina, proveniente do ouro em pó 
que não era todo apresentado para quintas, como tam 
bem por não se contar as fracções que rendiam as par 
cellas menores de meia oitava". 

Para esclarecimento do que ficou dito, seja-me licito 
observar, que a oitava pesava, antigamente; quatro grarn 
mas e a Quinta eram os 20 7'o de impostos cobrados pelo 
governo portuguez pela. extracção do faiscante metal. 

Tambern seja dito de passagem que o mencionado cor 
regedor Pedro Unhão foi um desses grandes homens, que 
julgava prestar um inestimavel beneficio, mandando 
queimar o archivo existente em Iguape, ou para encobrir 
as próprias faltas ou pelo méro gosto de satyro ! 

Pois bem, si esse senhor Unhão não tivesse mandado 
exterminar o citado archivo, que não deveria ter sido tão 
pequeno, os nossos conhecimentos da zona, talvez mesmo 
do Brasil, teriam sido bem mais completos. 

· Para arrematar o que Young diz sobre a extracção 
de ouro da zona, transcrevemos o seguinte topico da sua 
interessante collectanea de documentos: 
- "E' pena, que não seja possivel organisar uma esta 
tística da quantidade de ouro extrahida das minas desse 
districto; porem por um grande numero de termos de Ve 
reança e de entrega dos Quintos Reaes, que existem nos 
livros da Camara de 1731 a 1752, juntamente com os li 
vros de assentos da officina, que remontam ao anno 1668, 
creio que será aquem da verdade, calculando a extracção 
em quinze mil oitavas por· anno:: 
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Â falta de generos alimentícios de primeira necessi 
dade, que houve em seguida á promulgação da ordem pas 
sada por Martim Garcia Lumbria, deu origem ao aban 
dono das minas desse dístricto. Este abandono, porem, 
não foi total e a extracção de ouro continuou durante 
muitos annos ". 

Esta é uma leve descripção do que foi a exploração do 
metal faiscante no districto de Iguape ; porém, em todo o 
Ribeira, foi o mesmo bateado, e si levarmos em conta que 
em muito mais de doze localidades foi extrahído o pre 
cioso metal, e que esse precioso metal foi lavado durante 
muitos annos consecutivos, poderiamas avaliar a quanti 
dade de ouro exportado dessa abençoada zona para satis 
fazer a cobiça portugueza. 

Tempo e espaço, porém, não me permittem tratar do 
assumpto com mais vagar, como o farei quando escrever 
a minha mais completa obra sobre a zona ribeirinha. Tra 
temos, entretanto, de outro assumpto que, igualmente, é 
desconhecido e que exigiu milhares de victimas desse bon 
doso povo. 

As epidemias reinantes na Ribeira de lguape 

Abandonemos as duas cidades princípaes do sul pau 
lista, afim de darmos pequena volta pelo grandioso rio 
Ribeira. 

Tambem o sul paulista não ficou poupado de graves 
epidemias. Nos annos de 1865 e 1866 irrompeu em Cana 
néa uma epidemia desconhecida, que se denominou "Ga 
maras de snngue ", dando-se-lhe, posteriormente, o nome 
de cholera morbus, inferindo-se, da Revista Comsnereiai 
de Santos dessa época, que os habitantes estavam de bra- 

. ços cruzados para conseguirem algum . remedia benefico 
contra o mal, que tomava vulto jámais visto. De Cananéa 
alastrou-se a terrivel molestia por toda a zona da Ribeira, 
não poupando, siquer, a zona yporangueira. 
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O governo enviou para alli um medico, cujamissão, 
ao que parece, terminou em brigas com um curandeiro 
chapeleiro, que pretendia conhecer e curar o mal. Brancos 
e pretos eram, igualmente, atacados pela molestía, cujo 
fim terminal não me é dado descrever, por não possuir 
jornal daquella época que forneça um diagnostico perfeito 
do mal. Sei, porém, que este se aggravou ainda mais, de 
vido á terrivel epidemia de bexigas, que, tambem, irrom 
peu na zona e em igual época. 

O mal não poderia ter sido, absolutamente, o cholera 
rnorbus, pois este é fulminante, como tive occasião de ou 
vir de pessoas que o presenciaram em Hamburgo, durante 
a terrível epidemia do anno 1892, que flagellou essa im 
portante cidade. Antigos e velhos moradores da zona me 
affirmaram, posteriormente, tratar-se da conhecida cho 
lerina, tendo sido dado o nome ele camaras de sangue pela 
quantidade de sangue que perdia o aff ectado pela via buc 
cal e abdominal. · Hoje sabe-se, perfeitamente, que a mo 
lestia não é fatal, quando acudida em tempo e que é pro 
veniente do uso de fructa não bem amadurecida. Já na 
quella época se desconfiava desse vehiculo - pois qual 
quer carregamento de melancias, que apparecia na vílla de 
Cananéa, era, impreterivelmente, destruído pelos fiscaes 
e povo do lugar. 

Diz uma noticia de lguape para 'a Revista Commer 
cial de 24 de Janeiro de 1866 o seguinte: 

"A epidemia abandonára a cidade, mas continua a 
grassar com intensidade nas margens dos rios Piroupava, 
Jacupiranga e outros, tendo já fallecido no Jacupiranga 
mais de trinta pessoas". 

Em outra noticia da mesma cidade, porém, já de 28 
de Agosto do mesmo anno, diz o noticiarista o seguinte: 

"As bexigas lavram nesta cidade com alguma inten 
sidade, si bem que poucas victimas tenham feito. A festa 
do Bom Jesus será por isto pouco concorrida pelos habi 
tantes do lugar, para não se exporem a prova de conta.. 
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gio. Não ha muito tempo fomos devastados pelas camaras 
de sangue; agora o somos pelas bexigas; depois disto que 
mais ,·irá?". 

Consta-me que ultimamente a molestia tem appareci 
do, porém, não em caracter epidémico. E' que o povo já 
sabe como tratal-a devidamente. 

O algodão na Ribeira de. lguape 

A Ribeira de Iguape foi uma elas zonas que cultiva 
ram o algodão com intensidade e vantagem, facto esse 
pouco conhecido no nosso Estado. Os interessados nessa 
planta voltarão, por certo, as suas vistas para essa inve 
ja vel zona, afim de se reiniciar essa rendosa cultura. 

Dizia o correspondente da Revista Commercial que, 
em Iporanga, se· tinha dado grande desenvolvimento ao 
plantio do algodão e que corria o boato de que os planta 
dores, acreditando na fertilidade ela terra, acabavam de 
plantar mais de 150 alqueires de semente e que esperavam, 
ainda, maior quantidade clella para ultimarem as planta 
ções iniciadas, devendo-se tal mudança, effectuada na la 
voura dessa freguezia, ao criterio e intelligente expediente 
tomados pelo subdelegado Fingão. 

Naquella época estava a guerra contra o Paraguay 
em plena actividade. Afim de incrementar o plantio da 
importante fibra, esse subdelegado publicou um ukase, 
isto é, um edital livrando todo individuo de ser recrutado 
para ser enviado ao campo de guerra; si plantasse uma 
certa quantidade de semente de algodão. N aquella época, 
o nosso caboclo respeitava a lei; para, porém, fugir de 
suas obrigações militares, escondia-se - frequentemen 
te no matto. Essa ukase veio, porém, a gosto de muita 
gente: sahiram de seus esconderijos para plantar a fa 
mosa planta fibratica ! ! 

Itapetininga, si bem que já serra-acima deve ser ain 
da considerada perteüé-érité â zona da Ribeira, pelo menos 
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naquella occasião era bem mais facil chegar-se a Santos 
pela Ribeira de Iguape do que por Sorocaba, São Paulo, 
etc. Para isso era necessaria a construcção de uma estrada 
de rodagem a Sete Barras, de onde a mercadoria seria 
transportada por agua até Santos, Por onde essa estrada 
passava, ignoro, julgando, porém, ter passado por Capão 
Bonito e seguido, depois, dírectamente, a Sete Barras. 
~ffe_çt_iv~me11t_e existeaínda esse traçado; como, porém, já- 

. mais passei pelo mesmo, ignoro si está em condições dera 
pido transito. Diz o missívista o seguinte: 

"Depois da grande secca porque passamos, tem chovi 
do de modo a satisfazer os lavradores, cujas plantações tem 
melhorado muito, principalmente, a do algodão, pelo que 
a safra prornette ser abundantíssima. Tambem tem cresci 
do as aguas nas machinas de descaroçar, que estavão quasi 
paradas. Já temos não menos de oito, entre promptas e por 
acabar, sendo duas dentro da cidade, tocadas por animaes 
e porção não pequena de algodão já beneficiada tem sido 
remettida por Santos, o qual poderia ter ido pela estrada 
das Sete Barras, se estivesse eni termos. 

) 

)1 
) 
) 

O nosso futuro está decididamente na conclusão desta 
estrada, e nas mãos e no poder da Assembléa Provincial 
está a fazer-se a felicidade de mais de trinta mil pessoas". 

Uma outra correspondencia de Xiririca, datada de 9 
.de Dezembro de 1865, nos confirma positivamente o que 
acaba de dizer, quanto â distancia mais curta para San 
tos e algo sobre a picada, a que já me referi, quando em 
linhas anteriores tratei de Sete Barras. 

"Acabão de passar por esta villa 180 fardos de al 
godão, que da Fachina com destino ao Rio de Janeiro por 
Iguape, vierão por Yporanga, remettidos pelo tenente-co 
ronel Fiuza, como ensaio, afim de praticamente conhecer 
se as despezas e fazerem-se desde aquelle lugar até seu 
embarque no porto de mar, e comparai-as com as indís 
pensaveis quando se busca pelosestiados .de cima da serra 
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por Sorocaba, São Roque o porto de Santos. Sei de boa 
fonte que o tenente-coronel Fiuza ficou satisfeitíssimo com 
o resultado, porquanto realizou uma economia de 75 7'<i 
em vista do que outros muitos lavradores de Fachina, São 
João, Apiahy etc., ·vão dirigir sua exportação pela Ribei 
ra. Si o movimento este anno já não for tão grande quan 
to deveria ser, si abrangesse a totalidade da produccão, 
sel-o-á para. o vindouro, pois que a deliberação ora to 
mada, teve lugar já depois de vendida quasi toda a safra 
a pessoas de São Paulo e Santos. 

"O tenente-coronel Fiuza; sempre incansavel em pro 
curar melhorar as communicações entre a Fachina e a 
Ribeira, evitando assim as cachoeiras do Caracol, Poço 
Grande e Funil, as quaes em certas phases são de temer, 
quando as canõas são tripuladas por canoeiros mal ira 
çueiros, segundo a explicação mal usada. 

Conseguindo fazer-se a estrada de Yporanga ao Bata 
tal, com a extenção, quando muito de seis leguas, não só fi 
carão os transportes reduzidos a quasi metade do seu custo 
actual, como também menos sujeitos á perigo, ainda quan 
do, despresando-se o vapor, continuem a ser feitos em 
canõas. 

E', portanto, uma das mais urgentes necessidades des 
ta comarca e dos municípios <le serra acima que com elle 
confinão, a confecção da estrada de Yporanga a Batatal, 
a qual pela bondade do sólo deve ser muito pouco dispen 
diosa e dE; grandes resultados, uma vez que se entronque 
no Jaguary, na estrada que de Iguape vem pelo Jacupi 
ranga, alli se parte pelos Quarahy e Turvo, para Cana 
néa, e continuando até esta villa, vem ligar-se ao Para 
napanema. 

