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A R T I G O 

EXTRAHIDO DAS ACTAá 

DA 

ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS 

DA SESSÍO DE 6 DE ABRIL, D*E 1 8 3 7 . 

D< 'elermina a Academia Real das Sciencias, que 
xeja impresso á sua custa, e 'debaixo do seu privi
legio , na Collecção de Noticias para a Historia 
e Geografia das Nações Ultramarinas, o manus-
'cripto intitulado Tratado sobre a demarcação 
dos limites da America Meridional , entre os 
Ministros de SS. MM. Fidelissima e Catholica, 

-que lhe foi confiado pelo Ex.mo Snr. Conde de La-, 
mradio. 

Jgnacio Antônio da Fonseca Beneviâes, 

Servindo de Secretario. 





ADVERTÊNCIA. 

endo o Snr. Arcebispo Patriarcha Eleito apresen
tado á Academia da parte do Snr. Conde de Lavra-
dio hum Manuscrito intitulado Tratado sobre a 
Demarcação dos Limites na America Meridional 
para ser impresso se disso se julgasse digno -, com 
muita satisfação aceitou a Academia este importante 
brinde de S. Ex.1, e desejando publica-lo com a 
maior brevidade possível, determinou, que se impri
misse pelo original; i*to se fez, e forçoso he con
fessar, que demorada ia a impressão por diversos 
motivos attendiveis • porem não podendo o Snr. Con
de , por motivos independentes da sua vontade, 
conservar por muito tempo na Academia o original, 
que lhe confiou, assim lh'o fez saber. Na presença 
de circumstancias tão apuradas não havia a escolher 
senão de duas cousas huma, abandonar a idêa da 
impressão ou faze-la rapidissimamente; adoptou a 
Academia este ultimo expediente-, e julgamos, que 
fez o que devia; porque a importância dos factos 
contidos no Manuscrito, particularmente os factos 
geographicos, que julgamos serem ainda hoje os úni
cos, que possuímos d'aquelles vastos e riquíssimos 
paizes, relevará quaesquer imperfeisÓes, que se pos-
são encontrar na sua impressão. 

* 



Imprimio-se pois fielmente o Diário da Demar
cação dos Limites, e entregou-se logo a S. Ex. o 
Manuscrito: por conseqüência foi só depois de im
presso, que se pôde tratar de llje fazer huma revisão, 
conveniente : resolvea a Academia encarregar-nos desa
ta tarefa na parte astronômica , recommendando-nos 
a maior brevidade possível; isso.fizemos, e do resul
tado de nossos trabalhos vamos dar a conta devida, 
servindo para desculpa dos defeitos, qae se lhes en
contrar, a escacez do tempo empregado, e a curuza 
de nossa intelligcnçi**,. 



REFLEXÕES 

At cerca de álqwmas irregularidades, inadverUn-
" cia% e inexacüdôss, que se encontrão no Li rio 

úr: Trabalhos da Demarcação dos Limites d;s 
'•" iJominhs de PorL:"ai e Hespanha na America 

Meridional". 

i]%l to h'é necessário- ler muitas paginas do presente 
Diário para logo se conhecer, que a pessoa*encarre* 
ígada de o redigir, era mui pouCo idônea pata lruna 
tai mister; por quanto alem dos grosseiros erros or-
íhographicoj*, que no Manuscrito se encontrarão*, e 
que podèrião attribuir-se ao còpista, nota-se huma 
péssima redacção, descripç6es incompletas e moncr-
tonas, e a terminologia empregada nos âssumptos 
«científicos a mais imprópria. Causa por tanto gran
de pena, e talvez raiva o ver, c*ue tendo-se gasto tão 
enormes soturnas com as expedições, que executarão 
estes trabalhos, não houvesse o bom juizo na esco
lha dos homens, que as devião formar, preferindo-
se os mais entendidos nos diversos ramos das scien-
cias naruraes, a fim de que as cousas , que vissem 
aaquelles remotos,p.iizes-, nos chegassem descrrpttrs 

* a 
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com mais clareza e exactidão, e os productos naru
raes classificados tão apropriadamente quanto o per-
mittisse então o estado da sciencia. Infelizmente na
da disto se fez, o que aliás era obvio assim fazer-se, 
e para maior desgraça cousa alguma se publicou des
tes importantes trabalhos, os quaes correctos então 
por seus próprios autores , chegarião mais perfeitos 
ao conhecimento do publico, do que resultaria maior 
honra para os Monarchas dos dous paizes, gloria 
mais completa para os autores, e muita mais utili
dade geral. 

A parte astronômica não ha duvida, que foi 
desempenhada o melhor, que era possivel naquelles 
tempos, em que a sciencia não possuia os delicados 
meios de observação, qye emprega actualmente: por 
isso os factos de observação merecem unicamente 
aquella confiança, que de taes meios se pode espe
rar. 

Estabelecido pois o conceito, que nos devem os 
factos observados e as epochas, em jque tiverão lu
gar, não resta outra, cousa a fazer, senão calcular 
para essastepochas pelas actuaes Taboas Astronômi
cas, e pelos Catálogos mais acreditados os lugares 
dos astros e phenomenos celestes então observados, 
refazer com estes elementos perfeitos todos os cálcu
los, e rectificar com os resultados obtidos aquelles, 
que se encontrarem no Diário. 

Tal he o programma geral a desenvolver, de 
buma parte do qual apenas podemos tratar pelos mo
tivos acima expostos, os quaes somente nos permit-
tirão refazer os lugares de todas as Estrellas obser
vadas, servindo-nos do Catalogo de Piazzi e das 
Taboas de Refracçôes médias, que vem nos últimos 
annos do Conhecimento dos Tempos; verificar os 
resultados, que mostra o Diário- emendar muitos 



nomes de Estrellas, e Constellações, etc. e t c ; dei
xando para outra occasiao, em que tenhamos o tem
po preciso, o refizer os lugares do Sol, os Eclipses 
da Lua, e dos Sarellites de Júpiter, e verificar os 
resultados do Diário deduzidos destas observações. 

Sendo o objecto d'hum Diário referir fielmente 
as cousas pela ordem, que succedem, e descrever os 
trabalhos, que se executão, com individuaçãó e cla
reza , ver-se-ha, no que passamos a expor, que? pou
co se attendeo a isto: com efFeito desde pag.43 até 
5-3 se nota huma grande confusão de datas; por
quanto na pag.43 aclia-se o titulo do Livro, que ha 
de servir para o Diário, aberto.com a data de 20 
de Dezembro de 175**2,, o que parece inculcar, que 
os trabalhos da Demarcação começarão neste dia; 
porem na pag. 45- declarando-se, que habitarão1 o 
Campo de Castilhos desde 25- de Agosto até 23 de 
Dezembro, em que delle sahirao, devia então o diá
rio começar no dia 25" de Agosto; mas ide que an-
no ? felizmente na pag. £3 se declara o anno, em 
que comreçou>a Demarcação, porquanto ali se lê o 
seguinte — no dia 31 se descançou, como também 
no 1." e 2. dia de Janeiro de 175*3 — ^e portanto 
fora de duvida, que as observações astronômicas, 
que sé achão a pag. 48 , 49, 52, forão feitas no an
no de 1752. 

Pag. 48. 
> . 

A maneira como estas observações estão regis
tradas sendo hum pouco confusa, por isso as apre
sentamos segundo o uso dos astrônomos. 

http://aberto.com
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I75'i — Novemb. — Alt. mer. app. ..Luix 

Dia 9-—© - • • • - 73 23' of'—-Lat.?j 
t i — - © . , ,- . 74 i 30 — dita ?• 
12 _ . 0~ : . . . 74 15- 4j* —"dirá ? 
n—-Markab . . . .42^,14 rO — dita ? 
12 — y do Pegaso., Algenib 42 17 o — dita ? 

Estas observações forão feitas com o Quarto de Cir
culo do P. Panigai, e devem corrigir-se de 23 <T3"ç. 

.Ni?. Não se pode concluir im-nediaíainente des
ta observação a Latitude, parque não se declara se 
3 correcção acima ,--que provavelmente he o erro de 
colimação, • he additiva ou suhtractiva ; com tudo 
pelo que.se diz mais abaixo a respeito- da Altura do 
Monte Castilhos ser -de 30 toezas, se conclue», que 
a correcção he subtractiva; porquanto os ângulos da 
Base medida tendo sido ohservados com o mesmo 
Quadrante , só diminuindo-1'hes a dita correcção, *.he 
que pode achar-se a dita Altura, o que facilmente 
se pode verificar, usando dos seguintes ciados 

À =*4° 24' <S",-; B = í ° i* 6 ' ' , - ; C =a 0° -7',o",o;Ease = 48toezas 

donde se deduz Alt. ""=• 29,943 ou prox. =** 30 toezas. 
Se pois o erro de colimação he subtractivo, te

remos 

Lat. pela Alt. mer, de Markab — 34 18'42" S 
d.a d.* de Algenib — 34 20 1 S 

Pag. 49. 

As Alt. Corresp. do dia 16 de Novembro de 
1792 dão 
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He possível que o resultado das Alt. Corresp. 
do dia 17 seja exacro; mas as epochas correspon
dentes da tarde forãO horrivelmente copiadas no 
Diário, e nada se pode dellas concluir. 

A Alt. mer. do Sol do'dia 16 não se sabe de 
qual limbo foi: o erro de coiiiT-iação lie de suppor, 
que seja o mesmo da pag.. 48. g-r KS^.VO mt^ 

Na indicação dos gráos; ha o erro typograpbico 
de 1 em lugar de o*, e o symbolo de Júpiter, que he 
Tff está indicado por erro pelo algarismo 4. > 

>• 2 o ; : ; j - ' t ; - .:;•:> < : ^ 0 i::,-,.!.r.; . . Í - * J . ' ' • ' • ' • Í 

-Z! •?•,('.:'•.:•••*- -o -;VÍÍ7 Pag.^ív.n ' Í ; - ' : '* . ÍKV.- ' Í • :. ' i c l s 
< • - ' . . ! £ • • .-.Ir - i i - ; t ••' • :. : - - "--

• r> 175"*—.Dezembro.-«-Alt. mer . app*. '.-.<?• 
.•. **e! 

Dia 26 — Aldebaran 40 o 4 ' a " — Lat . 34 o 22 ' 4 3 " S 

d."—Rigel . 64 32 o —dita 34 22 43 S 

27— "©•• - - • 79 35' ° —,di-a ? 

' • • ' V Í 

JV2T. Se o Quarto de Circulo foi guardado e con--
duzido com cuidado~na viagem, hé provável, <jue o 
erro de colimação fossp o mesmo, e neste caso as 
Latitudes obtidas pela observação-das= Estrellas se-
ião as que acima, referimos. 

Pag. 5-4.. 

iyjj—Janeiro—Alt-mer. app.. v r 
- f í ' •-• '"- k. 

Dia fí— ©• . . 78' 3?' 45" — L a t . ~ ? 
7 — ©7 . 78 27 45: — dita — ? 

. ; £ - — © . . •. ••. . .^. . 7 8 - 1 9 ,30 — di ta—? 



"'Destas observações concluirão, que era a Lat. med. 
34 3° P ' s* 

'"'<*• ™.. "'™r P-g-r-

De todas as observações de Alt. mer , que se 
éncontrão desde pag. 57 até 78 , não se podem de
duzir com certeza as Latitudes dos lugares, porque 
falta conhecer o erro do instrumento, como expres
samente se declara no fim de pag. 57 ; porém como 
em todo o Diário desta primeira partida nada se diz 
sobre a determinação deste erro, continuaremos a 
admirtir forçadamente , que o erro de colimação 
*=: — 23' 5-3", 5*, por conseqüência as Latitudes de
duzidas até pag. 78 não nos devem merecer huma 
inteira confiança. 

Pag- S7> 

1753 —Janeiro — Alt. mer. app. 

Dia 1 ? — © . 77a 31'30"— Lat. — ? 

Pag, 3r8. 

Dia 16 — Rigel 64 50 30 — Lat. — 34 4 12 S 

Pag. 5-9. 

Dia 17 — Procyon $0 32 30 — Lat.-—34 2 37 S 

Pag. 60. 

Dia 19 — Sírio 75* -78 o — -Lati — 30 fo 46 S 
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NB. Pelo caminho feito desde o dia 17 até 19 
se mostra queesta Latitude he falsa; portanto ou a 
observação foi multo mal feita, ou houve leitura ou 
registro errado. (, 

As Air. Corresp. de Procyon forão observadas 
com pouca perfeição, com tudo deltas se deduz, que 
Pass. mer, ~ 11" 30' $6", 3-

Pag- 6u -» P; 

Dia 20--— © . 76o f6'30''— Lat, > 

NB. As Alt. Corresp. do Sol não forão muito 
bem observadas, deve desprezar-se a 3, correspon
dente, e as restantes dão 

M. D. Incor. =: I2h 5', 57'', 6 

Dia 2 1 — Rigel 6e 18 45- — Lat.— 33" 25'f^S 
d.°—Aldebaran 40 41 o—d.* —33 34 39S 

^ ,)-, Pag. 62. 

Dia 22—£)" 76 45- 20 — Lat. — f 

2 3 - 0 76 23 45 - d.1 — ? 

Pag. 63. 

Dia 2? —Rigel éc 39 30 —Lat.—33 15- 12 S 
d.u —Bellatrix . J I 4 o — d. —33 14 26 S 
26 —Rigel 6f 47 30— d."—33 7 I Í S 
d.° — Bellatrix 51 12 o — d . —33 6 26 S 
As Alt. Corresp. de 1 d'Orion observadas no 

dia 26 tem muitos erros typographicos, e devem 
lêr-se assim 

* * 
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Antes de pass, Alt. ' Depois de pass. 

7 h tf 1%n. _ 4 t T « 4 7 ' o" xoh 2j Si" 
„ fj 2 0 . 46 12 30 » 20 41 
» 5-3 24 46 14 3 0 - » 18 35* 
-> 56 20 46* 39 o - « 15" 4* 

5-9 36 46 57 o r » 12 2^ »* 

Dellas se deduz Pass. Mer. = 9h 6' o", 7 
Eraers. do i." Satell. de %— — n 1? 53 *° 

Pag. 64. 

175:3. Janeiro—-Alt. mer. app.» 

Dia 27—© . ff 59* o'' — Lat. — ? 

Pag. 65*. 

Dia 29 — jã 75 32 45- — Lat. — ? 
3 ° — © 75 15" -O— <-"" — ? 

Pag. 66: 

1753 — Fevereiro — Alt. mer. app. 

Dia 1—© 74 4$ o— d.a—? 

Pag. 68. 

175-3 — Março — Alt. mer. app. 

Dia 17 — O . 5*9 4 o — d." — ? 

n.-J 
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Pag. 69. 

175-3 —Março —Alt. m"' aPP* 
• • - . - -

Dia 17 —Sírio 74° 14' 30" — L a t . - 3 2 " 34' 17" S 

Pag. 71. . _-.».!- ;/i . .. 

175/3 — Fevereiro.-— Alt,.mer. app,. 

Dia 16 — Bellatrix 5:0 57 o — Lar.—33 21 27 S 
17 — "0" . 70 22 30— d. —? 

h— >J.r-V "O . 0 ' ' í»"0 
Pag. 72. 

•: *-od* Vs-?-- 8s ;.;b,,-, .0 o ,*,:*-'».'> AV 
.175-3 — Março — Alt. men, app. ••; ; 

Dia 10 — Sírio 74 48 o — Lat,—32 o 46 S 
or- '-1' i ÍJ >: "B'; oi 

NB.irA Alt-, mer, de Sjrio, que se acha na pag. 
-69 <he 47o 14 30', a qtjal, daria a Lat. 59o.34' 5-4'', 
<jueo[>eabsjjr»da considerando o paiz em queseope-
xava; copiou-se portanto mal no Diário esta obser
vação; se'-examinarmos a'observação da Al*, mer. 
de Sifio do dia? IQ de • Marços, <*ue se acha ha pag. 
7 2 , logo se vê que o engano foi escrever 47 em, lu
gar de 74; he por isto que adoptamos na pag. 63 a 
Alt. mer. = 74o 14' jo" .^ . . 

•*••;• •,•>;•: Pag. 74. •• ---*:> ri 

1753 "" Fêv-ereiro — Alt» mer. app. ; <• 1 

Dia22— 0 . 69 3 o — Lat.— ? 
23—-Sirio. r 7P 14 a—dita-—31 34.46? 
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Pag. 77-

Dia 27 - Procyon SÍ 13' ? " - L a t ' - i 1 " 2Z' 2 " S 

ÍV7?. As Alt. Corresp. de Procyon estão sofríveis, 
ç dellas se deduz 

Pass. Mer. = 8h 39' 34'', 3 
Emers. do CSat . de w=f 55' 48*-° 

Pag. 78» 

Dia 28 — *© „. 67 3 o—Lat. —? 

NB. As Alt. Corresp. do dia 28 estão boas, et 
dellas se deduz' '<" .-""' '% 

M, D. Incor. = i-ih ,78' 50",5; 

Pelb que se Té a pag. 79 e 80 parece fora de-
duvida, que a expedição-se retirou para o Rincão pró
ximo da Lagoa de Meny perto do Rio Grande; e 
como esta. retirada começou no dia 2 de Março de 
175-3, ^e ^ e suppor também, que as observações fei
ras nos dias 10 e 17 de Março, que se achão a pag-, 
72, 68, e 69 fossem feitas em alguns pontos de 
retirada.. 

Pag. 86.. 

1753 — Abril — Alt. mer.. app* 

D i a 8 - © j 3 6 o— Lat.—29 28 37Si* 

NB, No Diário acha-se esta Lat., mas não se 
declara qual dos limbos foi o observado.. - 5 
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" Pag. 87. 

i75'9 —Abril —Alt. mer- aPP* 

Dia 9 — Pollux 31" 5*8' 30"—Lar. — 29" 32' 2o'/S 
d.1' —Regulo 47 251 o—dita —29 33 9S 

NB. Estas Latitudes e as seguintes aehão-se, at-
tendendo ao erro, que vem a pag. 101, que he de 
j " 30" subtracuvo.. 

Pag. 88. .' 

Dia lo-Regulo 47 12 30—Lat. — 29 45* 38S 

2 t ,; - ?3g. 87. 

A Lat. do dia n de Abril ou 29o 5-5-' 20'" não 
se pode verificar; porque faltao as observações don
de foi deduzida. 

Pag. o.u 

As- observações do dia 12 de Outubro estão 
boas; porém falta-lhe declarar em que dia teve lu
gar a Emersão do 1. Sar. de TJS, isto he, se foi 110 
dia 12 ou 13. 

As Alt» Corresp» do Sol dos dias 12 de Outu
bro e 29 de Setembro estão, boas. •„ 

Pag. 92. 
V . .1 

Dia 16 — Zosma 38 15- 30—Lat.—30 o 46 S 

NB. A respeito da var. d'agulha 14° 45*' N . E . 
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nada dizemos, porque o Diário não fornece elemen
to algum, que sirva para a verificar. 

Pag- 93-

1759— Abril - A l t . mer. app. 

Dia 17-Regulo . 46o50' o " - L a t , - 3 0 " 8' io"S 

Pag. 94. 

Dia 18—Regulo 46 45- 30—Lat.—30 12 40 S 
19— dito 46 39 o —dita —30*19 10S 

•*. 8- w. Pag- 95-

Dia 20 — Regulo 46 30 30 —Lat.—30 27 40 S 

Pag. 96. 

Dia 22 —Regulo 46 25" o —Lat. —30 33 j o S 

Pag. f)7. 

Dia 2 3 — 0 . 46 38 22 —Lat—30 37 7$? 
24 — Regulo 46 17 o — dita-—30 41 10 S 

NB. Faltou declarar que a ultima observação per
tencia ao dia 24. 

Pag. 98. 

Dia 2<r— © . 45' 5"0 29—Lat.—30 45" 5*2 S? 
26 —Regulo 47 7 o —dita—29 51 8S 

NB. Esta Lat. faz tanta diflèrença da» que, mos-
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tra e Diário, que por certo houve engano no regis
tro da alt. mer. 

• >* Pag. 99. 

; -. 175-9—Abril — Alt.: mer. app. 

Dia 29—Regulo 45°43' o"—Lat.—31" 1 5 ' n " S 

Pag. 104. 

175-9 — Maio — Alt. mer. app. • •'<• 'S< 

Dia 8—Regulo 45- 5-9 22 —Lat.— 30 5% 49S 

NB. Desde esta pag. até pag. 124 continuaremos 
a applicar a correcção, que vem a pag. 101, visto 
que o Diário não mostra outra, 0 que não julgamos 
exacto, porque he impossível que-o Instrumento se 
não resentisse dos abalos da conducção depois de 
tantos dias de viagem. .•-. > 

Pag. 105". '•<••• ; < 

Dia 9 — Regulo" 46 7 o—Lat.—30 5*1 10 S 
10— dito 46 15- 52 — dita—30 42 18 S 

Pag. 107. 

Dia 14 —Regulo 46 38 13 —Lat.—30 19 yé-S 

Pag. 108. 

Dia 15' — Regulo : 46 4$ 33—Lat. —30 12 35 S 
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Pag. 109. 

175-9— M a i o — A l t* mer* *??' 

Dia 17 —Regulo 4 / 9' o"— La t . -2?"49 ' 8'S 

Pag. 117. 

Dia 25- — Zosma 38-40 o —Lat.—29 42 53 S 

NB. Esta Lat. fez 6' 37" de difFerença da que 
mostra o Diário, e talvez proceda da reflexão, que 
fizemos a pag. 104. 

Pag. 119. 

Dia 10 de Junho—© 37 22 o—Lat.—29 25* 35 S ? 
28 de Maio —Zõsma 38 54 o — dita—29 28 52 S 

NB. Nesta ultima Lat. acha-se também a diffe-
rença antecedente de 6' 36", he provável que prove
nha da mesma causa. 

- Pag. 121. -i 
r 
*••** * " * 

Dia 2 dejunlio—Denobole44 46 o—Lat.—2925' 17 S 

NB. Esta Lat. combina com a do Diário*, mas 
esta coincidência repentina he mais huma prova da 
necessidade de rectificar o Instrumento depois de ter 
feito jornada. 
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Pag. 131. 

175*9. Janeiro — Alt. mer. app. 

Dia 30—A de Tauro ou 
Nath 33°47'37"Lat. 27o-ri' 8"S 

£ de Tauro ou 
Corno Austral 41 11 9 dita 27 5"i 35" S 
a d'Orion ou 
Beltegueze 5-4 49 43 dita 27 50 30 S 
)• de Castor ou 
Tejatprior 39 37 13 dita 27 fi $ S 
ydePolluxou 

Alhena . 45-35-16 dita 27 5-0 43 S 
Dia 31—j& de Tauro ou 

s Nath 33 47 27 dita 27 5-1 19 S 
£ de Tauro 41 11 S dita 27 51 36 S 
ri de Castor 39 36 5*2 dita 27>fi 26 S 

» [i de Castor ou 
Tejatpost - 39 32 45- dita 27 5"i 38 S 

7 dePollux 45- 34 42 dita 27 5-1 17 S 
©_ . 45- 18 5-4 dita 27 5:2 21 S? 

f 

NB. Todas as Alt. mer. desde pag. 131 até pag. 
370 se achão correctas do erro do Instrumento co-
uno se declara a pag. 130 no principio. 

Pag. 132. 

vSegundo a hora em que teve lugar a Immersao 
do i.° Satellite de **£ e segundo os resultados das 
Alt. Corresp. dos dias 5- e 6, conclue-se, que a lm-
mers. teve lugar ás iz'i if 5-2' de T» V., o que faz 
bastante differença do resultado do Diário, porém 
julgamos haver no Diário erro de copia. 
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As indicações therraometricas chamadas deReau-
mur apresentão-se sempre d'J uma maneira tão cele
bre em todo o Diário , que não he fácil saber-se o 
que dellas se deve julgar; parece-nos que os dous 
primeiros algarismos ou io são de mais, e que só 
se deve attender aos dous últimos, que sendo a es-; 
cala de Reaumur mostrão temperaturas razoáveis. 

Pag. 139. 

175-9 — Fevereiro — Alt. mer. app. 

Dia 4~> de Pollux ou Alhena 45,l'37'46"Lat.27"48'i 3"S 
d.°--Procyon 5-6 22 13 dita 27 49 36 S 

Pag. 144» 

Dia 8—Bellatrix 5-6 11 37 Lat. 27 42 23 S 
d-° — Betelgeuze 54 5749 dita 27 42 24 S 
d-°—Procyon . 5623 14 dita 27 48 35-S 

NB. A terceira estrella ou não era Procyon ou a 
Alt. mer. se escreveo errada no Diário, porque a dif-
feiença não pode vir da Declinação. 

Pag. i 6 r . 

Dia 18—Alhena 46 o 2 Lat .27 25- 56 S 
d. — A de Geminis 45* 37 16 dita 21 26 26 S 
d.° — & do Cão Maior 

Gomeisa 53 4 8 5-2 dita 27 26 29 S 
d. — Procyon $6 44 5-3 dita 27 26 55 S 
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175'9 — Fevereiro — Alt. mer. app. 

Pag. 173. 

Dia 25' — H de Castor 4o"i4' '6"Lat. 27*10'T5,"R 
d." —A de Pollux 45- 5-3 34 dita 27 10 7 S 
d.' —ô do Cão menor 5-4 5- 17 dita 27 10 3 S 
d." —Procyon 57 o 37 dita 27 11 10 S 

Pag. 179. 

175-9 — Março — Alt. mer. app. 

Dia 3—Alhena 46 16 21—Lat.—27 9 36 S 
Gomeisa 5*4 6 4—dirá—27 9 16 S 
Procyon $7 1 32 —dita—27 10 44S 
p> de Câncer 52 56 47 —dita—27 9 8 S 

Pag. 204. 

No registro das observações para a determina
ção da Var. da agulha não ha duvida, que houverão 
erros de copia, com tudo talvez que a Var. media 
seja exacta. 

Dia 9— £ 2deGeminis — 
ou de Pollux 49 43 17—Lat.—27 9 33 S 

d."— £ de Geminis 
ou Mekbuda 41 5-7 44—dita—27 9 14 S 

d. — Procyon 57 2 4 — dita — 27 9 43 S 
Dia 12— Procyon 57 1 5-9—dita—27 9 48 S 

d."—/ide Câncer 5-2 5-7 14—dita—27 8 49 S 
Dia 30—Alhena . . 46 19 1 —dita—27 6 46 S 

d.'— Regulo 49 43 34—dita—27 9 2 S 
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Dia 2 de Abril 0 57' 3Ó '2o" -d i t a -27° 8'?6"S ? 
6 dito dito 5-6 4 44 —dita—27 10 o b 

11 dito dito 54 12 4 9 „ - dita—27 9 3 3 $ ? 
15- dito dito 5-2 46 24*—dita—27 9 8 S ? 
ió dito dito 5-22429 —dita—27 9 46 S ? 

NB. Nas Alt. Corresp. para a determinação da 
Var. da agulha nota-se erro talvez de copia na 2. e 
3, correspondente, todavia não duvidamos dos re
sultados que apresenta o Diário, porque o processo, 
he muito simples. Onde se lê Alt. 2 , deve ler-se: 
Março 2. 

Pàg. 205'-.. 

NB. Suppostos os dados do Diário para deter--
minar a Longitude Geographica, julgo haver hura 
pequeno erro no T . V. da Immers. do 3. Satellite, 
porquanto achei 14'* 38' 5-7" T . V . , e não 1411 38' 5-0" 
como mostra o Diário. 

Pag. 220.. 

NB. Diz-se no DiariO , que a Lat; do Povo de 
Corpos he de 27o 7' 49", e que a Var. da agulha 
era de 12° 35' 27", não duvidamos que isto assim 
fcsse, mas não se pode verificar, porque faltão as 
observações originaes. 

Pàg. 22T.; 

NB. Diz também o Diário, que se observou no-
Povo de Corpos a 13 de Junho a Immers, do i.° Sa
tellite de v< ás n h f 2 4 " T . V 
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Pag. 223. 

NB. Diz o Diário que a Lat. do acampamento 
era. de 26o 43 ' 25", mas como não mostra as obser
vações também se não pode verificar. 

Pag. 226., 

NB. Diz o Diário, que hum quarto de Iegoa ao 
S. da boca do rio Agurayaminim se observou a Lat. 
de 26o 13' 17". E que na boca do rio Itabó-rnini. se 
observou a Lat. do 26o 7' 28" Não podemos veri
ficar nem huma nem outra, porque não mostra o. 
Diário as observações. 

Pag. 227. 

NB Diz o Diário que no dia 4 de Julho de 175-9 
por Alt. mer. do Sol, se achou ser a Lat. da Ilha 
Paranambú-guasu na ponta , que faz voltando a N» 
de 22o 5"9' 29" ; também não ha observações com 
que se possa verificar. 

Pag. 230, e 231. 

NB. Do mesmo modo não podemos verificar as 
Lat. que o Diário mostra nestas paginas, porque não 
ha as observações. 

Pag. 225,. 

NB. Para determinar a Var. da agulha se os 
dados estão certos, a ultima Var. deve ser 12° 42' 30" 
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Pag. 25-6. 

175-9— Julho e Agosto —Alt . mer. app. 

Dia 2 3 — ©_ 45-'22'17''—Lat.—2? 3 ? ' 3 3 " s ? 

1 — 0 46 6 i r — d i t a — ? 
7 — Al-Tair 56 9 37— dita — 25" 35- 5-38 
8— atd*Ophiu-

coRasalague5'i 39 27—dita — 25" 36 11S 
^ de Hercules 39 16 5-0—-dita —25' 36 2 S 

NB. Segundo os dados do Diário para determi
nar a Longitude Geographica achámos Emers. do 1. 
Sat. de % ás ioh 5-'4'' T . V , o que faz alguma dif-
ferença do Diário, e talvez seja erro de copia. 

Pag. 25-9. 

175-9 — Outubro—Alt . mer. app. 

Dia 9—GdeAntinoo 66" 8'37''Lat. 2 ^ 2 3 ' 3''S 
7 doCysne ouSadr 25- 9 17 dita 25 23 7 S 
n do Pegaso Matar 35- 40 27 dita 25 23 6 S 
e do Pegaso Enif 5-5- 50 34 dita 25- 23 25- S 
P> do Pegaso Scheat 37 50 17 dita 25 24 16 S 

Pag. 262. 

Dia 11—$ de Delphim 
Rotanev . 5 - 1 4 ^ Lat. 25- 10 A$ 

7 de Delphim . 49 34 37 dita 25- 10 18 S 
-. de Pegaso Enif 56 3 20 dita 25- 10 38 S 
Ti de Pegaso Matar 35 5-2 2 dita 25- 11 30 S 
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Pag." 265'.; 

Dia 13—sdePegasoEnif 5-6" rj'43''Lat. 24*5-8' ij"S 
n de Pegaso Matar 36 5- 37 dita 24 5-7 57 S. 
« de Aquário ou 

.Sadalmelik , 66 31 13 dita 24 5"8 16 S 

Pag. 269. 

•f.75'9 — Outubro e Novembro — Alt. mer. app. 

Dia 16—e de Pegaso Enif 5-6 29 22 Lat. 24 44 36 S 
5-—nde Pegaso Ma

tar . '36 18 5-3 dita 24 44 38 S 
a de Aquário. 66 45* 13 dita 24 44 15-S 
ji do Pegaso Scheat 38 30 32 dita 24 43 59 S 
7 do Pegas. Algenib 5-1 24 $1 dita 24 45- 36 S 
n do Pegaso Matar 36 1-9 1 dita 24 44 30 S 
a de Andromeda ou 

Sirrah 37 31 9 dito 24 44 5-58 

NB, Nota-se que nas observações do dia 5- de 
Novembro apparecem duas Alt. mer. da mesma es
treita n de Pegaso; talvez houvessem dous Quadran-
tes, e que com ambos fosse observada. 

Pag. 276. '".'A 
> 

Os dados de observação para determinar a Var. 
da agulha estão certos, assim como os resultados. 
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Pag. 277. 

j ^ p — Outubro — Alt. mer. app. 

Dia 18—n do Pegaso 36' 34' 25-" Lat. 24 29' 7''S 
H do Pegaso 38 44 f dita 24 30. 27 S 
e do Pegaso 5-6 44 27 dita 24 29 32 S 
3 do Pegaso seq. 60 o 20 dita 24 27 33 S 
Markab . . 51 36 35- dita 24 29 40 S 

ad'Orion, Belte-
geuze . . . 5-8 11 5-7 dita 24 28 13 S 

^ d5Orion, Alni-
3 tak . , 67 38 11 dita 24 27 5-7 S 
JJ de Castor,Tejat-

post 42 5*6 37 dita 24 27 37 S 
Aldebaran 49 31 5-3 dita 24 28 5-4 S 
«. d'Orion 58 12 8 dita 24 27 56 S 
£: d'Orion . 67 38 13 dita 24 27 35- S 
7de Pollux, Alhene 48 58 32 dirá 24 27 19 S 
£ do Cão menor 

ou Gomeisa 5-6 47 6 dita 24 28 6 S 
» 

NB. A estrella designada no Diário por a de 
Aquário devia segundo a sua Alt. mer., e Lat. delia 
deduzida ter huma Declinação de 5-° 32' N. proxi-
mamente; porém não havendo na cohstellação de 
Aquário estrella , que possa ter huma tal Declina
ção, he evidente, que ha no Diário ou erro de co
pia ou de indicação; talvez que fosse observada a 
estrella 3 do Pegaso seq. da 8.' grandeza , porque he 
das que achei, que mais se ajustava cora os dados 
do Diário, e por pertencer á constellação, da qual 
se observarão algumas outras. Nas observações me-
ridianas deste dia apparecem observadas duas vezes 
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as mesmas estrellas « d'Oriot., e £ d'Oríon. Segun
do'os dados do DiariOipara a determinação da Lon
gitude Geographica achamos, que Eraers. do i,°Sat. 
de iff ás -7" 36' 58" T. V. . 

S Pag. 284, 

1759 —Julho —Air. mçXt aPP' 
- -n 

Dia ij"—©. . - 4-i1 5,'22".Lat-25,0S9' 3Í'S? 
Areturo . , 43 54 5-2 dita 25" 40 33 S 
£ de Bootes 49 35- 22 dita 25 38 5"o S 

"1Í:0',N Ârcturo. 43 54 46 dita 2$ 40 39 S 
£ de Bootes 49 35 28 dita 25 38 44 S 
-© 44 37 46 dka 25- 38 55" S ? 