Achando-se próxima a reunião da Assemblea Provin 
cial, poderão as municipalidades de Fachína, Iguape, Bo 
tucatú, Cananéa etc. auxiliarem a desta villa e obter con 
signação de verba no orçamento para este melhoramento, 
e eff ectiva applicação - a ela da· somma votada. - · · 
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Digo muito a proposito - effectiva applicação - 
porque sei de bôas sommas que nesta comarca se dizem 
gastas segundo o destino marcado na lei, mas que por fa 
talidade do lugar tem caído em certas mãos que as vola 
tilisaram no fabrico de actas eleitoraes e operações adre 
de forjadas para se ostentarem com influencias Iocaes 
muito legitimas, e colloearem seus muito sympathicos no 
:i:nes no ponto culminante das votações etc.". 

Perguntarão os attenciosos e distinctos leitores desse 
arrazoado o motivo por que se abandonou por completo 
essa lucrativa cultura? 

Muitos hão de julgar ter sido o curuquerê, que, ata 
cando as plantações, desacoroçoaram os plantadores a pro 
seguir na benefica cultura; outros serão de opinião que 
as chuvas torrenciaes, que cáem na zona ribeirinha, tives- · 
sem sido a causa desse abandono. Nada disso: o unico 
motivo por que o povo roceiro da vasta região da Ribeira 
se tornasse apático, commodista, e não se quizesse mais 
occupar com as multíplas plantações a seu alcance, foi 
tão sómente a falta de braços. O fazendeiro, que, effecti 
vamente, possuía um certo numero de escravos, tinha ele 
plantar para a manutenção destes, bem como para a ma 
nutenção da propría familia e dos seus empregados. Ape 
nas essa manutenção custava ao lavrador da zona e época 
um enorme dispendío de força: os seus escravos não eram, 
absolutamente, sufficientes para poderem desenvolver 
uma grande plantação de algodão, a qual requeria muito 
trabalho e, tambem, muita attenção, 

A immigração no valle do Rio Ribeira 

Para minorar esse mal o Governo Provincial mandou 
estudar as condições de colonísação, afim de poder chamar 
colonos americanos para essa zona. Encetadas as nego 
ciações - não sei com quem - certamente com o governo 
americano ou com associações do mesmo pãiii ·que· sé oê- 
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cupavam com o magno problema, foi commissionado um 
certo numero de pessôas daquella terra, afim de estudar 
as vantagens e desvantagens existentes no nosso paiz re 
lativas á colonísação extrangeira. 

Um cronista refere-se da seguinte fórma a essa com 
missão, aliás esperada ha muito tempo: 

"Temos estado a espera ela visita da commissão sul 
americana ( quer dizer o missivista : Commissão do sul dos 
Estados Unidos. o A.), que segundo cartas que temos á 

vista, viria de Iguape até cá (o rnissivista escreve de Xíri 
rica. o A.) . São porem, passados bastantes dias e el1a 
não apparece, talvez por falta de vapor que navegasse no 
Ribeira. A viagem pelos rios, feita por canôa, nestes dias 
de ardentissimo calor, é por certo bastante· incommoda, 
mas tanto é a certeza que temos ele a commissão, que se 
acha em Iguape, encontrar por aqui boas situações e ter 
renos nas mais disponiveis condicções, que não trepida 
mos em convidal-a a tomar o incommodo de, mesmo em 
canôa, emprehender um passeio até aqui". 

O mesmo missivista declara, na sua noticia, o se 
guinte: 

"O fazendeiro João Antonio de França e Miguel A. 
Jorge, empenhados que neste município se estabeleção 
muitas familias americanas, estão no accordo, por· preço 
muito baixo, cederem grandes extensões de terras que pos 
suem, com boas aguas para machinas, facil porto de em 
barque nas margens do Ribeira e grandes centros os quaes 
vão ter ao J acupiranga proximo ao territorio medido e 

· demarcado pelo major Rufino Galvão e seus companhei 
ros em 1856. 

Estas terras que estão em grande parte cultivadas e 
até com cafezaes plantados, são de bastante fertilidade 
e off erecem proporções para nellas se accommodarem al 
gumas milhares de pessoas, porque formão um perímetro 
de quasi duas léguas de extenção ; e quando tal não bas 
tasse, seria fácil de . obter de alguns pequenos lavradores 
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varíos pedaços que por allí tem encravados, havendo ain 
da, alem desses terrenos, outros mais centraes, que são 
de dominio nacional e seguem na direcção do Patunaan, 
buscando a provinda de Paraná. Collocados os emigran 
tes em numero regular de familias na area pertencente 
aos snrs. Jorge e França, elles terão para exportar seus 
productos o rio J acupiranga por uma parte; o Ribeira por 
outra e o Batalha· a sahír no Ribeira por outra. Quando 
não fosse Julgado bom esse local, existem na margem es 
querda do Ribeira· grandes extensões de terras de domí 
nio particular á venda e uma area de perto 19 leguas de 
comprimento sobre 12 mais ou menos de largura, forman 
do· um polygono de cerca de duzentas léguas quadradas en 
tre este município, Paranapanema e Itapetininga, com 
muito próximo porto de embarque, pois, facil seria abrir 
se uma estrada até a Ribeira". 

A commissão esperada preferiu fazer, ao que parece, 
a viagem por terra até Itapetininga, para depois descer 
o rio Ribeira, pois, de accordo com o relator da Revista 
Commercial de Santos, dizia elle no dia 12 de Janeiro do 
anno 1866 mais ou menos o seguinte: 

"Como se esperava, aqui estiveram o snr. Gaston e 
seus companheiros e com o interprete de nome Bennaton. 
Demorando-se pouco, dirigiram-se a Paranapanema com a 
intenção de verificarem as terras daquel1e municipio, Xiri 
rica e Sete Barras. Motivado pelas chuvas torrencíass, 
não se arriscaram metter-se nos sertões, cheios de ínhos. 
pitalidade e caminhos pessimos, voltando, novamente a 
Itapetininga; unicamente o dr. Gaston, passando por Ypo 
ranga e arrostando todos os perigos de "uma viagem sem 
companheiro, quíz descer o Ribeira e passando por Xíri 
rica, Sete Barros e Iguaps, indo esperar os demais com 
panheiros em Santos. E' possivel que os terrenos proprios 
á cultura do algodão agradem-n'o, também porque por aí 
esístem terras próprias ao cultivo da cana de assucar, 
café, fumo, . .mílho, arroz e muitas outras plantas de inte- · 

. ~il, 

resse, especialmente proprias para a criação de porcos, 
tendo todos elles inda a enorme vantagem de estarem ao 
pé do porto de embarque". 

A este respeito, concordaram essas ideias enunciadas 
com as do dr. Pinto Junior, que no mesmo diario santista 
de 29 de Dezembro desenvolveu bellamente a conveníencia, 
de, por esses sertões devolutos, e tão proximos ao litoral se 
estabelecerem colonias americanas ou polacas, cedendo-lhes 
o Governo o terreno necessarío ao seu modo de vida. 

O interprete, snr. Bennaton, voltando de Paranapa 
nema em companhia dos outros dois americanos, dirigiu 
se a Botucatú e Lençóes, afim de estudarem as soberbas 
mattas daquelles munícípíos, cujas terras eram de uma 
maravilhosa uberdade. 

Ao que parece, essa commissão amer icana já tinha ido 
ver terrenos no município de Araraquara, pois o missivista 
affirma duvidar que os mesmos sejam tão bons ou melho 
res que aquelles que vão ver naRibeira, pois havia a gran 
de vantagem de serem desconhecidas certas molestias, lá 
vulgares. Concluindo as observações feitas sobre esses fu 
turos americanos, cuja vinda era tão almejada, dizia: / 

"Sendo provavel que se realize a emigração desta gen 
te laboriosa e mais adeantada que nós, pelo menos o to 
cante á agricultura, aqui tão desconhecida, passará por 
uma completa transformação, desenvolvendo-se a lavoura 
e o commercio nas povoações, sendo, porem, indispensavel 
que se abrão estradas, se façam pontes em· muitos dos 
rios, que ellas atravessão, e, finalmente, que o governo 
olhe para nós, e para esses lugares com mais attenção e 
boa von tade ''. 

Accrescenta em seguida o missivista que a commissão 
americana se mostrou satisfeita com aquillo que viu, sendo, 
porém, franca em não encobrir que o nosso povo estava · 
muito atrazado sob muitos e innumeros pontos-de-vista. 

Apezar dessa affirmação da Revista Commercial, 
acha que o dr. Gaston e seus companheiros são uns ver- 
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dadeiros cavalheiros, sentindo bastante não se terem de 
morado mais tempo. 

Para concluir a descrípção de colonisação americana, 
devemos dizer que esses homens vieram e aqui chegaram, 
sendo que os da segunda leva vieram no vapor denomina 
do Telegraph, ignorando eu em que. vapor chegaram os 
primeiros. 

Temos, porém, aqui, a eterna e sempre nova expe 
riencia, que indivíduos alistados em outras terras emigram 
sempre á procura de grandes riquezas e de bens, que, mui 
provavelmente, lhes foram promettidos, porém, é de ante 
mão sabido que não lhes podiam ser dados ! Assim escreve 
o correspondente de um jornal de Iguape daquella época: 

"Iguape, 15 de Janeiro de 1867. Alguns americanos 
recém-chegados, çommetteram desordens serias na colonia 
de Cananéa. Descendo o Jacupiranga, tentarão incendiar 
a serraria do capitão Bulhow. Fugiram quatro, achando- , 
se presos oito delles ". 

Sobre a segunda leva de colonos mencionada em li 
nhas anteriores, le-se n'uma carta particular de Iguape, 
datada de 27 de Junho o seguinte: 

"A segunda leva de emigrantes, que o vapor Tele 
graph levava para Juquiá, não correspondeu, absoluta 
mente, ao que se esperava, por que não podendo passar 
alem do Carapiranga (Carapíranga está situada no Mar 
Pequeno, me parecendo ser forte baixio. o A). e sem es- \ 
perar ali transporte, desembarcou no porto não menos de 
70 pessoas e suas bagagens, tendo por abrigo, apenas um 
rancho que accommodaria, quando muito, 10 a 12 pessoas. 

Ahi ficou esta gente sem mantimentos e ao rigor do 
tempo, cobrindo suas cargas com folhas de bananeiras e ~ . 
supportando fome por mais de dois dias, até que desta ci- 
dade fossem remettidos víveres. 

O Governo não providenciou, como lhe cumpria, de 
modo que nada faltasse a essa gente, porque o agente do 

. governo- quê veio' rio vapor Jv!armion nãotrouxe dinheiro, e 
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-1 commandante do vapor Telegraph tambem não trouxe 
dinheiro nem ordem para o que fosse preciso. 

Ora, já se vê, que essa gente, desconhecendo comple 
tamente, a língua da terra, tambem os habitas de sua po 
pulação, e motivado por esses contratempos, se sentiram 
mal no paiz estranho, tratando de seguir de novo, logo 
que pudesse, a sua amada patria ". 

Não me consta que na zona tivesse ficado algum ame 
ricano, vindo nessa época para cá; pelo menos, não temos 
noticia de individuo que por ahí tivesse ficado, - mesmo 
por engano ou descuido. 

il 
.ri 
s ·1 
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Excursão de Ribeira a Yporanga 

Para seguirmos rio acima, precisamos tomar passa 
gem num dos vapores, providos de roda propulsara na pô 
pa, de propriedade da Companhia Fluvial Sul Paulista, 
que segue rumo para Xiririca. 