Pag. 285-, 

Segundo os dados do Diário achamos, que 

Emers.do i.cSat. de*"/ra 21 d'Agost. 131*5:5-'n",2 T.V. 
dita do dito dite a 23 do dito 8 2433 ,2 dito 

v-.-n** vi- rij,o/í -- ' r 
Pag. 287. 

NB. Na copia das Air. Corresp. para a determi
nação da Var. da agulha houve de certo, erro^ com 
tudo talvez que o resultado esteja exacto. 

,.«-i'~*k 
:.;b * Pag. 288.. ,,;,-£,! 

•)b .1 
1759 — Setembro — Alt. mer. app. 

. 1 / . 
Dia 1—« da Lyra,Wega 25-°467 3" Lat. 25:" 41' 26" S 

2 - © . , j 6 . *8 1.3 dita ?f 
"*r» ' F ?p -W 
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Fia 2 — A dó Cysne, Al- „ „ c 

birêo . . 3 6 V i , 3 7 " ^ t - 2 5 4^ 33'S, 
-i"'í y da Águia, Tara-

zed. 5'4 17 * <-ita 2? 4* n & 
et da Lyra 25- 46 37 dita 2j 40 52 b 

6 - 0 - 5.7 36.52 dita? 
7 da Águia . 5-4 16 55 dita 25-41 1» b 
« da Coroa Boreal, 

Gemma 36 47 40 dita 25 41 IO S 
13— © 60 16 14 dita ? 

© 61 49 1 dita ? 

NB. As Alt. mer. do Sol do dia 13 são incom
patíveis : huma dellas he falsa. 

Pag. 308. 

Os dados e resultados para determinar a Var. 
da agulha estão exactos. 

Pag. 309. 

175^ — Novembro — Alt. mer. app. 

Dia 25—A de Androme-
da, Mirach 30 6 7 Lat. 25-35-.' 43 S 

a de Aries, Há- -
mal . 42 6 51 dita 25* 35 5-3 S 

28—£ de Aries, She-
ratan 44''48' 37 dita 25- 35- 29 S 

ri de Pleidas, 
Aloyon 41 5 27 dita 25: 35- 24 S 

Austral de Lys 38 10 33 dita 25 35- 46 S 
y d'Orion, Bel

latrix , 58 1$ 31 dita 251,35 30 S 
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DiaaS—S d'Orion, Min
ta ka . . u 64 5,4'»41" La t. if 35" 39" S 

£ de Perséo 33 16 42 dita 25- 36 6 S 
Aldebaran . 48 25* 18 dita 25 3? 32 S 
s d'Orion, Al-

nilam , . 6y 47.22 dita 2$ 35* 38 S 
Ç d»Orion, AI- r * 
>, nirak . . 66 30 22 dita 25 r|í*" 27 S 
a d^r ion, Be- --o",. • »«/< •»*.. •,,»' 
*? teigeuze , . . 5 7 4 5*7 dita 25- 35- 14 S 

*» r,. 
^N'B. A estrella Austral de Lys não a encontrei 
tio Catalogo de Piazzi, e por isso tirei o lugar delia 
do Catalogo de Flamsteed. 

Segundo os'dados do Diário para a determina-
•ç/ão-da Longitude Gsograpbica, acha-se Emmers. do 
•i>° Sat..tff 7h j$'c26",3>T. V-

•ftg- 3^-

Os dados e resultados das observações para a 
determinação da Var. da agulha estão exactos. 

1759*—Dezembro — ^*' m e r ' aPP-

"Dia 21-—'Aldebaran 48 18 1 Lat** 25" 42 49 S 
7 d'Orion 5-8 12 31 dita 25- 41 30 S 
^ d'Orion '64 48 36 dita 25- 41 44 S 
ot d'Orion , . 56 5-9 21 dita 25" 40 5"o S 
a daBaléa, Men- *'i ' s* uiV 

* kab i 61 11 23 dita 25" 41 37 S 
e d'Orion 65" 41 1 dita 25* 41 5-9 S 
Alcyone . 40 59 19 dita 25- 41 32 S 
AdeTauro, Nath 3*r 5-7 44 dita 25" 41; r9 S 
.£ -íPOr-ion * .'66 24 5-4 dita 25:. 40 55 S 
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Dia 21-Austral de Lys 38° $' 7''Lat. 25""4 ' ' "" f 
Aldebaran 48 19 2 data 25 41 48. o 

Pag, 324. 

Lat. da Candelária 27 27 18 S? 
Var. da agulha . . . 12 I o ? 
Lat. do Povo de S. José .. 27 48 17 S ? 
Dita do dito dos Apóstolos 27 54 43 S ? 
Dita do dito da Conceição .. 27 5:8 44 S ? 
Dita do Paço defronte do Povo de 

S. Nicoláo , m 28 3 13 S? 
Var, da agulha , .. * . 12 54. *jo . ? 

NB. Todos estes resultados podem estar exactos, 
mas não, temos observações para os verificar o.mes* 
mo dizemos dos resultados das observações feitas era, 
outros pontos, 

Pag- 373-

175*3 — Novembro — Alt. mer. vèr..< 

Dia 11—a de Andrcm. 
.Sirrah 39 19 39 Lat. 22 57 13 S 

y do Pegaso, 
Algenib 53 15 16 dita 22 5-6 29 S 

Pag- 375-

Dia 12—« do Pegaso, 
Markab 5-3 18 5:0. dita 22 48 20'S 

Pag. 382. 

Dia 16—c.de Androm. 39 35 4 Q dita 22 41 12 S 
y do Pegaso 53 31 6 dita 22 40 39 S 
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Pag. 390. 

Dia 19—-et de Androm, 4Q0,. $',,41" L^t.v22t' 11' i i " S 
y do Pegaso * 5-4 ' o 7 dita 22 11 38 S 

Kl 1 , 'i •iC 

Pag. 399. 
,,r ' • * h r j . . ,[/j *-h -<n : ''•" 

Dia 22—a de Androm. 4Çr 35 42 dirá 21 41 10 S 
y do Pegaso 5-4 30 <*$ .dita 21 41 7 S 

Pag. 409. 

Dia 25—/"> de Androm. 
yt 4- Mirak «£. . 3 4 ^ 4 . 2 4 ^ ^ 2 1 27 43 S 

Pag. 417. 

Dk 29—& de Androm,.34 48 26 _ditaf20 53 41 (S 

.P ag- 439-

1753,-— Dezembro— Alt. mer. ver. ^ .,;. T 

Dia 4—a de Androm. 42 12^6 Lar. 20 4 á S 
c3 Í sr > do Pegaso . 5"# 7^26^1*3 20 4 19 S 

P'ag- 433-

Dia 5—£ de Androm.. 35; 57,38 dita 19 5"o 29 S 
AÍdebaran . 5:4 iõ 39 díta 19 50 8 S 

Pag.x 441. 

Dia 8—/J de Androm. 36 10 31 dita 19 31 36 S 
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Pag. -4f4* 

DiáM-fla^Ahdróín; 36^45' &'•&* lf "í °"S 

-r : 1 . : í . J i a •** *" ;•»-•• • <-•* i » - ! ^ 

Pag. 460. 

Dia 19—2" da Mosea 45' 7 <5 dita 18 39 37 S 
Algol', V .3i>2i ' ' S dita- 18 38 59 S 
«de Persêo, < ' - ' o 1 -*•- *• 

Mirfak . 22 23. 31 dita 18 39 5 S 

Pag. 464. 

Dia 21—Algol l ! - . - j . r . 3i>32*5'*6 dita 18 27 5*8 S 

Pag. 477. 

Dia 28—AIdebaranr. -.45:6-25' 30 dita" 17 35'" 2-S 

Pàg. -47$. 

Dia 30—Algol-• -.l?; . 32 36 41- dita 17 23 5-8 S 
a. de Persêo . 23 39 16 dita 17 22 54 S 
a tloCocríeiróV V tr--. .*-!< -••--•,- ' 
cCapella 26 '5-4-3 dita^17 23 11 S 

•Pag. 484. 

"175-4 —Janeiro —Alt. mer. vèr.~ 

Dia 3—«. do Cocheiro 27 21 44 dita 16 55 30 S 
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Pag. 486. 
• * H i V Í V ) : *i vneO <»b » - ?£ f-i'. *" 

Dia 5-—Algol 33 i r 4 2 " L a t . t .6 ,4^'57 ' ,S 
'-''. ' ; í Í-IÍÍJ 0 f ?"> " > *I.t.-> i .... 

1 n,*> r Pflg. 488. . fi'ii; —> 
,;h o ?*? , n l í <•*• 

Dia 6—Procyon $7- 21 41 dita 16 48*5:2 S 
. !• ,.--. . : : í > 

NB. A Lar., que mostra o Diário deduzida da 
observação desta estrella, faz muita difFerença da 
que nós achámos , por isso algum erro de copia es
capou na. A-lt. mer. ver. ©u na Lat. delia deduzida. 

Pag. 491. .»!-' X' 

Dia 7—£ de Persêo 42 12 1 Lat. 16 40 $ S 
e de Persêo 34 2 44 dita 16 40 45- S 
Aldebaran 57 19 21 dita IÓ 41 18 S 
Alcyone . 49 .5-9'. 12 dita 16 41 21 S 

i r r - ' Pag. 494. jsr 
0' *1;fc K-* : : • •*•'* 

Dia 9—Algol . 33 36 23 dita 16 24; 16 S 
et de; Persíio, rm. 

Mirfak. 24 38 10 dita-16 24 o S 

Pag. ^47. 

I75'4 —Outubro —Alt . mer. ver. 

Dia 15'—et da Águia,, :••• -l> ". f ' „ 
•'S Al-Tair . 57 41 40- dita 24 3 5-6 S 

a do Cysne De- r* • 
»eb' . 21 31 4 dita: 24 4 23 S 



e-32 — 

Pag. £48. 

Dia 2 2 - * do Cysne 21*37'20' Lat. 23*5:8' 7*8 
4 i - « da Águia,*n ,t? - * » < • • ( 

Al-Tair 57 5* 5* 5"° d i r a 23 49 4^ S 
c - dita . 57 51Í o dita 23 si $() S 
7 - dita . f 7 í í o £-lta n *° 36 S 
8 - edita 57-58 -o. dita 2', 47 *6 S 
' 9 - dita 57 56 ° d i t a 23 49 3° ^ 

Pag. 548. 
. 1 . 

175-4 ^Setembro —Alt. mer. ver. 

Dia 27—* da Lyra . . . 27 37 2$ dita 23 48 17 S 
a da Águia 57 57 22 dita 23 48 14 S 

Pag. 55T. 

1754. — Novembro—Alt. mer. ver. 

Dia 4—r. do Pegaso, 
Matar 37 14 38 dita 23 49 9 S 

5--* o dito h , .^37 20 33 dita 23 43 14 S 
6— dito 37 27 58 dita 23 35 49 S 
8—A do Pegaso, f . ,ri 

Scheat 39 47 **6 dita 23 27 o S 
9. de Androm. 3S 48 $3 dita 23 27 37 S 

.•'V- Pag. 552. 

Dia 28—* de Androm. 38 5"6 n-di ta 23 20 19 S 
y do Pegaso ..52-50 45" dita 23 20 39 S 

29—a. de Androm. 38 45 43 dita 23 30 48 S 
y do Pegaso ^52 39 46 dita 23 31 39 S 
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NB. Não corregimos os lugares das Estrellas dos 
eífeitos da Aberração e Nutação, por nos persuadir
mos, que os erros das observações excedem as ditas 
correcçóes. 

Lisboa 30 de Junho de 1842. 

Dr. Filippe Folque. 

/*\ ^c ^ç **̂  yf^ 





ERRATA. 

Erro Emenda 

Pag. 3 I. 7 - 1 7 13 





TRATADO 
SOBRE A DEMARCAÇÃO DOS LIMITES 

NA 

AMERICA MERIDIONAL, 

ENTRE OS MINISTROS DR S.S. M M . FIDELISSIMA 
E CATHOLICA , ETC. 

Not. ültram. V- 7.* 





Tratado, pelo qual os Ministros Plenipotenciarios 
de S.S. M.M. Fidelissima e Catholica ajusta
rão, e determinarão as InstrucçÕes, que havido 
de servir de governo aos Commissarios das duas 
Coroas na Demarcação dos limites respectivos 
na America meridional, em execução do Trata
do de Limites, assignado em Madrid a 17 de 
Janeiro de 1750. 

—=**>€>í 

E, <m nome da Santíssima Trindade. Os Serenissi-
simos Reis de Portugal, e Hespanha tendo concluí
do felizmente o Tratado de Limites dos seus Domí
nios na America , assignado em Madrid a 13 de Ja
neiro do anno de 175-0, e ratificado em forma ; e de
sejando que se estabeleça a fronteira com a maior 
individualidade, e precisão , de sorte que no tempo 
adiante não haja lugar, nem motivo para a mais le
ve disputa, concordarão pelo Artigo 22 do dito Tra
tado, que se nomeassem Commissarios por ambas 
as partes, para que ajustem com a maior clareza as 
paragens por onde ha de correr a raia , e demarca
ção , segundo, e - conforme se expressa no referido 
Tratado, e Artigo: e depois reconhecendo a dema-
ziada extensão do terreno que se ha de reconhecer, e 
demarcar, se conformarão , em que vão duas tropas 
de Commissarios, huns peto Rio Maranhão, ou 
Amazonas, e outros pelo Rio da Prata; aos quaes 
tem outorgado os poderes, que se poráô no fim des-

I -* 



ta Instrucção, nomeando cada um pela sua parte 
pessoas de confiança, intelligencia, e zelo, para que 
Concorrendo com os da outra estabeleçao os limites 
na forma ajustada : E querendo que se execute com 
a união, e boa fé correspondente á sinceridade das 
suas intenções, resolverão instruir aos referidos Com
missarios do que hão de executar na pratica dos ca
sos, que se podem prevenir, dando-lhes também re
gra , e norma para que elles per si decidão os que 
não estejão prevenidos, a cujo efFeito nós abaixo as-
signados Ministros de Suas Magestades Fidelissima, 
e Catholica, usando dos plenos poderes que nosjera 
conferido para o Tratado principal, sua execução e 
complemento, bem instruídos das intenções dos Sere
níssimos Reis nossos Amos temos concordado nos 
presentes Artigos , que os Commissarios das duas 
Coroas que hão de hir pelo Rio da Prata observaria 
em tudo, e por tudo. 

ARTIGO i.* 

Os Commissarios Portuguezes passarão a algum 
dos lugares do districto do Rio Grande de S. Pedro; 
e os Hespanhoes navegarão em direitura a Buenos 
Ayres. Logo que cheguem os de uma Nação ao seu 
destino avisarão da sua chegada aos da outra, adver-
tindo-lhes o tempo em que pouco mais ou menos 
poderão estar promptos para passar a Castilhos Gran
des (que será o lugar das conferências entre huns e 
outros) regulando a sua jornada conforme as noticias 
que lhes communicarem na resposta. E considerando 
que os Commissarios de ambas as partes não pode
rão chegar ao mesmo tempo senão por casualidade, 
e que por não haver communicação entre aquellas 
Cclonias, será mui diíficil que saibão huns dos outros, 



avisarão os primeiros que chegarem ao Governador, 
da paragem aonde hão de hir os segundos, para que 
o ponha na noticia destes, e dêem aviso aos primei
ros, na forma prevenida neste artigo. 

ARTIGO 2.0 

Ao mesmo tempo entregarão os Portuguezes*as 
ordens de S. Magestade Fidelissima ao Governador 
da Colônia do Sacramento, para que prepare a eva
cuação dessa praça, e seus postos, e estabelecimen
tos do Rio da Prata ; e os Hespanhoes entregarão ao 
Governador de Buenos Ayres, ao Provincial da Com
panhia de Jesus da Província do Paraguai, e ao Su
perior das Missões, que tem nas margens do Rio Vru-
guai e Paraná, as ordens que se lhes dirigirão por 
parte de S. Magestade C. para que preparem a eva
cuação do território, e povos da margem oriental do 
Rio Vruguai com a brevidade possível , procuran
do huns e outros tomar antecipadas noticias do tem
po pouco mais ou menos em que poderá estar pre
parada huma e outra evacuação , para ajustar depois 
o dia em que se hão de fazer as mutuas entregas. 

ARTIGO 3. 

Antes de partir cada tropa do seu primeiro 
destino para Castilhos Grandes, tomará cada hu
ma no seu território noticia das escoltas, índios 
de serviço, viver es, armas, petrechos, e munições 
que se poderão tirar, e em que tempos , para que 
juntos depois os Commissarios de anuas as partes 
regulem o numero e quantidade, de que necessi
tem, e a par age n, e modo da sua conducção, o que 
executarão os Governadores em virtude do aviso 



que lhes communicard o Commrssario F'£'Pãl*' 
sua Nação para cujo e feito lhes dirigirão ornas 
Mazesals as ordens correspondentes, prevenindo-
fe fale se ha de tirar, de*que todos necessitem, 
das paragens donde o haja, e o que se ha de re-
mett-r com Relação certificada pelos Governadores, 
pela qual se justifique a importância do principal, 
e tua conducção, para que acabado de fazer o es
tabelecimento dos limites se ajuste a conta do que 
se houver supprido por cada huma das partes, e se 
pague o excesso em dinheiro de contado. ( * ) 

ARTIGO 4: 

Logo que se acharem juntos em Castilhos Gran
des , farão edificar huma casa de madeira, ou tenda 
de campanha situada em terreno dos dous Domínios, 
conforme o ajustado no Tratado , a qual ha de ser
vir para as conferências; nella haverá duas entradas 
oppostas , de sorte que os Commissarios de cada 
Nação entrarão pelo terreno pertencente ao seu Sobe
rano : haverá dentro delia huma meza redonda com 
duas cadeiras para os Commissarios principaes, fican
do com as costas para a porta por onde ha de entrar 
cada hum. 

Se para a mais prompta expedição das matérias 
que hão de tratar nesta casa quizerem os Commissa
rios principaes admittir ás conferências os segundos 
e terceiros, o poderão fazer, e neste caso augmenta-
ráõ o numero de cadeiras com a mesma disposição, 
d a n d o a figura á meza em f o r m a que es te jão senta

ra*) Este Artigo se aaha modificado para valer somente na 
forma que depois se estipulou pelo Artigo 3." do Supplemento que 
foi assignado em Madrid a 17 de Abrif deste presente anuo dè 
1751 que vai debaixo do n.° segundo. 



dos huns defronte dos outros, e os principaes no 
meio. ( * ) 

A R T I G O 5-, 

Nestas conferências , e nas mais visitas de ur
banidade, e concorrências em que possão sobrevir al
guns embaraços sobre ceren.onial, ou preferencia, 
não darão lugar a disputas, nem queixas, antes pro-
curaráõ conformar-se, como se fossem vassallos de 
hum mesmo Soberano, tendo entendido que nisto se 
não interessa a honra das duas Coroas que unicamen
te attendera ao fim principal, que he a execução do 
Tratado. -* 

A R T I G O 6.° 

Se com as noticias, que hão de tomar do tem
po , pouco mais ou menos em que poderá estar pre
parada a evacuação das praças, povos, e estabeleci
mentos que se "cedem por aíhbas as partes, como se 
lhes adverte no Artigo 2° desta Instrucção, não t i 
verem bastante segurança para assignar o dia fixo, 
em que se hão de fazer as mutuas entregas, manda
rá cada hum dos Commissarios ao terreno que se lhe 
cede e hade pertencer ao seu Soberano , conforme o 
Tratado , pessoas que examinem se está tudo prom-
pto, e prevenido para a entrega ; e cem estas noticias 
assignaráõ o dia fixo, em que se ha de executar de 
huina e outra parte, dando tempo commodo, e pre
venindo as ordens necessárias, a fim de que os respe-
ttivos moradores possão recolher os seus fruetos pen-

( * ) Esta» cláusula se acha modificada, e ampliada peles Aiti-. 
do Supplemento». 
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dentes, e transportar os bens moveis e semoverrtes que 
quizerem levar comsigo. (* ) -

ARTIGO 7-° 

E porquanto os dois Serenissimos Monàrchas 
querem que os moradores das terras que reciproca
mente se hão de entregar saião com o menos detri
mento que for possível naquellas cousas que não qui-
zerem, ou não poderem transportar, ajustarão os Com
missarios principaes o modo mais conveniente, para 
que as mesmas pessoas que vão a reconhecer se se pre-
párão as mutuas entregas , como se disse no Artigo 
antecedente, possão tomar por seus,justos preços o 
que lhes pareça útil para o serviço de huma e outra 
Coroa, çompensando-se o valor do que se tome em 
huma parte, com o que se tomar na outra, e pa-
gando-se o excesso pela Coroa que ficasse devedora, 
para cujo effeito se cotejarão as Relações dq que se 
houver tomado por huma e outra parte; e ficará por 
conta das mesmas Coroas satisfazer aos seus próprios 
vassallos a sua importância. E em attenção de que 
na Colônia do Sacramento, e nos mais estabeleci
mentos do Rio da Prata, que ha de entregar a Co
roa de Portugal, haverá muitos mais moveis difHceis 
de transportar que nos povos do Rio Vruguai, que 

(* ) Este Artigo se acha ampliado pelos Artigos separados 
que vão debaixo da cópia n.B • pelo que pertence ás diligencias 
que devem preceder para se prepararem as entregas: e quanto ao ef
feito das mesmas entregas ha de ser na conformidade dos Artigos 14.0 

e 15.0 do presente Tratado. E por isso no Artigo j6.-, delle náo só 
extenderaó as duas Magestades o termo das entregas, a todo o anno 
de 1751 , mas também concederão faculdade aos Commissarios prin
cipaes para prorogarem o mesmo termo , se assim for necessário pa
ra as referidas diligencias que devem preceder ás mutuas entregas.-
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ha de entregar a deHespanha, e que estes ou os mais 
delles não poderáÕ ser úteis para o serviço de Sua 
Magestade Catholica, o Commissario principal d'Hes-
panha avisará a Buenos Ayres, e a Monte Vidio pa
ra que acudão os que quizerem a comprar o que lhes 
queirãoVender os visinhos da Colônia, e dos referi
dos estabelecimentos pelos preços em que se ajusta
rem. Porém serão exceptuados desta venda entre par
ticulares os gêneros que se encontrem de commercio, 
pois querendo seus donos vendê-lo®, se ajustaráõ, e 
tomaráõ por parte de Sua Magestade Catholica, pe
los preços justos, e correntes, sem que nenhum outro 
possa mescW-se nestas compras; e também se exce-
ptuão desta disposição as armas, artilheria, ç muni
ções de guerra que as duas Coroas tenhão nos Domí
nios que cedem conforme ò estipulado nos Artigos 15." 
e i 6 . ° r (* ) 
c: :j'íi ia....'-' Í "•"<" ' *tT> f > •- /-- • ?[ 

-.,•, ..-;-...-ri*-, .-j.»b ARTIGO V 'T > o 

DespacharáÕ os Commissarios principaes três 
tropas de Commissarios subalternos ,<> Astrônomos , 
Engenheiros, e Geógrafos com seus capellães, ei-" 
rurgiôes, escoltas e a gente de serviço em que con-* 
cordarem, conforme o pedir o paiz por onde hão de 
passar, nomeando cada hum aos que hão de l>ir pelar 
sua parte, para que unidos os das duas Nações vão, 
a reconhecer a fronteira desde Casrilhosgrandes até 
á boca do rio Jaurú em conformidade do Tratado, 
e desta Insrrucção. Levará cada tropa dous exempla
res do Tratado , impresso nos dous idiomas, hum 
mappa da parte dos confins, que toque a cada huma 
Not. Vltrani. V- 7. ' í- l j lA • * 1 

y<n y>• í - i , ;•.',;,, 

t : . . .'•'• .——:—:J : , ;—-—r. : ; r h * 

(" * ) Isto he do Tratado de Limites ias conquistas-que vai im
presso em Portuguez s Castelhano. _. , 
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reconhecer, e passaportes firmados pelos dons C t a * 
missa rios. 

ARTIGO o. 

A primeira tropa reconhecerá desde Castilho» 
grandes até á entrada do rio Ibicui no Vruguai, co
mo se prescreve no Artigo 4 / do Tratado. A se-
0-unda tocaráõ os confins que correm desde a boca 
ão Ibicui até á paragem que no lado Oriental do 
Paraná fica defronte da boca do Rio Igurei conform» 
ao Artigo 5-.0. E á terceira os que restão desde a bo
ca do Igurei até o rio Jaurú na forma prevenida pe
lo Artigo 6.° 

ARTIGO ia-

E porquanto em alguns mappas se acha mudado 
o nome, e situação do rio Igurei, determinado pa
ra servir de fronteira na margem occidenraí do Para
ná, se declara que ha de servir de fronteira o primei
ro rio caudaloso que deságua no Paraná da banda 
do poente, acima ào salto grande, do mesmo Para
ná. E ainda que este rio se não chame Igurei, se no
tará por confim com o nome que tiver, ou se lhe po
rá nome de coramum -acordo; e desde a boca delle 
procederá a terceira tropa a assignaíar os limites até 
á boca do rio Jaurú como fica dito. (* ) 

( * ) Este Artigo, e os mais que se seguem até o Artigo 1 ).* 
iKhisivè, se achão modificados pela convenção que vai debaixo do-
n." 5. assignada em 17 de Janeiro e ratificada por El-Rei N. S. Mtt 
1 a de Fevereiro deste pftseate anno. 
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ARTIGO Tu. ' 

Quando esta terceira tropa chegar á boca cio re
ferido rio, que se suppõe ser o Igurei, deixará hei-
la hum signal o mais visível que poder ser, ou amon
toando pedras, ou cortando a certa altura as arvores, 
para que os Commissarios da segunda tropa, que hão 
de vir marcando a fronteira pela banda opposta do 
Paraná, quando chegarem a avistar* aquelle signal, co-
nheção que está acabado o trabalho da porção que 
lhes toca. 

- r - ) - • - - * 

,y ARTIGO i i . 

A terceira tropa, que ha de deixar este signal, 
e seguir para cima as agoas daquélle rio que se tem 
pelo Igurei, logo que chegar á origem principal del-
le buscará as fontes mais visinhas, que correm para 
o Paraguai, ou dellas se forme o rio que em vários 
máppâs vem com o nome de Gorrientes, ou seja outro 
qualquer que naquella paragem tenha o seu princi
pio, e por estas agoas abaixo continuará» ai mesma 
*"ropa a marcar a fronteira até o rio do -Paraguai; 
E se declara que este rio que se tem por Corrientes-
não he o conhecido com este nome, que entra no rio 
da Prata,, acima da Cidade de Santa Fé , entre Otf 
rios Árias, e o de Santa Luzia , mas sim outro di
verso que ao norte do Trópico de Capricórnio des
água no rio Paraguai, que conforme.a carta ma-
ntí&erita que se'entregará ao Commissario Hortuguez, 
discorre da banda do Sul do rio Tepaü. 

2 * 
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ARTIGO 13.' 

As três referidas tropas partirão para as suas 
destinações, a primeira da praia de Castilhos gran
des ; a segunda embarcada pelo rio Igurei acima; 
a terceira também embarcada pelo rio da Prata, e 
pelo Paraná até ao Salto grande. 

ARTIGO 14.0 

Pelo que pertence á forma da evacuação, e en
trega das Aldeias que El-Rei Catliolico cedeo á Co
roa de Portugal na margem oriental do rio Vruguai, 
é1 á evacuação, e entrega que ha de fazer esta Coroa 
da Colônia do Sacramento, e dos mais portos, e 
estabelecimentos do rio da Prata , observarão de 
acordo o que foi estipulado nos Artigos 15-.0 e 16." 
do referido Tratado. E por quanto no Artigo 16." 
do mesmo Tratado foi estipulado, que os Missioná
rios , e índios das povoações da margem oriental do 
Vruguai as evacuarão totalmente para se hirem al
dear em outras terras do Domínio Hespanhol, pro
curarão que esta evacuação se efFectue antes do dia 
das entregas. E concordaráõ os Commissarios princi
paes hum termo certo , durante o qual poderão de
morar-se nas povoações cedidas, para que, passado 
elle, sejão constrangidos a sahir antes da eífectiva en
trega da Colônia, a cujo effeito tomará o Commis-
sario as noticias que necessite do P. Provincial dos Je
suítas do Paraguai, ou do Superior das suas Missões. 
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ARTIGO 15-. 

, Os moradores da Colônia que ao tempo da en
trega da dita Praça, e na evacuação delia quizerem 
mudar-se para qualquer lugar dos Domínios de S. 
Magestade Fidelissima obteráõ livre transito pelos 
Domínios da Coroa de Hespanha dando-lhes passa
portes, e todo o auxilio que pedirem , com tanto que 
paguem a despeza que fizerem. E os moradores que 
depois do. dito dia da entrega ficarem na Colônia, se 
considerarão d'alli era diante vassallos de Hespa
nha. ( * ) 

ARTIGO 16. 

Formarão os ditos Commissarios lium Regimento 
que deveráõ observar as três tropas, e nelle com-
prehenderáõ todos os casos práticos que possão oc-
correr, dando regra para a distribuição dos viveres, 
caça, e pesca, formação dos ranchos, acampamentos, 
sentinellas, marchas, e mais operações em que hão 
de concorrer os Commissarios de ambas as Nações 
com as tropas unidas. O governo econômico da tro
pa de cada Nação ha de hir separadamente encarrega
do ao Commissario que for nomeado por Comman-
dante delia. E no caso de guerra com os índios bár
baros, commandará ambas as escoltas o Comman-
dante de semana elegido, como se dirá no Artigo 18. 

( *) Os Artigos 14.0 , e 1 $.° ordenados para se fazerem as 
reaes , e effectivas entregas depois de terem precedido as diligen
cias previas que ficão estipuladas pilos Artigos 6.° e 7.0 do presen
te Tratado, e pela outra convenção intitulada Artigos Separados 
que vai debaixo da cópia n.° j . 
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ARTIGO i7-fl 

O official command-inte de cada escolta terá o 
governo militar dos soldados da sua Nação, cuidará 
privativamente de tudo que toca á disciplina , alo
jando as duas escoltas separadas, e marchando do 
mesmo modo. Em quanto a tomar a direita, ou a es
querda nas marchas, e mais pontos de honra militar 
em que possa offerecer-se disputa sobre preferencia, 
disporáõ, que sirvão as escoltas por turno em o posto 
mais honroso, mudando-se todos os dias. 

ARTIGO i8.° 

Em caso de guerra com os índios, mandara 
as duas escoltas o Commandante, que esteja de se
mana Portuguez , ou Hespavhol , ficando com o 
mando absoluto ( só para este caso de guerra, ou 
suspeita bem fundada delia ) o Commmandante de 
qualquer das duas tropas, a quem tocar a semana 
por seu turno, e as tropas tomarão o posto que lhes 
toque pelo turno do seu dia , como fica dito , e se 
deitarão sortes para saber que Commandante, e es
colta ha de principiar o turno desde o primeiro dia 
da sua união. 

ARTIGO 19.0 

E para que não haja reparo na pratica cio que 
fica^ determinado pelo Artigo antecedente procura
rão Suas Magestadfs que os Commandantes das 
escoltas levem igual grão, e prohibirão que nenhum 
delles se possa fundar na maior antigüidade de 
patente, nem tomar outro pretexto para pertendtr 
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o mando das duas escoltas senão que precisamen
te hajao de servir por turno como fica dito. Porém 
attendendo que em caso de morte, e por outros ac-
cidentes pode succeder que o Commandante de hu
ma tropa seja de inferior grão ao Commandante 
4a outra, querem Suas Magestades que quando 
isto succeâa se observe litteralmente o que se de
termina por esta Instrucção, sem que o Comman
dante de maior grão deixe de subordinar-se, ainda 
que toque o turno ao de grão inferior, devendo con
siderar que no mando, e titulo são iguaes, ainda 
que o não sejão no grão. 

ARTIGO 20. 

He declaração, que o governo e mande militar 
das escoltas, e o turno para o caso de guerra que 
pelos artigos antecedentes ha de tocar aos Comman-
dantes dellas se ha de entender , quando o Commis-
sario principal da tropa não seja militar, pois se 
o for ter d as faculdades prevenidas pelos ditos Ar
tigos , e o Commandante da escolta estará ás suas 
ordens: e também se declara que o Commissario 
principal de Hespanha dará passaportes com salvo 
conducto ds tropas que hão de passar pelos Domí
nios desta Corda, mandando que lhe assistão com 
tudo quanto necessitem; e que os que se escusarem 
ou causarem alguma vexaçãa serdo gravemente 
castigados, a cujo effeita dará S. M. C. as ordens 
correspondentes. (* ) 

( * ) Os Artigos i8.°, 10. 
cados, e reduzidos aos precizos termos do Artigo 4.0 do dito Sup-
plementa 
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ARTIGO 21. 

Pelo que toca aos delictos se procederá cotrt es
ta differença: dos que se commetterem entre indivíduos 
das suas Nações se formará o processo summariamen-
te com a assistência dos Commissarios de ambas, e 
se remetterá aos dous Commissarios principaes para 
que determinem , e facão executar a pena correspon
dente. Se o delicto for leve os castigaráõ os Com-
'missarios da tropa donde succeda, impondo aos réos 
pena de ordcnança ou outra arbitraria em falta delia. 
E para que não haja duvida nem reparo concedem 
os dous Sereníssimos Reis aos seus Commissarios 
principaes roda a jurisdição, que por direito se requer, 
e a hão' de exercer com todos os indivíduos das tro
pas, e dependentes da expedição, assim em matérias 
criminaes como civis, de que se possão fazer causas 
durante a dita expedição, e èm quanto estiverem uni
dos , com faculdade de impor, e fazer executar até 
pena de morte , sem admittír appellação, nem recur
so, em os casos que peção prompto castigo para es
carmento ; e a de que possão, e devão subdelegar nos 
Commissarios principaes que hão de hir em cada 
tropa; porém se lhes adverte a todos, que quando 
chegue o caso de julgar qualquer causa criminal, ou 
civil entre indivíduos das duas Nações se dispão de 
todo o affecto natural, e julguem com a mesma im
parcialidade aos estranhos que aos próprios,^atten-
dendo unicamente á justiça, ao socego das tropas, 
e ao bom successo da empreza, pois do contrario se 
daráo Suas Magestades por mui mal servidos. 
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ARTIGO-» a i . ' 

Se o delicto se corametter entre individuos de 
humas Nação, o castigará o seu Commissario com 
os juizes adjuntos que lhe tiver determinado o Com
missario principal. E se o delicto for militar, o cas
tigará o seu commandante, quando hão seja militar 
o Commissario. 

ARTIGO 23.0 

Para que os Commissarios de cada tropa tenhão 
regra certa por onde governar-se, incluiráõ os Com
missarios principaes no sobredito regimento hum ti
tulo de leis penaes, em que se'determine o castigo 
que se ha de impor a qualquer que fira, mate, ou 
aggráve a outro por obra, ou por palavra cohforme 
a gravidade do excesso. E antes da partida das tro
pas se faráõ publicar as ditas penas; e ó encargo que 
hão de levar os Commissarios para «que as façãoexe* 
cutar severamente. Porém aos mesmos commandan-
tes se advertirá secretamente que não ração executar 
pena de morte, nem outra de sangue senão virem 
que não ha outro remédio mais que o de huma 
prompta execução para evitar alguma desordem gra
víssima, ou perturbação entre as duas Nações, tendo 
presente que em desertos tão distantes não pôde ha
ver motivo mais poderoso para incitar os ânimos a 
algum grave excesso do que ver justiçar os seus com
panheiros. Pelo que encarregarão muito particularmen
te aos Commissarios das tropas, que em todos os ca
sos em que não for indispensavelmente necessário o 
prompto castigo, remettão os réos, como fica adverti
do no Artigo 21.0 

Noi. Ultram. V. 7." 3 



— 18 — 

ARTIGO 24.* 

Sem embargo do que fica determinado nos Ar
tigos antecedentes, querem Suas Magestades que se os 
Commissarios principaes reconhecerem, que alguma 
das providencias referidas para o governo das tropas, 
remessas dos réos, e castigo de dehctos pôde ter na 
pratica alguns inconvenientes , attendendo a qualida
de, e situação dos paizes, resolvão o que lhe pare
cer mais conveniente para reprimir os^excessos, e 
conservar a paz e união, que tanto desejão Suas Ma
gestades , para cujo efteito lhes concedem todas as 
faculdades necessárias. • 

ARTIGO 25.° 
<r*; v 

Na sobredita- ordenança incluirão os capítulos; 
seguintes. Que os Commissarios, Geógrafos, e mais 
pessoas intclligentes de cada tropa , vão apontando 
os rumos, e distancias da derrota, as qualidades na-t 
turaes do paiz, os habitantes, e seus costumes ̂  os 
animaes, plantas, fructos, e outras producções; os rios, 
lagoas, montes, e outras circunstancias dignas de 
noticia , pondo nomes de commura accordo aos que 
a não tiverem para que venhao declarados nos mappaç 
com toda a distincção , e procurarão que o seu rra--
balho não só seja exacto pelo que toca á demarcação 
da raia, e geografia do paiz, mas também provei
toso pelo que respeita ao adiantamento das Sciencias, 
Historia Natural, e as observações Physicas, e As
tronômicas. 
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ARTIGO 26/ 

Que o cuidado de apontar todas as referidas no
ticias se distribua entre differentes' pessoas de ambas 
as Nações conforme a sua capacidade, e propensão 
a fim de que as facão mais ex.ictas, e com menos 
trabalho. .*-:<. 

ARTIGO 27: Ô7r-

Que quotidianamente á hora do meio dia to
mem os Geógrafos, e Astrônomos, de ambas as Na
ções a altura do sol, e apontem a variação da agu-
ljia , e de noite quando o tempo, c outras eir-cun-
«•íancias o permittirem, façao as ObsetvaçÕejs Astro
nômicas para determinar as longitudes, e verificar^ 
as mais posições das terras. 

ARTIGO 28. 

Que em toda a fronteira, onde elia não for ter
minada por rios, ou por cumes dos montes, e ver
tentes das agoas, que forão declarados no Tratado 
deixem postos os marcos, ou signaes que lhes pare
cerem mais próprios, e perduraveis, para que em ne-, 
nhum tempo se possa duvidar da situação da linha 
da raia, ou seja levantando montes de terra, ou de 
pedra , ou assentando os marcos lavrados que se re-, 
mettem onde os julgarem precisos para maior cla-j 
reza. E quando subirem pelos rios por onde o Tra-
13do determina a raia, ao encontrar dous braços que 
se venhão unir ao mesmo rio, sempre seguirão para 
cima o que for mais caudaloso. E igualmente aonde 
a raia for assignàlada conforme o Tratado por hum 

3 * 
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rio abaixo, se succeder encontrar-se este ^vidído^em 
dous braços, deverá continuar a fronteira pelo mais 
caudaloso. 

ARTIGO 2?. 

Que todos os dias nas horas de descanço se ajun« 
tem, e compilem as ditas noticias em dous diários* 
que se hão de remetter ás duas Cortes, assignados e cer
tificados pelos Commissarios Astrônomos, e Geógra
fos de ambas as Nações. 

ARTIGO 30/ 

Que este? Astrônomos, e Geógrafos vão tam
bém todos os dias formando de coramum accordo o 
mappa determinado no Artigo iW do Tratado, in
cluindo nelle o paiz pot onde passa a raia, e tudoi 
quanto alcançarem com a vista, e de que tiverem 
noticias fidedignas; porém distinguiráõ no mappa por 
meio de huma linha o que registarem com os seus 
olhos, daquillo que alcançarem por estimativa , ou 
por informações, advertindo que tudo o que toca á 
Fronteira o hão de reconhecer por si mesmos. Deste 
mappa iráõ fazendo dous exemplares diariamente sem 
deixar nunca esta operação para o dia seguinte. E 
acabada a demarcação de cada tropa se tiraráõ os 
exemplares que ajustarem entre si os Commissarios 
principaes assignados e certificados pelos Commissa
rios Astrônomos, e Geógrafos de ambas as NaçÕe» 
para se remetterem ás duas Cortes ao fim expressado 
no dito Artigo 11.' E para que estes raappas sejão 
mais intelligiveis e claros, advertirão os Commissa
rios principaes que se formem todos debaixo de hu
ma escala, ou petipé, que no espaço de huma polc-
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gada de pé de Rei de Paris comprehenda a vige» 
ma parte de hum gráo do circulo do equador, que 
se reputa pouco mais ou menos de duas mil e nove-
centas toesas Parisienses, seis mil e quinhentas varas 
Hespanholas, e vinte seis mil palmos , ou duas mil 
e seiscentas braças Portuguezas. O mesmo vai pre
venido aos Commissarios da parte do Norte, a fim de 
que as medições de huma parte correspondão ás da 
outra. 

ARTIGO 31 / 

Que os Gommissarios evitem controvérsias so
bre a demarcação, especialmente se forem por obje-
ctos de pouca importância, antes decidão logo entre 
si as duvidas que occorrerem, porque não he a inten
ção de Suas Magestades que se deixe imperfeita par
te alguma da obra sem causa muito urgente, nem 
deveráõ fazer caso de alguma pequena porção de ter
reno, com tanto que a raia fique assentada pelos limi
tes naturaes mais visíveis e perduraveis. Porém quan
do absolutamente não poderem concordar-se por ser 
muito importante a matéria da duvida, se formarão 
mappas separados do sitio onde se disputar com pa
peis assignados pelos Commissarios Astrônomos, e 
Geógrafos de ambas as partes, em que expliquem as 
razões da sua duvida, e se remetteráÕ ás duas Cortes 
para decidirem amigavelmente a questão. E sem em
bargo delia proseguirá a tropa, estabelecendo a fron
teira no que restar. 

ARTIGO 32/ c,'-'1 

A'lêm das referidas advertências, incluirão os 
Commissarios principaes no Regimento todas as mais 
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-doe-1-jlMrem convenientes para a mais commodai ex-
S i S d a s tropas, e para conservar a quietaçao. 
S e bom governo dellas; e determmara cada 
Smmissa r io aos da sua Nação o caminho por onde 
se» hão de retirar acabada a demarcação que lhes 
toca. 

A R T I G O 3 3 / 

Poráõ o maior cuidado no apresto, e conducção 
dos viveres para se .acudir pontualmente com elles ás 
referidas tropas nos tempos, e paragens que se de-
-terminarem. 

A R T I G O 34. 

Os. dous Commissarios principaes reconhecerão1, 
e deniarcaráõ juntamente o lugar onde na praia da 
mar principião a dividir-se os dous Domínios,, ponda 
alli hum dos marcos lavrados que vão destinados pa
ra este eífeito. Do dito marco, como de ponto fixo, 
passarão a reconhecer, e demarcar também da mes
ma sorte a falta meridional do monte de Castilhoa 
Grandes discorrendo por ella, e pondo de coramum 
consentimento os mais que forem necessários dos re
feridos marcos nas paragens que lhes parecerem mais 
oppoctunas até os cumes dos montes, que tomaráá 
para seu governo, sem attenção a rumos, desde os 
íugarejs mais superiores, onde tem seus princípios as 
vertentes das agoas que descem dos referidos cumes». 
a saber: por parte dos Domínios de Portugal para a 
banda da lagoa Merim; e pela parte dos Domínios 
de Hespanha para a banda do rio da Prata. Igual
mente continuarão em reconhecer, e demarcar pes
soalmente todo o restante da raia que se segue, até 0°> 
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de commodamente a poderem visitar, e lhes parecer 
que se faz precizo accompanhar a primeira tropa. E 
como a enseada de Castilhos Grandes ha de ser
vir para caso commum de ambas as nações, a fa-
ráõ sondar, reconhecendo, e notando não só a sua 
capacidade, mas também as Ilhas, ou escolhos da 
mesma enseada com toda a exacção e miudeza. 

•• , - ARTIGO 3J.° 

Se for compatível com a pratica e execução 
da que por esta Instrucção se encarrega aos Com
missarios principaes, que o nomeado por S. M. F. 
passe pessoalmente a receber dos Hespanhoes o ter
ritório oriental do rio Vruguai, e o Commissario 
nomeado por S. M. C. vd receber dos Portuguezes 
a Colônia , e estabelecimentos do rio da Prata, o 
executarão assim , encarregando o seu governo a 
pessoa que Suas Magestades nomearem, e em fal
ta desta nomeação interinamente a quem lhes pa
reça. E se não poderem passar com a sua pessoa, 
mandarão outra da sua confiança para que em seu 
nome receba os ditos povos e estabelecimentos. Em 
todo o caso procurarão desembaraçar-se do que de
vem executar em Castilhos Grandes, e resolverão 
ie commum accordo o hgar, ou paragem que lhes 
careça mais opportuno dos dous Domínios, para 
wde hão de mudar a sua residência, e viver jun-
tys para remetter os viveres, e dar providencia das 
tovidades, e accidentes que oceorrerem ás tropas, 
advertindo-as do lugar, onde hão de residir. {*) 

•Ç*} Este Artigo se acha -também modificado, e reduzido aos 
precisos termos Ao artigo 5.0 do Supplemento. 
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ARTIGO 36.0 

E por quanto não he possível executar as mu
tuas entregas no termo de hum anno assignado< pejo 
Artigo 22." do Tratado, por causa de precisa dilaçao, 
que tem havido para o despacho desta expedição , e 
attendendo aos muitos preparos que hao de preceder 
a execução das ditas mutuas entregas-, tem òuas 
Magestades determinado prorogar o referido termo 
por todo o anno de 1751 por meio de hum acto for
mal ( * ; assignado pelos Ministros das duas Co
roas , e ratificado por ambos os Soberanos. Porém 
sem embargo disso desejão que se executem antes 
se for possível. E se por alguns qccidentes de mar, 
ou de terra não se poderem fazer as entregas em 
todo o referido anno concedem Suas Magestaáer 
faculdade ( **) aos Commissarios principaes pari 
que o proroguem não mais que pelo tempo preciso 
para executá-las; porque he sua intenção que ne
nhuma cousa suspenda a execução do Tratado. 

ARTIGO 37.0 

As embarcações que conduzirem os Commissa-
s, estaráõ á ordem dos principaes, e logo que se 

( * ) Este acto he o que se assignou em 17 de Janeiro, e se 
ratificou por El-Rei N. S. em 12 de Fevereiro, e por El-Rei C. em 
\% de Abril deste presente, anno assim como vai trasladado debaixo 
da cópia n.° 4. •-» 

( **) Fsra faculdade se prevenio attendendo-se ás difficuldadej, 
e diligencias, que hão de preceder as mutuas entregas: e he por 
isso relativa aos Artigos 6.u , 14. 0 , e 15.0 do presente Tratado; e 
a outra convenção intitulada Artigos Separados, que vai debaixo da 
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executarem as referidas entregas despacharáõ a que 
melhor-llies pareça com essa noticia, e por ella re-
metteráõ os pregos para as duas Cortes, ou variarão 
esta disposição conforme as ordens que Jhes com-
munique; e depois de finda toda a obra se retirarão 
todos aos seus destinos. .; • ... 

Tudo o que se contêm nesta Instrucção se exe
cutará, como nella se determina ; e agora se approva-
rá, confirmará,^ ratificará pelos dous Sereníssimos 
Reis , e se fará a troca das ratificações no termo de 
hum mez, ou antes se for possível. He declaração 
que se os ditos Commissarios acharem difficuldacje 
em algum dos pontos desta Instrucção , ou discorre
rem modo de executá-los com mais facilidade, ou se 
acharem inconveniente na pratica de algtim, ou de 
alguns delles, em todos ,e em qualquer destes casos 
resolverão e executarão o que lhes parecer melhor, 
com tanto que se consiga o principal fim que he exe
cutar o Tratado com sinceridade, e boa fé, sem in-
lerpretação, nem escusa como convém ao serviço de 
Suas Magestades. E querem que assim se execute. 

Em,fé do que, e em virtude das ordens, e po-
deres que temos dos Reis nossos amos, firmamos a 
presente Instrucção, e a sellamos com o sello de nosr 
sas Armas. Madrid 17 de Janeiro de 1751. 

Bisconde Thomaz da José' de Carvajaly 
Silva Telles. Lancaster. 

{L. S.) (L.S.) 

JSegue-se o Supplemejito, e depois delle.as rati
ficações dos dous respectivos Monarchas. 
Not. Ultrm. V. 7." 4 
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Supp!emento, e declaração do Tratado pelo qual se 
regalarão as Instrucçoes dos Commissarios que 
devem passar ao Sul da America, assignado em 
Madrid a 17 de Abril de 175-1, ratificado por 
El-Rei N S. em 8 de Maio, e por Èl-Rei Ca* 
thtlico em 18 do dito mez do mesma atina, 

•ü®\^ 

w 
Of quanto se achou que o Trafado acima es-

tripro necessitava de ser suprido, e declarando para 
assim se evitarem alguma* duvidas , e embaraços que 
t> tempo futuro podia trazer eto huma demarcação de 
paizes j ão vastos, o que deve ser praticado em lu-» 
gares tão remotos, nos quaes não poderá haver faciC 
recurso na Religião, e providencia das duas Mages* 
tades eomratantes: os mesmos dous respectivos, ple-
àipotenciarios eonvieram mais de commum accordò 
«m que o Tratado acima escripro se ampliasse, e de
clarasse pelos Artigos abaixo expressos para fazerem 
parte integrante do mesmo Tratado na maneira se
guinte. 

ARTIGO i..° 

A respeito do Artigo 4.0 se declara que as con
ferências seraõ tidas somente entre os dous ComimV 
sanos principaes , sem nellas entrarem os segundos, 
e terceiros Commissarios de nenhuma das paftes. 
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ARTIGO a.» 

-r. No mesmo Artigo 4.0 do referido Tratado se 
acrecenta qn*e a entrevista que os dous referidos Com
missarios principaes tiverem pela primeira vez na ca
sa de madeira, ou tenda de campanha de que alii se-
trata, ficará tendo lugar da primeira visita entre eiks» 

<>•*»:•; 1 ARTIGO 3.0 - - " ^ ? 

O Artigo. 3.0 do mesmo Tratado se declara, pa
ra valer nafmaneira Seguinte: Os dou-s respectivos 
Gommiesarios- principaes póFáo o maior cuidado ent 
prevenir ©s viveres, co«duCÇÕes, agente de serviço», 
e mais aprèstos pára as* tropas dosGommissíííio^sub
alternos, de que abafe-co se faixará ,^inferiM$TÍ41O-& cui* 
dadósamente das paragens, c tempos, que será con
veniente remetté-Ips"-,* e fazendo as prevenções neces-; 
sarias para que se nao experimente a menor falta nes
ta matéria para que tudo esteja prompto ao primei
ro aviso^ e se mande onde convier seguwdp depois 
concordarem nas sisás confereneias.'' E daráÕ- a*s Orden*? 
necessárias aos GoVeraadores, e Capkaès Mores seus* 
súbâigernos,; para porem- promptos os soldados índios,' 
e negros de serviço que hão de acompanhar as ditas 
tropas-determkiíírfdo-íhes de eotnmtim ^accordo os 
mefcmor* dous CocrHniífáatids principaes ó respectivo 
nüiflèro de gente degtjerra', e serviço', armas, e pe-" 
rrecl>o¥:que;se hão 'déf mandair para a escolta, e com-' 
modidade de cada huma das -joferèdifas tropas como 
lhes lie dSte^faatfo no Artigo 8*° èo B*fcsmO>jT**afta-
do acima escripto. 
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ARTIGO 4." 

Os Artigos iS.V, IQ.% e * o ; da dita conven
ção acima escripta, se conveio em que para maior 
brevidade, e clareza fossem redusidos aos precisos-
termos das palavras seguintes: Entre as pessoas que 
compuserem cada huma das respectivas tropas os dous 
Commissarios principaes nomearáõ qual deve ser^o 
commandante de toda elía , attendendojís graduações 
das patentes, quando não haja nomeação expressa de 
cada huma das duas Magestades contrata-níes pelo que 
lhe pertencer. No caso de morte, ou impedimento, 
determinarão também por ordem os officiaes que de
vem hir substituídos no mando das referidas tropas. 

E considerando-se que os dous Commissarios 
que vão aomeados em segundo, e terceiro lugar pe
los dous respectivos Monarclias hão de hir nas se
gundas , e terceiras tropas, como principaes. S. M. 
F . e S. M». C. concedem aos seus Commissarios prin
cipaes Gomes Freire de .Andrade, e Marquez de 
Vai de Lírios todo o poder, efaculdade necessária pa
ra nomearem nas- referidas duas tropas, os primei
ros, e segundos Commissarios, quando não forem in
dividual n-tenre nomeados por ambas, ou por alguma 
das ditas Magestades; pedindo e requerendo os ditos 
Gomes Freire de Andrade, eMarquez de Vai de 
Lírios aos Governadores, e officiaes dos respectivo». 
Domínios da America,. que para o dito fim reraet-
tao as suas ordens os sujeitos, que para elk lhes pa
recerem mais aptos, e mais experimentados, os quaes-
se aão, poderáo escusar debaixo de nenhum pretexto» 
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ARTIGO 5:.' 

O Artigo 35". da dita convenção acima escriv 
pta se declarou , e reduzio também aos termos con
teúdos nas palavras seguintes. 

Se for compatível com a pratica e execução âss 
diligencias conteudas nestas ordens acharem-se os dous 
Commissarios principaes desocuppados ao tempo das 
entregas do Território oriental do Vruguai, e suas 
povoações, e da colônia do Sacramento, e seus adja
centes, passaráõ pessoalmente a recebê-las nomeando 
em huma, e outra parte os Governadores que lhes 
parecerem, se Suas Magestades F. e C. não tiverem 
expressamente nomeado. ^ 

E se não poderem passar pessoalmente aos ditos 
lugares mandarão delles pessoas de sua confiança , 
com as quaes se passem os actos. das entregas, e que 
depois dellas fiquem governando, em quanto Suas di
tas Magestades não derem outras providencias nos 
referidos governos.. Porém os mesmos dous Commis
sarios principaes procuraráõ em todo o caso desem
baraçar-se assim da expedição das referidas nes tro
pas, como do mais que devem executar em Castilhos 
Grandes para mudarem as suas residências, a saber: 
Gomes Freire de Andrade primeiro para a Colônia, 
e depois para as AMeas que forão cedidas á Coroa 
de Portugal no Território da parte oriental do Vru
guai; e o Marquez de Vai de Lirios para Buenos 
Ayres, Santa Fé, comentes, ou Missões que tem da-
quella parte os Padres da Companhia de Jesus: pa
ra que ambos os ditos dous Commissarios principaes 
fiquem assim mais expedidos para proverem nas no
vidades, e accidentes que occorrerem ; e para rerr.et-
terem os necessários mantimçntos ás tropas, as quaesi 
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advertirão sempre dos lugares das suas residências 
para recorrerem a ellas era qualquer contingência. 

Por quanto os dous referidos Ministros Pleni-
potenciarios , usando dos seus plenos poderes os con-
vierão, e firmarão em Madrid aos dezesete de Abril 
de mil sete centos cincoenta e hum. 

Sisconde Thomaz da José de Carvajal y 
Silva Telles. Lancaster. 

(L.S.) (JL. -£) 
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JÊrtigos separados do Tratado concluído e assigna
do em dezesete de Janeiro deste presente anno 

- >de 17.5-1 sobre as InstracçÕes dos respectivos Com
missarios , que devem passar ao Sul da Améri
ca ; assignados em dezesete do dito mez, e ra
tificados por El-Rei N. S. em 8 e por El-Rei C. 

'. tm 38 de Maio do dito anno. 

ARTIGO i.° 

Por se considerar com a Religião, boa fé t 
atttizade reciprocas que tem feito as invioláveis regras 
das dttas Magestades contratantes , que dependen
do a entrega , e segurança da Colônia do Sacra
mento, e seus adjacentes unicamente da obediência 
de hum Governador, que ha de executar sem duvida, 
nem réplica o que lhe for ordenado: e dependendo 
a entrega, e segurança do Território, e Aldcas dk 
margem oriental do Vruguai da cooperação de tan
tos, e tão numerosos Ibdios arruados, que por qual
quer falsa apprehensão poderião resistir á dita entrega, 
pretextando a sua resistência com a persuasão de lhes 
ser necessário recorrerem á Corte ; nestas justas cenál-
deraçõespaça que o Tratado dos Limites, e ceisi?Õesseja 
nesta parte executado tão invioíavelmchte como he 
da sua natureza, e da intenção dos dóus Augustos 
Contratantes, S. M. C. comminârá assim ò seü prin
cipal Comríiisíario, como aos Governadores de Btíe-
nos Ayfes, e Monte Vidio, e todos os mais officiaes,, 
ê vassallós que rem naquella parte, e âõs mais índios, 
da süâ Real indignação, se forem remissoS nà dita 
entrega, e Segurança pacifica das Aldeás e Território 
cedido á Coroa de Portugal; e se de boa fé , seni 
demoras, escusas, ou interpretações não fizerem eva-
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cuar, e não evacuarem, e entregarem todo o refe
rido Território, e suas Aldeas no dia que lhes for 
determinado para esse -effeito , de sorte que a li se 
possão estabelecer e ficar perpetuados os vassallos de 
.S. M. F. . 

ARTIGO a,° 

Era otdem aos mesmos fins determina também 
S. M. C. ao dito Commissario principal, Governa
dores, e officiaes, dos seus Domínios naquella parte, 
que sem fazerem, nem admittirem réplica, escusa, 
ou demora alguma empreguem todos os meios efFe-
ctivos, e até o da força das armas inclusive, se ne
cessário for, para que em causa commua, com o 
principal Commissario e officiaes de S» M. F. faze
rem evacuar as ditas Aldeas, e Território e fazerem 
tudo de paz, e justo titulo aos vassallos de S. M. 
F . que>alli devem estabelecer-se, e perpetuar-se na 
referida fôrma. 

ARTIGO 3.0 

E para que a este respeito cesse todo o pretexto 
de duvida na America, S. M. C. ordena eiTectivamente 
aos ditos seus Commissarios, Governadores e Officiaes, 
que ainda quando os índios , e habitantes das Aldeas 
e Território opponhão sobre a prompta evacuação 
dellas e delle duvidas taes, que aos mesmos Com
missarios, Governadores, e officiaes Hespanhoes pa-; 
reça que são dignas de se remetterem á decisão de 
S. M. C., até neste caso sejão obrigados a fazerem 
evacuar as ditas Aldeas, e Território, e a metterern 
na pacifica, e perpetua posse de tudo os Vassallos 
de S. M. F. na sobredita forma. 
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ARTIGO A.0 

Estes Artigos separados faráõ também parte in
tegrante dos Tratados a que devem ajuntar-se, e 
se approvaráõ, confirmaráõ, e ratificaráõ ao mesmo 
tempo pelos dotis respectivos Monarchas. 

Em fé do que, e em virtude das ordens e ple
nos poderes, que nós abaixo assignados recebemos 
de nossos Amos El-Rei F. de Portugal, e El-Rei 
Catholico de Hespanha, concluímos e assignamos os 
presentes quatro artigos separados , para em rodo o 
tempo, e em todo o caso fazerem parte integrante, 
e individua do Tratado, por nós abaixo assignados no 
mesmo dia de hoje, e lhe fizemos pôr o sello de nos
sas Armas. Feiro em Madrid a, dezesete de Janeiro 
de mil setecentos cincoenta e hum. 

Bisconde Thomaz da José de Carvaja!y 
Silva Telles. Lencaster. 

(L. S,) {L. S.). 

Nàt. Ultram. V. 7.' 
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Tratado da prorogtfçh ib termo das entregas pa
ra seextenderema todo o anno presente de mil 
seMüntos ríntoenta e hum, assignado *m deze
sete de Janeira, è ratificado -em fôrma por M-
Rti N. S. em doze de Fevereiro, t por EJ-R& 
Cathalico em dezoito de Abril do mtsmo anno. 

*-<S>3£— 

A orquantó não tem sido possível Concluir ss dis
posições que erão precisas para que, em conformida

de do Artigo 23 do Tratado de Limites celebra
do -nesta Corte em 13 de Janeiro próximo passado 
entre os Sereníssimos Reis nossos Amos, se executas
sem no termo de hum anno as mutuas entregas do 
território e Colônia do Sacramento, e suas adjacên
cias 'cedidas por S. M. F. á coroa de Hespaiíha, *e 
do território, e povoações cedidas por S. M. C, á 
coroa de Portugal na margem oriental do Vruguai, 
antes fee julga indispensável queálêmdoditotemposerá 
necessário algum mais para se poderem executar com-
modamente, esem grande detrimento dos moradores: 
Nós abaixo assignados , em virtude dos poderes que 
para esse efFeito recebemos dos mesmos Sereníssimos 
Reis nossos Amos, e que communicamos, e reconhe
cemos reciprocamente, conviemos, e ajustamos que 
fique prorogado o termo por todo o anno de mil 
setecentos cincoenta e hum, para que dentro delle se 
possão fazer as ditas entregas; bem entendido que os 
Commissarios de ambas as coroas, e mais pessoas, 
que hão de concorrer para a execução das mesmas 
entregas deverão fazer quanto estiver da sua paste 
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para evitar demoras, e para que não venha a ser ne-
eess*rio todo o espaço de tempo que se concede; seiv 
do a intenção de SS* MM. que as ditas entregas se 
executem quanto antes for possível» 

Esta convenção será ratificada pelos Sereníssi
mos Reis nossos Amos no termo de três semanas da 
data delia, ou antes se poder ser; e se guardará de 
ambas as partes pontualmente. Era; fé do que assí-
gnamos, e lhe fizemos pôr o sello das nossas Armas. 
Feita em Madrid a dezesete de Janeiro de mil sete-
centos cincoenta e hum. 

Eis conde Thomaz da> José de Carvajaly 
Silva Tellejí. Lemaster. 

ÍL. S.) (L. S.)< 

5 * 
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Tratado sobre a inteWgencja ^f Cartax G e ^ 
ficas, que devem servir de governo aos Commis
sarios que hão de marcar os limites do Brasil, 
assignldo em 17 de Janeiro deste presente anno 
de 1751, e ratificado por El-Rei N S.em 12 de 
Fevereiro, e por El-Rei Cathaltco em 18 de AartL 
do mesmo anno. 

^ ós abaixo assignados Ministros Plenipotenciarios 
de Suas Magestades Fidelissima, e Catliolica, em 
virtude dos plenos poderes que nos havemos com-
municado, e reconhecido reciprocamente á nossa sa
tisfação: Declaramos que porquanto nos havemos go
vernado por huma carta geográfica manuscripta, pa
ra formar esse Tratado, e as instrucções para a sua 
execução; por esta razão se ha de entregar huma có
pia delia a cada tropa de Commissarios de cada So
berano, para seu governo, firmadas todas por nós, 
pois por eila, e conforme a ella vão explicadas todas 
as expressões. Declaramos assim mesmo, que ainda 
que pelas noticias de ambas as Cortes, temos por 
mui prováveis todas as couzas, como se notão na 
dita carta; convindo também, em que alguns dos 
territórios demarcados não os tem andado pessoas que 
hoje vivão, e que outros forão tirados de cartas de 
pessoas fidedignas, e que os tem corrido, porém tal
vez com pouca perícia , para fazer a demonstração 
no debuxo, pelo que podem haver algumas visíveis 
variações sobre o terreno, assim nas situações dos mon
tes , como nas origens e correntes dos rios , e ainda 
nos nomes de alguns delles, porque lhos costumáo 
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dar differentes cada nação da America, ou por ou
tras ca.zualidades: Querem, c tem convindo os Sobe
ranos contratantes, que aualquer variação que haja 
não impida o curso da execução, mas sim que prosí-
ga conforme pelo Tratado se manifesta o animo, e 
intenção de Suas Magestades em todp elle, e mais 
particularmente nos Artigos 7°, o.°, 11. , e 22.', se
gundo o qual se executará tudo pontualmente. E nós 
os ditos Ministros Plenipotenciarios o declaramos as
sim, em nome de nossos Soberanos, e em virtude das 
suas ordens, e plenos .poderes , e o firmamos. Esta 
declaração será ratificada no mesmo tempo , e prazo 
que a de prorogação de termo, e as instrucções, e se 
dará cópia delia aos Commissarios de ambos os So
beranos. Feita em Madrid aos dezesete de Janeiro 
de mil setecentos cincoenta e hum. 

Bisconde Thomaz da José de Carvajal y 
Silva Telles. Lencasier. 

(£• •*) ... (Z*. S.) 
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Instrucção, que nás os Commissarhs Prtmipm 
de Si M. F e de S. M. C. Germes Freire de Aü 
dr-adà, e Marque» de Vai de Ltrhs temos açor-
dado, *e firmado pata governo dos Commissarm 
da terceira Partida de demarcação, o Sargent* 
Mor -Engenheiro, José Custodio de Sã e Farw^ 
e D. Manoel Antônio de Flores Tenente Cerôné, 
e Capitão de Fragata-da Real Armada pari 
que se executem coma aqui se prescrevtfH. 

•í*rtv o 
!1 ••'• f ARTIGO i." 

Considerando que os naturaes deste paiz rdè 
per ttúuenr, por setts eosmtrres, e gênios o ser go-
vornados Com ns regras, que conviria, e desejãoaáí» 
bos os Soberanos, para ter bem **-sseg*arado o socego 
das Tropas; os Commissarios da terceira Partida 
procurarão conform.ar-se em quanto seja possível com 
os Artigos 2 1 , 22 , 23 , e 24 da Instrucção, que tr*-
tão de dclíctos, e castigos; porém corrcedetiiò$«-lí& 
faculdade para que nos casos em que acharem alguns 
inconvenientes, executem o que lhe parecer mais pru
dente, com a melhor união, e conformidade, que 
he o que reccmmendao os dois Soberanos contratan
tes. 

ARTIGO 2." 

PoráÕ os Commissarios o maior cuidado em ajus
tar-se aos Artigos 25-, 26, 27; 28 , 29, 30, 631 
da mesma Instrucção, que tratão da obrigação que 
compete aos Cosmographos , porque ambas as Mages-
taides recommendao, que o trabalho que fizerem seja 
nao só exac-o, senão também proveitoso ao adianta
mento das sciencias. 
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ARTIGO 3. 

Subirá agora a partida pelo rio Paraguai sem 
-demorar-se para colher as agoas da lagoa no seu es
tado natural: Logo que cheguem á Assumpçao to-
•roará o Commissario de S. M. C. os melhores práti
cos do Paiz, que ha de marcar, e os informes mais 
•seguros sobre a espécie de embarcações que necessita 
para proseguir sua viagem, atravessar a lagoa, e en

trar depois pelo rio Correntes; e assegurado de que 
ha mister outras lanchas menores, que as que .agora 
leva, ou algumas canoas, as pedirá ao Governador 
do Paraguai para a tropa do seu cargo, e para a de 
S. M. F., deixando as que agora levlo ao cuidado do 
•mesmo Governador, e previstos das cousas que lhe 
'forem precisas , marcharão sem demora. Para pôr o 
marco de mármore que Jevão, na boca do rio Jau nu 
temos escrípto nos Gomes Freire de Andrade.ao Ca
pitão Oeneral do Cuyabá que faça sahir algumas ca
noas armadas atéá boca dorioTacoari para que ajudem 
a esta precisa faina, e que ao mesmo tempo tragão 
alguns bastimentos; * porem se q\uando chegarem alli 
as não acharem , enviará o Commissario de S. M. F 

•a embarcação menor, e mais ligeira 00 -siíbredito 
Capitão General com as cartas que leva para que dê 
logo a providencia , que lhe havemos prevenido; e se 
por nenhum modo for absolutamente possível pássaro 
marco pela lagoa para o collocar em a boca do Jaurú 
donde está destinado, para cujo >fim devem ambos os 
Commissarios applicar todo o seu zelo e actividade, 
procurarão deixar outro signal o mais visível, e per
petuo, que seja possível: e concluído tudo o que alli 
tem que fazer, dâráÕ volta conduzindo ota.tra vez o 
máreo, é o coilocaráÕ em-a beca do rio Correntes. 

http://ta.tr
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ARTIGO 4»° 

Entrarão pelas agoas deste rio, e subido por 
elías, buscando a sua cabeceira principal , de.=de cu
ja paragem proseguiráõ demarcando o pedaço do ter
reno , que ha no intermeio desde ella até á do rio 
Igurei; e como esta a hade buscar a segunda Partida 
subindo pelas suas agoas, o que devem fazer os Comr 
missarios da terceira, he que quando cheguem ás di
tas origens do Jueri, baixem pelas margens do braço, 
que os informarem, ou vejão , que he o mais caudV 
lo?o, até donde achem já formado o rio, e alli dei-
jxaráo bastantes Jsignaes, para que a segunda Partida 
reconheça o trabalho que houverem feito, e possi 
proseguir em busca da origem principal para collocüf 
o marco; e acabada esta diligencia se retirarão pela 
mesma paragem ao rio Correntes, e daráõ volta á 
Assumpção, onde acharão as ordens do que devera 
executar; e se não as acharem se retirarão a Buenos 
Ayres. 