A viagem a esse pittoresco e historico lugar, dura 
dois dias e meio, e, correndo ella sem incidentes, isto é, 
si não esbarrar nas margens do rio e não encalhar em 
qualquer baixio invisível ou, mesmo, não quebrar uma pá 
da roda propulsara, esta excursão não só é agradável, co 
mo tambem cheia de attractivos, 

Neste trajecto passa-se o tempo observando a gran 
diosa natureza sul-paulista e aquelle que se interessar por 
assumptos referentes á Sciencia Natural, principalmente 
pela attrahente Botanica, perceberá logo que a flora, que 
se desenrola· perante os nossos olhos extasiados e ávidos 
de verem novidades, é bem diversa daquella que estamos 
acostumados a observar nos bravios e não menos lindos 
sertões do rico rio Paranapanema, - isto quando em época 
muito anterior percorríamos esse nosso grandioso Estado 
de São Paulo. Aqui na Ribeira a flora se nos apresenta 
sob diversos aspectos : a flora da matta virgem; a flora 
do campo e a interessante flora da agua. Cada uma dellas 
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interessante, para não dizermos grandiosa, pois a todo o 
momento deparamos com exemplares fóra do commum, 
estranhos aos nossos conhecimentos . 

Parece estarmos empregando constantemente adjecti 
vos retumbantes, afim de elevarmos cada vez mais ás al 
turas esse grandioso rio ; si, porém, levarmos em conta 
que a commissão austriaca, que aqui esteve ha muitos an 
nos sob a direcção do celebre botanico von Wetter, levou 
300 caixões cheios de especimens do Ribeira, então pode 
remos avaliar da enorme riqueza botanica desse grandioso 
rio paulista. 

Continuemos :· O nosso vaporsínho é medroso, elle se 
gue, sómente, viagem durante o dia: tem, effectivamen 
te, receio de esbarrar em tronco de arvore atravessado ou 
de tocar em ponta de pedra submersa. 

E com toda a razão esse vaporsinho é cuidadoso na 
sua eterna morosidade, pois imagine-se o panice que um 
aecidente causaria entre os viajantes, si elle tivesse a in 
felicidade de esbarrar com o seu fundo de cimento num 
obstaculo desses. 

Os baixios volantes não são raros e, por não serem ra 
ros, necessitamos de um pratico, que nos guie pelo sinuoso 
fio prateado do encantador rio. 

Passamos por Sete Barras, porém, antes dessa pas 
sagem, estivemos no lugar denominado Registro. 

Registro é uma localidade destinada a um grande fu 
turo. Os japonezes fizeram, em poucos annos, do bairro 
historico, uma pittoresca cidadinha. 

O seu nome provém dos tempos do ouro na zona; era 
ahi que os portadores do metal invejado tinham de pas 
sar para registrar a quantidade de ouro que traziam das 
minas, rio acima, afim de pagarem, ahi mesmo, ou em ou 
tra localidade, o Quinto Real, isto é, o pesadissimo imposto 
de 20 ro sobre a mercadoria bateada, destinado ao gover- 
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Recordo-me de que, ainda no anno 1902, quando visi 
tei, pela primeira vez, as diversas localidades da Ribeira 
de Iguape, Registro nada mais era que um misero con 
junto de tres a quatro casas de pau-a-pique. Hoje, é uma 
localidade cheia de predios, com bom porto fluvial, bons 
hoteis, casas solidas de alvenaria e toda a população com 
magnifica disposição ao trabalho. A maior parte de seus 
habitantes é de origem japoneza. 

. As culturas principaes dos sitios, que' se acham, na 
sua maior parte, em mãos dos japonezes, são o café e o chá. 

O chá do Registro já se está conhecendo na maior par 
te dos nossos salões e, apezar de ser necessaria a sua me 
lhoria, pois ainda falta, no preparo, uma certa coisa qual 
quer, para poder rivalisar com o chá proveniente da ilha 
do Ceylão, já é vendido por preço compensador. Ha delle 
as duas espécies mais conhecidas: o verde e o preto. 

Os lindos cafezaes desafiam-se mutuamente quanto ao 
trato e víço, si bem que eu, pessoalmente, sou muito con 
trario á lavoura do café na zona da Ribeira, a não ser que 
se queira colher constantemente a fructa que, secca, cae no 
chão. Nesses cafezaes são encontrados desde a flor até 
o grão secco na mesma arvore, - prova de que o clima 
não é muito favorável a essa planta na alludida zona. Coi 
sa muito superior a essa nobre planta, que chamamos de 
Rubiacea, é a criação do bicho da seda, - isso devido ao 
calor reinante e muito igual durante o anno inteiro, gra 
ças á boa producção da amoreira. A criação desse util 
bicho póde render annualmente de sete a nove colheitas, 
o que deve. ser considerado um prodígio da natureza, - 
pois, tanto nos paizes sul-europeus como na China e no 
Japão, o bicho da seda produz uma, no maximo duas co 
lheitas. Deve-se levar ainda na devida conta que a quali 
dade do bicho da seda, aqui entre nós, tornou-se, no de 
correr dos tempos, mais resistente: . o animal conseguiu 
refazer e fixar as suas qualidades perdidas ou um tanto 
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depauperadas e adaptar-se mais ao ambiente, produzindo 
fio de primeira ordem. 

Nem todos sabem que ha muitos e muitos annos immi 
grantes chinezes cultivaram o bicho da seda nas ímme 
diações de Campinas, proximo á actual Villa Americana. 
Por motivos que ignoro, estes industriaes tiveram neces 
sidade de abandonar as suas parcas installações, O bicho 
então, abandonado a si mesmo, criou-se ao relento durante 
uma grande serie de annos e, talvez, mesclando-se com ani 
maes de igual genero, produziu o fio amarello - o Ouro 
Brasil - que prima pela resistencia e superioridade. 

Achado ao relento esse novo espécimen de bicho da 
seda, conseguiu-se levai-o de novo á industria, fornecen 
do, então, o que existe de valioso no género. 

Do Registro segue-se por magnifica estrada de ro 
dagem a Pariquera-assú, respectivamente para Cananéa, 
desviando-se essa mesma estrada para J acupiranga e, de 
pois para Iguape. Dizem que foram os operosos nipponi 
cos os iniciadores dessas vias de communicação, tendo 
o Estado melhorado e concluído o traçado. 

Registro também desempenhou importante papel na 
revolução paulista do 1932 e os filhos dos japonezes, aqui 
nascidos, também manejaram as armas a nosso favor.: 

Receiava-se que os bons filhos da nação nipponica 
tramassem, sorrateiramente, contra os paulistas, pois os 
commandantes das tropas, que aliás não se davam ao mí 
nimo trabalho Pª!ª verificar o _seu receio infundado, nos 
recommendavam, constantemente, a maxima cautela para 
com esse povo. Eu, pessoalmente, verifiquei o verso ·da 
medalha, pois esses bons homens estavam sempre prom 
ptos para nos auxiliar e nos cumulavam, sempre com as 
maiores gentilezas. 

· Para, porém, dizer que esse receio não tinha, abso 
lutamente, um fundo logico, posso affirmar que jámais 
ouvi falar em traição contra nós paulistas; pelo contra 
rio, sempre perguntavam si tinhamos necessidade delles; 
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os automoveis particulares estavam sempre ás nossas or 
dens, e jamais tivemos occasíão de perceber qualquer des 
honestidade por parte delles. 

Facto interessante e constantemente observado nos 
escolares, ao sahirem das aulas, gritavam a nós, delegados 
technicos, quando fardados de major: - Viva São Paulo! 

Consta que esses meninos nem siquer fallavam a lín 
gua dos seus paes - e aff'irma-se, constantemente, ser um 
povo que não se adapta ao nosso ambiente! 

Crimes não existem nos centros japonezes, a não ser 
quando producto do fanatismo religioso. 

Chegamos, finalmente, com o nosso medroso vaporsi 
nho, a Sete Barras. E' um lugar sem importancia histori 
ca, si bem que se possa verificar um progresso apreciável 
nesses ultimos tempos. 

A lenda nos affirma que o nome de Sete Barras pro 
vém de sete barras de ouro, que canoeiro descuidado ti 
vesse deixado cahir no rio. Nada disso é, porém, verda 
deiro. Sé~e Barras provém de sete aguas insignificantes, 
que ahi se despejam. 

Mais um dia de pittoresca viagem para chegarmos a 
Xiririca, - lugar agradavel, fundado no começo do seculo 
XVIII e situado na margem direita do Ribeira. Este lu 
gar não deve ser confundido com o lugar historico, levan 
tado bem mais acima da actual Xiririca, tambem situado 
no. mesmo lado do rio. Devido ás enormes enchentes, os 
antigos moradores se viram obrigados a mudar-se para a 
actual Xiririca. 

E' interessantíssima a documentação hístorica, que 
se refere á sua fundação, longa demais, porém, para ser 
desenvolvida e commentada aqui nesse resumido trabalho. 
O interessado, entretanto, poderá consultar o numero 
XVII da Revista do Instituto Histórico e Geographico de 
São Paulo, onde se acham memorias. minhas sobre o his 
toríco de _Xiririca, Ivaporanduba e Yporanga, devendo 
me ser dispensado a repetição do mesmo assumpto . 

-----------------------------~-r---------~----·---- - 
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· Antes, porém, de chegarmos a Xiririca, passamos pela 
grande propriedade do Snr. Franz Meindel, lavrador 
.adiantado, ex-official do exercito allemão, consorciado 
com uma nossa patrícia e que se identificou de tal fórma 
com o nosso meio, que se tornou mais brasileiro que ex- 
trangeiro. · 

Interessante. é a descripção do seu enorme irnrnovel, 
que com a gentil permissão do citado cavalheiro aqui re 
produzo: 

"Termo de 'medição e demarcação da fazenda deno 
minada Caiacanga, situada no município de Xiririca, pro 
víncia de São Paulo. 

Eu abaixo assignado Henrique Ernesto Bauer, agri 
mensor examinado e approvado com o competente titulo, 
vindo· a chamado do fazendeiro Miguel Antonio Jorge á 

fazenda denominada_ Caiacanga, situada· nas margens do 
Ribeira de Iguape, no município de Xiririca, fazenda esta, 
que é propriedade do mesmo Miguel Antonio Jorge, para 
ahi proceder á medição no territorio pertencente á dita 
fazenda., sendo presentes os confrontantes Bento Pupo 
Ferreira, Firmino Ferreira Capella, José Carnargo dos 
Santos, Luiz Basilo da Silva, João Rafael de Almeida, 
Francelim José da Roza, Bento Antonio de França, Ben 
to de Oliveira Lacerda, Braz Roldão de França, Joaquim 
Polycarpo de Almeida, João Pupo Ferreira, José Pupo 
Ferreira e D.ª Manoela Jorge de Almeida, todos concordes 
sobre os lugares das divisas da mencionada fazenda, pro 
cedi á medição da maneira seguinte: 

Em primeiro lugar tratou-se de determinar a decli 
nação masnetíea, que actualmente existe neste lugar e 
achou-se que a agulha da bussula declina 2º27' para Leste 
do verdadeiro meridiano. Principiou-se depois a medição 
em um marco de madeira de canella, que se tinha assen 
tado proximo a uma.arvore de Guararema na margem di 
reita do rio Ribeira de lguape e em cujas faces se achava 
.gravada a letra M,- marcando-se assim ó prínéipio da Iinha 

I • 
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divisoria entre o territorio da mencionada fazenda e os 
terrenos pertencentes a Bento Pupo Ferreira 

Encontra-se no territorio medido terras proprias pa 
ra toda qualidade de lavoura. O café produz vantajosa 
mente pelo menos na maior parte d'esta fazenda como pro 
vão algumas plantações em terra roxa, ahi existentes. O 
milho e o feijão, principalmente, o primeiro, e o algodão 
produzem abundantes colheitas, e a canna de assucar e o 
arroz são os generos, que -actualmente se cultivam em 
grande escala na mencionada fazenda. Finalmente o ter 
reno da mais inferior qualidade, que ahi se encontra, ain 
da produz a mandioca com muita facilidade. Pode-se real 
mente dizer que na fazenda do Caiacanga não existe um 
só metro quadrado de terreno esteril e que não possa ser 
empregado n'uma ou n'outra qualidade de lavoura. Rela 
tivamente á suaiposíção topographica pode-se dividir os 
terrenos da fazenda de que se trata em tres differentes 
qualidades: 1. 0• • • • O terreno baixo, próprio para a plan 
tação do arroz e canna, que occupa quasí 1/4 parte do ter 
ritorio medido, faltando, porem, completamente o verda 
deiro terreno pantanoso, tão procurado pelos plantadores 
de arroz, entretanto tão nocivo á saude dos seus habi 
tantes. 

2.º. . . . Ó terreno elevado, secco e quasi plano, mui 
proprio para qualquer cultura. A esta _qualidade de ter 
reno pertence, pelo menos 1/3 parte da superfície medida; 
e, finalmente, 3.0 •••• O terreno montanhoso. E' no ter 
reno montanhoso que se encontra ahi as terras mais ricas 
e proprias para toda e. qualquer plantação. A decompo 
sição das rochas graníticas e dioriticas de que são for 
mados ahi os morros, alias de elevação mediana, forne 
cem ao solo· uma quantidade de saes de potassa e soda, 
em quanto as partes silicosas formarão areia sufficiente 
para deixar o solo assaz poroso e accessivel ás influencias 
athmosphericas. -- ··--------- .. - -·---- - - .. . .. ---· - --- ·- .. - . 
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Relativamente a seu estado de cultura os terrenos 
do Caiacanga podem ser divididos, tambem, em tres clas 
ses, que seriam: 1.0 ••• ·, Terreno proprio para o emprego 
do arado. Tem-se empregado, já ha muito tempo, n'esta 
fazenda o arado na plantação de canna de assucar e exis 
tem mais de 2000000 de metros quadrados de terras que 
promettem desde já o emprego desse poderosissimo au 
xiliar do lavrador. 

2.0• • • • Terreno em capoeiras. Pouco mais ou menos 
45000000 de metros quadrados do territorio medido acham 
se cobertos de frondosas capoeiras. 

3.0 •••• Mattas virgens. As mattas virgens occupam, 
approximadamente, 21000000 de metros quadrados do ter 
ritorio e abundam ainda em madeiras valiosas para cons 
trucção e combustivel. 

A fazenda Caiacanga é extremamente rica de aguas 
correntes como mostra o mappa junto. Muitos desses ri 
beirões e correges já se achão açudados e portanto desde 
já fornecendo ou podendo fornecer uma força d'agua mais 
ou menos consideravel. Outros podem .ser utilisados para 
este fim com pequeno dispendio. Os principaes ribeirões, 
actualinente . utilísados para mover as machinas empre- 

. gadas nos misteres da fazenda são: o ribeirão da Serri 
nha· e mais cinco corregos sem nomes, que· accumulão as 
suas aguas n'um tanque grande, que oecupa uma superfi 
cie superior a 900000 metros quadrados e se achão quasi 

· 5 metros sobre as aguas medidas do Ribeira de Iguape, 
Deste tanque as aguas são levadas por um canal para ali 
mentar parte das machinas da fazenda. Alem deste acham 
se açudado, formando tambem uni tanque de tamanho con 
sideravel, o ribeirão da Agua Comprida. Neste ultimo 
tanque, cujo nivel é 4 metros acima do nivel do tanque 
da Serrinha, desagua, alem do mencionado ribeirão mais 
algumas vertentes pequenas. Estas aguas reunidas, de 
pois de terem movido uma .machina .de descascar arroz e ..... -· - - .: --- .. ---- - - ., -- ·- --- .. 
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um engenho de moer canna, lançam-se nó canal que vem 
do tanque da Serrinha, ajudando as aguas que vem por 
esse canal alimentar as machinas estabelecidas n'um ni 
vel inferior. 

A força que se pode obter destes dois tanques é nun 
ca· inferior a 30 cavallos mechanicos, podendo, porém, 
em caso de necessidade, ser duplicado, por um tempo as 
saz prolongado. As machinas actualmente alimentadas 
por esses tanques são duas machinas de descascar arroz, 
um engenho de moer canna de assucar, uma rnachina de 
serrar madeira com serra vertical e um moinho. Acham 
se açudados mais ainda os riberões do Lençol e o do Pe 
reira, os córregos do engenho da Bulha e o denominado do 
Açude. Na margem .esquerda do Ribeira de Iguape existe, 
finalmente, o açude denominado do Capitão Roberto, açu 
de que repreza as aguas de tres corregos importantes. 
Alem destes ainda podiam ser aproveitados varies outros 
ribeirões e correges, para delles se tirar uma força mo 
triz, como são o ribeirão do Monjollo e outros. 

A posição commercial da fazenda de Caíacanga é a 
mais vantajosa que se pode desejar: não só é ella situada 
na beira do Ribeira de lguape, rio navegavel por vapores 
de mais de 100 toneladas de capacidade, como tem também 
nos seus fundos o Rio do Capinzal, que dá barra com o ri 
beirão do Monjollo e é navegavel para canôas, e é uma se 
gunda via fluvial, que communica as regiões, mesmo as 
mais centraes, directamente com o porto de mar de Iguape. 

Como se vê, varias estradas atravessam. o territorio 
do Caiacanga, A mais importante é a que vindo da povoa 
ção de Sete Barras vai a villa de Xiririca. Por meiodesta 
estrada, que se liga ao pícadão que de Sete Barras segue 
a cidade de Itapetininga, a fazenda de Caiacanga está em 
communicação dírecta com os campos de serra acima. 
Todas essas estradas atravessão um terreno excessiva- 

t 
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mente favorável á viação.- 
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Caiacanga dista 10 kilometros da villa de Xiririca, 

séde de comarca, e paga, actualmente, para os seus 
géneros de exportação um frete de 100 reis por cada 15 
kilos, até o porto de _mar de Iguape. 

E por ser verdade e para constar escrevi este de meu 
proprío punho que assigno com o proprietario e sua mu- · 
lher e os confrontantes etc. etc . 

A descripção da fazenda Caiacanga dá uma ideia do 
que são as terras da Ribeira de Iguape, nella não se po 
dendo duvidar, pois o nome de Bauer é garantia bastante 

- para a veracidade do que escrevo. 
Das proximidades da fazenda de Caiacanga, avistá 

mos o morro isolado chamado Votupéca, do qual já tive 
occasião de fazer menção, quando transcrevi o artigo de 
Burton, enviado á Revista Commercial; de Santos. 

Não me consta ser esse morro de origem vulcanica, 
pelo menos não tenho· noticias directas sobre a sua for 
mação geologica. Igualmente sou de opinião que o viga 
río de Xiririca exagerava um tanto, quando affirmava a 
Burton ter ouvido sons surdos e tambem observado cham 
mas deslizarem-se pela superfície da montanha. Parece 
me tratar-se, aqui, de uma auto-suggestão ou o bom vi 
gario observou coisas que outros jámais viram. 

Effectivamente têm-se observado interessantissimos 
phenomenos na zona em questão, que até á presente data 
não foram divulgados, afim de serem devidamente estu 
dados pelos ·competentes, como, por exemplo, a apparição 
de densa fumaça e chammas de fogo num morro comple 
tamente inaccessivel na Serra do Cadeado, mas querer 
impingir ao ignorante a existencia de vulcões na zona da 
Ribeira de Iguaps, é querer que o povo acredite em coisas 
que jámais existiram. 

Seja, porém, como fôr, consta-me haver por ahi 'al 
guma fonte de agua mineral, que deverá ser estudada, ou, 

pelo menos, tentar-se desfazer qualquer equivoco exísten 
te sobre esse interessante assumpto. 

Que· existem, porém, fontes medicinaes na alludída zo 
n_a, sou eu quem affirma, porque já me levaram, em cer 
ta occasião, certa porção para experimentar. Viajando em 
canôa pela zona em apreço, foi-me· dada agua a experi 
mentar de um volumoso córrego do lado direito da Ribei 
ra, que tinha o paladar pronunciado de agua de Rubinat, 
isto é, o gosto de magnesia misturada com outros saes. 

Sigamos a nossa viagem. Até Xiririca o Ribeira de 
Iguape é de navegação franca; poucos impecilhos existem 
no seu leito, a não ser alguns bancos· de areia que exi 
gem, por parte do commandante do nosso vapor fluvial, o 
maximo cuidado e maior attenção. 

Deste lugar, rio acima, existem 57 diversos ímpecí 
lhos, na sua maioria cachoeiras - umas volumosas ou 
tras menores, que transtornam a franca navega 
ção. Sómente a canôa poderá vencel-as, pois caminho aber 
to para a lancha a vapor não existe, si 'bem que tenho no 
ticia de que a antiga lancha "Paulista", pertencente ao 
filho de Young, conseguiu chegar até o lugar chamado 
Barra do Batatal. 

Comtudo isso, julgo que a correcção dorío não seria 
trabalho tão penoso e dispendioso como se pensa. Elimi 
nados esses impecilhos, a navegação até Yporanga poder 
se-ia tornar franca a pequenos vapores. 

Os unicos impedimentos de maior vulto nesse trecho 
de rio seriam as corredeiras - erradamente chamadas 
cachoeiras - do Poço Grande, Caracól e Funil, que ne 
cessitariam de obras de maior vulto. Todas as outras cor 
redeiras poder-se-iam corrigir com pequenos açudes obli 
quos, como já se tem feito em outros rios navegaveis do 
nosso Estado. 

Estas obras de arte seriam de pouco vulto monetario, 
porque as pedras que existem no lugar dos impecilhos, ou 
mesmo nos morros marginaes, podem ser adquiridas a tro- - - . - . . . . - / 

} 
]. 

,. 



,, 

' -~ 
J _, 

' 1 
r 
! 

i 
' i !----------- 
l 

- 584 - 

co de alguns tiros de dynamite. Quanto á cal, essa poderia 
ser queimada no lugar de sua origem, pois, toda monta 
nha ahi é calcarea e lenha não falta. 

Tornar o Ribeira navegavel de Yporanga para cima, 
seria tempo perdido, visto haver corredeiras, nesse trecho 
de rio, de avultado tamanho; sómente as corredeiras na 
foz do Rio Pardo, assim como a 'do Varadouro, perto do 
lugar denominado Tocas,' seriam sufficientes para fazer 
recuar o mais audaz engenheiro. 

A viagem de Xiririca a Yporanga é feita, ainda hoje, 
por intermedio de canôas, conduzidas por dois. ageis ca 
noeiros, cujas embarcações são carregadas com mercado 
rias diversas, até o peso maxímo de oitenta arrobas e que 
necessitam, para subir esse trecho, de 3 a 4 dias de arduo 
trabalho. Para descer, essas canôas levam um dia e meio 
de viagem. · 

Já se tentou· subir o rio com um apparelho "John 
son ", apparelho movimentado a gazolina; porém o consu- , 
mo desse combustivel é tão grande que a attenção do timo- 
neiro não pode ser desviada da belice, devido á quanti 
dade de pedras existentes no Jeito do rio. Por isso, con 
forme me consta, desistiu-se de tal meio de transporte. 