ARTIGO 5. 

O Commissario de S. M. C. provera de charquií 
ao de S. M. F. para toda a tropa do seu cargo se
gundo havemos acordado nós os Commissarios Prin
cipaes; e em tudo o mais que houverem, mister hum, 
eoutro, e se assistirão mutuamente como está preve
nido em as Instrucç oes. 

ARTIGO 6.° 

Abordem que observarão era a marcha as em
barcações das duas nações, será a seguinte : O pri-
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meiro dia de marcha lançarão sortes os dous primei-
rosCommissarios para saber'a qual jdeve tocar a van
guarda o primeiro dia , e sabido isto proseguiráõ de
pois-alternando: i s rohe , que-hum dia a leve huma 
Nação e outro, a outra; porém se is.ro não se poder 
observar .pontualmente^ ou ja porque lhes pareça mais 
próprio ,i e necessário'.que vão adiantemos práticos do 
R io , e rio Paiz, ou por algum outro inconveniente, 
não fundarão reparo na siía execução^ antes faráõ boa
mente o que seja-possível, e se conforme^ mais cora 
a conveniência conimua, e cbmmodidade' da viagem. 

A R T I G O 7-' 

-? Hávendo-se reconhecido e m ' o mappa, que ha 
feito a primeira partida, rque a escala prescripta'*no 
Artigo 30 das Instrucções he muito grande para for
mar a de hum Paiz tão dilatado , que encherá muito 
papel; e.tendo-oos feito presente os Cosmographos"} 
que conviria reduzi-la á ametade, que he arrdez pole
gadas por gráo, temos assentado em permitti-lo em 
attenção ás razões, sobreditas: e os primeiros Com
missarios da terceira partida o preveráó assim aos 
Cosm.ògraphos,,advertindo-lhes sobre tudo não faltem 
á maior clareza.* que he o que se necessita, e se con
forma com a intenção dos dous Soberanos. 

Em fé do qual nós os sobreditos Commissarios 
Principaes o firmamos e sellamos com .0 sello grande 
de nossas Armas. Ilha de Martim Garcia a trinta de 
Maio de mil setecentos cincoenta e três. 

Gomes Freire de An- Marquez de Vai de 
drade. Lírios. 

Not. Ultram. V. 7 / 6 

http://is.ro
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AdditamefJto 4 mesma Instrucção acima ? escripla; 
U.U» 

Se no tempo ,~em que se ha de pòr o marco em 
a, Ijoca do Rio Jaurú principiarem as agoas da lagoa 
a crescer, ou diminuir., de tal conformidade, que ve-
jão ser-llies difficil, ou impossível o retirar-se se se 
detiverem a colloca-lo: neste caso os dous Commis
sarios o entregarão aoOfficial do Cuiabá, que se acha
ra alli, segundo os avisos que havemos já feito áquel-
le Capitão General, nós Gomes Freire de Andrade, pa
ra que fique a seu cargo inteiramente a perfeita col-
locação, tomando as precauções .necessárias para que 
se verifique que se poz na paragem que se lhe signa-
lar porem; procuraráõ com tudo os Commissarios, que 
ser ponha a base antes de se retirarem. 

i Em fé do qual, nos os sobreditos Commissarios 
Principaes o firmamos de nossa mão. Ilha de Mártir» 
Garcia a trinta e um de Maio de mil setecentos cin-
eoenta e três. 

Gomes Freire de An- Marque* de Vai de 
&***> Lirios. 



E JiSTE LIVRO HA DE SERVIR DE DIÁRIO PARA OS COM
MISSARIOS, ASTRÔNOMOS, E GEÓGRAFOS DA PRIMEI
RA TB OPA COMPILAREM NELLE AS NOTICIAS QUE 
APONTA O ARTIGO 2Ç DO TRATADO DE INSTRVCÇÕES. 
CASTILHOS GRANDES A 2 0 DE DEZEMBRO DE I 7 J 2 . 

6 * 
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C *,5.*.*W'f 

oncbrremos no campo de Castilhos Grandes, (i) 
lugar determinado por amb os os Soberanos no Artigo 
4. das InstrucçÕes para ter as mutuas conferências, 
a fim de dar cumprimento ao Tratado. E por não ha
ver sitio commodo em a barra, que era a paragem 
onde devíamos estabelecermos, por causa de estar á 
mesma borda do mar, e não haver naquelle terreno, 
e em mais de uma legoa no interior do Paiz senão me-
danos de areia, e interpor-se também a lagoa, e mui
tos banhados, formamos nossos campamentos : O 
dos Portuguezes sobre huma lomba mais para cá do 
Serro de Navarro, e o dos Hespanhoes em hum pla
no da outra banda do Arroyo de Castilhos, distante 
delle hum tiro de fuzil, ficando os dous Leste, Oeste, 
com alguma differença , e distante hum do outro 
2^260 toesas em linha recta , e 2^300 pelo cami
nho. 

Fomos habitadores daquelle Campo desde o dia 
vinte e cinco, e vinte nove de Agosto até o dia vin
te e três de Dezembro , (2) que foi quasi o rigor do 
Inverno, em cujo tempo experimentamos quasi sem
pre muito vento, agoas, e trovões , que nos fazia mui 
incommoda aquella Estação; porém sem embargo dis
so não padecemos enfermidade, ou doença alguma, 
que se conhecesse ser procedida do temperamento, an
tes bem se conhece, que he hum clima mui benigno 
pelas mesmas variações do tempo. (3) 

O Ceo he mui alegre: os ares são mui subtís 
e sãos, pois matando-se todos os dias ao redor do 
campo as vacas para a subsistência da gente, e dei-

( j ) Occurrencia em Castilhos Grandes. 
(2 ) Tempo que estivemos em Castilhos, 
(3) Benig LI idade daquelle temperamento, 
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xando a maior parte, como costumão ^ » a ^ a e s ^ 
te Paiz, nunca se sentio corrupção: a W**™Z%° 
he mui boa bem que está estancada porque se rCrraa 
l s vertente, das a tu ra s circumvismhas e ^ e * . 
razão se costuma secar, como o bao vista ja em te
ma occasião alguns sujeitos de Monte Vidio pranci» 
destes campos. i' 

De huma parte e outra dos campamentos no mes
mo Arroyo que corria Norte e Sul, hawa da. parte 
do Norte hum Dequeno bosque basta ntemeroe cían> 
de ramas, e da 'parte do Sul outro de pequenas arvo
res , e arbustos, e não ha outra lenha para as neces
sidades da vida humana, em todas aquellas immediíK 
S°es* ( 0 ^ J , Ê. 

Não- ofFerece aquelle campo outra commoaic?»»: 
para os vivent.es senão os muitos pastos q«e ha par* 
os gados. Abunda muita de Queros: queros, Cara ca
ras, Tisoiretas, Corvos, Gaivotas, Chi ma chi mas, 
Chagas, Águias bastardas, Cisnes, Patos, Owrlitos, 
Periquitos, Adens, Perdizes, Bemtevi, MerguHiÔí»-, 
Carriças, Tordos , Abestruzes, Pomb-*s, PapagfriéfcV 
Cegonhas, e Rolas, Aves a que se não conhece ou
tra utilidade, que a que se tira das que são conheei-
das na Europai, excepto o Chaga, cuja-s pen-nas são 
mui boas para escrever. (2) Ha também alguns Ti
gres , Leopardos, Rapozas, Priaz , Porcos ca-mpestres.» 
muitos Veados., e Cervos. A lagoa abunda muito de 
pescados de diíferentes espécies principalmente de Cor-
vinas , e Bagres mui grandes. 

É no Arroyo de Castilhos havia também bastan
tes peixinhos, onde se encontrarão aiguns Cagados-, e 
Lontras. Não se pôde descobrir erva alguma, mediei--» 

f^i) Lenha para o e-ii-retenimento da vida humana ha pouca. 
(2) Abundância de. Aves pouso ut-»ir. 

http://vivent.es
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nal conhecida,' senão Junça, que ha no mesm o Arroyo 
«h grande copia, de cujas raízes costumão tirar huma 
espécie de aéido^ com que as senhoras costumava© cá na 
America, ena Europa compor otabaco quechamão vi-
nagrülio, 

A 'panagetn , que propriamente está conhecida 
com o nome -deCastilhos ( i ) , segundo os práticos des
te Paiz, e cartas de marcar, são os dous Ilhotes que 
estão no mar, e o monte que está na mesma praia, 
e delle toáião-o nome aquelles campos visinhos. 

Estavão os dous caaiipamentos rodeados de mon
tes , e não ha nenhum que tenha nome senão o Serro 
de Navarro, e o de Cafalote, aos quaes como a to
dos os mais montes, e quasi aos mais Arroyos derão 
nome os que vinhão fazer coirama a estes campos 
quando estavão mui povoados de gado, não haven
do ficado noticia do nome, que lhe derão os índios^ 
que hão povoado este Paiz. .* 

Na noite do dia dezenove de Novembro rouba
rão aos Mefcparthoes cem caV-ailos s quatro índios da 
nação dos Minuanes (2)', cujo corpo tinha seu campa-
menro ou habitação (queosnaturaes deste Paiz chamão 
Toldarias) trinta legoas distantes, e havendo saindo era. 
seu seguimento parte das tropas de Portugal e Hespanha, 
Mie tomarão cento e quarenta cavalloá maimábs, e 
trinta edtfas pessoas todas mulheres e meninos: gente 
digna da humana compaixão, e do zelo Apostólico, 
cujo modo de viver he bem sabido e miseravei. '*> 

Durante o tempo, que"-estivemos no cafflnpo de 
Castilhos Grandes celebrando as conferências, que 
devíamos ter naquella párageto? commettemospor par
te de Portugal a D. Miguel Angèlõ de Bla9co, Coro-

(1) Quátíie a paragem, que prbprfámerrte diarmòCastilhos Grandes. 
(2) Furto que üzexao os Minuanes na Cayallada dos Hespauhoes». 
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nel Engenheiro, e ao P. Bartholomeu Panigai, e por 
parte d°e Hespaiha a D. João de Echevarna, Cap.tao 
de Navio da Real Armada, e primeiro Comamsarr» 
da primeira partida das demarcações a D. Ignacio de 
Mendizabal, Tenente de fragata , e a D. Alonço Pa-
checo Alferes de Navio, ambos Cosmographos desti
nados em a mesma partida , que levantarem o plano 
na costa de Castilhos, e de todo o terreno interior 
com a perspectiva do Paiz circumvisinho ao mar, 
e que sondassem a Bahia, em cuja praia fizerão tam* 
bem as seguintes observações. 

Alturas Meridianas d'L. S. 0 tomadas com o 4 de 
circulo do P. Panigai, sua correcção de 23' 5-3" 30'" 

Dia 0 de Novembro 73o 23. 
Dia 11. 74o 1' 30". 
Dia 12. 74 . 15- 45-". 

Também se tomarão as alturas das estrejlas se
guintes. 

Dia 11 marcharão 42. 14' 
Algenib , 4 2 17', 

Altura do monte de Castilhos Geométrica 30 
toesas, base sobre que se médio 48 toesas: angulo da 
primeira estação sobre a base 40. 48'. 

Angulo da segunda <*°. 25;': ambos se tomarão 
como mesmo 4.0 de circulo do P. Panigai, e assim 
devem corrigir-se. ''•• 

Experiência do barometro simples no lugar do 
marco ao niveJ do mar, 27. p. 9. lin.; em o cume do 
monte 27. p. 7. lin. se repetio para maior segurança 
em ambos os lugares, e ficou o Mercúrio nas mesmas 
alturas. 
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Alturas correspondentes do Sol tomadas no campo dos 
Hespanhoes nos dias 16 e 17 de Novembro 

para regular o pêndulo. 

Dia 16. 

Manhai". 

A l t . merid. 
75-.° 26'. 

Alturas. 
O I 

36 21 
36 50 
17 20 
40 23 

Meio dia por corrigir 

I 
3 
3 
3 
3 
11 

Tarde 

54 IO 
51 4* 
49 *3 
34.35" 
57 11 30 ) 

Immersão do i."Sat. de 4. ás 14•* 
30 ' 12" do pêndulo. 

Dia 17. 

0 < 

Mani-aá. 
t • ' " 

5 17 19 
8 19 21 
8 21 5-0 
8 24 11 
8 26 33 

Altura. 
O * 
39 5o 
40 20 
40 50 
41 20 
41 50 

Tarde. 

2 29 03 ! 42 2 0 
Meio dia não corregido 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
11 

37 
35-
39 
30 
37 
35 
57 

33 
8 

41 
i f 
1? 
28 
1? 

í> 

30J 

Concluido pois tudo quanto tinhamos que eva
cuar em Castilhos, e preparadas as cousas já para nos
sa viagem, sahimos com a primeira partida no dia' 
vinte e ires de Dezembro pela manhaã ; e havíamos 
despachado o dia antecedente aos Cosmographos D. 
Miguel Ângelo de Blasco, e D. Ignacio de Mendi-
zabal para que principiassem a tomar o plano do Pafz-

Not: Ultram. V. 7.* 7 
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por donde havíamos de fazer nossa viagem tjk. 
marcar o terreno por onde devia passar a l u t e , obra 
que necessita de muito tempo, cuidado, e trabalho, 
por cuja razão he preciso que se façao as jornadas 
muito curtas, e que intervenhão muitos dias de des-
canço para que se possão fazer algumas observações 
physicas, e mathematicas, ou de historia natural 
Caminhamos pois o primeiro dia, segundo a distan
cia que hão assignalado no mappa os Cosmograpbo* 
7$75° toesas em linha recta, e rorjtf oo pelas tor-
tuosidades do caminho, que foi aqueíle dia mui moti-
tuoso, de cujas alturas, descobrimos o mar , praia de 
Castilhos,.Lagoa, Arroyo de Chafalote, monte deste 
nome, q**e he , o mais elevado de todos, e o de D. 
Carlos; e para nãos era \vam sitio sem nome, e lhe 
pozemos a — Ilha da Boa Agoa = por causa de que 
ha hum pequeno manancial era huma canhada povoa
da de humas arvoreszinhas a cuja sombra se conserva 
a agoa mui fresca, e cryistallina, ainda que em pe
quena quantidade, pois só he bastante para tirar a 
sede aos poucos passageiros que transitao estas cam
panhas.. 

No dia 24 sahiamos deste sitio, e fomos parar 
ao mesmo onde se erigio o segundo marco de már
more, cuja jornada foi mais suave por ser o Paiz me
nos montuoso. Chama-se esta paragem a índia Mor. 
ta , porque os que fazião coirama oestes campos en
contrarão o cadáver de huma índia, a quem havia 
morto hwm tigre». A distancia que se caminho» este 
dia, foi de 8(^900 toesas, linha recta, e de 11$ pe
to caminho; e está o marco collocado Norte Sui, da 
Haiida do Norte estão as armas de Portugal, e tem debaixo 
huma inscripção que àh^^Sub Joanne V Lusitano-
rum Rege Frdelissimo — da banda do Sul estão col-
loeadas as armas de Kespanha cuja inscripção di* 
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í f h a K * ^ = 
^Expsttisfinium^ 
tt lâéus Januarit i7So- da fea„da del^síe diz a 
iostyipçao Justttta et pax oscufatoe sunt - cuias 
inspirações sao as mesmas em rodos os marcos de 
mármore, que se hao trazido de Lisboa, os quaes 
aestio formados de Oito peças, a primeira he o soco-
« segunda he a hase; a terceira e quarta he o corpo' 
«ir*mp06to de duas peças; a quinta o capitei; a sexta 
a cr az, e as outras duas são as coroas, que estão 
-postas sobre as arraas. Esta lomba divide as agoas dos 
Axíccfm de Cbafalote, Dera Carlos, e a índia Mor
ta, cujas origens apenas tinhão agoa quando passá
mos a esta paragem *, vem a linha divisória desde o 
forno que se tomou no cu-me do monte de Chafaío-
te, que também se vê. Chegou neste dia o Goronei 
de milieia de S. M. F. Christovão Pereira a dar con>-
ía ao Commissario principal do mesmo Soberano ée 
haver deixado em Chujr cento e vinte Paulistas, tro*-
pa de miikias que havia conduzido de S. Paulo, e 
"aassavão á Praça da Colônia para acompanhar a se
gunda e terceka Partida era sua demarcação. 

No dia 2jr sahiaios deste campo, e andámos 
ffaçoo toesas em linha recta, e 8$çoo pelo cami-
»2io, que foi mui áspero pelas muitas subidas e des
cidas, e pelas moitas pedras; porei» com tudo offe. 
Becia o campo kaia vista mui alegre pelos montes 
e cawhai-tes pre-nii-das, que se descobria© principal
mente do terreno onde paramos, que foi ao pé de 
htm monte, cujo valíedividia as agoas de rocha e 
da «nhada de S. Luiz, cujos Arroyos sao humas 
proíw-didades podadas de arvores, c em cuias anoas 
(^uea-nda ^esãoBrigeos oferecem bastantes) se 
pesarão alguns peixinhos mui saborosos. Não se vio 

7 * 
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nesta paragem outra espécie de aves senão algumas 
rolas, e pombas. No dia 26 descarnamos, e fizerao 
os Cosmographos duas observações: em huma toma
rão altura máxima de Aldebaram, e acharão 40 4 , 
em a outra tomarão a de Vigel, e sacarão 64o 32', 

No dia 27 sahimos do dito campo, e no cume 
do monte fizemos formar hum marco quadrangular 
de pedras sobre a penha mais alta delle de altura de 
17 palmos, e fizemos esculpir com cinzel na mesma 
penha as letras iniciaes R. F . , e R. C. que querem 
dizer = Rex Fidelissimus , e — Rex Catholicus^. 
cada huma ás partes correspondentes de Nor te ie 
Sul, e se poz ao monte o nome (que não tinha) de 
Santo Estevão, porque naquelle dia se celebrava a sua 
festividade. Proseguimos a jornada por Paiz bastante-
mente escabroso, e neste dia principiámos a cami
nhar sobre a Lomba (que neste Paiz chamão Albar-
dão) a qual divide as agoas que vão da parte do Sul 
ao Arroyo da Rocha, que entra em a lagoa do mes
mo nome, e esta desagoa no mar, e pela banda do 
Norte as que vão ao Arroyo de Pedro Pereira, que 
entra no Aloyguá, este no Sabolati, e este em a La
goa de Merim. Da banda do Norte em distancia de 
duas legoas pouco mais ou menos do Albardão dei
xamos huma Serra, ou Cordilheira que nasce do Mon
te da índia Morta, e corre parallela com o dito Al
bardão, o q>ual a respeito delia he mui baixo: cami
nhamos este dia 5'<-?)3op toesas em linha recta, e 
iO í̂TOO pelo caminho, e paramos nas asperezas. de 
Pedro Pereira, em- cuja lomba mais alta se esculpirão 
em. huma penha as letras iniciaes R. F. e R. O *, aqui 
se dividião também as vertentes de Rocha, e dito 
Pedro. Pereira, as quaes tinhão pouca agoa, e menot 
lenha: tomarão os Cosmagraphos a altura de L- S» 
©; e sacarão. 79a 3 j ' . :...- -IS 
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••:r.f-No dia 28 sahimos deste campo, e caminhámos 
4CJ5»3.e>o toesas em linha recta, e io<$) pelo caminho, 
que foi summamente áspero, especialmente para car
retas pelas>grandes subidas, e profundas descidas,' que 
havia: eesta paragem não tem nome, nem se lhe deo, 
por que divide também as Vertentes de Rocha, e Pe
dro Pereira : não houve cousa especial que notar neste 
rflia.. 

No dia 29 sahimos do dito campo, e andámos 
4<J)7QO toesas em linha recta, e 9 $ pelo caminho; 
fomos campar ás ultimas cabeceiras de Rocha cm 
frente da Serra que principia a verter agoas ao Alay-
guá, Abrirão-se as letras iniciaes R. F. e R. C. em 
huma penha, e tomarão os Cosmographos a altura 
34o 26 551' '• não houve cousa especial que notar. 

No dia 30 andámos 6&450 toesas em linha 
recta , e 9<$)750 pelo caminho. Campámos em huma 
paragem que se chamou Campo do Incêndio por cau
sa de se queimarem mais de quatro legoas de pasto: 
não se advértio cousa particular. No dia 31 se des-
cançou, como também no i.° e 2.0 dia de Janeiro de 
175-3- . i. 

No dia 3 andámos 8$)Ooa toesas em linha recta, 
e i3:|)250 pelo caminho. Campámos em huma para
gem que chamámos o Serro das Trovoadas, por cau
sa de que naqaella noite houve huma tempestade de 
trovões, agoasy e relâmpagos: não se advértio cousa 
particular. 

No dia 4 andámos 8<$)ioo toesas em linha re
cta, e i 0^)5-00 pelo caminho: Campámos em huma 
paragem que chamámos o Serro dos Reis, por causa 
de que neste dia se collocouomarco de mármore no di
to Serro. Descançamos sete dias nesta paragem e ha.-? 
vendo resolvido apartar-nos da primeira partida, desde 
esta paragem não permittio a muita cl uva, quehcuve,. 
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a que sahisse; e nos dias qtre tivemos esta demora 
üzerão os Cosmograplios as obfervanaas segmwei, 
Serro dos Reis latitude 34° 30' c «ri'. ^ ^ 
Jd. ó.dejaneiro alr. máxima deL.S. 0 . 7° $5 45 • 
íd . 7 de Janeiro 7%' 27' 45-v. 
Id. 8 de Janeiro 78a 19' 30" 

Experiência do barometro simples 00 mesaw 
Serro 26 polg. 4. linh. vento S. 0 : em este campo 
vertem as agoas pela parte do Norte ao Arroyo do 
Alayguá , e pela parte ào Sul ao de Santa Luzia, 
Chegámos até qui com a primeira Partida e a des-
pA-chámos hoje 12 de Janeiro do corrente anno de 
175-3 5 e fl ^spe^ 0 ^ e oue os Commissarios deita Fraev 
cisco Antônio Cardoso de Menezes e Souza, e D. 
João de Equevarria devem continuar este Diário his» 
toriographieo, recolhendo também todas as noticias 
de Historia Natural, e firraá-lo segundo está dispos
to no Artigo 29 da Instrucção, e executámos nós ou
tros até esta paragem; e também os Cosmographfl** 
D. Miguel Ângelo de Blasco, e D. Igaacio de Me»* 
dizabal, que hão feito o mappa do Paiz por onde tem 
vindo a linha , e o P. Bartholomeu Panigai, que 
junto com o dito D. Ignacio de Mendizabal ha feito 
todas as observações astronômicas, e p&ysicas do ba* 
rometro. E nos os Commissarios principaes paríireawSK 
amanhã para os sobredito* destinos. Havendo já sau
dado ao Commissario principal de S. M. F. Im-ra Of-
ficial de Dragões, que veio a este fira com vinte e cin
co homens de ordem , e em nome do Capitão Gene1-
ral do Rio da Prata , D. José Andonaegui a ofièreem? 
ao dito Commissario principal de S. M. F. tfucio quan
to pendes-re de sua authoridade, em os Domínios de 
S. M. C. 
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Gomes Freire de An* Marqvez de Vai de 
drade. Lírios. 
Miguel Ângelo de Ignacio de Mendiza* 
Blasco. bal y Vil do Sola. 
Bartholomett de Pa
nigai da Companhia 
de Jesus. 

—@gg*^~ 
Continuação do Diário que dá principio depois da 

separação dos Commissarios principaes que se di
rigirão pelo caminha de Monte Vidio, d Colônia, 
e a Buenos Ayres, a dar providencia para a sa* 
hida das outras duas Partidas correspondentes. 

No dia 12 de Janeiro de 175-3 * -*s t r e s n 0 f a s da 
tarde, havendo ficado em o Campo dos Reis. até es* 
te dia, e recebendo as instrucções »-dô que se devia 
executar em viagem da demarcação da linha divisó
ria, se deo principio á marcha: subindo huma canha-
da que verte suas agoas a Santa Luzia, se subio a 
Iram plano donde em o mais elevado delle, em hu-mas* 
penhas que dominão toda a campainha circumvisinha 
donde se coliocou o marco de mármore , e faz divi
são-das agoas de Sa-nta» Luzia da parte de Hespanha , 
e Alaygti-íi àn parte de Portugal, por esta parte com* 
huma catfhada muito profunda, e pela outra mais es
tendida pelo pfano do terrenoi, se seguio a marcha até 
á falda de huma lomba pouco elevada, e se cami
nhou pelo caminho q«e forma a linha divisória de 3300 
toesas, e em linha recta 3240 ficando feita a separa
ção díis cargas, carretas, cavalhadas, e gado do sus
tento dos indivíduos da primeira Partida; e estabele
cido o campa«tieftto, nos manifestarr.os. os dous Co**-*»-
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m 
issarios os plenos poderes que cada hum trazia , de 

que tirámos cópias, cada hum no seu idioma, e se 
rirmárão de huma e outra parte. , t ; 

No dia 13 ás outo horas da manhaã se principiou 
a marcha, e em o alto da lomba immediata em huma 
pedra que sobresahe meia vara (se abrirão as letras 
iniciaes'já mencionadas, abertas a cizel ) donde 
vertem as agoas a Santa Luzia, e Atayguá, e a hu-
ma legoa depois se principiou a passar a Serra das 
pontas das agoas do Arroyo de Baumarahate, que em 
idioma Miúuan significa serro frio da parte de' Por
tugal , e ao remate desta serra em a sua falda, e em 
a do Serro dos Penitentes, em huma canhada donde 
se dividem as agoas, que vertera estas Serras, por hu
ma parte ao Valle do Campaneiro, que as verte a 
Santa Luzia , e por outra ao Valle de Baumarahate 
se erigio huma pyramide de pedra solta, e era o pé 
se abrirão as letras iniciaes, e meia legoa depois por 
caminho plano á falda de huma lomba pouco eleva
da, que verte as suas agoas como se expressa, se acam
pou em hum sitio ás margvens de hum Arroyo, se en
contrarão alguns Tigres, (que se matarão três) abun
dância de Veados, e Abestruzes: caminhou-se pela 
linha divisória, a distancia de 13600 toesas, e recta-
mente 1024G. 

No dia 14 se principiou a marcha muito de ma
nhaã, e em a lomba immediata se levantou hum mar
co como em a antecedente pondo as letras ao pé del-
l e , e meia legoa depois, em huma pedra de três va
ras de altura, alguma cousa circular, se esculpirão a3 
letras, e se acampou á falda do Serro das pontas das 
agoas do Barriga Negra da parte de Portugal, to
mando este nome o Valle, e o Rio, por haver-se en
contrado hum homem morto pelos índios Minuanes, 
que assim se nomeava : a distancia da linha divisória 
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lie de 12000 toesas, e pelo mais fecto 10.400. Era 
este Valle de Barriga Negra, se divisarão porção de 
cavallos que não se poderão alcançar. 

No dia 15- se continuou a marcha pela lomba que 
verte as suas agoas já mencionadas, e em o cume 
delia se levantou hum marco de pedra solta, com as 
letras, ao pé delle: e continuando por caminho muito 
bom, e plano , e só hum quarto de legoa antes da 
parada se encontrou hum pedregal não muito áspero, 
a cuja falda se acampou "em hum plano que verte as 
suas agoa6 ao Arroyo do Soldado, ou do metal da 
parte de Hespanha, que desagoa em Santa Luzia a 
distancia de oito legoas da lomba, que fôrma a linha 
divisória, e o Barriga Negra, e se caminharão pelo ca
minho 13:400 toesas, e pelo mais recto 8:5-00. Em este 
caminho se encontrarão bastantes porcos silvestres, e 
algumas panellas de mel, cujas abelhas se chamão cagua-
lhes, e ha outras com o nome de leichuganas dife
rença ndo-se estas em que são alguma cousa mais cres
cidas, e a casca donde formão a panella, mais circu
lar, e liza , e não serem tão bravas como as outras, 
e o seu mel mais suave, e saudável, a casca de nu
mas e outras he da mesma matéria de palha, ou her-
va muito moida, que fazem huma pasta como de 
papelão, que resiste á inclemencia do tempo, e estão 
tecidas em as ramas das arvores, e a sua grandeza 
em seu diâmetro terá de dez a doze pollegadas em fi
gura circular-, também ha outra espécie de panella, 
que as formão debaixo da terra, e produzem cera, e 
mel, e estas abelhas se chamão cavaquá. 

Neste dia se tomou a altura máxima de L. S. 
0 . 77o. 31', 30" não se fazendo a correcção desta 
observação até arregrar o quarto de circulo do P. Pa
nigai , até certificar-se em o erro que possa ter de re-
sultas dos movimentos, que em o carro onde se conduz 
pôde haver tido, de variação distincta da que antes tinha» 

Not. Ultram. V. 7.0 8 
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, -• No dia 16 se principiou a marcha, e em a lota* 
ba immediata ao campamento era o cume delia se 
levantou hum marco de pedra solta , e em seu pé se 
puzerão as letras: seguindo a marcha subindo huns 
serros muito elevados, e pendentes das pontas da* 
agoas do Arroyo do Soldado, ou do metal, por cu
jo motivo passarão os carros , e carretas, cavalhada, 
cargas, e gado, pelo plano deste Arroyo, e em o 
permeio destes serros, em o mais elevado, e visivel, 
se póz huma pirâmide de pedra solta, sem letras, pot 
ser todo este serro de pedernal dos que usarão os 
soldados em os fuzis, sendo estes serros as suas ca* 
nhadas muito profundas e á baixada da serra em hu
ma pedra de quatro varas de alto, e o mesmo de 
largo, que estava era o plano do caminho, se escul» 
pirão as letras , e perto do campamento em outra de 
cinco varas de alto, e duas e meia de largo em fi
gura piramidal, se pozerão igualmente as letras, fican
do o campamento em as ultimas vertentes do Arroyo», 
e se caminhou pela linha divisória 9600 toesas, e era 
linha recta 7200, á sahida da serra se matou hum ti
gre, e em o plano se encontrarão abundância de vea
dos. 

Se observou de altura máxima de Rigel — 64'. 

sc: 39". 
Dia 17 ao amanhecer se principiou a marcha, e 

em a lomba immediata se levantou hum marco de pe
dra solta sem letras por ser pedernal; ás suas agoas, á 
Casupa da parte de Hespanha, e ao Barriga Negra, 
e huma lomba mais alta que a antecedente, se pos 
outro marco em a mesma conformidade: todo o cami
nho he plano, e bom, e se acampou á falda de hu-
mas pedras, bastante elevada, e em huma dellas mais 
visivel, e próxima ao campamento, que remata em 
díias contas sobre em que se levantou o marco de pé? 
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dra solta, e em a pedra firme se abjjírão as letras, cu
ja pirâmide com a pedra he de outo varas de alto, e 
se caminhou de distancia pela linha divisória 5'6oo 
toesas, e rectamente 45-00. 

Este Arroyo de Casupa, entra em Santa Luzia 
Grande perto do Rio da Prata 14 legoas distante do 
caminho. 

Se observou da altura máxima do L. S. 0 77'» 
i$ '-, 45 "> 

Altura máxima de Procion 5-0°. 32', 30" 
No dia 18 não se marchou, motivo por vir o 

plano da demarcação da linha divisória atrazado, e 
outro por compor os carros e carretas que estavão des-
çorapostos, e por dar descanço aos bois. e cavallos 
que vinhão fatigados ; em este campamento se encon
trarão bastantes porcos silvestres, e veados, e se cor
tarão dous eixos para os carros, e carretas, que se pu-
lerão logo. 

Se observou de altura máxima do L. S. 1© 77". 
0 3 ' 20" 

No dia anterior se tomarão as alturas correspon
dentes, que não servirão este dia por não haver-se po
dido observar a immersão -do primeiro satellate de Jú
piter para regular o relógio pequeno de segundos, que 
tinha o P. Panigai, Cosmographo da Partida .de S. 
M. F . , porque o da pêndula não chegou a tempo de 
pode-lo armar, por chegar tarde o,carro donde se cone-
duzia, e em a Partida de S. M. C. não o haver, por
que de Castilhos se remetteo a Buenos Ayres, por es
tar descomposto, que lhe faltava liuma peça. princi
pal , e por haver-se nublado a atmosfera, não se po
dendo fazer a observação da immersão já prevista, pe
lo que se não annotão as ditas alturas corresponden
tes em este, applicando-as ao seguinte, em que se corre-
gio a observação. 

8 * 
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No dia 19 se principiou a marcha pela lomba 
que verte as agoas como está dito: seguindo por lom
bas planas, se chegou á incruzilhada, que verte as 
suas agoas ao Arroyo de Mançonvilhaga da parte 
de Hespanha, que entra em o rio Gy a distancia de 12 
legoas: em as vertentes do Arroyo de Godois, da 
parte de Portugal, e este he o principio do rio de 
Sabollary, donde se levantou hum marco de pedra, 
sem letras por não ter onde pô-las, e pouco mais 
adiante seguindo a lomba, se poz outro marco sobre 
huma pedra, em que se abrirão as letras, e se acam
pou fora delia, em agoas do Godois por não haver 
agoa nem lenha perto de huma legoa separado do ca
minho , obrigando esta falta a seguir a jornada mais 
do regular, e se caminhou pela linha divisória 16200 
toesas, e rectamente 12600, e em esta marcha se 
encontrarão alguns tigres; abundante delles he todo 
este campo, sustentando-se regularmente dos veado» 
que colhem. 

Alturas correspondentes de Procion do dia 17. 

01.. 5-5-'. 
0. 59. 
10. 02 
10. 05* 

so. 07 

04". — 44o. 
03. = 44 
09 ~ 45 
22 = 45* 
27 =45-

3*'. 
58 
n 
39 
53 

o6'h. = 13 b. 
00 = 13 
00 = 1 2 
OO -=-: 12 
OO = 

06'. 
02 

59 
56 
54 

45"'-
53 
18 
47 
35 

Altura máxima de Sirius deste dia 75*°. 5*8'. 00 
Emersãodo primeiro sat. de Júpiter ob. 30 ' 58"-
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Dia 20, alturas correspondentes do Sol. 

i o \ 2 7 0 0 " . = 03' . w'. 00" = ih. 52', \57" 
10. 28 c8 = 64 22 00 = 1 5̂ 0 55 
10. 32 18 = 64 48 00 = 1 48 3Z 

10. 33 24 = 65' 11 00 = 1 46" tf 
10. 35- 27 = 65 3-; 00 =: 1 44 2$ 

Altura máxima do L . S. 0 . 76o. 56' 3 0 " . 
Neste dia se principiou a marcha seguindo a 

l o m b a , e em o seu cume próximo ' a o campamento 
se levantou hum marco de pedra sol ta ; e continua ro
do a marcha, em humas pedras p l a n a s , em o mais 
elevado, e visivel, em huma dellas se levantou o 
marco , e no pé delle se puzerão as le t ras , e chegá
mos ás ultimas agòas de Mançonv i lhaga , e Godois 
acampando a hum lado por falta de a g o a , e l enha : 
foi a marcha com tempo apraz íve l , pela tarde se le
vantou hum vento rijo com agoaceiro fo r t e , que du
rou pouco t empo , e se caminhou pela linha divisória 
7800 toesas, e em linha recta 5700. 