E' durante esse trajecto que se encon~ram as maio-' 
res bellezas naturaes espalhadas pelas margens do gran 
dioso rio, e é durante essa pittoresca ·viagem fluvial que 
se aprecia a majestade do Ribeira e se estudam as mais 
ricas· terras da ineompara vel zona. 

O viajante não padece: a viagem de canôa não é desa 
gradavel e os hospítaleíros moradores de ambos os lados 
do rio fazem todo o possível, enfrentando até sacrifícios, 
para se tornarem sinceros amigos daquelles que os tra 
tam com fidalguia e gentileza: um pouso jámais me foi 
negado e um pagamento por essa amabilidade é conside 
rado grande offensa. 

Magnifica hospedagem se recebe na casa da viuva de 
José Julio da Silva, que, de accordo com a tradição do 
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fallecido marido, hospéda, com fidalguia, quem solicita 
um modesto pouso. 

Conheci pessoalmente este nobre cavalheiro, e, quan 
do li do seu prematuro fallecimento, senti mais do que 
si se tivesse tratado da morte de um intimo amigo. 

Antes, porém, de chegarmos á Barra dos Pilões, co 
mo é chamada a enorme propriedade da exma, viuva desse 
saudoso amigo, passamos pelos lugares chamados Barra do 
Batatal e J aguary, tocando, por ultimo, no arraial, habi 
tado por meia <luzia de familias, compostas, na maioria, 
de pretos, que ahi ficaram insulados desde os tempos idos 
da memorável época da mineração aurífera. Chama-se 
esse lugar Ivaporanduha, isto é, lugar de muita fructa 
denominada vaporundú e está situado no angulo formado 
pelo ribeirão de igual nome com o Ribeirão de Iguape, Com 
põe-se de pequena igreja, destituida de qualquer aspecto ar 
tístico, sendo que os seus sinos estão dependurados em 
uma vara roliça e amarrados com corda de cipó embé. Ao 
redor dessa igreja, estão situados alguns casebres mal 
acabados e já carcomidos pela influencia dos tempos. Den 
tro da· igreja está collocada a Santa protectora do lugar, 
Nossa Senhora· do Rosario - vestida de roupa azul, que 
era firmada por dois grandes botões de legitimo ouro. 
Cada um desses botões tinha o diametro de cêrca de cinco 
centimetros, tendo-se sumido um delles, quando a referida 
Santa voltava de uma festa para a qual tinha sido em 
'prestada. Não posso avaliar o valor de cada um desses bo 
tões, porém, posso affirmar, não ser pequeno. 

A referida Santa é sómente retirada da igreja de Iva 
porunduba e levada em procissão pelo rio, afim de cha 
mar chuva, isto é, quando os deuses acham conveniente, lá 
pelos seus calculas meteorologicos, de fazer faltar esse be 
nefico elemento durante o verão de certos annos. Affirmam 
as pessoas crentes do bairro que o milagre produzido pela 
Santa era notorio, mas que, devido ao roubo de um dos 

. botões de ouro, a Santa, desgostosa, .não . quer mais cha- - - 
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mar a chuva, naturalmente, de raiva por ter sido lograda 
com tão pouca consideração. 

Não deixa de ser interessante para o folk-lorista po 
der apreciar as diversas especies de procissões feitas na 
Ribeira, isto é, dentro de embarcações .. Em Cananéa, tive 
occasião de vêr, quando se festejava o quarto centenario 
dessa cidade, a procissão dedicada a Nossa Senhora dos 
Navegantes. Nessa interessante manifestação á Santa, o 
vapor Pirahy guindava pelo porto uma grande fileira de 
embarcações, todas adornadas com bandeiras etc. carre 
gando a imagem esse vapor do .Lloyd, Em Ivapo 
randuba.é a Nossa Senhora do Rosario que tem o privi 
legio de chamar a chuva e em Yporanga commemora-se a 
Santa Anna em organizada passeata pelas límpidas aguas 
da Ribeira. Ignoro, no momento, para que motivo e si em 
outros lugares são praticadas identicas festas. 

O historico de Ivaporanduba, copiado do Livro elo 
Tombo de Xiririca, que actualmente se acha na 'Curía do 
}?ispado de Santos, já publiquei na antiga Revista da ex 
tincta .Sociedade Scientifica de São Paulo, fazendo com 
mentarios na do Instituto Historico e Geographico de São 
Paulo, de fórma que os meus amaveis leitores bem me po 
dem excusar da sua omissão aqui nesse lugar; porém seja 
dito que quem mais contribuiu para o engrandecimento do 
referido arraial foi uma mulher, chamada Joanna Maria, 
distincta pelos seus predicados de mulher honesta e vír; 
tuosa, em cuja casa, por não haver ainda capella no lu 
gar,. eram feitos os santos officios, exceptuando-se os ca 
samentos, que si a memoria não me falha, precisavam ser 
feitos em Xiririca ou em Iguaps. 

Todas essas cerimonias eram feitas na casa dessa 
santa senhora, devido a uma representação que os batsa; 
dores de ouro do lugar fizeram ao Vigarío Capitular de 
São Paulo, allegando que a longa travessia pelo Ribeira 
lhes fazia perder muito tempo e, motivados pelas cons- 
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tantes enchentes no Ribeira, os desastres que occorriam 
não eram raros. 

Deve-se presumir que o lugar tivesse sido fundado 
no anno 1700; .presumia, porém, Young, que o Ivaporun 
duba fosse mais antigo, pois, erradamente, affirma que 
os 80 homens enviados no anno de 1531 por Martim Aff on 
so de Sousa, em busca de ouro, tivessem sido trucidados 
nesse lugar. 

Depois de algumas horas de attrahente viagem, che 
ga-se á moradia da Exma. viuva José J ulio da Silva, 
que, devido aos nossos antigos lacos de verdadeira amí- ~ . 
zade não nos deixa sahír tão depressa como deseja vamos: 
na hospitaleira casa precisamos descansar alguns dias e 
contar as mais recentes novidades da época. 

Foi esta bondosa senhora quem me proporcionou, pela 
segunda vez, agradavel e ínstructiva excursão ao rio dos 
Pílões, e é, francamente, nesse rio, que se pôde apreciar 
com mais attenção, a nossa grandiosa natureza. E' natural 
essa observação, - pois, sendo aquelle rio bem mais es 
treito, a grandiosidade da natureza concentra-se em área 
menor do que no Ribeira, que é, talvez, quatro vezes mais 
largo que o rio dos Pilões, Aqui, a variedade da flora é 
simplesmente deslumbrante e a paisagem, devido á sere 
nidade do rio e ás diversas figuras formadas pelos con 
tínuos e apparentes movimentos das cadeias de montanhas, 
é, incontestavelmente, grandiosa. 

Arvores de lado a lado do rio trocam os seus cum 
primentos, entrelaçando-se com os de bellas epíphytas e ou 
tras interessantes trepadeiras, e com as suas. flôres mul 
ticoloridas formam grossas grinaldas, como si pretendes 
sem saudar o viajante que, pela primeira vez, vem apre 
ciar esse conjunto inegualavel. 

Affirmam os moradores das margens do Rio dos Pi 
Iões que as suas terras não são tão ferteis como as da Ri 
beira, porém, ouvindo-se, durante a àgradavel prosa que se 
mantém __ C0_1-!l _, UD:i, 90~. lavradores da zona, que um litro __ ... __ . - -· 
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de semente de arroz produz, na colheita, 300 litros e mais, 
deve-se desconfiar da primeira affirmação. E' preciso 
notar que esta producçâo de trezentos litros se obtém sem 
um preparo prévio do terreno e com carpas mui super 
ficiaes. ~.' 

,O rio dos Pilões não é, absolutamente, isento de cor 
redeiras de certa importancia, e, mesmo rectificadas, não 
se prestaria este á navegação fluvial a vapor, isso por ser 
bastante raso em certos lugares. Tambem aqui o Poço 
Grande é respeitado e, com forças redobradas dos bravos 
canoeiros e apoio do varejão, feito da Quaresma e firma 
do nas pontas salientes ~as pedras, consegue-se vencer a 
impetuosidade das aguas esguichantes. 

Chega-se até ao sitio do fallecido Thomaz Ursulino 
onde se encontra o ultimo impecílho - a cachoeira do Fur 
quilha no lugar em que o affluente Ribeirão do Carmo, 
entra no rio dos Pilões. Dahi para diante o rio dos Pílões 
torna-se intransitavel para canôas, 

As nascentes do rio dos Pilões estão situadas nos con 
trafortes da Serra do Mar e as do Ribeirão do Carmo 'pro 
cedem do lugar denominado Vira-Saia. Este ultimo 'rio, ape 
zar de sua pequena largura, compõe-se de uma quasi inter 
minavel. serie de éaehoeiras, pois o seu leito é semeado 
de incontavel numero de matacões, que, não somente, dão 
ao rio um aspecto lindo, como, tambem, lhe prophetizam 
um futuro industrial, que não deve estar muito longe. 

Voltando-se á Barra· dos Pilões, segue-se, bem ac 
cdmmodado em canôa de propriedade da Nha Lena, viuva 
de José Julio da Silva, a Yporanga. 

Durante esse· trajecto, avistam-se pittorescos panora 
mas, constituidos pelas alcantiladas cadeias de montanhas, 
cujas bases chegam, geralmente, até ás margens da Ribei 
ra. O alto morro denominado André Lopes, cujo pico cal 
careo é coberto de espessa vegetação de Samambaia, é 
avistado já de longe. Em cada sinuosidade do rio elle se 
nos apresenta com aspecto diverso. Neste morro existe - . - - - - -- .. - . --- -- - - - . 

··-------- ---- 
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! a linda gruta calcarea da Tapagem, cuja visita é aconse 

lhavel áquelles que pretendem dedicar-se aos estudos es 
peleologicos. 

Creio ter surtido effeito a minha reclamação ao Go 
verno do Estado, pois julgo estar· esta grandiosa gruta 
sob o domínio do nosso benemerito Governo, havendo pa 
ra a sua conservação um zelador especial. Si, porém, elle 
ê cumpridor dos seus deveres, si elle não consente que vi 
sitantes inconscientes damnifiquem os interessantes e ve 
lhos estalactites e estalagmites, é caso de ser verificado. 

Esta gruta, bem antes de ser desapropriada pelo Go 
verno do Estado, era constantemente visitada por verda 
deiros vándalos, que destruíam as incomparáveis forma- 

' 
•1 rt ções calciticas, unicamente pelo méro gosto de conserva 

rem fragmentos de cal, que nem siquer tinham um cara 
cterístico interessante, sobre a meza da sala de visitas, co 
mo lembrança de uma excursão de 'vándalos, onde a ca 
chaça era bebida a longos tragos e se narravam as mais 
obscenas peripecias ! 