N o dia 21 se principiou a marcha seguindo por 
lombas, que vertem as suas agoas ao Gy, e ao Guao-
limar da parte de Por tugal , e próximo ao campa
mento se levantou sobre huma rocha plana hum mar
co de pedra solta sem let ras ; e seguindo legoa e meia 
em huma lomba que tinha huma pedra redonda , sua 
altura de três va ra s , se esculpirão em ella as letras, 
e meia legoa separado da lomba á parte da lomba do 
G y se acampou: caminhando por linha divisória 13100 
toesas , e em linha recta 115-20. 

Altura máxima de Rigel 65:°. 1 8 ' . 45?", 
Altura máxima de Aldebaran 40o . 5 1 ' . 0 0 " . 
N o dia 22 se sahio a lomba em hum montezit©-
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que está perto do serro de Nicoláo Peres se levantou 
hum marco de pedra solta sem letras, continuando a 
marcha por huma aspereza , ou serra, que tem o no
me deste serro, pelo meio delia passa a linha divisó
ria , e verte suas agoas por huma parte ao Gy, e pela 
outra ao Guaolimar, em cujas vertentes se acampo» 
em hum plano: caminhando pela linha divisória 68.09 
toesas, e em. linha recta 4900. 1 

Altura máxima do L. S. 0 . 76o. 4$'. 20", 
No dia 23 á sahida do campamento sobre a 

lomba mais immediata se levantou hum marco de 
pedra soíta sem letras, e a legoa c meia se collocoi 
outro marco em hum serro pedregoso, sem as letrai 
por ser pedra muito dura, donde principião huns moit-
tes que por não terem nome, o mais alto onde se col-
Iocou o outro marco de pedra solta se lhe poz o no> 
me S. Vicente Martyr, e na falda delle em a meia looit 
ba em meio de duas canhadas, que suas vertentes são 
as mencionadas, se acampou havendo caminhado pela 
linha divisória 6800 toesas, e rectamente 5-130. 
},: No dia 24 não se marchou por necessitarem os 
carros de eixos, que não se encontrarão em a marcha 
antecedente, e segundo os Práticos, nem as que se se-
guião, sendo muito escaço de lenha , e agoa todo es
te caminho, por ser o mais superior do terreno, mas 
todo mui abundante de pastos. 

Altura máxima do L. S. ©. 76o. 23 '. 4$'', 
No dia 25- se continuou a marcha, e a huma le

goa de distancia em hum monte pouco menos elevado, 
que o antecedente que se nomeou S. Paulo, se levan
tou hum marco de pedra solta, e se poz em o pé le
tras : este monte he todo de huma pedra côr de fer* 
ro, e tão pezada, que effectivamente o parece; e se 
verifica que tenha ferro, pois a agulha ou rosa náutica 
variava duas quartas mais. do cegular, este caminho lie 
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bastante pi and; e setecampou em huma canhada á par
te de Portugal, perto de humas pedras, ou ilhas com 
numas pequenas arvores, e se caminhou pela linha 
divisória 10400 toesas, e em linha recta 8500J -r. 

Altura máxima de Rigel 6c0. 39'. 3o'7. "1 
Altura máxima do hombro occidental de Orion-

5-1°. 04'. OO''. è; ^ 
No dia 26 logo se principiou a marcha perto 

do campamento, em a lomba que he muito baixa , e 
plana em huma pedra se abrirão as letras , e sobre 
ellas se puzerão outras pedras formando marco, em 
as ultimas agoas do Gy, e a legoa e meia se pôz ou
tro em huma lomba que tinha distinctas pedras, e 
em a mais alta e visivel, se levantou hum marco de 
pedras soltas, com as letras em seu pé, principiando 
aqui as agoas do rio Negro, que passão pelas faldas 
do monte deCordovés, distante do caminho cinco le-
goas, manifestando-se pela parte de Portugal as aspe-
rezas bem elevadas, e pela de Hespanha, terra esten
dida em lombas planas, e terna, e por outra parte 
bons, e abundantes pastos, e abaixando a quatro ou 
cinco legoas, abundância de agoa: Caminhárão-se 
pela linha divisória 10000 toesas, e em linha recta 8200* 

Alturas correspondentes do hombro Oriental de 
Orion. 
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Emersão do primeiro satellite de Júpiter' II.H 19/ 

53-" 
No dia 27 se principiou a marcha: a huma le

goa do campamento se poz hum marco de pedras sol
tas, com as letras em huma pedra, que ao pé dellas 
estava , e huma legoa depois em huma lomba se col-
locou outro marco cujas vertentes vão ao Arroyo de 
José Dias pela parte de Hespanha, tomando este no
me dos montes que assim se nomeão por passar pela 
falda delles, e se introduz a distancia de 12 legoas 
era o rio Negro: todo o caminho tem sido bom ex-
cepto a lomba do segundo marco por ser bastante pen
dente com muitas pedras, trabalhosa á boiada para pôs-
sa-la bastante; caminhou-se pela linha divisória 9200 
toesas, e por linha recta 5-680, experimentou-se neste 
campamento bastantes viboras , que mal picou huma 
hum cavallo, logo morreo. 
Altura máxima do L. S. 0 . 75'.0 5-9/ 00. 

No dia 28 se principiou a marcha pela lomba 
que he toda plana, e o extremo das agoas vertentes 
ao Arroyo de José Dias, e as de Guaolimar em hu
ma baixada que faz a lomba, em huma penha al
guma cousa levantada, se collocou sobre ella hum mar
co de pedras soltas, e ao seu pé se abrirão as letras: 
seguindo a marcha por cima dos serros do arroyo 
Ventura Silveira, que se introduz em o rio Negro, fi
cando a linha divisória pelo cume da lomba mais ele
vada que está ao extremo destes serros, e pela parte 
de Portugal principião as agoas ao Tacoari que se 
introduz era o Sabolhati, acampando era hura plano 
fora da linha divisória mais de meia legoa donde 
principião as agoas do arroyo do Tupambay, toman
do este nome por passar pela falda deste monte, que 
desagoa em o rio Negro; marchou-se pela linha divi
sória a distancia de 9000 toesas, e em linha recta 7780. 
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';• No dia 29 não se marchou por dár descanço.ao 
gado, e cavalhada, que vinha fatigada do calor ex-
cessivo. 
Altura máxima do L. S. 0 . 75'.0 32'. 45"". 

No dia 30 se principiou a In are ha, subindo à 
lomba , e em o mais elevado delia se levantou hum 
marco de pedra solta, e se acampou em huma canha-
da , que tem hum pequeno bosque com agoa sufE-
ciente: caminhou-se pela linha divisória 5-600. toesas, 
e rectamente 45-00. 
Altura "máxima do L. S. ©. 75'.0 15".' 00 / ' 

No dia 31 se subio a lomba, e em o mais im-
mediato e elevado que as suas agoas vertem a Tacua-
ri , e a Chuém, que desagoão em a lagoa de Me-
rim, se levantou hum marco de pedrras soltas, e. se
guindo huma volta quasi de meio circulo em huma 
Tomba, que vai direita sobre o caminho em o mais 
elevado delia-em huma pedra, se levantou hum marco 
de pedras soltas, sem letras, por não ser a propósi
to para'se abrirem: caminhou-se pela linha divisória 
7600 toesas, e por linha recta 5-200. 

No dia primeiro de Fevereiro se sahio a lomba, 
e em o raáis elevado delia se levantou hüm marco' de 
pedras soltas sem letras; continuando a marcha por 
huma serrania bastante áspera conduzindo os carros , 
carretas, cavalhada , e gado por baixo delia don
de o permittia o terreno, e em o mais elevado de 
hum serro mais levantado que os outros, pondo-lheo 
nome de Santo Ignacio Martyr, se levantou hum mar
ço de pedras soltas em o cume delle: baixando vao 
plano se encontrarão duas covas muito profundas en
tre -humas pedras muito sólidas que parecem jaspé, 
e seguindo o caminho se subio huma lomba, e.á fal
da delia se acampou immédiato a hum arroyo de bóa 
ágòa; nias 'eni^ hum pântano que com trabalho be--

Not. Ultram. V 7.' 9 
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bia a cavalhada, e gado: em este campamento se 
acharão bastantes covas como as antecedentes, e ou
tras com huma pedra que parecia em a variedade de 
cores, e qualidade delia Com mescla, hum beturae 
que as havião posto a propósito, e vendo a espécie, 
moveo a que se examinasse pelo canteiro o solido e 
qualidade delia, e se achou ser toda muito solida, 
ainda que parecia em partes areosa, e em partes co
mo pedernal, e toda ella hum conjunto de toda a 
qualidade de pedras, por cujo motivo se nomeou es
te arroyo o das Covas; caminhou-se pela linha divi
sória 6600 toesas, e rectamente 4800. 
Altura máxima do L. S. 0 . 74.0 46 ' 00. 

No dia 2 se subio a lomba mais aíta onde se 
collocou hum marco de pedras soltas, sem letras, e 
meia legoa depois seguindo o caminho por haver 
equivocação em as vertentes das agoas, alli mesmo 
depois de haverem reconhecido os práticos o terreno, 
se levantou outro mareo em o cume de huma lomba, 
e se baixou por huma canhada que tinha vertentes a 
duas bandas: seguindo a marcha até dous serros bem 
elevados e unidos, que senomeao os dous Irmãos,, em 
cuja falda próxima a huma canhada muito profunda se 
acampou a distancia pelo caminho da linha divisória 
6000 toesas, e recta mente 5*000-; logo que se acam
pou se reconheceo todo o terreno, e se advértio que 
as agoas que nos conduzião erão todas vertentes á la
goa de Merim , pelo que se resolveo a retroceder a 
marcha até ocampamenío, que se deixou este dia, por--
que os práticos não se convinhao, nem estavão seguros 
por onde se dividião as vertentes das agoas pelos muitos 
.serros, ecanhadasque se encontra vão, e nesta marcha, 
e na antecedente muito fàcii de- equivocar-se nellas. 

No> dia 3 se continuou a **rarcha retrocedendo 
pelo mesmo caminho até que se chegou ao ultimo 



— 61 — 

marco, e se abateo separando as pedras que em elle 
se tinhão posto a bastante distancia huraas de ou
tras , e se seguio executando o mesmo em o seguin
te marco, e nos acampámos em o mesmo sitio que 
deixámos o dia antecedente, donde para continuar 
com certeza se dispoz que sahissem os práticos de S. 
M» F. e S. M. C. a reconhecer, respeito de estarem 
certos, que do monte de Yasegila vertião as agoas ao 
rio Negro, e ao arroyo de Yaguaron que entra em a 
lagoa de Meny, e deste monte se seguissem pelas 
vertentes até incorporar-se em este campamento, sa-
hindo acompanhado de huma escolta de quatro Dra
gões. 

No dia 4 se suspende© a marcha até que voltas
sem os práticos, que sahirão neste dia em reconheci
mento, como se tem expressado; e para que fizessem 
a diligencia bem exacta, se lhe deo a cada hum três 
cavallos: este dia esteve nublado, e parte delle cho
vendo. 

No dia 5" nos mantivemos em o mesmo campa-
-mento, continuando o máo tempo de agoas, e conti
nuas trovoadas até que sahimos delle, não se pode 
fazer observação; e era o dia o chegarão os práticos 
ao meio dia, e já com o reconhecimento das vertentes 
das agoas te deu ordem para marchar no dia seguinte. 

No dia to se principiou a marcha passando o 
arroyo sobre huma ponte que se fabricou de arvores, 
ramos, e terra, para passar com os carros , carretas, 
cavalhada, cargas de mula , e gado, que pelo panta-
noso do terreno não se podia executar, sem que se pa
decesse bastante, ficando nelle : e também por não 
dar a volta pelo mesmo caminho que se trouxe até o 
campa.fl.eato, respeito estarem as vertentes das agoas 
a meia legoa delle, e seria necessário hum dia era 
subir a serra para baixar por onde se devia seguir a 
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una divisória ; e logo que se chegou a lomba, qutf 
era-mui estendida, e pouco elevada, se levantou so
bre humas pedras hum marco de pedras-soltas, e ao 
pé delle se pozerão as letras iniciaes, e a distancia 
de huma legoa, em hum serro bastante elevado se le
vantou outro marco de pedras soltas sem letras, des-
cubrindo-se delle o marco antecedente, e o marco do 
monte de S. Ignacio Martyr, e meia legoa depois 
em huma penha bem grande, que se eleva mais de 
três varas, sobre o seu plano de três varas de largo, 
e vara e meia de comprido, se pozerão humas pedras 
soltas sobre ellas; daqui nos dirigimos a hum plano, 
que passa por elle hum arroyo com bastante e boa 
agoa, e entra em o rio Negro, distante meia legoa 
da linha divisória, e por ella se caminhou desde o 
dia i.° até o marco de S. Ignacio Martyr 3809 toe
sas, e rectamente 2600, e desde este marco pela li
nha divisória 7400 toesas, e em linha recta 7300. 
Altura máxima do L. S. ©. que se fez em o dia vf 
de Março, em este campamento 5-9.0 04.' 00. 

No dia 11 se fez alto para esperar a demarcação-
da linha divisória , que no dia antecedente não se pô
de executar inteiramente, e também por dar descànf 
ço á cavalhada, e gado, que em o antecedente acam-' 
pamento havia padecido bastante por falta de agoa, 
que a não podião beber, por causa do pantanoso do 
terreno, como fica expressado, e o pasto não ser bom: 
continuou o tempo cerrado, e com chuva. 

No dia 12 depois de ter estado toda a noite cer
rada, e a maior parte delia chovendo, ao amanhecer* 
se principiou a marcha, subindo a huma lomba, a hu
ma legoa de caminho se levantou hum marco só, com 
letra, por não havernaquellas mediações pedra" cora 
que executá-lo,, e se elevou sobre o cume duas varas,-
c principiou a chover, continuando até. o campamen-
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to que se estabeleceu? baixando da lomba mais de meia 
legoá, em huma canhada que verte as suas agoas i 
lagbâ de Meny, ondevse encontrarão duas lagoas com 
agoa f e nellas bastante lenha; todo o caminho he 
plano, más Com humas voltas mui sensíveis, o que 
occasionou ser a marcha alguma cousa dilatada: ca
minhou-se pela linha divisória 8600 toesas, e recta-
mente 7400. 

Altura máxima de Sírius, que se tomou em este 
campamento em o dia 17 de Março 47.0 14.' 30." 

No dia 13 amanheceo todo o horizonte cerrado 
cora nebrina mui espessa para continuar a demarca
ção da linha divisória, o que occasionou a que a mar
cha se principiou alguma cousa tarde; e logo que acla
rou hum pouco se sahio a caminho que se devia se
guir, e huma legoa de distancia em hum serro cheio 
de pedras, pouco separado do caminho. se levantou 
hum marco de pedras soltas, e continuando a meia 
legoa em outro serro semelhante ao antecedente, era 
terreno mais elevado se levantou outro marco de pe
dras soltas: seguindo a marcha pela lomba que verte 
as agoas, como já está expressado antecedentemente, se 
acampou nella perto de huma canhada, que tinha hum 
bosquesito com muitas palmas, e outras arvores, e Bas
tantes pombas silvestres; mas falto de agoa. Cami--
nhárao-se pela linha divisória 10600 toesas, e recta-
''mente 8800. 

No dia 14 não obstante que o horizonte estava 
alguma cousa carregado, se emprehendeo a marcha pe
la lomba, que as suas agoas vertem pela parte deHes-
panha ao rio Negro , e pela parte de Portugal á la
goa de Meny. E seguindo o caminho pela lomba que 
faz muitas voltas, e a marcha mais dilatada,, a Hu
ma legoa em lomba, no mais elevado delia, se levan
tou hum marco dè terra, e estando aleyantado prin--
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ctpiou a chover que durou o restante do dia, chegan-
do á falda de hum serro de pedra, nomeado da Cru^ 
por ter sobre o seu cume huma de madeira, que os In. 
dios Tapes, que campeão estes campos, tinhãocolloca-
do, acampando em sua ftlda onde se encontrou lenha, 
e agoa, caminhando pela iinha diviscria 6200 toesas, 
e recta mente 4500. Trouxerão ao campamento hum 
animal de humas sedas muito compridas com o foci-
nho ou tromba muito aguda, a sua boca bastantcmen-
te pequena sem dentes nella , e lhe chamão os He«-
panhoes Osso formigueiro , porque se sustentão de 
formigas, e os Portuguezes lhe chamão Tamanduá; 
toda a sua força está cm as mãos que só tem duas 
unhas em cada huma; e para a peleja, quando se vê 
accommettido, se estende pés acima , e a hum tigre 
lhe faz tanta preza com as suas unhas, que hum e 
outro ficão mortos: he torpe em o caminhar, e as 
fêmeas quando tem a sua cria, a levao carregada so
bre o lombo, e tão fortemente se agarra, que se não 
larga da mãi, ainda que corra ou se deite em o chão, 
sua grandeza he de três quartas de alto, e cinco pal
mos de comprido. 

No dia 15- se principiou a marcha bem tarde por 
estar chovendo que não deo lugar a carregar, e a hu
ma legoa de distancia do campamento , era o mais 
elevado da lomba se levantou hum marco de terra, 
donde se descobre o serro de Yaseguá, e se acampou 
em huma canhada , separado do caminho perto de 
huma legoa, por não haver agoa, nem lenha : em es
tas immediações, se caminharão pela linha divisória 
8000 toesas, e rectamente 5'30O. 

No dia i6 se principiou a marcha, subindo a 
lomba, e havendo caminhado legoa e meia, em o 
mais alto delia se levantou hum marco de terra semiin-
do a marcha pela lomba que tinha muitas volta's, o^ue 
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occasionou dilatar a marcha, ficando cm o caminha 
cansados alguns cavallos, e vaccas, por não ter en
contrado em todo o caminho agoa onde parar, e 
se acampou em huma lomba separada mais de meia 
legoa do caminho, a cuja falda muito pendente estava 
huma lagoa cora má agoa, que cora trabalho podia 
beber o gado, e cavalhada, e foi preciso abrir o 
monte que a circulava para que podessem entrar a be
ber; e se caminharão pela linha divisória 16000 toe
sas, e em linha recta 95"oo. 
Altura máxima do hombro occidental de Orion fo.a 

57'. 00. 
No dia 17 se sahio a lomba baixando a hum 

plano com vertentes ao rio Negro, ea Yaguaron, 
que desagoa em a lagoa de Meny, cujo plano seexten-
de até a falda da serra de Yaseguá, e em o mais 
elevado que he pouco visivel, se levantou hum mar
co de pedra, meta legoa próximo á'canhada ,, que es
tá ao pé da serra, que por ser bastaate pendente, e 
não ter agoa , até passá-la a outra banda , se campou 
nella, que tinha agoa, eJenha' suficiente; e se cami
nharão pela linha divisória 5800 toesas, e em linha 
recta 4100. 
Altura máxima do L. Sv 0 . 70.0 22. t 30.'" 

No dia 18 se principiou a marcha muito cedo, 
subindo a serra, que custou bastante trabalho,, porque 
os animaes com a falta de agoas do caminho se hiao 
aniquilando, e cora particutaridiade os bois dos carros 
e carretas que trabalharão mais *. e logo que se subio 
a serra, em huma penha que se levantava mais, em o 
cume se levantou hum: marco; de pedras soltas, e ao 
pé se lhe esculpirão as tetras, e continuando a mar
cha se baixou a hum plano, dando pela lomba huma 
volta bastante grande*: e se voltem; a subir outra pon
ta da serra,: que era basta ate áspera, e os carros, car-
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retasy e cavalhada se encaminharão pelo plano; se
guindo a linha divisória , se acampou em huma ca
nhada que as suas agoas escaeas vertem ao rio Negro 7 
esta serra está comprehendida entre o monte Ya-
seguá e o monte nomeado Ya-guaron, tomando este 
nome do rio que passa pela sua falda; se caminhai 
rãopela linha divisória 11200 toesas, e era linha re4 
c-ta 8300. i\ 

Ao passar da serra se vio hum rasto de haver es-i 
tado poucos dias antes gente em o seu cume, e es
te rasto se reconhecia em o plano, que o pratico qu^o 
foi seguindo disse hia para o rio Negro, e encontroa 
nelle íium novilho cançado, e fraco, tanto que não 
o pode recolher; também- perto do campamento'se 
encontrarão dous cavallos cançados, e muito fracos, 
com signal de serem de índios Minuanes, inferindc-
se serem dos que a gente de Monte Vidio tinhão sa
bido a buscá-los, è se recolhião ás estâncias pertencen
tes ás missões dos Padres da Companhia de Jesus. 
Altura máxima de Syrius, que-se tomou em o dia 10 
de Março neste campamento 74.0 48 . ' 00 

No dia 19 não se caminhou para que desçançassem 
os bois dos carros, e carretas, e todo o dia esteve 
chovendo com trovces, que durou até ás oito horas 
da noite; e para ter noticia da marcha seguinte, sa-
hírão os práticos a reconhecer o caminho, e só en
contrarão pouca agoa, e nenhuma lenha mais que 
hum mato muito carrasquento de pouca substancia: 
não se poderão tomar as alturas correspondentes para 
a observação de longitude, pelo que assim se ex
pressa. 

No dia 20 como os bois dos carros estavão ani
quilados, foi preciso desbaratar hum dellés para terem' 
que remndar os outros carros, e se principiou a mar
cha , subindo a lomba, e a meia legoa de caminho, 
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em o mais elevado- se levantou hum marco de 
terra donde se divisa o do alto da serra, e se ca
minhou por caminho plano até acampar em a mes
ma lomba, e em huma canhada immediata se encon
trou água e lenha mui escassa , como fica já dito, 
se andarão pela linha divisória 8400 toesas, e recta-
mente 6600. -' 

No dia 21 se principiou a marcha muito de ma
nhã subindo por lombas muito altas, ainda que nao 
muito pendentes, e em huma légua e meia em amais 
elevada se levantou hum marco de terra, e á baixada 
da dita lomba, se perderão de vista os dous montes que 
inclue a serra de Yaseguã , e Yaguaron, e as suas ver
tentes vão á lagoa de Meny, e se encorporão em o 
rio Grande; e não obstante ser o dia bonançoso e nu
blado, foi preciso adiantar a marcha por não haver em 
o caminho nenhuma água; se continuou a marcha ate 
as ultimas vertentes da parte do Sul do rio Negro, e 
a meio caminho se principiou a reconhecer a fraqueza 
dós cavallos, e o cansaço dos bois dos carros e carre
tas, como do gado do sustento, ficando rendidos muitos 
cavallos, e alguns bois das duas Partidas, tudo pro
cedido da falta de água, ainda que o tempo era fres
co: se acampou no baixo onde havia água e lenha 
perto da lomba que sahe dos serros Bayaguasú e se
gue a esta Torodotama , que as suas águas vertem da 
parte do Sul ao rio Yaguaron, e pela do Norte ao 
rio Grande, e pela lomba que corta a linha divisória, 
as verte ao rio Negro; e logo que se acampou aO pé 
delia se divisou a outra parte do Norte da lomba 
hum fumo que se creo ser fogo o commum destes cam
pos ; mas antes de por-se o sói se desvaneceo, fazen
do juízo ser dos Índios Tapes, que andão regular
mente reconhecendo o campo, e recolhendo o gado 
que lhe foge para a campanha, e sahe dasestancias 
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ifnmediatas; se caminharão pela linha divisória i8co*** 
toesas, e recta mente 15-050. 

No dia 22 se suspendeo a marcha, e sahirao os 
Práticos a reconhecer a parada , que tivesse água ç 
lenha, e a acharão em hum arroio pequeno, alguma cou
sa penosa pela baixada para beber a cavalhada: ao 
mesmo tempo sahirão os peóes a recolher os animaes 
que fossem capazes de conduzir-se, e só trouxerão 
quatro mulas sem que podessem trazer boi nem 
«avalio. 
Altura máxima do L. S. 0 . 69." 03', 00. 

No dia 23 se sahio a lomba, e em o mais supe-f 
rior delia se levantou hum marco de terra seguindo o 
caminho com algumas voltas curtas até a falda de 
•huma serra, onde se acampou á margem de hum ar
roio com pouca água corrente, mas bastante para 
os animaes, este verte ao rio Negro; se caminharão 
pela linha divisória 12400 toesas, e rectamente 10100. 
Altura máxima de Syrius 75-.° 14' 00. 

No dia 24 se principiou a marcha muito cedo; 
subindo a lomba, se principiou logo a subir a serra, 
e em hum alto delia, em hum serro pequeno redondo 
de pedra muito tosca, se levantou hum marco de pe
dra e terra, próximo a duas canhadas muito profun-, 
das; que huma verte as suas águas ao rio Negro, e 
outra a Yaguaron, seguindo o caminho por lombas 
muito elevadas, e estendidas, mas mui planas desde o 
marco até o campamento com canhadas muito pro
fundas, e huma dellas verte as suas águas ao arroio 
de Icabacuá, que significa abelhas, que fazem sua pa
nella debaixo da terra , como fica expressado; e pela 
grande abundância que ha dellas em as visinhanças 
deste arroyo, os índios as nomeão assim; se caminha
rão pela linha divisória 7600 toesas, e em linha re-r 
cta 5400. 
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Âlfuraf do tfzcftígue em o Barométro vento leste 26 
pollegada-s 7 linhas. •' 

No dia 25- sé principiou a marcha seguindo a 
^ iómba. Todo o terreno delia cheio de Guadales, qu« 

assim lhe chamão os do Paiz, quando a terra está mo* 
Vida delles éxceptos, que com abundância produzem 
estes campos de formigas, topos &c. , estes que ha* 

» bitaO debaixo da terra são a causa, porque os animaes 
que caminhão se fatigão demasiado; e havendo cami
nhado por este terreno huma légua, em a lomba» 
ifiáis elevada se levantou hum marco de terra, seguin
do em a mesma conformidade o restante do caminho 
até á ittimediação de huma canhada muito profunda, 
e se acampou a certa distancia do acampamento do 
dia 22 pela grande volta que faz o caminho da linha 
divisória, que por elia se fizerão 7400 toesas, e re
cta mente 6iòõ. 

No dia 26 logo que se subio o mais alto da lom
ba, se levantou hum marco de terra, se diviáárãô 
huns1'ranchos á parte do Sueste distantes como fres 
léguas em as agiiás de IcâbaCuá, continuando a mar-
èha pela Iómba, e a volta com o terreno com a 
mesma conformidade do dia antecedente: se acam
pou perto de huma canhada bastantemente profunda 
alg-uma cou^a separada do caminho em huma lomba 
pécjuerta com vertentes ào rio Negro, e se caminhou 
pela linha divisória 68co toesas, e em linha recta 
59ÓO, è logo avistarão os Práticos que de huma lom-
fea que estava à meia leguâ á frente do campamento 
se" avistavao outros ranchos, e quê nelles estava gen* 
te : dispondo immediatamente que fosse reconhecelos 
hum officiáí com doze. dragues, e que procurassem rs 
indagar que gente era qüé estava nelles e que trou
xessem algum, usando do melhor modo, e mais sua- : 

Ve3 0 que executou conduzindo 0 Capatíz, e ©litros ».* 
10 * 
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dous índios, manifestando estes que era o posto avan
çado nomeado Santa Tecla: como assim mesmo o 
outro nomeado S. Tiago da Estância de Santo Antô
nio, pertencentes ao povo de S. Miguel; e pergun-
tando-lhe ao capataz se havia quem levasse huma 
carta para o Cura da Estância, disse que sim, e que 
era hum dia hiria, e ao seguinte voltaria a resposta, 
e que viria o Cura áquelle sitio, e que tinha ordem 
de dar o gado que necessitassem, e que se chamava 
o dito Cura Padre Miguel Ferreira. 

No dia 27 depois de ter despachado a carta pa« 
ra o Padre Cura por hum dragão que a entregou ao 
capatazr, e visto que logo sahio hum índio a caval-
lo , que destinou o dito capataz, se principiou a mar
cha seguindo a lomba que as suas águas vertentes são 
as mesmas expressadas, sahirão dous índios para 
conduzir á parada que manifestarão era perto dos 
ranchos donde havia água e lenha : seguindo o cami
nho da linha divisória se chegou próximo aos ranchos 
de S. Tecla, e a 70 toesas antes de chegar a elles-, 
era a lomba, se levantou hum marco de terra em cu
jo tempo se mandou os Práticos a huma canhada 
com hum monte de arvores, a reconhecerem se tinha 
água, e como não a encontrarão, se lhe perguntou 
aos índios se a havia mais adiante, disserão que ca
minhando todo o dia havia, e que estava longe, 
pelo que se resolveo acampar fora do caminho entre 
duas canhadas passando por frente dos ditos ranchoi, 
sem que ninguém entrasse nelles, para o que se pos 
hum cabo com quatro dragões, havendo caminhado 
até o ultimo marco pela linha divisória 3800 toesas, 
e^etn linha recta 3300; e neste sitio só se encontra
rão seis índios, e quatro mulheres cora seus filhos. 
Pela tarde se soube vinhão chegando até 30 índios 
armados,, e veio hum da parte do principal delles 
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perguntando por D. Francisco Bruno de Savala capi
tão de dragões da partida de S. M. C. dizendo que 
o índio principal arquem elle já conhecia, que lhe 
fosse fallar, e communicando este official esta novi
dade se lhe mandou que fosse, e que com este mott-
vo saber a que vinha, e qual era o seu intento: logo 
que voltou disse que os índios o tinhão recebido sem 
fazer demonstração de urbanidade, tratando-o com 
toda a descortezia, e dizendo-lhe que tinhão ordem 
do Padre Superior, e do Padre Cura do Povo para 
embaraçar o passo ás duas Partidas de S. M. F. e 
S. M. C., e que para isto tinhão oito mil índios ar
mados, a que respondeo o capitão, que olhassem o 
que fazião, que vínhamos de paz, nao para insulta-
los, senão para darem cumprimento ás ordens dos dous 
Soberanos, e que não vinha mandando, e que o Su
perior de S. M. C. estava em o campamento, e que 
lhe fossem a fallar, ao que elles responderão que 
também obedecião á ordem dos Padres. 

Alturas correspondentes de Procion. 

7h. 26'. 31" . = 49o. 18'. 00" = 91*. 5*2'. 26"4 
7- 28 34 = . 49 32 co = 9 50 07 
7- 31 27 = 49 48 00 = 9 47 3,1 r 

Altura máxima de Procion 5*3". 13 ' 00". 
Emersão do primeiro Sat.de Júpiter 7K 55 ' . 48 '^ 

http://Sat.de
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Dia 2 8 , alturas correspondentes dó Sol. 

•9h. 

9-
9-
9-
9-
9* 

4?' 
47 
49 
5* 
54 
59 

47 " 
48 
45 
25 
21 

24 

= 5* 
= J2 
= 5* 
- 5-2 
= 53 
= 54 

3<)' 
°3 
24 
53 
15 
88 

00" 
00 
00 

3o 
CO 
00 

= 2K 
— 2 
— 2 
= 2 
• = 2 

*= 1 

11' 

9 
7 
5 
3 

5% 

5T*. 
5i 
57 
16 
18 
«9 

Altura máxima do L. S. © 67.° 0*3', 00" . 
Este dia vierão pela tarde ao campamento à 

Cáciqáe Principal, e o Akaide maior dó Povo de & 
Miguel com oito índios, è hão veio o Alferes p.cai 
do dito Povo, porque se achava doente: a estes Tn-
diós sé receberão com o maior agrado, dando-lhe cíá 
parte de S. M. C. os regalos que a este fim se tra-
4 ia , e logo se lhe disse qrie se vinha com Ordem 
d'EIIlei , não para fazer-lheá hostilidade nenhómíj 
senão amoestando-lhe a paz, e que S. M . remune
raria tudo quanto imaginavãò, qàe perdião, e que 
não pozessem embaraço em deixar-nos passar, quedo 
contrario resultaria- a sua ruina, a de seus filhos, e 
a de seiíà Povos; se se mantivessem em o seu primeíi 
ro intento-, que cumprião com a Ordem dos Padrel 
como está manifestado: em este tempo se vio que 
vinhao chegando índios armados em ds raríchos, 
crescendo á Cada instante o numero delles, todos 
montados em bons cavallos; supplicou o Cacique," 
que os índios que estavão em os ranchos haviao partici
par do mesmo regalo o que se lhe concedeo, e que 
a todos se lhe daria , e muito mais, se condescendião 
com as Ordens de S. Magestade. 

No dia 1. de Março ás oito horas da manhã 
sahirão dos ranchos, e se encaminharão ao campa-
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.mento cousa de .oitenta índios armados a cavallo, e 
logo que se avisinhárão se lhe mandou fazer alto, 
e que viessem de dous a dous, o que executarão de 
dez em dez, e se lhe deo o regalo a todos como 9 
dia antecedente, executando o mesmo com os Princi
paes o Commissario de S. M. F . , e entre estes veio 
o Alferes Real a quem com mais alguma particularir 
d^de se regalou, e dizendo-se a todos o mesmo que 
o dia antecedente, não bastando nenhuma persuasão»» 
responderão todos o mesmo de terem ordem do Par 
dre Superior, para não deixarem entrar; nada pelas 
suas terras; e vendo que nao vinha a resposta dg 
carta, se lhe propôz que hiria hum Official para fa
lar com o Padre Cura da Estância, não o consentirão; 
e para manda-lo com violência delles, era pôr era 
manifesto perigo toda a Partida segundo a noticia de 
todos os índios de que estavão armados oito mil. 

No dja 2 certificados em a tenacidade dos In r 
dios, e falta tão notável que se padecia em a Partir-
da de S. M. F. e de S. M. C. de cavallos e bois, 
para continuar a demarcação da linha divisória, que 
faltavjío duzentas Iegoas, ao que pertencia a esta 
Partida, a maior,parte do caminho mui áspero, como 
o manifestarão os Práticos, e os índios: o gado hum 
pouco fraco, e cançado, o que occasionarão que se 
hião augmentando cada dia os enfermos; o biscoufo 
já muito falto por haver-se perdido muito com a? 
águas continuadas, que se experimentavão , e as or
dens dos Commissarios Principaes erão, que, quando 
se encontrasse opposição, se tomasse a Estância de 
Santo Antônio, e este ser hum Povo de mais de du
zentas Famílias com muita gente armada dos Povos, 
e fortificada com quatro peças de artilharia: não po
dendo supportar estas difHculdades em a distancia de 
cem Iegoas ,de terra despovoada, circundada toda à$ 
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inimigos, tanto para os soccorros, como para a re-
tirada, e sendo todo o paiz aberto de campanhas 
dilatadas, sem disposição donde se podesse fortificar, 
e ter resguardado o gado, para o sustento cavalha
da, bois, e mulas, em cujas circunstancias e ás or-
dens dos Commissarios Principaes, se fizesse a reti-
-rada aos Dominios de S. M. C. a Monte Vedio, ou 
Colônia, e o Commissario de S. M. F- para ser a 
retirada ao rio Grande, e mandar vir os soccorros por 
esta parte: se chamarão todos os Officiaes de ambos 
os Soberanos a junta , e mandando vir os Práticos, e 
hum Sargento de Dragões de S. M. C. a quem se 
perguntou que caminho havia a esta paragem, respon
derão que a maior parte delle era serrania, com mui
tos banhados, que se chovia, seria impossível sahir 
não só com as carretas e carros, senão que a cava
lhada seria mui difficultoso sahir-se, expondo-se a 
hum notável risco de perder o todo, e havendo ma
nifestado todas as circunstancias expressadas em a 
junta, forao todos de parecer que se seguisse a reti
rada segundo as Instrucções convindas e firmadas dos 
dous Commissarios Principaes, e porque da demora 
se seguia hum notável prejuízo á retirada, se resolveo 
principia-la em este dia, e chegar a paragem, donde 
com alguma seguridade se podesse dar parte do sue-
cedido aos Commissarios Principaes, para que resol
vessem o que tivessem por conveniente. 

No dia 3 continuando a retirada, se juntarão os 
Officiaes pelo haver assim disposto o Commissario de 
S. M. F . , trazendo hum Pratico em sua companhtó 
que dizia que ao pé da lagoa de Meny perto do rio 
Grande se achava hum rincão rodeado de asperezas 
com huma pequena entrada, donde tinha toda a for
ça para o resguardo de tudo, e se podia ter com fa
cilidade todos os soccorros que fossem necessários, e 
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e sendo este o parecer de S. M. F. exposerão todos 
os Officiaes de ambos os Soberanos que se devia se
guir os mandados pelos dois Commissarios princi-, 
pães, e se executassem assim.'— Juan de Echavarria 
— Francisco Antônio Cardoso de Menezes e Sousa 
— Ignacio de Mendizabal y Vil doso Ia — Bartho-
lomeu di Panigai, da Companhia de Jesus. . . 

Continuação do Diário da primiera 
partida de demarcação. 

Não podendo as partidas de Suas Magestades 
F . e C., destinadas a demarcar o terreno que corre 
desde Castilhos grande, até á boca que o rio Ybicuy 
fôrma ; ao entrar no rio Vrugay continuar do pos-
to de Santa Tecla para diante o progresso da sua 
commissão, pelos embaraços que encontrarão, e se ex
pressa no fim do Diário que formarão, e fecharão a 
3 de Março de 1753 » voltarão á praça da colônia 
do Santíssimo Sacramento, e Buenos-Ayres, para 
que os Excellentissimos Principaes Commissarios 
dessem remédio aos urgentes obstáculos que embara-
çavão aquella diligencia. 

Resolvido pelos ditos Senhores, que só o meio 
das armas (pois estavão exhauridos todos.os outros) 
podia abrir passo , e pôr em obediência os povos re
beldes, que S. M. C. em virtude do Tratado de 
Limites cedia a S. M. F . , se poz este acordo em 
practica, em Novembro do anno de 1755-, sahindo 
o exercito de S. M. C. auxiliado de mil e tantos ho
mens, de tropas Portuguezas, pelas dilatadas campa
nhas que discorrem, desde a cidade de Buenos-Ay
res, e Rio Grande de S. Pedro até os ditos povos, 
dando aos índios, que procurárãos embaraçar-lhe a 
marcha, o merecido castigo da sua rebeldia; e en
trando cm aquellas povoações em Maio de 1756,1 

Not. Ultram. V 7.° li 
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as ftoserão em obediência "a humas por força, e a 
outras por implorarem* da innata clemência de S. 
M. C. o perdão do seu delicro. 

Socègado o tumulto era preciso que esta pri-
meira partida continuasse a obra de que se achava 
encarregada, demarcando o terreno que lhe faltava, 
para completar o que se lhe havia destinado. 

Postas ambas em marcha em Maio de 1758, 
se principiou entre os dous Commissarios princi
paes a questão de qual era a origem principal do 
rio Ibicuy, porque por ella devia entrar, em a fôrma 
que manda o tracrado, a'linha divisória; expo-e-
rão-se as razões por huma e outra parte: concorre
rão os ditos Senhores em o passo do rio Iacuy, pa
radas ambas as partidas era o campo de Santa Ca-
tharina , porém n.io se podendo convir era outra 
cousa, senão em marchar com as mesmas partidas 
ao porto de Santa Tecla , porque á vista do terreno 
talvez se podessem concordar, e quando assim nao 
süccedesse, dar conta aos dous Augustos Soberanos 
com as razões da duvida. 
*! Estando próximo a partir para esta diligencia 

o principal Commissario de S. M. F . , lhe repre
sentarão da cidade do Rio de Janeiro motivos efi
cazes que pedião o pronto remédio da sua presença, 
em aquella cidade, e não lhe sendo possível deixar 
de passnr a ella sem demora, se poz em marcha a-
visando primeiro desta resoluçlo ao principal Com
missario de S. M. C., e deixando por seu substitu
to (com o poder de resolver na sua ausência todos 
os casos que tocassem á demarcação de que se acha
va encarregado), e por primeiro Commissario desta 
partida , em ausência do Coronel Francisco Antônio 
Cardoso de Menezes e Sousa, a José Custodio de 
Sá e Faria , Tenente Coronel do Regimento de Ar
tilharia da cidade do Rio de Janeiro. '"• 
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-cr Aó tempo em que se metia em a marcha «pa
ra a sobredita cidade do Rio de Janeiro, recebeo 
huma, carta do principal Commissario de S. M . C . , 
em que por evitar ás partidas, que passassem a in-
clememeia outro inverno, e a-fim de dar algum meio 
em a sua pertenção, sem saber nada da emprendida 
viagem, lhe propunha que a partida de S. M . C. 
levantaria o plano do terreno da disputa , servindo 
só; de testemunha a de S. M . F . , a que devia au-
thoriza-lo, de modo que fizesse fé em ambas as Cor
tes , como se fosse feita pelas regras, que prescrevej 
o artigo 31 das instrucções: e convindo em esta pro
posta, ordenou ao dito Tenente Coronel se fosse 
a- incorporar com a dita partida; o que este execu
tou, sahindo da povoação do Rio Pardo, em i j de 
Março de 175*9, e a 29 do mesmo chegou ao cam
po de Santa Catharina, onde se achavão as ditas 
partidas. ü h 1 

Logo que chegou apresentou ao principal Com
missario de S. M. C. , o pleno poder de substituto 
do de S. 1VL F . , e,outro paio qual era nomeado pri
meiro Commissario da partida: Portugueza , a; D. 
João de Echavarria Capitão de navio da Real Ar
mada , primeiro Commissario da partida Hespanho-* 
Ia; e para dar principio a esta diligencia, con veio 
com o principal Commissario de S. M . C., que a 
partida Portugueza assistiria, e presenciaria o plano 
que levantasse a de S/ M. C.; porém que havia de 
ser com o protesto, de que esta assistência não po
desse de sorte alguma prejudicar a razão, e direito1 

que devia ter, para que a linha divisória entrasse pe
lo rio Ibicuy, que tem a sua origem», em o terreno 
próximo a Santa Tecla. -,•,_-.. >f ....:,, 

Como por parte da partida. de-S-. M. C. se per-
tendia que *flinha divisória desde S. Tecla se devia 
continuar pelo albardão, ou vertentes que da parte 

IL * 
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do Oeste vão ao Ibicuy, e de Leste á lagoa dos pa
tos, até encontrar a origem de hum dos braços, 
que atravessa a serra'ou monte grande, era preciso 
que todo o terreno, por huma e outra parte, se ave
riguasse para poder formar o plano da sua configu
ração; e como as partidas se achavão acampadas, 
em o campo de Santa Catharina, mais próximas á 
dita serra que a Santa Tecla, assentarão os dous pri
meiros Commissarios dar principio a este trabalho, 
examinando primeiro o braço do rio do Monte 
grande, e o albardão ou vertentes, que delle cor
rem-até Santa Tecla, e desde este posto examinar 
o braço que alli próximo tem seu principio, até á 
forquilha que fôrma com o outro rio; as quaes mar
chas , e exames pela ordem que se fizerao, se expres
sarão em o presente Diário. 

Dia 2 de Abril de I75'9. 

o- Em este dia sahimos os dous Commissarios des
ta partida , com seus Astrônomos, e Geógrafos ás 9 
horas e meia da manhã, a examinar as origens' do 
rio Ibicuy-mini, marchando ao N. e NE. cousa de 
5 Iegoas, paramos ás 3 horas da tarde. 

Dia 3. 

Sahimos ás 8 horas da manhã, e fazendo alto 
em o campo de S. Lucas ao meio dia, tornámos a 
emprehender a marcha á 1 e meia da tarde, em que 
principiámos a passar o monte grande; e ás 4 pa
ramos era a guarda Hespanhola, que se achava pos
tada no alto do dito monte: marchámos este dia 6 
iegoas e meia ao NE. 
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Dia 4. 

Paramos em a guarda da serra , donde man
dámos os práticos a ver o caminho, que nos podes
se conduzir ao exame do rio Ibicuy-mini; os quaes 
voltarão á noite, assegurando se podia praticar o 
dito exame sem embaraço. 

> Dia $. 

Paramos por causa da chuva que sobreveio, 
em o mesmo sitio até á 1 e meia da tarde ; e mar
chando ao NE. cousa de três Iegoas, fizemos alto 
em huma das vertentes do dito braço da serra, on
de passámos a noite. 

Dia 6. 

Marchámos este dia ás 9 horas e meia da ma
nhã pelo albardão, que divide as águas da parte do 
Oeste ao Ibicuy-mini, e de Leste ao rio Araricá que 
deságua em o rio Ibicuy, a maior parte do tempo 
com chuva; paramos ás 2 horas, porque disserão os 
práticos não se podia passar a diante embaraçando-o 
a serra próxima ao dito lugar, pelo qual era este si
tio entra o albardão que pelo mesmo se não pode 
seguir. 

Dia 7. 

Sahimos do campo antecedente, dando-se prin
cipio a levantar o plano ás 9 horas emeia da manhã 
seguindo ao NE. rumo total deixando junto .ao 
acampamento huma pequena lagoa, que deságua por 
hum arroio no rio da serra, e passando por entre 
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varias Ilhas de arvoredo, vendo correr pela parte 
de Leste a serra, pela qual em este sitio manao as 
vertentes do rio Ararica, acampamos ás c da tar
de junto a outro pequeno arroio que tivemos por 
origem principal do rio Ibicuy-mini, por ser de to
dos os que o formão, o mais distante. 

' Mi 

Dia 8. 

Sahimos do campo antecedente ás 8 e meia 
da manhã , ficando nelle os- cosmografos de ambas 
as partidas, a esperar o meio dia para observar a la
titude deste lugar, e nós os Commissarios, e o 
Geógrafo da partida Hespanhola, que hia levan
tando o plano, seguimos a marcha pelo albardão, 
que pelo lado do sul dá águas ao Ibicuy-mini, e 
pelo Norte aos braços que vão a unir-se ao rio 
Torópé. A's io e meia sahimos do caminho, dei
xando nelle a prancheta, e seguimos hum albardão 
que corre ao rumo de SE. .4 S., para averiguar o 
arroio que havíamos notado por principal do rio 
Ibicuy-mini, o qual achámos a três quartos de legoa 
de distancia ; de cujo ponto cruzámos o acampamen* 
to antecedente, e contramarchando pelo mesmo ca
minho , chegámos ao lugar onde havíamos deixa
do a prancheta, e continuámos pelo albardão, até 
chegar á guarda do monte ás 5" horas da tarde: de 
huma altura próxima , e fronteira á dita guarda se 
tomarão vários rumos para o interior da serra, e pa
ra a Campanha do outro lado, ou parte do Sul. 

No arroio que fica f Altura do 0 5-3° 6' 
dito. . "^Latitude 29o 28' 37'' 
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Dia 9. 

A noite antecedente houve huma grande tro-
voada, com chuva, e vento e toda a manha, e a 
maior parte da tarde sem se poder marchar, nem 
continuar o Plano, e por esta causa paramos em 
a guarda, onde se fez a seguinte observação nas es-
trellas seguintes. 

Altura Caput Polus 
Latitude . 

Altura Cor Leonis 
Latitude 

3 i L 58' 30" 
29' 33' 49" 

1 , 

47 1-5 
29" 33' 28" 

Dia 10. 

Sahimos da guarda ás 7 horas e meia, baixan
do logo o monte, e a distancia de meia legoa, atra
vessámos o rio Ibicuy-mini, por caminho feito por 
dentro do arvoredo, e continuando este caminho, 
passando nelle alguns regatos, e no fim hum arroio 
que rodos vão ao dito Ibicuy-mini. Sahimos a dis
tancia de outra meia legoa a hum campo, ou abra, 
que se inclue dentro do bosque, que cobre a dita 
cordilheira, a qual abra tem três quartos de legoa, 
e nella passámos três pequenos arroios que vão ao 
dito lbicuy; e chegando outra vez ao bosque entrá
mos pelo caminho nelle aberto, e marchando meia 
legoa sahimos ao campo ás 10 e meia .* a boca des
te segundo bosque da parte do Sul está sobre o 
mesmo albardão que divide as águas do Ibicuy-mi
ni de huma parte, e da outra do Vacacay-mini, 
porem em este lugar se interna por dentro do mon
te, e serrania de sorte que só se torna a perceber em 
o lugar onde acampamos no dia 6 deste mez, ha-
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vendo deste mesmo lugar á boca ou entrada da serra 
que sahe ao campo de S. Lucas i legoa e três quar
tos em linha recta sobre o rumo de NE. 4 E. : es
te campo a que sahe o caminho da serra , ou monte 
grande se chama de S. Lucas por haver estado nel
le huma capella do mesmo Santo de que ainda se 
conservão viestigios; a distancia de meia legoa da 
boca do monte passámos este posto que está sobre 
o mesmo albardão que divide as águas do Ibicuy 
mini, e Vacacay-mini. Deste terreno comprehendido 
entre a boca ou entrada do monte, e posto de S. 
Lucas distinguimos claramente sahir o Ibicuy-mini 
do mesmo monte para a campanha havendo desde a 
boca do monte até o rio hum terço de legoa. De 
S. Lucas continuamos a marcha pelo albardão que 
da parte do Norte dá sguas ao dito Ibicuy-mini, e 
da do Sul ao Vacacay-mini, sempre á vista do rio 
que se apartava do mesmo albardão, em partes meia 
legoa, e hum terço , ou pouco mais, ou menos, se
gundo as tortuosidades do seu curso, e as das ver
tentes: acampámos perro da noite, em as do Ibi
cuy-mini, e pelo plano tivemos o conhecimento, 
de que este rio desde o seu nascimento até o lu
gar em que acampámos, corre em o rumo total ao 
SO.; andaríamos este dia 5" Iegoas, e observou-se a 
estrella seguinte. 

Altura Cor Leonis 47o 12' 30'' 
Latitude. 29o 45-' 5-9" 

Dia 11. 

Marchámos do acampamento acima ás 7 horas 
da manhã, seguindo o mesmo albardão, que vai 
vertendo águas ao Ibicuy-mini, e ao Vacacay-gua-
çú; a meia legoa de distancia deixámos á parte do 
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Sul hum serro, que se descobre de huma larga ex
tensão de carüpanhãf-e está em às origens,' que vão 
ao Vacacáy güáçú, ao qual serro havíamos já de ci
ma do monte», grande dirigido linha visuaX de po?r 
sição., que aqui cruzámos, e ratificámos. Continuá
mos o mesmo albardão, que já se encaminha para 
Oeste, acompanhado do rio que sempre vai á,vista ^ 
ãté que a distancia de duas Iegoas, .pouco mais ou 
menos, virá sobre o rumo do Sul, de cujo lugar se 
principia a perder de vista o rio., que ficou marcado \ 
até aOnde se pode. Continuámos a marcha pelo mes
mo albardão até o campo de" Santa Catharina : -as 
duas terças, partes da marcha de hoje vão acompa
nhadas de bosque, que guarnece o ^albardão spela 
parte ldo Sul, e cobre as vertentes dos braços que 
vão ao Vacacay guaçú; chegámos ao dito acampar 
mento perto da noite* 

Latitude - . ^29° 5-5' 20" 
l_ 

. Do dia vi 1 de Abril até 16. 
'•• > 

Em estes dias se disposerão as cousas ,precisasr 
em o acampamento de Santa Catharina, para contí-' 
nuar a marcha a Santa Tecla; e resolveo o Snr. 
Marquez de Vai de Lirios, principal Commissario 
de S. M. C., a posessemos em execução o dia 16; 
eque logo que nos outros decampassemos, se poria S. 
Excellencia em marcha para o povo de S. Nicoláo. Pa
ra a nossa com hum trem de carretas correspondente, 
e huma escolta de 5*0 homens de armas de cada na-
çao, para o resguardo dellas; nos posemos em mar
cha os seguintes Commissarios, e Officiaes de cada 
Coroa. 

Not. TJltram. V 7" 12 
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Pessoas da 1 .* partida 
deS.M. F. 

i . José Custodio de Sá e Faria 
Tenente Coronel do regimen
to de artilheria , e primeiro 
Commissario desta partida. 

a. José I-jnacio de Almeida Te
nente Coronel de dragões do 
regimento do Rio Grande, se
gundo Commissario. 

3. Manoel Vieira Leão Capitão 
do regimento da artilheria x e 
Cosmográfo. 

4. Alexandre Cardoso de Mene
zes e Fonseca Tenente de gra
nado iros , e Geógrafo. 

5. O R. Padre Caetano Soares de 
Aguiar, Càpelláo. 

6. Manoel Francisco da Costa Ci
rurgião. 

Officiaes para a escolta. 

Gaspar José segundo Ajudante 
de dragões, e Commandante 
da dita.escolta. 

Eernardo José Guedes Pimentel 
Alferes de dragões. 

Pessoas da i.* partida . 
de S. M. C. 

1. D. João de Echavarria Capi-
tão de navio da Real Armada, 
e primeiro Commissario desta 
partida. 

2. D. Ignacio Mendizaval e Vil-
dasola Tenente de navio da 
Real Armada, Cosmografó. 

j . D. Alonso Pacheco Tenente 
de fragata da Real Armada , 
Cosmografó. 

4. O R. Padre Bernardo Yblnes 
de Echavarri da Companhia de 
Jesus, Càpelláo delia. 

$,. D. Manoel Fiu Cirurgião dei» 
Ia, 

Officiaes para a escolta. 

D. Filippe de Mena Capitão ie 
infantaria , e Commandante 

. do piquete. 
D. Francisco Piera Tenente de 

dragões, e Official de ordens. 
D. Agostinho Fernandes Alferes 
de infantaria. 
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Obseryaçiíès de Longitude, feitas em este acampa
mento de S. Catharina. Anno 1758. 

Dia 12 de Outubro; AJturas correspondentes do Sol. 

8" 35' 7" 38o o' ; 3b 20' 11* 
38 19 38 40 16 58 
41 32 39 20 13 46 
44 44 40 o 10 34 
47 55 K'}- 40 40 7 23 
51 9 41 20 4 10 
59 16 43 o 2 5 - 6 4 

9 5' 49 44 20 49 30 
Meio dia por correspondentes 11 57 39 
Emersão]do i."Satellite de Jú

piter . . . 8 6 6 

Dia 14 Alturas absolutas do 0 < 

1 3 8 59' o" <? \d 58" 
" 53 45 5 1? 57 
10 29 o 5* 27 £4 

Dia 26 de Setembro do mesmo anno. 
Alturas, absolutas do 0 

33" 20' o" 31- 2\< 38" 
32 40 o 3 24 5*6 

Emersão do i." Satel-
lite de Júpiter 9 40 2. 

12 * 



Dia 27 Alturas correspondentes ~âo ©. 

7h 5* 
58 

8 3 
8 
11 

19 
*27 

47" 
27" 
16 

3 
17 
18 
26 

26o 29' 
27 ?4© 
28 40 
29 40 ' 
30 20 
32 (O 
33 40 

4h 57' 
-• 5* 

, 4 7 

*: 42 
39 
31 
23 

fl" 
13 
23 
36 
29 
21 
12 

30 4S 34 20 19 53 

Meio dia por corresponden
tes. . . . . 121 25:' 18" 

Variação da agulha 14o 45-' N.E. 

Dia 16 de Abril 175*9. 

Sahimos do campo de Santa Catharina levan
do a vanguarda a partida de S. M. F . ; ás 9 horas 
da manhã, e marchando ao Sul no rumo total se
guimos o albardão, que verte águas por Leste, ao 
Vacacay guaçú, e por Oeste, ao Caziquey que vai 
ao Ibicuy; e em algumas paragens, entrava o dito 
albardão, por dentro do bosque que nos acompanha
va da parte de Leste: acampámos á 1 hora e hum 
quarto, e marchámos pelas voltas legoa e meia. 

Altura Clara Lumbi Leonis. 38o 1$' 307 

Latitude . 3 0 00 47 

Dia 17. 

Sahírao neste dia as carretas da partida Hespa* 
nhola ás 3 da manhã, e as Portuguezas ás 4 , e as 
partidas se poserão em marcha, levando ayanguarda 
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a de S. M. C.; ás 6 da manhã, a qual esteve com 
neblina , que demorou alguma cousa o trabalho da 
prancheta, o caminho do albardão deu varias vol
tas , mas o seu rumo total ao Sul, andaríamos 3 Ie
goas até acampar em Caaibaté, e em toda a marcha 
deste dia; Verte o albardão águas ao Casiquey da 
parte de Oeste, e de Leste, ramos que vão ao Var 
cacay-guaçú. 

Altura Cor Leonis . 46o 50' 00'' 
Latitude. 30 7 48 

Dia 18. 

A's 6 e meia da manhã nos posemos em mar
cha levando a vanguarda a partida de S. M. F . , 
havendo sabido as carretas de madrugada, seguimos 
o albardão, que ainda verte águas como o dia an
tecedente, o rumo total ao Sul: paramos ás 9 ho
ras da manhã, pouco adiante do campo, em que 
se deu a batalha aos índios rebeldes, em 10 de Fe
vereiro de 1756, pelos dois Exércitos de Suas Ma
gestades C e F», em o qual sitio da batalha, acha
mos huma cruz de madeira, e em"ella se lêrão em 
lingua Guarani, os lerreiros seguintes. 

Em a face do braço direito ao N. 
— Omnium Santorum~ 

Em o esquerdo. 
— Oehr Jesus.two Paã.e tiècr' — 

Pela astea da cruz a baixo. 
Anno de 1756 c" 

A7. 
de Febrero pipe 
Omano C.r J. b. 
Tiarayu Guarwi 
pipe sábado ramo 
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A 10 
de Febrero p.' oico Gua 
rini guaçu Martes p.e 

9. Taba Vruguai rebegua 
15-00 soldadas rebe 
hae beiaere Mburubechare 
ta omanô ónga ape 

A 4 de 
Marzo p.e *ya pouca 
ângaco cruz mtü D." 
Miguel Mayra sol d.1 

reta ope. 

Observação deste acampamento. 

Altura Cor Leonis 46' 4$' 30" 
Latitude. 30 13 1 

Dia 19. 

A' huma hora da noite, se poserao em marcha 
as carretas de ambas as partidas, e ás 6 e três quar
tos da manhã, as tropas levando a vanguarda a de 
S. M. C., e seguindo o albardão, que ainda verte 
águas por Leste, ao Vacacay guaçú, e por Oeste 
ao Caziquey, o qual por entre* quebradas do terreno 
dá muitas voltas, os Commissarios , e Cosmografos 
o seguimos , e as carretas, e tropas tomarão differen-
te rumo, para diminuir o caminho, e para nos che
garmos aonde ellas parárão, atravessámos perto de 
huraa legoa, e chegámos ao acampamento, ás 2 ho
ras da tarde. 

Altura Cor Leonis 46o 39' 00" 
Latitude 30 19 31 
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Dia 20. 

A's 7 horas da manhã sahimos, levando a van-f 

guarda a partida de S. M. F . , e marchámos em 
busca do ponto, que havíamos deixado o dia ante
cedente , que era huma pequena elevação de terra, 
que se distingue de longe sobre o albardão ; segui
mo-lo, e com bastantes voltas se avança para o Sul, 
e todo se dirige por entre quebradas, que vertera 
águas de Oeste ao rio Caciquey, e de Leste ao Va-
cacay guaçú, todo o caminho foi por campo lim
po de arvores, e para achar aonde acampar, nos 
apartámos do albardão ao rumo de S.O. cousa de 
fcurh quarto de legoa, onde,achámos água , e lenha, 
paramos ao meio dia. 

Altura Cor Leonis' . 46" 30' 30" 
Latitude 30 28 1 

-Dia 21 

Toda a noite antecedente choveu com trovoa-
da, e neste dia continuou a chuva até ás 9 horas da 
noite, o que embaraçou a marcha, e só se pudêrâo 
passar as carretas, de huma e outra partida , para o 
outro lado de hum pântano, que estava defronte do 
acampamento, porque continuando a chuva, poderia 
embaraçar o passa 

Dia 22» 

Levantámos o campo ás 9 dã manhã, levando 
a partida de S. M. C. a vanguarda, e buscando o 
albardão, o ponto que havíamos deixado; no dia 20 
marchámos pelas vertentes, que de Oeste vão a 014-
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tro braço principal doIbicuy(*), que baixa do albar
dão , e visinhanças de S. Tecla, e por Leste ao Va-
cacay guaçú 2- Iegoas e meia, as quaes dao muitas 
voltas, porém sempre avançando-se para o Sul, e 
para achar paragem em que acampar, sahimos do; 
albardão, ao rumo de OSO. distancia, de meia le
goa, donde achámos água, e lenha, e perto havia 
huma ilha de arvores, chamada Caaibacé mini. 

. Altura Cor Leonis .-.-46o 2$' 
Latitude. ., 30 33 31'' 

Dia 2-3. 

Levando a vanguarda a partida de S. M. F.; 
sahimos ás 7 horas e meia a tomar outra vez o al
bardão, e marchámos em direitura dos serros de 
Mbatovi, parte do caminho'ao Sul, e parte ao 
SE. , e a distancia de legoa e meia do campo ante
cedente, paramos a baixo do dito serro: ás 11 e 
meia subimos os Commissarios, e Cosmografos ao 
cume do dito monte, de donde descobrimos huma 
dilatada campanha, e ao rumo de SO. vimos a cor
da de arvoredo , do Rio Yaguari, e braços que vão 
a elle pela parte de Oeste , outra corda de mato, 
que guarnece o rio Ibicuy guaçú, que dirigia o seu 
curso do Sul para o Norre: da parte de Leste do 
serro, viamos muitas vertentes que corrião por ter
ra baixa, e alagadiça a meter-se em o rio Vacacay 
guaçú, que também se dirige por este sitio do Sul 
para o Norte: a estas vertentes chamão os índios 

(*") Vejáo-se os protestos que sobre os nomes deste braço, 
aqui chamado Ibicuy guaçú, e outros pertencentes á disputa, que 
se insinuou no principio da continuação deste diário, vão em o fim, 
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Tãpoguaçú, que quer- dizer pântano grande: abaixo 
deste serro ao NE. havia hum grande curral de 
madeira, que dizem cerrava quarenta mil rezes; to
dos estes campos se achão . bastantemente povoados 
de touros, e vaccas. 

h, . r> 
Altura do 0 46'.38' 22" 

Latitude ". 30 37 7 

A's 7 da manhã marchando em a vanguarda a 
partida de S. M. C., sahimos do campo anteceden
te, e seguindo o albardão que todo se encaminha 
para leste, dando da parte do Sul águas ao rio Y-
guari, e do Norte ao Vacay ; andámos pouco mais 
de 3 Iegoas, e quasi ao fim da marcha, cortámos o 
caminho que levarão os exércitos, quando tforão a 
castigar os povos rebeldes, e também achámos as 
ruínas de S. Pedro, posto do pequeno povo de S. 
Antônio novo, de donde se descobre como a meia 
legoa ,0huma cordilheira de três serros, planos em 
o seu cume, ao rumo de SSO.; e o de Mbatayi a 
O.N.O., acampámos ás 12 e meia em huma forqui-
Iha do rio Yaguari, o caminho de hoje foi bom, 
por ser mais plano que o da marcha antecedente. 

Altura Cor Leonis 46o 17' 00'' 
Latitude 30 41 32 

Dia 25". 

Levando a vanguarda a partida de S. M. F . , 
sahimos do campo antecedente ás 7 horas, ao rumo 
de SO., por campanha dobrada com muitas subi
das, e descidas, e-más para as carretas: o albardão 
continua-vertendo águas de Oeste ao Iaguari, e de 
Leste ao Vacacay, que correra por entre terra mon-

Not. Ultram. V 7." 13 



— 98 — 

tbosa e a Leste-do acampamento de-hojé, em dis
tância de duas Iegoas, ficão i dous serrinhos que se 
distinguem sobre o terreno alto, chamados Burore-
ta; acampámos á i hora. 

Altura do © 45^ 5"o' 29" 
Latitude 30 45- 5"2 

Dia 26. 
i . G ' . • •* :. .. . C. 

*•••' Sahimos do campo levando a vanguarda a par
tida de S. M. C., os Commissarios, e Cosmogra-
fos seguindo o albardão, que se encaminha por cima 
de grandes montes de serrania, guarnecidos de roche
do; as vertentes de Oeste vão ao Yaguari, e as de 
Leste ao Vacacay, as quaes se encaminhão por que
bradas entre montanha, e como as carretas não po
derão seguir o albardão , fizerão outro caminho que 
sempre foi máo, e para buscar os que hiamos pelo 
albardão o acampamento, nos desviámos três'quartos 
de legoa. 

Altura Cor Leonis 47" 07' 00" 
Latitude 30 5"! 33 

Dia 27. 

A's 7 e hum quarto marchámos do acampa
mento, do qual com algum trabalho, subirão as 
carretas , ao ponto que em o albardão havíamos 
deixado o dia antecedente , o qual seguimos por 
bom caminho em toda a marcha deste dia : as 
águas vertem de Oeste ao Yaguary, e de Leste ao 
rio Cavacuam, e acampámos ás 12 horas e meia. 

' Í •*•*'* 
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Dia 28. 

Levando, a partida de S. M. C. a vanguarda; 
sahimos ás 7 horas marchando pelo albardão, vimos 
da-parte de leste, què vertia as águas ao rio Cava-
cuam, e de Oeste, parte do caminho vão ao rio Ya
guari, e parte ao rio Taquarembo, que desaguão 
em o Ibicuy, o caminho no seu rumo total, vai ao 
Sul, e andámos 2 Iegoas e meia por bom caminho, 
acampando dó lado de Leste do albardão, a peque» 
na distancia. 

Dia 29. 

A's 8 da manhã, levando a vanguarda ^part i
da de S. M. F. , marchámos primeiro ao S.O., e 
depois ao Sul em rumo total: as vertentes desta par
te de leste, vão ao rio Cavacuam, e de Oeste par
te do caminho, vão ao rio Taquarembo, e parte ao 
,rio Hicuy-riapé, que são as primeiras agúas que ver
tem por esta parte.ao Hicuy-guaçú ;. acampámos ao 
fim de haver caminhado três Iegoas, ao meio dia 
junto a huma ilha de arvoredo, chamada Caabuçú 
(quer dizer matto de folha larga) o qual he vertente 
do Hicuy-riapé. 

Altura Cor Leonis 4? 43' 00" 
Latitude .». 31 I J 33 

Dia 30. 

O dia antecedente conviemos os dois Commis
sarios , deixar as carretas, e tropas em o campo de 
Caabuçú, acima nomeado, e á ligeira marchar ao 
posto* de S. Tecla, o que fizemos este dia com os 

13 * 
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Cosmografos: e sahindo ás 7 horas e três quarto»; 
cheirámos ao dito posto ás 11 horas e três quartos, 
o quil foi conhecido não só pelas confrontações do 
terreno, mas pelos vestígios do ultimo marco', que 
esta partida havia levantado,'junto a huma capella, 
e alguns ranchos que alli se acharão no anno de 175-;, 
em que não poderão continuar a sua demarcação: 
deste posto á I da tarde tornámos ao acampamen
to, aonde chegámos ás 3 horas e três quartos. Ema 
noite deste dia determinámos, que em o seguinte salns-
sem os dois práticos de ambas as partidas, acompa
nhados de 4 soldados de cada huma , a buscar o al
bardão, ou terreno alto que divide as águas do rio 
Negro, e rio Hicuy, examinando ao mesmo teoipa 
o caminho que por elle deveríamos fazer» 

1? 
u - 1 

Dia 1. de Maio. 

Este dia sahirão os práticos á dita diligencia, 
e não houve novidade y nem elles voltarão. 

. 0 "--ri -j 
, --r -

. . . ' •' i : '. .r 
; uu< o Dia 2» „L> -.<*,.; •?• 

Chegarão os práticos com a noticia de que o 
alb-ardão que divide as águas do rio Negro, e Hi
cuy nos demorava meia legoa ao Sul do acampa* 
mentoem que nos achávamos, que havião reconheci* 
do bem o dito Hicuy, porém que julgavão, não po
deríamos marchar cora as carretas para examina-lo, 
pelo que determinámos os dois Commissarios, que 
em o dia seguinte marcharíamos á ligeira, a ver e 
examinar o dito albardão ̂  deixando em este campo 
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de Caabuçú as carretas, e tropas levando somente 
IO, soldados de cada partida de guarda. 

Correcção do instrumento 
ratificada em este acam
pamento $' 30" subtractivos da 
altura. 

Demarcação de Santa Tecla até o principio do 
albardão, que divide as águas do rio 

Negro ,e as do Hicuy. 

Dia 3. 