E' verdadeiramente tempo para nós, brasileiros, pen 
sarmos com mais reflexão sobre essas condemnaveis 
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praticas sem valor de especie alguma, pois essas forma 
ções calciticas não são criadas da noite para o dia. Ao 
contrario, para se formarem, levaram seculos e seculos 
de arduo trabalho. Portanto, essas grutas devem ser con- 
servadas como uma relíquia de patrimonio nacional, não 
havendo, talvez, similares em todo o Brasil. O que dirão 
mais tarde, os nossos descendentes desse ínqualifícavel 
vandalismo? Que dirão os scientistas extrangeiros que, 
vindo para cá estudar as nossas bellezas naturaes, acham 
tudo destruido, pelo méro gosto de ser vândalo ! Esse in 
diff erentismo precisa cessar! E' o professor da roça, 'esse 
verdadeiro educador do génio brasileiro, quem deve ensi 
nar ao alumno que a destruição de taes preciosidades 
acarreta diffamação ao nativo." · · · 
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Finalmente, chegamos ·a Yporanga, lugar historico 
situado no angulo formado pelo rio Yporanga e rio Ribeira . 

E' um lugar cercado de tantas bellezas naturaes, cuja 
fundação data, fgualmente, do tempo aureo colonial, onde 
cada habitante era conhecedor do faiscante e cubíçado 
metal. O seu historico é, tambem, interessante; porém, 
como o presente trabalho não é destinado a historiar fa 
ctos, mas sim a fazer propaganda de uma riquissirüa zo 
na, seja-me, também, dispensado esse tr_abalho, pois, num 
dos volumes da Revista do Instituto Historico e Geogra 
phico de São Paulo, ele já foi tratado com a minuciosidade 
que compete -a um historiador. 

A actual Yporanga não coincide, porém, com a antiga 
povoação, tambem denominada Yporanga. O lugarejo pre 
liminar estava situado no rio Yporanga e bem distante do 
actual, Pelos meus calculos, o actual lugar deve ter sido 
fundadô, approximadamente, no anno 1751. 

Em conferencias publicas por mim, perante selecto 
auditorio, affirmei, por diversas vezes, 'que esta localida 
de seria o lugar mais apropriado para o desenvolvimento 
de uma séde agrícola de maiores proporções e que devido 
á barateza de suas terras, parece que foi creada para a 
fundação de fabricas de .banha, frigoríficos para carnes 
e para fructas; especialmente a industria de fructas sec 
cas deveria dar aqui bom resultado, pois _as que se colhem 
'na zona são de um sabor especial e de tamanho extraor, 
dínario, A banana é nativa, apparecendo em enormes 
áreas de lado a lado do Ribeira. Os abacates têm o dobro 
do tamanho dàquelles que se compram nos nossos merca 
dos; os pecegos não bicham. Julgo não haver fructa, no Es 
tado de São Paulo, que não medre ahi, não nos devendo es 
quecer do cacau, cujas arvores produzem magnificamente. 

· Preciso affirmar que observei nas proximidades de 
Ivaporanduba laranjeiras que não podiam ser abraçadas 
por duas pessoas e cuja altura excedia de vinte e mais 
metros! 
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Sobre a vinha nada posso dizer, visto não ter observa 
do plantação alguma dessa fina fructa; julgo, porém, po 
der affirmar que, produzindo em qualquer lugar do nosso 
Estado, ella especialmente medraria em lugares .que pri 
mam pela quantidade de cal contida no chão como no de 
Yporanga. · 

Além de tudo isso, que foi escripto sobre Yporanga, 
esse lugar é digno de uma visita demorada, recommendan 
do-o ao Touring Club, que com a máxima facilidade pode 
rá alcançal-o, utilizando-se do auto-omníbus que segue ru 
mo para Curityba, passando por Apiahy, Em pouco tempo 
a estrada de Apiahy a Yporanga estará concluida, e só a 
travessia do trecho montanhoso entre esses dois lugares, 
não só vale a pena, como é, tambem, recommendavel ao 
turista brasileiro, - pois as sessenta grutas calcareas 
conhecidas e exploradas, tanto por Krone como pelo signa 
tario deste modesto trabalho, não só são interessantes co 
mo instructivas: ellas deveriam attrahír, forçosamente, 
para esse pittoresco lugar, grande quantidade de interes- 
sados em estudos espeleologicos. . 

' Devo affirmar que a mais bella descripção, que se 
possa fazer desses monumentos naturaes, estaria muito 
aguem da verdade; ·não daria uma pallída ideia da gran 
diosidade desse paciente e pachorrento trabalho da na 
tureza . 

Conheço de perto as grutas allemãs de Muggêndorf, 
na Baviera; vi as celeberrimas grutas de Gailenreuth e de 
Rosenmueller; porém, nenhuma dellas, jámais se poderá 
comparar com a Gruta do Monjollinho, com a Gruta da 
Tapagem etc. Sómente a columna formada pela juncção 
de uma estalagtite com a sua respectiva estaglamite, que 
mede no lugar mais fino cêrca de 10 metros, tendo um dia 
metro de 3 Ih metros, denota uma idade de cêrca de 24.000 
annos. A extensão dessa gruta não pôde ser verificada, 
visto estarem, forçosamente, galerias, antigamente exis 
tentes, obstruídas por intéressantes formações calcíticas. 
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Com o decorrer dos tempos essas grutas deverão ser 
adaptadas ao facil transito e illumínadas a luz electrica, - 
pois o estudo dellas contribue muito para um grande avan 
ço nos nossos conhecimentos scientificos. Quem visitar 
essa gruta do Monjollinho não se esqueça de collocar atraz 
de urna cortina calcitica de pouca espessura uma luz in 
tensa, talvez de magnésio, que ficará deslumbrado da bel 
leza diáphana com que se nos apresenta esse cortinado de 
materia ealcarea, 

Desejo, mais uma vez, chamar a attenção dos nossos 
dirigentes para a desapropriação de algumas dessas gru 
tas. Hoje, será facil tal tarefa; amanhã, as alludídas gru 
tas custarão uma fortuna, e o nosso Governo não estará 
disposto a empregar dinheiro nellas. Incluam-se essas 
grutas no rol das coisas uteis pertencentes ao Estado de 
São Paulo; não se acredite só naquillo que acabo de escre 
ver; mandem-ss para a zona em questão pessoas entendi 
das; essas confirmarão, por certo, o que o autor destas 
linhas escreve com tanto desprendimento. 

Quanto ás riquezas mineralogicas de Yporanga, pre 
ciso dizer que os seus habitantes se têm desleixado muito 
de .sondal-as. Não é de hoje que se· escreve sobre ellas. 
Já o mineralogista Bauer, que viveu e se casou na apre 
ciada zona, affirmava que qualquer ernpreza organizada 
para a exploração de ouro, . deveria pensar na exploração 
. do ouro contido na rocha. A affirmação de Bauer foi con 
firmada innumeras vezes na zona de Apíahy, pois a mina 
de São João continha uma porcentagem grande desse mi 
nerío, assegurando-me por diversas vezes, o antigo pro 
príetarío della, o gentil e obsequioso industrial Dr. Anto, 
nio de Aguiar Melchert, que raras vezes se encontrou uma 
mina tão rica em ouro como essa. Elle falava, também, das 
minas africanas. Infelizmente, houve um deslocamento, 
consequente da ruptura da . rocha, de f órma que o filão 
existente desappa~e_c:e~:. 
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Outro facto, que confirma a asserção de Bauer é que 
os antigos mineiros do Apiahy desprendiam a rocha do 
cume do morro do Ouro e atiravam-na na fogueira para 
depois de aquecida, jogarem-na na agua. Isso com o in 
tuito de livrarem o ouro da pedra. Achamos no Apiahy 
montes enormes desse cascalho retirado das aguas, que, 
passado, pelos pilões e, tratada a areia obtida com azou 
gue, davam um resultado bastante compensador. Com tu 
do isso, pretendo dizer que os antigos mineiros já esta 
vam possuídos das ideias de Bauer quanto ao valor das 
rochas auríferas. 

Quanto á galena argentífera, ella já tinha sido es 
tudada no anno 1857, por Ordan, que verificou existir, na 
bacia do Ribeira de Iguape, grande quantidade della. 

O chumbo do Morro do Chumbo é tão conhecido pelas 
explorações de Bauer, Rath, Knecht e outros, que não vale 
mais a pena perder-se tempo com esse conhecido assum 
pto, devendo-se dizer que a prata contida na galena é suf 
ficiente para pagar as despezas que se fizerem com a re 
finação do chumbo. 

Em 1922, as minas das Furnas foram estudadas nes 
se sentido e calculou-se que, de 23.000 toneladas de mine 
rio existente, poder-se-ia conseguir cêrca de 90 toneladas 
de prata pura, conseguintemente 0,4 7o do minerio re 
tirado . 

Além da galena argentífera, é encontrado nas ímme 
díações da Ribeira o cassiterito, o antimonio € o manga 
nez, falando-se, de quando em vez, em parcellas de mer 
curio encontradas. 

Tambem não nos esqueçamos dos marmores de diver 
sas côres, do malachito, do onyx, havendo desse ultimo 
calcareo uma importante mina nas immedíações de Xiri 
rica, que foi vendida, ha poucos mezes, a Empreza estran 
geira, unicamente porque não se achou aqui comprador 
para esse raro minerio. _ Affirmou-me o vendedor que a 
mina em apreço pôde produzir placas de onyx de 2,00 me- 
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tros de comprimento. E' possivel ser verdadeira tal affir 
mação, porque o vendedor é um typo boçal, que vendeu 
a mina por muito menos do que valia. De facto, se pôde 
conseguir placas dessas dimensões, então essa mina tem, 
effectivamente, um valor enorme, pois até hoje só se têm 
conseguido placas de onyx de 50 cms. de tamanho. 

Tratar das riquezas mineraes da Ribeira de Iguape, 
seria falar em these, isto é, dizer coisas que não poderemos 
descrever com dados positivos. Sabemos. perfeitamente, 
existirem ahi enormes riquezas; porém, qual a quantidade 
existente? esta é a pergunta do profissional. Por esse mo 
tivo muitos .induetrlaes não querem arrojar-se em proble 
mas nos quaes fique sempre o X para ser resolvido. 

A antiga Commíssão Geographica e Geologica fez o le 
vantamento da zona; porém, somos de opinião que se for 
me uma commissão permanente para estudar essa riquíssi 
ma e bella zona, - pois, alem dos minerios citados, fala 
se. no cobre, no nickel e em outros minerios ahi achados. 

Antes de concluirmos este trabalho, não será desacer 
tado tratarmos, igualmente, em poucas palavras, da flora 
medicinal, que a todos os momentos ahi encontramos. 

Já um celebre botanico affirmou não haver aqui na 
nossa terra uma unica planta, que não tenha propriedades 
medicinaes. Referindo-me, ha muitos annos, a essa affir 
mação em uma conversa que mantinha com o notavel ba 
cteriologista Dr. Adolpho Lutz, dizia-me elle, com o seu 
incomparavel humor, que isso poderia ser verdade, mas 
que seria tambem necessario descobrir-se quaes as moles 
tias curaveis com as taes hervas medicinaes. E' facto, e até 
esse ponto não chego, mas que as nossas hervas têm um po 
der curativo é notorio, devendo-me ser permittido citar 
as mais importantes hervas encontradas nesse lindo recan 
to paulistano. 

. __ .. .Seríam ellas: o .Pinhão .do Paraguay ( Jatropha Cur 
cas), tambem chamado Manduby Guassú ou Pinhão de 
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Purga, muito usado como purgante. Em doses maiores o 
seu effeito é mortal; o Buranhem ou Herva de Lagarto 
(Gasearia suluestris), empregada contra picadas de co 
bra; a J alapa branca (M acrosiphinia longiflora), empre 
gada como antisyphilitico; o Cipó-Caboclo (Davilla rugo 
sa), tambem chamado Capa-Homem; a Herva Tostão 
(Boerluuria hirsuta), preconizado contra molestias do fí 
gado; o Barerassú, tambem chamado Beríçó amarello, 
possuindo as mesmas propriedades do Rhuibarbo; tam 
bem existe · ahi o Cambará, o Cipó Cruz, o Paratudo, a 
Casca ·de Anta, o Tayuyá e muitos outros cuja lista se ex 
tenderia inutilmente, visto nós todos conhecermos as pro 
priedades das nossas hervas muito melhor do que muito 
botanico de fama. 

. Vamos concluir este trabalho, gue já ficou mais ex 
tenso do que deveria; antes, porém, digamos algumas pa 
lavras sobre o Rio Pardo, considerado por mim o celleiro 
do Estado de São Paulo. E' ali que se encontram as me 
lhores terras que tive occasião de verificar, durante as mi 
nhas innumeras viagens aos sertões paulistas. Mas não 
é, sómente, isso: a criação de porcos ahi attingiu, si as 
sim posso dizer, o apogeu: existe ahi no Rio Pardo uma 
raça de suínos, que não degenera. 

E' de grande importancia zootechnica esta minha ob 
servação. Digo "de grande ímportancía", porque o lavra 
dor da zona não sabe o que significa alimentação racional, 
estabulação adequada e outras exígencias, que devem ser 
applicadas aos suínos de procedencia extrangeira. Julgo 
que o lavrador da zona tiraria melhor resultado, si fizesse . 
uma selecção dos especimens melhores, mas falar ao ca 
boclo de taes coisas é o mesmo que pregar no deserto. A 
resposta deste abalizado agricultor será sempre a mesma: 
- Meu avô já fez o mesmo que eu faço; por isso, não de 
sejo mudar de regímen! 

O arroz produz na· zona admiravelmente e é .de .tão 
boa qualidade, que o negociante de Yporanga adquí- 
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ria as safras pendentes, por saber que não terá 
prejuízo. 

Como conclusão, seja dito que os estudos que podem 
ser feitos no Rio Pardo são innumeros. E' vasto o que se 
póde deduzir dos tumulos existentes, aliás de uma época 
antiquíssima. O nosso homo amerioamus pode ser estudado 
com facilidade daquillo que existe ainda intacto nesses tu 
mulos: um grande capitulo da prehistoria brasileira deve 
estar concentrado nessa zona do Rio Pardo, devendo ser 
estudado, tambem, o seu affluente - o Rio Turvo, que é 
certamente uma fonte inesgotavel de theorias scientificas. 

De accordo com as minhas indicações, Krone estudou 
esses tumulos prehistoricos, deduzindo, dos achados, que 
elles eram provisorios e o esqueleto, depois de livre dos 
demais tecidos, era transportado para lugar diverso. Não 
acompanhei essa theoria de Krone, de fórma que igno 
ro si elle tem razão ou não; porém, uma pergunta occorre 
me neste momento: - Sendo o indio um typo cujos laços 
familiares não são presos pelo carinho familiar, tão pou 
co pelo amor ao esposo, qual o motivo por que os esque 
letos eram, posteriormente, transportados para lugar lon 
ge da tribu? 

Tambem existem ahí, na zona do Rio Pardo, interes 
santes grutas calcareas, pequenas e grande, que com o 
tempo serão estudadas, si até lá não forem destruídas pelo 
homem boçal. 

Poderia escrever innumsras paginas sobre a zona da 
Ribera, á qual pertencem os rios citados - Rio dos Pi- 

. Iões, Rio Pardo, Rio Turvo e, também, o Ribeirão Ypo 
ranga - porém, sejam estas sufficientes para hoje. O 
que não escrevi, deverá ficar confiado á grande obra sobre 
a Ribeira, obra a ser iniciada brevemente, sob os auspícios 
da Secretaria de Agricultura. 

Sirva o presente trabalho para estimular o desenvol 
vimento da zona em questão, mer .. ecedora de muito mais. 
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CONTRIBUICÃO PARA 11 
' BIBLIOGRAPHIA l\.GRICOLJ\ 
pelo 

Dr. Victor Sperling 
Engenheiro silvicultor da Bihliotheca 
da Directoria de Publicidade Agricola 

I (Especial pata o <Boletim de Agtkuttura>) 

SUMMARIO 

1 - A importancia das florestas em paizes montanhosos, 
com referencia as florestas das montanhas 
de Cyprus. 

2 - A floresta e o regímen das aguas na Guadeloupe. 
3 - Florestas e pluviosidade. 
4 - O futuro economico das colónias francezas compro 

mettido pelos incendios de brenhas e flo 
restas. 

5 - A influencia das florestas sobre o clima - A floresta 
e as fontes. 

6 - A utilização da madeira sob o plano quadriennal da Al- 
lemanha. ' 

Classif. G 2 - XVI - 1 - 4 
Tit. original: The importance of forests in moun 

tainous countries, wíth specia] reference to the hill forests 
of Cyprus. 

(Trad.) : A ~mportancia das florestas em paizes 
montanhosos, com referencia especial ás florestas das 
montanhas de Cvprus. 

Autor: G. W. Chapman. Assistant Conservator of 
Forests. 

Publicação: The Cyprus Agricultura! Journal. Vol. 
XXIX. Part. 2. Junho de 1934. 

Conteúdo: O autor menciona o facto, de muita gen 
te de Cyprus já conhecer o valor do seu artigo, pelo inte- 
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(Zunga) - Nas apostillas (1914) do Pe.-Teschauer 
figura, juntamente com "Zanga", como synonymo de 
"B i e h o d e p é"; o autor não nos dá, porém, certeza 
do emprego correntio, entre brasileiros, dessa variante ( ?) 
da denominação indígena "tunga", applicada ao insecto 
que tambem scientificamente hoje se chama Tunga pene 
trans (outr'ora Sarcopsilla). Comtudo é preciso verifi 
car se não occorreu apenas uma troca da letra inicial, 
quando o autor, de facto pretendia registrar "Tunga". 

1,.. 

---o--- 

) 

) 
) 
) 
) 
j 
j 
J 
- 
__) 

) 
) 

_) 

) 
.) 

,,~·, 

··-~1,. .. {; - . 

- 337 - 

EM TORNO DA 
ECONOMIA FLORESTAL 

pelo 

Dr. Victor Sperling 
Da Directoria de Publicidade Agricola 

(Especial para o eBoletim de Agricultura•) 

A base de uma politica de silvicultura racional ten 
dente á conservação das florestas é a exploração 
selectíva destas, methodo já praticado em muitos 

paizes onde se cuida do assumpto. Na Europa este sys 
tema é 'usado ha muito tempo, mas nos E. E. U. U., devido 
á força de golpes tragicos que aquelle paiz tem soffrido 
pelas inundações e cyclones de poeira, começa agora a 
divulgar-se mais extensamente. Com este methodo só se 
cortam (além do desbasto das florestas muito densas) 
arvores maduras, e as que forem ainda novas deixam-se 
para desenvolver. Este systema tem como consequencia 
haver um crescimento constante de arvores bôas, avalia 
vel para cada anno, resultando dahi um balanço certo en 
tre_ o crescimento e a exploração em madeira da mesma 
floresta. 

O corte raso, isto é, o corte de todas as arvores com 
mercialmente valorizaveis duma floresta, traz como con 
sequencia ter-se de esperar longo tempo para esta flo 
resta se tornar de novo productiva, principalmente si 
tambem as arvores sementeiras tiverem sido destruídas. 
A desvalorízação da floresta se torna maior ainda si as 
arvores nascidas expontaneamente no territorio explora 
do forem de especie inferior e, consequentemente, de me 
nor valor do que o arvoredo original. 

Ha outra exploração typíca e desastrosa, principal 
mente para as florestas tropicaes que não têm a unifor 
midade das florestas das zonas temperadas, e esta é a 
jardinagem. Com este -Ínethodo,- -o - explorador ;ó tira das 
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florestas as arvores de grande valor, sendo as restantes • 
justamente as inferiores, de menos ou nenhum valor tech 
nico. Com este proceder, salienta-se bastante a diminui 
ção da riqueza particular e nacional, conservando-se os 
arvoredos inferiores e sem valor. 

Mais desastroso, porém, será para a economia nacio 
nal, clima, solo e corrente de aguas si, depois da derrubada 
do matto, queimarem º. material lenhoso, afim de explorar 
esta superficie para agricultura, - territorio este que 
depois será abandonado por se tornar exhausto, sem, com 
tudo, ser possível reconquistai-o para a silvicultura. 

Este lugar será, em pouco tempo, occupado por her 
vas damninhas e arbustos, formando-se então o que co 
nhecemos vulgarmente sob o nome de capoeiras. Não é 
nem floresta nem pasto. 

Si o solo desta floresta aniquilada ficar num declive, 
as aguas lavarão a terra, formando-se ravinas com todas 
as suas consequencias desastrosas sobre as correntes de 
aguas. 

O cyclone de poeira, que causou recentemente um 
novo exodo da população das partes do Colorado, Oklaho 
ma e outras regiões dos E. E. U. U., é o resultado da de 
vastação das florestas e o abuso seguido do solo pela agri 
cultura, enthusiasmada pelos lucros enormes obtidos du 
rante a guerra mundial. 

O mesmo aspecto tragico deram recentemente as 
inundações nos E. E. U. U. causadas pelo mesmo factor, 
isso é, a derrubada das florestas. 

Com a procura da madeira pelas industrias, dá-se a 
diminuição rápida e continua da superficie coberta de 
florestas, principalmente as particulares. Nos Estados 
<lemocraticos, com a sua maior liberdade individual e 
legislação mais liberal, a diminuição é mais rapida. Assim 
é que surgiu, de uma parte, a necessidade de protecção 
mais energica, do manejo scientifico, do preparo de espe- 
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cíalístas silvicultores e, de outra parte, a reconquista dos 
terrenos estéreis, ravinas, pantanos, declives onde se for 
mam avalanches de pedras. 

Quasi sempre cada progresso da civilização material 
augmenta a procura de madeira. Esta entrou numa con 
currencia séria com o ferro e o substitue, muitas vezes, 
com grande superioridade. Hoje já conhecemos hángares 
puramente de madeira com uma largura livre até de 80 me 
tros, antenas de estações de radio com a altura de 60 
metros e com aspecto não mais grosseiro do que as de 
ferro. 

Além da transformação mecanica, temos as gran 
des possibilidades de transformar o composto principal 
da madeira, a cellulose, a membrana das cellulas que 
formam as plantas, também chimicamente. As complí 
cadissimas supermoleculas da cellulose tornam esta ma 
teria prima importantissima numa série grande de fa 
bricação. Pela decomposição destas supermoleculas em 
moléculas parcíaes, seja por methodos bíochimicos, seja 
pelo calor ou hydrólise pelos acidos mineraes concentrados, 
conseguimos compostos utilizados . 

Florestas. inteiras foram derrubadas para se trans 
formarem em papel para jornaes e livros. Os E. E. U. U. 
empregam 4 1ó da sua producção em madeira para este 
fim. 

O surto maravilhoso do consumo da madeira para a 
fabricação de papel revela-se pelos numeros seguintes 
e calculados por cabeça nos E. E. U. U.: 
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Num meio seculo, pois, desde 1879 até 1929, o con 
sumo da madeira em fórma de papel subiu de 1 a 12. 
Calculado em madeira de cellulose o consumo demonstra 
um augrnento de 30 vezes, porque 'se empregam actualmen 
te 29.000.000 de estéres por anno para este fim. 