Sahimos os Commissarios, e Cosmografó? ás 
IO da manhã, porque a neblina não deu lugar a 
trabalhar no plano, e marchando meia legoa ao Sul 
pelo albardão , chegámos a outro que divide as 
águas, que da parte do Sul vão ao rio Negro, e do 
Norte ao Hicuy-riapé, em o intervallo das duas pri
meiras origens de hum, e outro rio fizemos levantar, 
hum marco de terra, a qual sahio do fosso que o cir
cula, e no meio. se lhe poz huma palmeira com raí
zes, e este para mostrar que do posto de Santa Te-? 
cia até este sitio ficava aquelle intervallo de terre» 
no demarcado, seguindo a linha pelo albardão, que 
de leste verte águas ao rio Cavacuam, e de Oeste 
ao rio Negro y o qual se dirige era distancia de 2 1&-
goas e meia, primeiro ao rumo de Oeste, e depois 
ao Norte. 

Entrámos, em fim pelo albardão, que se enca
minha por entre o rio Negro, e Hicuy-riapi, o qual 
se encaminha ao rumo de O. e de S.O.; acampá
mos ás 4 horas e meia havendo marchado 5 iegoas, 
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tdé cujo'sitiou vistamos a grande curva, que d Hi -
cuy-riapi fórroa, que delia para baixo já se denomi^ 
na Hicuy-guaçú. 

Dia 4. 

Decampámos ás 7 horas e três quartos,.-e man
chámos ao S.O. costeando a curva sobredita, pro
curando passo para atravessar este rio, o qual se en
controu em hum lugar de pouco arvoredo, e peque
no que estava queimado dos fogos que se pegão aos 
campos, e passando ao outro lado viemos marchan
do por outro albardão, ou terreno alto (deste sitio 
claramente se vio o rio Hicuy-guaçú, que dirigia 
seu curso para o Norte) que desta parte verte águas 
ao dito r io , e também da parte do Sul ao mesmo 
Hicuy-riapé, e marchando pelo dito albardão , pas
sámos pelos serros chamados Batovi mini , que se 
achão dentro de huma pequena forquilha dò dito 
Hicuy-riapé, passando primeiro hum dos braços da 
dita forquilha. 

Estes serros formão duas elevações, a primeira 
da parte de Oeste representa a figura de hum cone 
truncado horizontalmente, cujo corte de pedra for
ma a figura de hum moinho arruinado; o segundo 
que cahe para a parte de Leste, termina a sua cus-
pide em arco abatido, pela parte do Sul destes ser
ros corre outro braço, que vai a formar a forquilha 
sobre a dita , do outro lado deste braço oppostó aos 
serros , fôrma o terreno huma mesa alta quasi plana 
por cima , e escarpada até o arroio; passados estes 
serros continuámos a marcha por entre vertentes so-
breditas, até encontrar o albardão grande, que ao 
rumo de S.E. no* conduzio ao acampamento de 
Caabuçú, aonde chegámos as 7 horas e meia da noi
te. 
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Dia .5. 

* V Como já todo o albardão, desde as origens do 
braço, que sahe do monte grande ou Hicuy-minl 
estava averiguado, e levantado o plano da sua con*-
figuração, era preciso, seguir outro caminho, para 
examinar o Hicuy-guaçú, e todos os braços que neli 
le concorrem, para cujo fira decarnpámos de Caa-
buçú ás 7 horas e três quartos, e contra-marchando 
pelo albardão que verte águas ao Hicuy, e Cava-
cuam; andando 2 Iegoas e meia, chegámos a outro 
que se encaminha ao passo do rio Taquarembo, e 
verte águas *ao mesmo rio, e ao Hicuy-riapé, e mar* 
chando porjeste duas Iegoas, acampámos ao meio 
dia em vertentes deste rio. * 

Dia 6. 

Este dia se fez alto por se haverem perdido em 
Caabuçú dois soldados da partida Hespanhola, que 
se mandarão buscar, e apparecêrão. 

Dia 7. - 1 r, *= 

i> Levando a vanguarda a partida de S. M. F . , 
marchámos ás 7 da manhã seguindo o albardão, qae 
verte águas ao Taquarembo pela parte do N.,. e-pe
la do Sul ao Hicuy-guaçú; andaríamos 4 Iegoas par
te ao rumo de O.S.O., e parte ao N.O.; acampá
mos junto a huma ilha de arvoredo, da qual mana 
hum pequeno arroio. „:Í„J . 
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Dia 8. 

'••'> A's'7 da manhã levando a vanguarda a partida 
de S. M. C», marchámos do campo antecedente, e 
continuando pelo mesmo albardão, a distancia de 
duas Iegoas, subimos huma grande lomba, que se 
eleva como serra, por dentro daqual passa hum des 
braços do Taquarembo, que vínhamos costeando, 
em cujo lugar forma huma profunda abertura, e 
continuando a marcha passámos pelo posto de Santa 
Anna, e a distancia de hum quarto de legoa deste, 
paramos junto ao passo do Taquarembo ás n e 
hum quarto; esta tarde se mandou compor o dito 
passo que he de pedras, para que podessem passar 
as carretas; a marcha de hoje foi três Iegoas. 

Altura Cor Leonis 45o 5-9' 22" 
Latitude - 30 J ° n 

Dia 9. 

A's 8 passámos o rio Taquarembo, levando a 
•vanguarda a partida de S. M. F . , e logo subimos 
â terreno bastantemente elevado , do qual descobri-
JBÒS O rio Hicuy-guaçú, que vai continuando o seu 
curso para o Norte, e vários ramos que vão a elle, 
e a confluência do Taquarembo; e continuando a 
marcha por bom caminho, chegámos ás 10 e meia 
ao posto de S. Antônio o novo, donde os índios ti
nhão hum pequeno povo que queimarão, e destruirão 
quando entrarão os exércitos, e agora não achámos 
mais vestígios de casa , que hum pedaço de parede 
de adobes, que parecia haver sido capella , e as cer
cas de pedra solta, com sua horta de pecegueiros , 
e outras arvores de fruto*, e por não haver aqui 
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bom sitio para parar, continuámos a marcha bai
xando por máo terreno pedregoso, e a distancia de 
huma legoa deste posto, acampámos ao meio dia. 
perto do~ arroio Haarô. ^ , 

Altura Cor Leonis 46o 7' 00" 
Latitude. 30 ^51 33 

"J \ 
Dia 10. 

No dia-antecedente determinámos, fossem; os 
Geógrafos de- ambas as- partidas a distinguir em o 
plano as águas do-Taquarembo das do rio Yaguari 
até ás suas origens, por açhar-nos entre estes rios, a 
cuja diligencia marcharão escoltados com 16 solda
dos neste dia ás 7 e três .quartos; em que as partidas 
tambem.se pozerão em marcha, levando a vanguarda! 
a de S. Hfi.. O Logo-qwe sahimos do campo, passá
mos o arroio Haaró, e a 1 legoa de distancia , ou
tro que unido com o primeiro, se perde em lagoas, 
e pântanos antes de chegar ao_Ib'icuy-guaçú;-íe con
tinuando a marcha em-.o rumo total ao N . , chegá
mos ás 11 horas etres quartos, havendo caminhado 3 
Iegoas- e meia ao rio Yaguari, e acampámos do ou
tro lado do seu passo, que he de arêa. 

Altura Cor Leonis 46o 15:' 5-2" 
Latitude 30 42 46 

Dia 11. 

Paramos em o passo do rio Yaguari, a esperar 
que voltassem os Geógrafos da diligencia, a que ha-, 
vião hido, e perto da noite chegarão, havendo exe-, 
cutado o <*ue se lhes mandou; o caminho que fize-. 
râo se distingue em o plano. > 

Not. Ultram. V 7 / 14 
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Dia 12. 

Levando a vanguarda a partida deS. M . F . , sa
himos do acampamento antecedente ás 7 da manhã, 
seguindo o albardão que se dirige ao serro deMbato-
vi , e chegíjndoJas partidas perto delle ás 10 e três 
quartos, nos separámos os Commissarios, e Geógrafos 
da tropa, e marchámos a averiguar a união do rio 
Yaguari ao Ibicuy-guaçú, e a distancia de duas le-

f oas e meia, vimos se perdia o dito Yaguary, em 
uns grandes banhados, e o mesmo os dois arroios 

Ybaaro, de sorte que já não continua rio, mostrou 
o índio pratico a direcção em que corria, numa san-
ga ou esteiro que Os padres -mandarão abrir por 
este banhado até o Ibicuy-guaçú ; porém, nos 
outros não a vimos , nem os pântanos davão la-
gar a poder-se examinar: desta paragem a que che
gámos, corria o Ibicúy-guaçú a distancia de três 
quartos de legoa, e o caminho que fizemos desde 
Mbatovi até este lugar foi ao S.O.; e dando a 
volta por outro caminho, nos recolhemos ás 3 da 
farde ao acampamento que se achava a E.N.E. do 
serro de Mbatovi, distante huma legoa; a qual a-
veriguaçáo vai notada era o plano. 

Dia 13. 

Sahimos do campo antecedente ás 7 horas e 
meia da manhã, levando' a vanguarda a partida de 
S. M. C.; e seguindo pelo albardão grande, pelo 
rumo do Norte a distancia de duas Iegoas o deixá
mos, e entrámos por outro, que pelo Norte verte 
águas ao Caziquei, e pelo Sul ao Ibicuy: porêtn 
não continuámos a marcha por elie, por ser melhor 
caminho para as carretas, pelo terreno baixo era 



rqae passámos multas vertentes,-que se perdem, èjn 
ios grandes banhados, que guarneçem pelas suas mar
gens .ao Ibicuy-guaçú:. marchámos*depois de entrar 
em novo albardão, quasi três Iegoas ao rumo.íQO 
N.O.; e acampámos ás 12 e meia junto a hum pe
queno regato. 

Dia 14. 

Levando a partida de S. M. F. a vanguarda, 
sahimos do campo antecedente ás 7 horas e hum 
quarto da ma^ha, e marchámos por entre alguns ra
mos de canhadas, que desaguão em Ibicuy-guaçú, 
e cortando algumas, acampámos depois de 3 legoais 
:ehum quarto,de marcha, perto de hum grande banha
do, e pântano, que des3gua em o dito Ibicuy, doquàl 
campo se avistava a huma legoa e dois terços de 
distancia sobre o rumo O.N.O., o povo novo de S. 
Nicoláo, que está situado em a margem occidental 
do dito Ibicuy-guaçú, e próximo ao passo do dito 
rio chamado do Rosário: também descobrimos em 
roda a marcha de hoje, terreno de serrania eleva
da , e alguns serros separados delia, pela parte occi
dental do dito Ibicuy, e alguns arroios, que pelo 
mesmo lado cahem nelle. 

Altura Cor Leonis 46o 38' 13'' 

Latitude ,. , 30 19 31 

Dia 15". 

Levando a vanguarda a partida de S. M. C , 
e passando o pântano que acima se disse, que he 

.grande, porém deu bom passo ás carretas, passámos 
avista do povo por Lombas, até danem o plano 
que principia a acompanhar a margem oriental do 

14 * 
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Ibicuy-suaçú:! acampámos ás n e meia janto a hum 
-arroio de arêa, que vai ao mesmo Ibicuy e mui 
'•perto delle; esta marcha foi de três Iegoas ao ru

mo-de N . O . S Í ' 

Altura Cor Leonis . 46* 4c' 33" 
Latitude 30 13 1 

Dia i6. 
,'y. ;n - ' / 

f< A*s 7 decampámos , levando a vanguarda a 
•partida de S. M. F . , marchando ao rumo do Nor
te por campanha plana, que vai acompanhando o 
lado oriental do Ibicuy-guaçú, que sempre levava-
mos mui próximo pela parte de Leste-, a distancia 

?de meia legoa pouco mais ou menos vão acompa
nhando o caminho lombas altas, que desaguão por 
Oeste ao dito Ibicuy, e por Leste ao Caziquei: a-
campámos ás 11 em huma ilha de arvores, que es-
*tá sobre hum pequeno arroio havendo marchado-4 
'Iegoas. 

Altura Cor Leonis 46o 5:7' 29" 
Latitude , 30 1 4 

Dia 17. 

Levando a vanguarda a partida de S. M. C; 
•marchámos do campo antecedente ás 7 seguindo o 
rumo do Norte, parte do caminho por terreno pla
no, e parte por lombas sempre á vista do Ibicuy-
,guaçú: a distancia de duas Iegoas e meia, atraves
sámos o rio Caziquei por onde deságua em o Ibi
cuy, he rio grande principalmente em tempo de a-
•gua, e o seu fundo de arêa; e delle para diante con-
jinuando por caminho plano meia legoa chegámos 
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á forquilha, ou confluência que forma o rio Ibicuy*» 
guaçú com o Toropi (*), onde acampámos próximos 
á margem meridional do dito rio Toropi. 

Observação deste acampamento* 

Altura Cor Leonis 47" 9' 00" 
Latitude . 29 49 33 

Estação 'das partidas em este campo da Forqui-* 
lha, das principaes dois braços do Ibicuy, des~ 

de 17 de Maio até 3 de Julho de 1759. 

-.1 

Como desde esta forquilha destes dois braços 
para baixo, até desaguar ambos unidos em a mar
gem oriental do Vruguai, não milirava duvida que 
embaraçasse o demarcar-se este rio Ibicuy, na for
ma das ordens que remos, sem embargo de não o 
ficar o terreno que corre desde o ultimo marco que 
levantámos no dia 3 de Maio, e fica ao N.O. do 
posto de Santa Tecla, até esta forquilha, pelas du
vidas que hão occorrido; nos resolvemos os dois 
Commissarios de commum acordo, e em virtude do 
artigo 31 das instrucções das cortes, a que se de
marcasse o rio Ibicuy desde esta forquilha, até á sua 
entrada em o rio Vruguai, termo da demarcação 
que tocou a esta primeira partida; para cujo fim 
mandámos ao Capitão do regimento de Artilheria, 
Manoel Vieira Leão, Cosmografó da partida Por-

(*) Por não repetir tantas vezes a remissão aos protestos que 
vão no fim deste diário, não se ha continuado desde o dia 2} de 
Abril , em ponto dos nomes lbicuy-guaçi':, Tor-opi, e outros re» 
mettendo isto aos ditos protestos. 
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ttlgeúza, e ao Tenente de navio D. Ignacio deMeri* 
dizaval y Vildasola, Cosmografó da partida Hespa-
nhola , fossem a demarcar o dito Ibicuy; e para po
der executar esta diligencia, se lhes aprontou huma 
balsa formada sobre duas canoas , e sanírão deste a-
campamento no dia 23 de Maio, navegando pelo 
rio Ibicuy abaixo, a qual balsa conduzia aos dois 
Officiaes, 8 índios remadores, dois criados, e 4 sol
dados Paulistas de escolta, havendo saindo por ter
ra o Alferes de infantaria Hespanhola D. Agusti-
siho Fernandes, com 4 soldados do seu piquete pa
ra conduzir com seguridade a.cavalhada, e bestas 
de carga, que havião de servir ao regresso, que de-
vião fazer também por terra , desde o ultimo termo 
desta "demarcação até este acampamento, os que ha* 
vião hido em a balsa. 

Dia 25" de Maio. 

Em quanto em este campo se formarão ran
chos, para desenhar com mais commodidade, em 
elles os planos, tanto o da configuração do terreno 
em disputa , como o da demarcação , e os diários 
por onde conste individualmente o que havemos ope
rado. Sahimos neste dia deste acampamento os dois 
Commissarios, com os dois Geógrafos em direitura 
ao novo povo de S. Miguel, que distava 9 Iegoas 
.para a parte de Leste deste acampamento, para a-
>veriguar pessoalmente o resto do curso do braço,do 
Ibicuy, que baixa do monte grande, e que havia-
-*mos examinado nos princípios do mez de Abril des
te anno, desde a sua origem até ás immediaçóes des
te povo, como acima fica dito; e havendo sahido ás 

•o/horas e hum quarto da manhã, chegámos de noite 
ao dito povo. 
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Dia 2r5. 

Não pudemos sahir do povo, porque a balsa 
em que devíamos seguir pelo rio abaixo, podia en
contrar embaraços de ramos até chegar á forquilha; 
que farina o Toropi com este Ibicuy-mini, que está 
perto do dito povo, e porque disserão os padres, 
e os índios que era melhor que a dita balsa se 
fosse a formar em a mesma Forquilha destes dois 
rios , o que assim se executou , gasrando-sè este 
dia em conduzir ao dito sitio as canoas. 

• * - , , 

Dia 27. 
***., i 

Sahimos do povo ás 7 horas e meia da manhã ,« 
e marchando 40 minutos ao rumo do Oeste, chegá
mos á Forquilha; convindo os dois Commissarios 
ser o rio Toropi mais caudaloso que o Ibicuy-mini, 
os quaes dois rios tínhamos á vista, e nos embarcá
mos em a balsa, e navegámos-rio abaixo desde as 
9 horas e meia da manha, até ás 4 e três quartos 
da tarde, em que tomamos porto para passar a noi
te, ri, 

Dia 25. 

Largámos rio abaixo ás 6 e meia da manhã; 
c navegámos até ás 4 e meia da tarde, que chega* 
mos ao nosso acampamento , deixando este rio exa» 
minado, e configurado como se vê em o plano: 
nem encontrámos nelle cousa rara, senão bastantes 
capivaras, lontras, e alguns patos grandes e pe
quenos. 

Em o resto do tempo que nos conservámos en**r 
este acampamento da Forquilha f desde que .chega? 
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mos até que sahimos delle, não encontrámos os dois 
Tacos dl disputa era caixa e com seu próprio ca
bedal por não ser tempo disso, e por esta razão 
não se fez a medição delles. 

Protesto do i . Commissario da partida 
de S. M. F. (*) 

Digo eu José Custodio de Sá e Faria, Tenente 
Coronef do regimento de Artilheria , e primeiro 
Commissario da partida de S. M» t., que he ver-
dade que este diário que formou a partida de S. M. 
G , com a minha assistência, e da minha partida, 
e igualmente o plano que elevou, está conforme cora 
o terreno, e em tudo verdadeira a sua narração-e 
configuração; porém faço esta approvação debaixo 
do protesto, de que a minha assistência, e a da dita 
minha partida,.não deve prejudicar de sorte algu
ma o direito que tenho, para que a demarcação de> 
va (como deve) correr pelo braço, que nasce das vi* 
sinhanças de Santa Tecla chamado Ibicuy-guaçú, e 
o mesmo protesto faço, de que não reconheço nos 
braços do rio Ibicuy , outros nomes que os que no 
notados nelles no plano, e neste diário que só te
nho por verdadeiros; e igualmente de que não co
nheço braço mais principal no dito Ibícuy-guaçu 
que vem de Santa Tecla ; que só reconheço por di
visor de limites; e também protesto de que não es
tou pela declaração que se faz neste diário, no dia 

(*") Este protesto, e o seguinte, no diário da partida de S. M. 
C., não vão neste lugar, e se lançarão no fim de toda a obra, no 
ceu livro a foi. 61. 
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rio,, no dia, 28 de Maio acima, de que o rio Ibi*-
cuy-goaçú, c Toropé, que são o da disputa, não 
estavão na sua caixa para se haverem de medir, e 
ver qual he o mais caudaloso, pois o esteve logo 
que aqui chegámos, e o está agora tanto^elle, co
mo o Toropé, e era estado mui próprio de se fa
zer nelles a medição, que eu mandei fazer pelos Of
ficiaes da minha partida, no dia 18 de Maio deste 
anno, que acharão o Ibicuy-guaçú com mais dobra
do cabedal de água que o Toropé, havendo vinte 
e oito dias antecedentes sem chuva; e para que as
sim possa constar onde convenha fiz esta declaração, 
e protestos sobreditos no acampamento da forqui
lha , que forma o Ibicuy-guaçú cora o rio Toropé *, 
a 3 de Julho de I75'9. 

José Custodio de Sá e Faria. 

Protesta dei 1.' Commissario dela, partida de 
S. M C , e de sus Cosmografos. 

Nos los infrascriptos Commissarios, y Cosmo-' 
grafos de Ia partida Hespanhola, declaramos que em 
este diário que hiçimos asistiendo como testigo Ia 
Partida Portugueza, ei Commissario de esta D. Jo-
seph Custodio de Sá y Faria , le aprovo por todo 
Io demas reportando solamentc los nombres,. que se-
gun nuestros documentos dabamos a los dos brazos 
principales que forman ei Ibicuy y esta disputa; y* 
diciendole que nos podia protestar esos noinbres, se 
quisiese, se cerro enque mientras noles diesemos to
dos los que les daba ei plano dei P. Thadeo Enis, 
que adoptaba, ni sin protesta ni con ella nos autori
zaria este diário consu firma: isiendo esta percisa pa
ra que traga fé, y debido ei que segun nuestras in-

Not. Ultram. V. 7.' 1&V 
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strüciones no'solo no suscitemos, pero contemfjf 
questiones estudiadas, y mas Ias de puro nombre (las
que poria distancia en los recursos de aqui demora-
rian ei principal, que sehace alas dos cortes, con 
crecidos gastos de ellas , y nuevas incomodidades de 
haver depasar taças! desnuda sente otro hybierno, 
mas ala indemencia con escarez de viveres, y difi-
cultan en proveernos) y sobre todo de ningun incon
veniente alos sólidos fundamentos denuestro dere-
cho , elque por solo obviir tan graves inconvenien
tes , y baso una clara explicacion , y protesta, ven-
gannos en condescender conelemperio de dicho Com
missario de S. M. F. (que parece ser elque esos 
riombres aiuden aque Ia question se decida enfavór-
suyo); para mostrar aun, en esto nuestra buena fé, 
conveninos anque aesos dos brazos principales dei 
Ibicuy seles den los nombres segun ei plano dei P. 
Thadeo Enis adoprado por los Ministros de S. M. 
F . pero protestando como protestamos que no reco-
nocemos con ei nombre de Ibicuy-riapi elpriraer ar
royo, que se sigue despues de los que-for ma n ei rio 
Negro, ni con ei de Ibicuy-guaçú elque se forma de 
aquel, y dei Tacuarembo, y íaguari, ni con ei de 
Toropi alque desde Ia horqueta, que forma con ei 
Hicuy-mini que basa dei monte grande, se leda ese 
nombre hasta esta en que' no balamos; sino antes 
bien que ei Hicuy-mini nodesa jamas hasta aqui sii 
nombre entrando en ei Ibicuy-guazú, que es elque 
formado de estos dos brazos de Ia disputa, vá a desa* 
guar ai Vruguay y que ei brazo que viene de Santa 
Tecla, ó sus cercamas siendo ensu cabecera anônimo 
6 quando mas dando le porei sitio de donde nace ei 
nombre a Cabuzu, despues de recebidos todos los 
dichos arroyos, o por mejor decir incorporadas con 
elos se denomina con variedade seguro los niismos; 
v para que conste esto a ias dos Cortes, y no sirva 
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ni de apoyo a ia de Lisboa, ni de tropiezo a ia de 
Madrid: ei ver en este diário como nien ei plano a 
que sirve de luz, nominados los dichos dos brazos 
en ei modo que van en ambas piezas, y puestos los 
nombres de Hicuy-guazú, y ei de Toropi, donde 
nó les correspondcn hicimos esta declaracion y pro
testa : declarando y protestando tambien contra Ia 
tacha por ei dicho se nos Commissario dela partida 
de S. M. F. en orden aloque en ella expreça de que 
estaban en su casa y con su próprio caudal los'di
chos dos brazos ai tierapo que aqui estubimos; pues 
ei pratico de nuestra partida Hespanhola que pasó ei 
que basa dei monte,grande, y vio con atencion y 
cuidado ei que basa delas cercamas de Santa Tecla 
ei dia 20 deMarzo de-1758 hallo áeste ultimo cor
tado sin curso alguno y reducido a interrumpidas po-

•zas, mientras ei primero tema curso seguido aunque 
tan corto que solo llegaba ala mitade de Ja pierna de v 

su caballo, y nos otros jamas en todo este tiempo 
los hemos visto reducidos ni aun con mueha dife-

1 rença ásemejante mengua: y,porque tambien esta no
ticia declaracion y protesta sirva para los sobredi-
chos fines a Ias dos mismas cortes de Madrid y Lis
boa Ia hicimos, y corroboramos con nuestras firmas 
en este campamento dela forqueta, o confluência de 
los dos sobre dichos brazos principales que forman 
ei Ibicuy y Ia prezente disputa oy três de Gulio de 
mil sete centos cinCoenta e nueve. 

Juan de Echavarria 
Ignacio deJMendizabal y Vildosola 
Antônio Pacheco 

15 * 
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Demarcação desde esta forquilha do Ibicuy, 
até desaguar este no rio Vrugay. 

Aos 16 de Junho deste anno cie I75>, chega-
rão. a este acampamento, os Officiaes que forão a 
demarcar o rio Ibicuy até o Vrugay, c nos apreseá* 

-tárão o diário seguinte seguido desde o dia 23 de 
Maio em que sahírão, até três de Junho inclusi*», 
em que concluirão a sua obra. 

Dia 23.. 

Sahimos deste acampamento ás duas da tarde, 
e havendo deixado logo a confluência dos dois braços 
em questão, observámos estar o rio guarnecido de 
arvoredo de huma , e outra parte ,. e navegámos até 
ás 5 da tarde em que tomámos porto defronte do 
serro chamado Picaçurú, o qual nos demorava- ao 
N.N.O. , o curso do rio até este acampamento-foi 
em rumo total de 80 gráos em o terceiro quadrante, 
passámos por varias ilhas pequenas, e aiagádiças, 
tinha o rio de largo 60 braças com pouca diffêteji» 
ça. 

Dia 24.. 

Sahimos da margem Meridional, onde havia-
mos acampado ás 7 horas da manhã, e principiámos 
a passar huma ilha que ficou á direita , que em pas* 
sala tardámos 23 minutos, e logo outra do mesmo 
lado, e da mesma extenção, mais outra pequena ilha 
a que se seguião outras 8 , e ao mesmo tempo a bo
ca do arroio da Estância da Conceição, que fica na-
margem Meridional: em a continuação da viagem 
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se virão seguir varias outras pequenas ilhas, até que 
ás 12 e meia por detraz de huma dellas vimos a bo
ca do rio laguary , a qual o mostra caudoloso em a 
margem septentrional, em que deságua; tem elle o 
seu curso mais ao Norte que o rio Toropi. A' i ho
ra e 40 minutos se deixou o passo da estância de S. 
Angeío, e ás 3 horas e 49 a boca de hum arroio na 
margem Meridional, em fim ás 4 horas e 10 tomá
mos porto em a falda de hum serro, que termina 
sobre a margem Septentrional do rio que aqui ti--
nha de largo n ó braças. 

Dia 25". 
,K 

Continuámos ás 7 da manhã, e aos 5*5* mimito**-
passámos huma boca que parecia de arroio, da par
te Meridional, e ás 8 horas e três quartos outra pe
la parte Septentrional, e por esta hum serro' á mar
gem do rio; ás 9 horas e 38 minutos outra boca ao 
Sul que he do rio Itacorá; ás 10 horas e 29 minu
tos também ao Sul a boca do arroio Boiyu, a qual! 
tem hum serro á margem do rio: ás 11 horas e 4r 
minutos passámos Outro da parte do Norte: á 1 e,2f 
outra boca ao Sul, o logo hum arroio: ás 2 e meia< 
outra boca da parte do Norte, e huma barranca que 
termina com hum pequeno serro: ás 3 horas e 27 
minutos pela banda do Sul a boca do; rio Tapebi,' 
e passando em fim por varias ilhas pequenas, tomá
mos porto ás 4 horas e três quartos era a margeia 
Septentrional.. 

Altura Clara Lumbi Leonis 38" 4or oO"; 
Latitude . . . . . . 29 36 i& 

:<..* 
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Dia 26. 

Sahimos ás 7 horas da manhã deixando duas 
ilhas ao Norte , e huma pequena boca ao Sul, ás 7 
horas e 35* minutos outras duas bocas, huma em a 
margem do Sul, e outra em a do Norte: ás 9 e 12 
a boca de outro arroio também á margem do Nor
te , e aos i*r huma ilha', aos 25; outra boca á mar
gem do Sul, a qual he do rio Espinilho; ás 3 horas 
e 32 minutos passámos a boca de hum arroio cha
mado Piraiuy da parte do Norte , e da mesma logo 
outra boca : ás 3 horas e 42 minutos passámos pe
lo meio de varias ilhas; e ás 4 e 20 minutos tomá
mos porto em a margem Meridional onde medimos 
geometricamente a largura do rio, a qual não sendo 
nesta paragem tanta como em outras partes a havía
mos achado, sem embargo era de 116 braças, rr-

Dia 27. 

Partimos ás 7 horas e 11 minutos, deixando 
logo á margem do Sul, duas pequenas bocas cora 
huma ilha, e pouco adiante díi parte do Norte a 
boca de hum arroio : ás 7 e 5-5 outra da parte do 
Sul, e logo á do Norte, três ilhas emparelhadas: ás 
8 horas 633 minutos á parte do Sul a boca de hum 
arroio , e em a continuação da viagem varias peque
nas ilhas, e huma boca em a margem do Sul: i s 10 
horas e 20 minutos a boca de hum arroio em a mar
gem do Norte, e passadas varias ilhas, chegámos ao 
meio dia ao passo que dizem de S. Borja, junto ao 
qual pela parte.do Norte, deságua o rio Ibipuyta, 
epara prover-nos de carne, pois a que levávamos sec-
ca, hia incomestivel; acampámos em este caso. 
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Observação que em este mesmo passo se fez na 
nossa volta, no dia 10 de Junho deste anno. 

Altura do 0 37" 22' 00'' 
Latitude . 29 2% 37 

Dia 28. 

Sahimos do passo de S. Borja ás 7 633 da 
manhã, deixando alli mesmo quatro pequenas ilhas 
á margem do Norte, e mais abaixo na do Sul a bo
ca de hum arroio: ás 8 horas e 20 minutos passá-j 
mos por duas pequenas ilhas, e a boca de outro ar-* 
roio em. a margem .do Norte: ás 9 horas e hum-
quarto outra boca, e huma ilha da do Sul, com ou
tras que se fórão deixando; ás 10 e 46 passámos a 
boca ào rio Huyrapitá que deságua em a margem 
do Sul; ás 2 e 46 da tarde a do rio Iacuy que desá
gua em a margem do Norte: ás 4 e 41 a do arroio 
Tapororo, que deságua em a margem Meridional,' 
e em a Septentrional paramos as 4 horas e 43 mi
nutos, havendo tido o vento contrario todo O dia. 

Altura Clara Lumbi Leonis* 38o 54L7 00''" 
Latitude - 29 22 16 ' 

Dia 29. 

Havendo partido ás 6 horas e 5:4 minutos da 
manhã; ás 7 horas e 16 minutos encalhámos en*t 
hum banco de arêa, e buscando passo em outro la
do por entre seis pequenas ilhas, o não derão, for
mando alli vários arrecifes de* pedra , com corrente 
tão violenta , que nos precisou a buscar outra vez 
o banco de arêa, com o animo de descarregar nel
le 'a balsa, porém chegando-nos mais a terra, po
demos passar por hum canal de três pés de fundo, 
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havendo perdido i hora neste trabalho: ás IO dei-
xadas da parte do N. duas ilhas, huma pequena, e 
outra grande, paramos por ser mui forte o vento 
contrario, que não acalmou até ás 2 e 18 minutos da 
tarde, em que continuando passámos logo huma ilha, 
hum baixo de arêa , e por de traz delle hum ar
roio que se chama Itapaso, e deságua em a mar* 
gera do Norte; até ás 4 fomos deixando varias 
illias; e principiando a chover, e crescer a trovoada 
resolvemos parar ás 4 e meia na margem do Sul; 
o rio continua era o mais estreito com pouca mais 
largura que as 116 braças já notadas. Até este dia 
não se achou outro peixe que o doirado: ha mui
tas antas, e lontras, e muitas pizadas ou trilhas 
de,tigres, dos quaes estando acampado* vimos trçs, 
e 1 á margem do rio, as aves são jacus, patos, 
e pombas, também vimos porcos montezes; toda 
esta noite houve torraenta de chuva, e vento. 

Dia 30. 

Partimos ás 8 horas e 6 minutos da manhã, 
« ás 8 horas e 34 minutos deixámos da parte- do 
Sul 3 ilhas, e hum arroio, e pouco depois outras 
5* pequenas ilhas, ás 9 horas e 30 minutos huma 
barranca de pedras ao Sul, e depois fomos passan
do por outras ilhas, e bocas até parar; ás 11 e 
54 por ser muita a chuva , e vento; cessando este 
ainda que não a chuva, tornámos a marchar em-
busca de melhor porto, e logo achámos á margem 
do Sul encalhada huma canoa com bastantes ín
dios , que disserão ser de Iapeyü , e estar cortando 
madeira; passámos mais abaixo a boca de hum ar
roio na margem do Norte; e ás 3 e hum quarto 
a de outro na do Sul, e alli mesmo mais abaixo 
vimos outro porto em huma ilha , com <*rande 
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chuva que continuou toda a noite com trovoada, 
e vento. 

Dia 31. 

A's7 e 12 minutos, sem embargo de ameaçar hu
ma grande trovoada sahimos, porém descarregan
do ella nos fez tomar porto ás 8 e 20 minutos na 
margem do Norte, sem poder continuar porque 
não cessou a trovoada, medimos não obstante a 
largura do rio, 186 e meia braças. 

Dia i.L"de Junho. 

h Não obstante amanhecer o dia nublado sahi
mos ás 6 hpras e 47 minutos, e logo deixámos 
em a margem do Norte huma ilha pequena, e a bo
ca de hum arroio, ás 8 horas e 25; minutos outra 
boca, e pouco mais abaixo huma ilha tudo da 
mesma parte; a do Sul às 9 e 10 minutos outra 
boca de arroio; ás 9 e 31.minutos outra da parte 
do Norte: ás 10 e 26 outra, e antes delia huma 
ilha, mais abaixo na margem do Sul a boca de 
outro arroio, e dentro delia huma pequena ilha, 
logo duas bocas mais ao mesmo lado, pouco mais 
abaixo encontrámos a D. Agustinho Fernandes 
com a sua comitiva , e com elle paramos até á 1 
e 48 minutos, em que nos tornámos a pôr em mar
cha para chegar á desembocadura do Ibicuy em o 
Vruguay: julgamos ter o rio de largo por esta pa
ragem 400 braças com curta differença: ás 4 e 19 
minutos principiámos a passar^uma ilha que acom
panha o rio até o Vruguay, e gastando em passa-
la 22 minutos chegámos ao-Vruguay ás 4 horas e 
40 minutos, quizemos subir por elle hum pouco, 
mas o embaraçou o vento forte N.O., e aviolen-

Not. Ultram. V. 7° 16 
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cia da corrente, pelo que voltámos pelo IWcojr 
acima, a tomar hum porto em a margem do Nor-
te a meia legoa da sua boca: não o podemos ai-
cançar, e como entrava a noite paramos, e envia-
mos avisar o Alferes nos esperasse em o porto que 
fica a Oeste, digo que fica dito ao dia seguinte 
de madrugada; toda esta noite foi de trovoada. 