A seda artificial, concurrente poderoso da seda na- 
. tural, é feita de cellulose. Transforma-se_ tambem esta 
em assucar e alcool e, finalmente, pela distillação pyro 
genica, dá origem a uma lista comprida de compostos 
muito procurados. O americano Chaston Chapman em 
prega a cellulose, convenientemente preparada, como meio 
para a alimentação humana, semelhante ao queijo de 
cultura para um fungo que forma u'a massa própria 
creme, tendo um teôr de 50 % de proteina, e 10 ?'o de 
gordura. 

Na Allemanha, fabrica-se um bom succedaneo da lã, 
o "Zellwolle ". A França emprega o carvão de madeira 
em grande quantidade com o gazogenio em automoveis 
e outras machinas de explosão, para substituir os deri 
vados de petroleo importados e caros. 

Observa-se, em todo o mundo, uma certa nervosidade 
para assegurar-se desta matéria prima, importantíssima. 
Com a prohibição rigorosa defendem os legisladores as 
florestas ainda existentes, obrigam o reflorestamento dos 
povoamentos explorados e encorajam a reconquista de 
terrenos estereis e de ravinas com contribuições materiaes 
e premios monetarios. 

A legislação da Allemanha prohíbs, mesmo o uso da 
madeira como lenha, por ser ella materia prima importan 
tíssima para productos chimicos. 

Além das utilidades derivadas da destruição meca 
nica ou chimica da madeira, a arvore viva, em massiços 
florestaes, tem influencia notavel sobre o clima, o solo, os 
ventos, as correntes das aguas, as avalanches de pedra, a 
saude publica, a belleza da paizagem etc .. 
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A presença de massiços florestaes tem, incontestavel 
mente, influencia sobre o micro-clima e sobre o clima em 
geral das regiões onde são predominantes. 

Na França (Nancy), foram colhidas observações 
desde 1866, sobre a temperatura do ar em partes arborí 
sadas e em lugares despidos de arvores; na Allemanha, 
desde 1867. 

A temperatura media annual do ar é notavelmente 
menor na floresta do que no terreno despido de floresta 
mento, pois o clima florestal é mais frio. Tambem a hu 
midade relativa do ar da floresta é maior em baixo do mas 
síço, ao que se attribue a frescura que se nota numa flores 
ta durante o calor, A humidade das camadas superiores 
do solo, na floresta, é maior, e o removimento da manta 
florestal póde as vezes destruir a capacidade da humidade 
do mesmo solo. Esta camada superficial e, particularmen 
te, o humus tem grande capacidade não só para a agua, 
mas também para evaporação. A sua destruição, seja por 
queima, seja por remoção, ou ausencia de algum augmento 
por folhas, arvores, galhos, etc., cabidos, póde resultar que 
uma região, outróra humída, se torne secca. Um exem 
plo concreto nos dá o "Karst" da Yugoslavia. Esta parte 
do paiz fica perto do mar Adriatico e tem o solo, de pedra 
calcarea porosa e gretada, completamente despido. Du 
rante seculos as florestas, outróra ali existentes, fornece 
ram madeira para os navios e edificios da republica de 
Veneza, mas a exploração excessiva, a queima e a pasta 
gem transformaram-na em deserto, não só pela diminuição 
da humidade de agua, mas tambem pela erosão excessiva - 
do solo. 

A devastação das florestas causou até hoje a trans 
formação de regiões ferteis em desertos. Além das catas 
trophes mais recentes dos E. E. U. U., o Sahara se extende 
dia a dia, em consequencia da destruição das selvas afri 
canas, A península dos Balkans, .na antiguidade coberta 
de florestas; nas ·qu"aes se caçavam mesmo leões, é hoje, 
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em parte, escalvada. O "Karst" da Yugoslavia, que é 
hoje pedra lisa, com todas as desvantagens das montanhas 
escalvadas, era antigamente coberta de mattas de car 
valhos enormes, exploradas pela republica de Veneza, pa 
ra navios e estacas sobre as quaes edificaram a sua cidade 
maravilhosa. No "Dauphiné", na França, as florestas 
foram devastadas durante a grande revolução, tendo-as 
depois, os governos francezes restabelecido numa parte, 
com enormes difficuldades e despesas. 

A reconquista de grandes superficies despidas de flo 
restas é sempre mais difficil, mudando-se o clima em tal 
territorio; a temperatura do ar é mais alta do que na vi 
zinhança dos grandes arvoredos, a humidade abaixa con 
sideravelmente e, não havendo quebra-ventos, a terra séc 
ca ainda mais em consequencia. das correntes de ar. 

Para proteger as florestas ainda existentes, e indis 
pensavelmente necessarias para a industria, o clima, a 
segurança e a hygiene dum paíz, é indispensavel um inven 
tario ou cadãstro. Bem conhecemos as difficuldades que 
surgem num estado como o nosso (onde os proprios le 
vantamentos geographicos não estão ainda completamente 
terminados), seja pela grande extensão do estado, seja 
pela resistencia dos proprietarios que não querem res 
tricções ainda mesmo legaes na exploração das suas pro 
priedades. Seja como fôr, o governo deve fiscalizar as 
ordens do codigo florestal energicamente e impedir a de 
vastação das florestas, sendo a existencia destas interesse 
publico de primeira ordem, porque em algumas partes já 
temos ultrapassado os limites razoaveis da possibilidade de 
exploração. Quanto mais tarde começarmos o restabeleci 
mento das florestas antigas, tanto mais difficil e custoso 
se tornará o trabalho. 

Necessitamps de limitação e não da prohibição de ex 
plorações, sendo consequencia natural ter o proprietario 
da floresta renda razoavel da sua fortuna, mas o reflores 

.. tamente com espécies valiosas devia seguir· a exploração. 
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A limitação razoavel da exploração, porém, já intro 
duzida em todos os paizes com silvicultura desenvolvida, 
pôde ser effectuada unicamente pelo cadastro já mencio 
nado. Ha, sem duvida, suas difficuldades para o levan 
tamento deste cadastro, mas, considerando a importan 
eia geral e o alvo longínquo do trabalho, mesmo ás expen 
sas consideraveis dum levantamento aerophotographico 
como foi feito no Japão, Intlia, Burma, etc., seriam jus 
tificados. Podiam, entretanto, tambem servir para este 
fim os mappas do Instituto Geologico e Geographíco, mar 
cando nelles a superfície occupada pelas florestas parti 
culares e estaduaes. A superfície. exploravel, annualmen 
te, devia ser determinada em proporção com a superficie 
total e a idade da floresta do mesmo dono. 

Ha paizes que asseguram o reflorestamento por uma 
garantia monetarIa proporcional á superficie explorada, 
depositada na caixa do Thesouro do Estado, com a qual, 
no caso de negligenciar o reflorestamento, as autoridades 
estaduaes acabarão a plantação; outros paizes não exi 
gem garantias, mas multam a omissão do reflorestamento. 

As florestas de valor, destruídas pela exploração ir 
racional e assim diminuidas em valor, deviam ser melho 
radas, restabelecendo-se e favorecendo-se as especies mais 
nobres das arvores. Os terrenos abandonados, depois de 
se tornarem exha ustos pela agricultura, deviam ser re 
florestados com protecção publica e estrictamente prohibí 
da a derrubada, para a agricultura de florestas cujo solo 
não seja continuamente proprio para plantações agrícolas. 

Caso o proprietarío quizesse transformar uma par 
cella da floresta de sua propriedade em lavoura, tal cou 
sa só devia ser permittida no caso de o mesmo reflorestar 
um terreno de igual superficie, mas exhausto, desvalo 
rizado. 

Todas as florestas têm utilidade publica, todas as flo 
restas modificam mais ou menos o clima, moderam o es 
coamento das aguas pluviaes, sustentam as fontes dos rios 
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e córregos, quebram a força dos ventos, _protegem o solo 
contra a erosão, impedem o perigo de avalanches de pe 
dra, ligam o solo arenoso, têm grande influencia sobre 
a salubridade publica, têm utilidades estrategicas e, last 
but not leasi, são um factor extraordinario de belleza nu 
ma região. 

Todas as florestas têm alguns destes alvos, ás vezes 
longinquos, mas ha casos em que a utilidade publica é fri 
santemente especial e proxima. Seu unico fim é a defesa 
dum objecto de cultura. Estas são as florestas protecto 
ras, de cuja existencia depende o bom funccionamento dum 
objecto cultural, a existencia de estradas de rodagens e 
estradas de ferro, terras e cultura, regime de aguas, etc .. 
Um bom _exemplo é a nossa "Estrada do Mar". Devasta 
das as florestas vizinhas desta importante via de com 
munícação, logo seria a mesma inutilizada para o trafego. 

Sendo estas florestas uma necessidade publica, é evi 
dente que lei deva prever a sua exploração, devendo ser 
esta estrictamente regularizada a uma escala mínima e 
inevitavel sob o ponto-de-vista cultural da floresta, por-. 
que uma exploração excessiva pôde ter consequencias ca 
tastrophicas. 

Um 'aspecto interessante da devastação nos revela a 
relação entre a superficie das florestas do Brasil e dos 
Estados Unidos. O Brasil tem 6. 683,833 alqueires cober 
tos com florestas e capoeiras (Recenseamento de 1934); 
os E.E. U.U, entretanto, mais ou menos a metade, si bem 
que originalmente a superficie occupada pelas florestas 
em ambos os "paizes era mais ou menos igual; mas, em 
quanto o Brasil derrubava uma porcentagem insignifican 
te, os E.E. U.U. exploravam cêrca de 40 7o da sua essen 
eia florestal, sem replantai-a. Esta nossa situação favo 
ravel é, porém, apenas apparente, sendo a parte explo 
rada das costas, onde só os declives das montanhas deram 
refugio ás florestas; entretanto, na terra aproveitavel 

. para .a agricultura foram derrubadas e exploradas· assim; 
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também, na visínhança dos centros habitados e das es 
tradas de ferro. O grosso das florestas situadas longe dos 
centros industriaes e sem meios de transporte, estradas de 
ferro e de rodagem, torna-se inexploravel, não sendo, por 
tanto, destruído. 

As florestas virgens dos E. E. U. U. tinham. cobertas 
uma superfície de 330 milhões de hectares, dos quaes exis 
tem, por emquanto, 50.000 Ha.; mas a superficie actual 
com arvoredo é de 187 milhões de hectares, pouco mais 
ou menos; 32 milhões de Ha., foram destruídos sem que 
a sua superficie fosse empregada para qualquer cultura. 
Nem toda a superfície arborisada, porém, póde ser con 
siderada como floresta sob o ponto-de-vista technico. Cêr 
ca de 30 milhões de hectares têm florestas improducti 
vas, com arvoredo improprio para qualquer fim technico. 

O grande interêsse que tem a industria nas flores 
tas como fonte de matéria prima, e mais ainda o interesse 
publico que surge com a influencia das florestas sobre o 
clima dum paíz, nos impõem o dever de nos occuparmos 
com a política florestal profundamente. Em geral, as ca 
tastrophes inesperadas estremecem a opinião publica, que 
reclama providencias afim de evitar, o mais que fôr pos 
sivel, taes desastres para o futuro, mas fica indolente e 
não emocionada em caso de perigo lento e longínquo, si 
bem que ponham em perigo a própria patria, Por 
isso, a ignorancía e o egoísmo individual devem ser freia 
dos pelas providencias legislativas mais energicas. 
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