Dia 2. 

Este dia descarregou do N.O.'huma mui for
te trovoada, que nos embaraçou a viagem até ás 
9 horas e hum quarto, que mudou o vento para 
Oeste, e ainda que forte nos resolvemos a seguir o 
rio acima, para parar em o porto onde estava a 
escolta , o qual não podemos tomar pòr haver en* 
rijecido o vento, porém tomámos porto, perto do 
qual abrimos pelo bosque caminho para sahir ao 
campo. 

Altura Lúcida Cauda Leonis 44' 46' 00̂  
Latitude 29 25" 28 

Dia 3. 

Configurado já, e demarcado todo o rio Ibi
cuy desde a forquilha onde estavão acampadas as 
partidas, até o seu desaguadouro em o Vruguay fi
cando todo o terreno da sua margem Septentrional 
para Portugal, e o da margem Meridional para 
Hespanha nos pozemos em- marcha pelo terreno, 
que cahe ao Norte do rio até o passo de S. Bor-
ja, que he atravessado ptlo. terreno que cahe ao Sul, 
e chegámos a este acampamento cia forquilha aos 
16 de Juuho de 1759. 
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Encerramento. 

E visto por nós os primeiros Commissarios 
desta partida o sobredito diário que principia no 
dia vinte e três de Maio â folh. 37 v.', o confir
mamos e authorizamos, para que seja válida a di
ta demarcação do rio Ibicuy, feita desde a con
fluência dos dois braços questionados até á sua bo
ca no rio Vruguay , correndo a linha divisória pe
lo seu alveo abaixo, e ficando á Coroa de Portu
gal todo o terreno que cahe ao lado Septentrional 
do dito rio, e á de Hespanha o que cahe ao lado 
Meridional, na fôrma que o determina o Tratado 
de Limites, e para que a todo o tempo conste, e 
não possa neste lanço de demarcação haver duvida 
alguma, como em a do outro lanço que se demar
cou desde o mai-j composto em Santa Tecla até o 
que se collocou em as ultimas águas do rio Negro, 
e primeiras que vão ao Ibicuy na forma declarada, 
no dia 3 de Maio a folh. 30 firmámos este termo 
de declaração, e conclusão dos sobreditos dois lan
ços demarcados, com os COsmOgrafos de ambas as 
partidas, em este acampamento da forquilha do 
Ibicuy a três de Julho de mil sete centos e cinco-
enta e nove. 

José Custodio de Sá e Juan de Echavarria. 
Faria. Ignacio fe Mendizabal 

Manoel Vieira Leão. y Vil do Sola. 
Alexandre Cardoso de Antônio >Pâxeco, 

Menezes e Fonseca. 

1G * 
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DIÁRIO 

DA SEGUNDA PARTIDA DE DEMARCAqXo DA AMEM. 
CA MERIDIONAL, QUE TEVE PRINCIPIO NA BOCA 
DO RIO IBICUK , E TERMINOU NO SALTO 0 0 RIO 
PAU AN A'. 

Diário da demarcação que por ordem de Suas 
Magestades F. e C. fizerao as segundas par* 

tidas unidas em o anno de 1759. 

INTRODUCÇÃO. 

J 1 AVENDO os dois Excellentissimos Senhores Com
missarios principaes, Gomes Freire de Andrade por 
S. M. F . ; e o Marquez de Vai de Lirios por S. M. 
C.; determinado se desse principio á designação de 
limites, que em conformidade do artigo V. do tra
tado de divisão concluído em Madrid a 13 de ja
neiro de 1750 devem pertencer ás duas Coroas de 
Portugal, e Hespanha, pela parte do rio Vruguay; 
resolverão ajuntar-se em o Paço do riojacuy, para 
tratar do despacho da segunda tropa, para o que 
era cumprimento do artigo IX das instrucçóes geraes 
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tocava reconhecer, e demarcar os confins que cor
rem desde a boca do rio Ibicuy era o Vruguay, até 
á boca do rio Igurey em o Paraná. Mas Consideran
do a situação em que se a chavão as tropas destina
das a este efFeito, era mais fácil, e breve erapren--
der esta parte de demarcação desde o povo de Sj 
Xavier, o mais Septentrional das missões do Vru
guay, onde se havião mandado preparar as canoas 
que devião servir;para ella, e se podião conduzir 
cora commodidade os viveres necessários; acordarão 
se começasse desde aquelle povo; e que baixando 
depois de concluído o restante, pelo mesmo rio Vru
guay , se atasse a linha divisória cora a boca do 
Ibicuy donde devia ter seu principio. 

Era conseqüência do referido acordo aoâ 27 de 
Julho de 175-8, formarão as instrucções particulares 
que devia observar a segunda partida , e cada hum 
dos Senhores Principaes deu aos Commissarios sub
alternos, que alli se achávão, José Fernandes Pinto 
Alpoim , por parte de Portugal, e D. Francisco de 
Arguedas pela parte de Hespanha, hum tanto des
ta instrucção firmada de ambos, e juntamente coin 
os exemplares do tratado impresso, do Mappa dos 
confins que lhes tocava reconhecer, e da instrucção 
geral ratificada pelos dois Augustos Contratantes, 
conforme o artigo VIII. desta. 

Providos das instrucções, e documentos citados 
os dois Commissarios da segunda partida , partio o 
de S. M. C. regulado pelo artigo III. da instrucção 
particular, para o povo de S. Nicoláo donde cora 
a immediação aos outros quatro , da Conceição, 
Martyres, Santa Maria , e S. Xavier, que estavão 
encarregados de subrainistrarem igual numero de ca
noas, cabos, remeiros etc.; podia dará ultima mão 
aosaprestos necessários, para que estando tudo prora-» 
pto quando chegasse áquelle povo o Commissario de 
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S. M. F. passassem juntos ao de S. Xavier, onde se 
devia embarcar. Chegando este com a sua partida, 
a 261.de Dezembro, e dado ordem ao transporte 
de seus viveres, e parte da comitiva ,> sahírão de 
S. Nicoláo o dia 6 de Janeiro.de 1759, e chega** 
rão a S. Xavier a 8 do dito mez. 

Os paulistas como mais costumados á navega-
çao de canoas, 'e intelligentes em sua melhor con-
strucção, acharão as que havião feito os índios, in
formes, e muito carregadas de madeira, pelo que 
se resolveo que em quanto permittia o corte que 
ellas tinhão, as reparassem a seu modo, ligeirando-
as para que podessera levar mais carga; e em lu
gar de remos de pá que com trabalho, e numero 
dobrado de remadores se servem os índios, se sub
stituirão de voga pondo-lhes toleteiras nos bordos 
das canoas para que remando sentados fosse menor 
a fadiga, e se diminuísse o numero de índios, e 
de viveres, cuja conducção era hum dos principaes 
embaraços da jornada. 

Concluída esta obra em úue se empregarão os 
paulistas, e debaixo da sua qirecção os índios, se 
fizerão novamente as balsas que se havião desfeito. 
Estas se compunhão de duas canoas de 24 e 28 
palmos e meio de comprido , atadas fortemente 
suas proas a hura madeiro atravessado, que deixa
va entre ellas o espaço de 3 palmos: em cujo meio 
se levantava huma casinha de onze palmos de com
prido, 6 e meio de largo, e 4 de alto, sustentada 
com madeiros que estribavão sobre os bordos: as 
paredes erão de esteirinha atada a humas canas e-
levadas perpendicularmente, e sugeitas por meio de 
outras transversaes; e para que o vento não podes
se introduzir água quando chovesse se cubrião com 
couros, que se levavão pela parte onde esta vinha: 
os estrados se. formarão de canas, ou taquara ra-

http://261.de
http://Janeiro.de
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ehadas fotradasrde couros; e os telhados que fermí-
navão em angulo, a cavallete, se forrarão com cou
ros de tal modo, que defendia a carga de qualquer 
offensa que o rio, a chuva, ou o sol lhe podesse fa
zer- de modo que cada balsa era hum rancho an-
dante: feitas deste modo 20 balsas de difíèrentes ta
manhos (sendo a de que se tem dado as medidas 
cias medianas) se dividirão: igualmeute entre as duas 
nações. Fora das balsas se armou com 8 remos hu-j 
ma canoa grande, que levava a parte de viveres dos.' 
índios, que não cabia naquellas: equipárão-se ou
tras nove canoas de vários tamanhos, que devião hir 
soltas com quatro remos: destas occupou 3 a parti
da Hespanhola, destinadas ao primeiro Commissa
rio, ao Geógrafo, e Astrônomo, em que sobre va
ras levadiças se fizerão humas toldas ligeiras de brin| 
forradas de baeta, para defensa do sol, e da chu
va , as quaes se tiravão quando não erão necessárias. 
A partida de Portugal occupou 6', de que três cora 
suas toldas semelhantes ás primeiras, servirão ao pri
meiro Commissario, ao segundo, € Geógrafo; e as 
restantes para a pesca, caça e 'serviço das balsas. 

Logo que as balsas, e canoas ditas estiverãò 
concluídas, se carregarão dos viveres que couberão 
nellas , e das equipagens mais precisas , procurandó 
cada hum por sua parte , hir o mais ligeiro possí
vel ; para deixar lugar á maior quantidade de provi
sões, que era o de maior importância. Ajuntando-se 
os dois Commissarios, e communicados os tratados, 
mappas, instrucções etc . ; fez cada num por sua par
te publicar em presença de seus officiaes, e tropa,, 
o bando das leis penaes que prescreve o artigo XXII Í 
das instrucções geraes; e em cumprimento do XVIII 
destas , e do IX. das particulares, se deitarão sor
tes para saber a quem devia tocar a- vanguarda do> 
primeiro dia, a qual tocou á partida Hespanhola-' 
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:• Còmpondo-se a Portugueza de cento e vinte 
duas pessoas da ordem seguinte: 

Da guarnição da praça do rio de Janeiro. 
- r, *-

O Coronel engenheiro do regimento da arti
lharia , José Fernandes Pinto Alpoim , primeiro 
'Commissario. 

Do mesmo regimento. 

r , " 
O Capitão Antônio da Veiga de Andrade; se

gundo Commissario, e Astrônomo. 

De granadeiros. 

O Tenente José Fernandes Pinto Alpoim, 
Commandante da tropa da escolta. 

O Alferes do mesmo regimento, Manoel Pa
checo de Christo, Geógrafo. 

O Capitão de aventureiros, Antônio Rodrigues 
de Moura, Pratico da navegação das canoas. 

O Padre José Gomes Claro, Clérigo secular, 
Ca p ei 1 ao. 

Bartholomeo da Silva , Cirurgião. 
Hum Sargento, dous Cabos de esquadra, vin

te e "dous soldados, e hum tambor. Serventes e 
criados dezenove ; e setenta índios, remeiros distri
buídos nas balsas, e canoas, que lhes tocarão.. 
VÍ A Hespanhola constava de cento e dezeseis pes
soas, das classes seguintes. 
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D. Francisco de Àrguedas, do Conselho de S. 
M . C . , e m a Contadoria maior da Fazenda, pri
meiro Commissario. ril' 

D. Francisco Milhau e Maraval, Alferes de 
navio da Real Armada, segundo Commisssario, e 
geógrafo. 

D. João Nolberro Marron, alferes de navio da 
Real Armada, astrônomo. 

D. João José de Pando, capitão de infantaria , 
do presidio de Buenos-Ayres, commandante da tropa 
de escolta. 

D. José du Bois, cirurgião dos reaes exércitos, 
e da partida. •*- • '<-

O Padre Fr. Francisco Pereira, da observância 
de S. Francisco, capellão. 'o? : '-''• 

Hum sargento, dous cabos de esquadra*; "vinte 
e dous soldados, e hum tambor. Serventes, e cria
dos quatorze. índios, remeiros, e práticos do rio 
setenta, todos distribuídos em dez balsas, e três ca
noas soltas. 'Wi- , 

Em quanto se preparavão as balsas, e canoas, 
se médio geometricamente a distancia do povo ao 
porto, e se achou de 600 toezas, que neste lugar 
tem de largo o rio 360 e meia, e seu fundo 3 6 , 
33 , 27 , 12, e 9 pés de rei. Fizerão-se repetidas 
experiências de barometro, e de thermometro, ob
servou-se a variação da agulha magnética, a longi
tude, e laritude do povo; e esta se determinou por 
alturas de estrellas; porque o pé do quarto de circu
lo Inglez da partida Hespanhola , que servio para 
as observações, cujo radio he de 22 pollegadas, e 
10 linhas de pé de rei de Paris, e da segunda por 
meio de huma norriana, tem o defeito de ser tãO al
to que não dá lugar a poder metter a cabeça entre 
o seu horizonte, e o tubo do óculo para dirigi-lo a 
hum astro, qne diste do zenith ,menos de 21 a 22a 

Not. Ultram. V 7." 17 
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como succedia ao sol naquelle tempo , pela mesma 
causa não admittia a correcção por estrellas imme. 
diatas ao vértice, e só se fez situando-o já directo, 
já inverso nas repetidas observações úe alturas, e de-
presões de objectos-,, os mais distantes do instrumen
to , e pegados ao horizonte. Por esta se concluio que 
a linhajfiducia se desviava do parallelismo que devia 
guardar, com a que vai do centro ao principio da di
visão, a qual o fio do prumo, ou perpendiculo, era 
parallelo; observando-se sempre com o óculo movei; 
e se corregírão as alturas observadas, com o erro 
que, resultava. 

Asrefracções, e parallaxes se tomarão dastaboa-
das astronômicas de Etmundo Haleyo. As declina-
ções do sol da taboada de D. Jorge João, para a 
máxima obliqüidade da eeliptica de 23°, 28', 40" con
forme as ultimas observações , e das. estrellas do 
catalogo de Eustaquio Zanoti; e as que neste se não 
encontrarem, das que põe Mr. Lacaille em suas E-
phemerides. 

OBSERVAÇÕES. 

DA VARIAÇÃO MAGNÉTICA. 

Anno de 1759. Janeiro dia 30. 

Estando o sol no horizonte ortivo 
cora huma agulha simples de duas pin-
nuías , se observou o angulo do seu 
centro, com o S. da agulha de 82o 30" 00'* 

Amplitude ortiva, corrigida da re-
fracção conveniente, adeclinaçãoque te-? 
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ve o sol á hora da observação, supposta 
a máxima —23" 28' 40'' . 20o 26' 5'c" 

Do que se conclue a variação ao 
NE. Hè :: . ; / - . -.••»/: X 2 ; & '55 

Em 0 horizonte occíduo, angulo do 
centro do sol, com OS. da agulha , f6 50 00 

Amplitude occid.ua ao tempo da 
observação , . .' . - . ' ' / . ' , , ;. 20 13 59 

Variação da agulha ao NE. 
Meia entre as duas. 

DE LATITUDE. 

Limbos do sol, e estrellas. Latitudes. 

Alturas Mer.s corrigidas do erro do Instrumento. 
i r 

B. Do corno Boreal de 
Tauro. . . 33^ 

3. Do corno Austral 41 
a. De Orion. , 5-4 
». De Castor.r. '. '39 
r. De Pollux. 45* 

\p ' rJ Dia 31 

B. Boreal de Tauro 33 
3. Austral de Tauro 41 
7. De Castor . 39 
u. Talam de Castor , 39 
r. De Pollux. 45" 

47' 
11 ' 

49 
37 
35 

• 

47 
11 

36 
3 1 

34 

3f 
o©1** 

43 
13 
16 

27 
08 

5* 
45 
42 

27' 
27 
27 
27 
27 

27 
.17 
27 
27 
27 

5o' 
5i 
5o 
5° 
51 

< 

5"i 
51 
5"i 
51 

f i 

5'3,f 

2 3 . 
3*' 
39-
3a1 

°3 
2 2 
00 v 

25-
0 0 

17 * 

http://occid.ua
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Dia 5' de Maio. 

Limbo inferior do Sol. . 45" 18' 54" 27* 5*1' 21' 
Meio arithmetico entre as n observa

ções 27o 51' 01" 

DE LONGITUDE. 

Immersão do primeiro Satellite 
de Júpiter, observada com 
telescópio catoptrico de 18. Tempos no pêndulo, 
pollegadas de foco, e pên
dulo de verga larga, estan
do o Ceo claro, e despeia-
da a noite do dia 5" de 
Maio . I2h 18' 25" 00'" 

Meio dia a j* de Maio por 
correspondências do Sol 

. com-*b de intervallo - 12 02 49 45" 
Idem corregido. Permutação 

em declinação 12 02 5*1 00 
Meio dia a 6 por correspon

dentes, com 4 7hs de inter
vallo . . 12 02 07 5'3 

Idem corregido. 12 02 16 00 

Tempo verdadeiro. 

Do que se conclue, foí a Im
mersão em tempo verda
deiro ' . I2h 45-' 5-2" | 

Em o observatório de Green-
wich , segundo as taboas 
de Bradley de Bioses 16 30 46. 

•Em o de Paris, segundo as 
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de Cassini methodo abbre-
viado. , . . . lóh 39' 3-2" 

Em Bolonha segundo as E-
pheraerides de Zanoti 17 16 00 

DE BAROMETRO , E THERMOMETRO. 

Janeiro dia irj. 

Polleg. Linh. 

Barometro simples 27. 1. 
Thermom. deReaumur 10 23. 

A' huma da tarde 
29. v vento NNE. sua-

h. j ve tempo cuber-* 
Barometro simples 26. 8 i to, e chuvoso. 
Tbermometro de Reaumur | 

em 1 10 245 encerrado. J 
/-k • 1 ° >< 1 • J A's 2 da tarde vento Outro idem exposto, eambien-1 eecj c T 

te livre, e sem sol 10 27f >• ' ' 
c 1 * ,^ ' á 1 gumas nuvens, e 
S o 1 * . . I 0 2 7 r ^ I o r o s a >.,-, •u •I ^ 

A maior de todas as alturas, a que subio o 
mercúrio em o barometro, desde o dia 16 até 30 
de Janeiro foi á primeira , e a menor á segunda. 

A mesma altura a que subio o licor, em o 
thermomerro exposto, o ambiente livre, foi 10 293 
o dia 20 de Janeiro. 
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•Dia i.' de Fevereiro de 1759. 

Dispostas do modo dito em a Introducção to
das as cousas que parecerão necessárias para a via
gem , nos levámos do porto de S. Franckco Xavier 
o dia primeiro de Fevereiro , e ainda não havia sa
bido a ultima balsa Hespanhola , que levava a van
guarda , quando a canoa do Geógrafo de Portugal, 
que acabava de sahir, se emborcou, e virou, de f'r-
ma que nos prevenio com este primeiro successo, o 
que ao diante devíamos recear de tão zelosas em
barcações; e em quanto se preparou lugar para-qué 
fosse em huma das balsas, destinadas á conduccão 
de viveres desta nação, se enxugarão os papeis, que 
se havião'molhado , e seguio a retaguarda da parti
da Portugueza. A violência da corrente, em o meio 
do rio v por. onde vai a linha divisória signalada de 
vermelho, era tanta, que não permittia navegar 
por elle, obrigando precisamente a tomar a costa 
Occidental 4 em que era menos forre; seguindo arri-
*n*4dos a barranca, que he de terra elevada, e em 
partes de penha viva, e escabros'a , coberta por hum, 
k, outro lado de bosque expesso, que se estende quan
to alcança a vista. Corre o rio a N. hum quarto 
NE. ;,iem cuja direcçãó, a distancia de pouco mais 
de hum quarto de legoa y lhe entra pelo Occidente 
o Tabitiú pequeno rio que banha as chácaras do po
vo, (e traz sua origem da serrania immediata, que 
correndo para o NE. , entre os rios Paraná, e Vru
guay, verte águas entre ambos, e se divide em dous* 
ramos; hum que humilhando-se para dar passo ao 
mesmo Vruguay, torna a elevar-se, e se estende á 
parte do Oriente, até unir-se com o monte grande, 
e outro ao Occidente, que termina cm o Paraná. 
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Volta o Vrtrgiiay aE. quarta de NE., formando mmt 
perfeito semicirculo, em cuja convexidade se vê pe
gado á ribanceira Occidental hum monte, não mui
to elevado, de traz do qual está a capella de S. 
Luiz Gonzaga, que dista do Tubitiú pouco meuos* 
de meia legoa. Para subir á capella que tem imme-
diatos alguns ranchos (onde chegámos a comer), tem 
os índios desbarrancado a ribanceira , e tirado as ar
vores que a bordão, por cujo beneficio chamão por
to a este lugar. Pela tarde chegámos á ultima chacar 
do povo, distante hum quarto de legoa escasso, de 
onde as correntes de hum arrecife que estava por 
diante, não permittírão passar as balsas, que ficarão 
separadas humas das outras , segundo poderão adian
tar-se. Neste espaço em que corre o rio a E. hum 
quarto SE., demora pela parte do S. huma ilha es
treita, de pouco mais de 580 toezas de comprido, 
com terra baixa , e coberta de arvores não altas. 

• , 1 1 

Thermom.ide -R. 10.35. A*s 12 e meia* 
do dia vento N. suave, e tempo claro. 

Dia 2. 

Levou a. vanguarda a partida Portugueza , sfffíí-
rão por diante as balsas, e começarão a passar o 
salto, qtie chamão os índios llapud Itú, que quer 
dizer salto de ItapuáV Atravessa este rio de huma; 
banda á outra , deixando nomeio alguns pequenos 
ilhotes de pedras, que se cobrem com as crescentes,. 
e quatro ilhas estreitas de terra baixa, cobertas de 
arvores; das quaes as duas primeiras são pequenas,;-
e a mais austral, que he a maior, tem 85*0 toezas 
de comprido. A do arrecife he pouco mais; e como 
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a seu terço se acha hum pequeno despenhadeiro 
de águas, que merece se lhe chame sajto, posto que 
geralmente os índios dão a denominação de Itú a to
dos os arrecifes, e ainda ás correntes rápidas, em 
que ha algumas ondas altas, applicando-lhes pelo 
commum o nome de algum rio immediato , como 
este, que o toma do Itapuá que entra penico mais 
acima. O modo com que passarão as balsas, foi lan-
çando-se toda a gente á agoa, que dava a meio cor
p o , e ajudando-se toda a gente mutuamente, os de 
humas ás outras, as arrastavão cada huma de per si, 
já levantando-as quasi em peso por cima de pedras, 
já enfiando-as pelos pequenos canaes , que estas offe-
recião, e sempre pegadas á margem, e-arvores del
i a , para com a força se superar a rapidez da corren
t e , que encrespada em altas ondas, mettia agoa nas 
canoas, causando não pouca moléstia as lages cortan
tes do fundo, cujas pontas-lastimavão os pés., emba-
raçavão, impediao toda a força aos trabalhadores, 
Os commissarios , e officiaes, que hião nas canoas 
saltarão em terra , e subindo, não sem fadiga, o pen* 
dente da barranca, andarão, parte por entre o espe-
ço bosque, abrindo caminho com facões, e facas. 
e parte saltando pelas desiguaes, e resveladiças pe
dras da margem , quando estas davão passo menos 
exposto ao risco de cahir ao rio. Pouco mais acima 
do fim do arrecife paramos immediatos a huma ca
nhada ; havendo 2ndado pouco- mais de hum terço 
de legoa somente ; porque neste dia não poderão 
passar todas as balsas. Algurwfls ficarão em peque
nos remansos que dava a corrente, outras sahírão 
felizmente do risco, e as duas que levavão as repos-
tanas Portugueza, e Hespanhola, para que nenhum 
se- podesse queixar de ser só na sorte, tiverão a de 
alagarem-se entre anfbas, com perda dè quanto po-
04a afagar o gosto • mas sem desgraça alguma da 
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gente qüe levavao, pelo pouco fundo que neste tem
po trazia nesta-parte o rio. O rumo a que este cor
re, he a E. hum quarto S.E. , demorando ao S. as 
ilhas de que se fez menção. Seu braço principal, e 
mais caudaloso he o Septentrional, pelo qual vai a 
linha da divisão. -., 

Thermora... .1027 á huma emeia da tarde, ven
ero S. fresco. 

Dia 3. 

Passarão o arrecife com felicidade as balsas; 
que o não poderão fazer o dia antecedente, e por es
tar a gente faxigada com o trabalho de as arrastar, 
se deixou a marcha para o dia seguinte, pondo-sé 
a secar aquella parte de viveres, que vinhão nas bal
sas alagadas, que não estava de todo perdido. Re-
conhecêrão-se e acordarão os planos, que havião le
vantado os geógrafos, 

Thermom 1030 á huma da tarde, vento Sy. 
muito fraco, e o Ceo claro. 

Dia 4. 

Levou a vanguarda a partida Hespanhola , e 
se começou a navegar ao amanhecer; e como a 300 
toezas do extremo Oriental da ultima ilha , na di-
recção de S.E. hum quarto E.; demora pela banda-
Meridional a boca do rio Itapuã, que segundo a 
noticia dos índios, e configuração que dão em seus 
mappas , tem sua origem na serrania conrigua ao 
povo de S. Ângelo, e correndo quasi ao Occidente 
em differentes pequenas voltas, que forma hum ser-
pentado de caducêo, deságua o Uruguay por huma 
abra, que deixao dois montes pequenos, e elevados. 
Os Indiüsindo aos hervaesque a huma, eoutra desuas 

Not. Ultram. V. 7." 18 
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bandas se encontrão, o hão navegado por dois dia 
em canoas, que as arrastão em alguns arrecifes que 
tem. Navegámos chegados á costa Occidental pouco 
mais de legoa e meia, com muito pouca corrente; 
o fundo em lodo, e as margens da ribanceira eleva, 
d a , bordadas de arvores enredadas de sipós, e ra-
mos que estendem, e cahem dentro do rio, de tal 
modo" que o encontro que teve huma balsa Hespa-
nhola, com hum que estava occulto dentro da agúa, 
a fez alagar com alguma perda de viveres. Pela ban
da Oriental se vêm alguns montinhos soltos , e 
quanto alcança a vista não se distingue mais que 
bosque. Neste espaço fôrma o rio huma espécie de 
saco mais estreito no fundo que na boca , voltando 
pelo primeiro ao quarto quadrante, desde S.E. hum 
quarto E. até O. hum quarto N . O . , em cuja direc-
ção, a pouco mais de Jiuma legoa, se divide em 
dois braços, dos quaes o maior, que he o Occidental, 
corre a N.O» hum quarto O», deixando em o entre
meio huma ilha estreita, e de perto de meia legoa 
de comprido, a qual se chamou Ilha grande, por 
ser a maior das que se havião encontrado ; e esta 
he de terra, não aíta, cheia de arvores, como as de
mais. Na estação em que navegámos estava o rio 
baixO, mas os signaes de madeiros, e lichos que as 
enchentes deixão sobre os ramos, fazem vêrj que so
be nas grandes que são pelos mezes de Julho, A-
gosto e Setembro, especialmente nos dois últimos, 
mais de 16 pés perpendicularmente, einunda a maior 
parte destas ilhas. Ao anoitecer se parou era hunt 
roçado, a que chamão porto do Mbororé, onde 
tem os índios posto huma cruz, e muitos pés de la
ranjas, e limas azedas. Olhando ao Occidente tem 
feito por dentro do bosque hum caminho largo, que 
se estende perto de meia legoa até suas chacara-f. 
Este trabalho que estava feito forrou o de cortar ar-
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vores, e desmontar o terreno para levantar tenda j 
e poder observar a latitude delle. 

OBSERVAÇÕES. 

PORTO DE M B O R O R E ' DIA 4 DE FEVEREIRO. 

Estrellas. Alturas meridionaes corrigidas 
do erro do instrumento. 

r. De Pollux. 45* 37' 46" 27" 48' 6" 
u. Procyon. $6 22 131*'' 27 48 5*6 

jt ir' •<•' 

Meia entre as duas 27o 48' 31". ( 

Thermom 1031 ás duas da tarde, vento N . 
brando, tempo claro. 

Dia 5'. 

Levou a vanguarda a partida Portugueza, que 
atravessou a banda Oriental, pela qual navegada 
meia legoa, voltámos ao Occidental onde era me
nos a corrente: o rio corre a N. hum quarto N.O. , 
e volta logo a N. N.E», e nesta direcção recebe pe
lo Occidente o rio Mbororé, que dista hum terço 
de legoa, do porto do seu nome. He o rio não 
grande , tem sua origem na serra immediata, e per
to de suas margens esteve em outro tempo situado 
o Povo da Cruz: he também o termo a que se es
tendem por terra os índios das missões, não atre-
vendo-se a passar adiante, por temor dos Caribes. 
Como a 500 toezas mais acima deste, se vê pela 
mesma banda a boca do pequeno rio Iaguary, e 

18 *. 
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(ftd meio'dos dois huma pequena colina pegacfe { 
barranca: continua oUruguay.sua volta ao N3., e 
a E.N.E., e nella lhe entra pelo próprio lado o rio 
Tabay, igual em sua boca ao Mbororé, de quem 
dista pouco mais de meia legoa, deixando em o en
tremeio dois montesinhos elevados: concliie final-
mente a volta com huma espécie de bolsa mais aber
ta no fundo, e serrada na boca que a precedente, in-
clinando-se aos vários rumos de S.E. hum quarto E,, 
S.E., e S. hum quarto S.E. Navegou-se pouco mais 
de legoa e meia, com pouca corrente até ao fim dj 
jornada que era mais forte. 

O fundo do rio de Iodo, a ribanceira alta, 
pendente > e coberta de espesso bosque , que se des
montou para se poder acampar ainda sendo só dtias 
barracas que se armavão. Pela banda Oriental se 
vêem alguns pequenos montes soltos, e cobertos de 
.arvoredo igualmente quanto alcança, a vista.. 

Therraom 1027 as 11 e meia, com vento & 
fresco, e o Ceo claro*. 

Dia 6. 

Levou a vanguarda a partida Hespanhola; pio» 
seguio a marcha arrimadòs á costa Occidental do 
rio, que corre a E.S.E., e E. hum quarto N,E», e 
desviando-se pelo N.N.E, a N. hum quarto N.E, 
termina sua volta- deixando no meio hum monte al
to , defronte do qual se vê no lado opposto, outro 
semilhante, e em sua fralda- distancia de- pouco mais 
de hum terço de legoa de onde sahimos, deságua o 
rio lacaguAcií, cuja boca he alguma cousa grande; 
ainda que se estende- pouco no interior. 

Começa o rion de novo outra volta quasi ao 
M,E.j e começa também huma corrente rapida.oti* 
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ginada de hum arrecife onde depois de haver air-
dado ppr águas mansas pouco mais de três quartosr 
de legoa, paramos cedo para que a gente tomasse al
gum reforço-, e reconhecesse a parte de menos ris
co para encaminhadas balsas. Só poderão passar pe
la tarde 6 das Hespanholas que se pozerão ao pé 
do arrecife, e as mais ficarão atraz ; porque como 
era preciso hirera enfiadas pelos canaes, que ha en
tre as pedras, não podiao hir apar. 

Thermora. roí-j.» A''huma da tarde vento S.E. bran*»-
do, e o Ceo limpo.. 

Dia 7.. 

Levou a vanguarda.ra partida Portugueza.. As* 
balsas Hespanholas que estavão avançadas, come
çarão a passar o arrecife de. pedras que atravessa de* 
huma banda á outra o rio;, que deixa no meio, mas 
encostadas á costa' Occidental quatro ILhas baixas 
cobertas de sarandis (arvore que- costuma nascer nós 
lugares dos-arrecifes, á qual dão este nome) que a-
penas se verão nas crescentes. .O comprimento do ar
recife he de perto de- 300 roezas, sua corrente rapi
díssima, cera ondas levantadas e muito perigoso, es
pecialmente o braço Orientai, que leva o maior ca
bedal de águas. Passando- por hum- canal que se a-
chou;entre a terra firme Occidental:, e huma restin
ga de arêa que faz a ilha,, no-qual sendo menor o 
fundo, e a força da corrente, pôde a gente metida 
na água arrastar com trabalho as balsas, e canoas» 

Quasi no remate da ilha, em que volta o rio a 
S.E., recebe pelo Occidente o pequeno rio Iniay que 
dá nome ao arrecife, e na sua margem Septentrional. 
se vê hum monte elevado, e outro igual na banda 
imposta do-Urugay. Este se inclina a E. já com pou*>-



— 142 — 

Ca corrente até o pé de outro arrecife, não menos 
perigoso que o antecedente, onde se parou; havendo 
andado pouco mais de meia legoa. O sitio em que 
se acampou deixava entre a ribanceira, e a monta
nha hum pequeno plano, que com "pouca diligencia deu 
commodidade para se armar a tenda da observação, 
e o quarto de circulo: deitárão-se abaixo as arvores, 
e ramos que impedião a vista do Ceo, e prepararão-
se os instrumentos; porém a neblina que sobreveio 
ao anoitecer malogrou o desejo, e o trabalho. 

Poleg. Linh. 

Barom. 27 7-j")A's 4 e meia da tarde vento E»; 
Therraom. 102743 e tempo sereno. 
Barom. . 27 )A's 9 da noite com calma, e 
Thermom. 1024 J neve rara. 

Dia 8. 

Levou a vanguarda a partida Hespanhola, e se 
começou a passar o salto chamado Ytupehe, cujo 
comprimento he de400 toezas: corre o rio a E.N.E., 
deixando quasi á banda Occidental huma ilha pe
quena de terra arenisca pouco elevada , e outras me
nores e mais baixas , cobertas de sarandis que todas 
se inundão com as crescentes: pela parte Oriental ha 
vários ilhotes de pedras antes e depois de passado o 
salto, que merece este nome; porque no meio on
de corre a maior porção de águas, faz algum des
censo precipitado dellas, e humas ondas que desco
bre a vista, e mais bem percebe o ouvido seu ruido 
a bastante distancia. Em o braço mais Occidental 
pegado á terra firme deixa (ainda que com violen
tíssima correnteza) canal bastante, pelo qual passa
rão as balsas. Os commissarios, e officiaes fôrão por 
terra abrindo huma picada (este nome se dá aos ca-
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mínhos que se fazem por dentro do mato, cortando 
os ramos pequenos, arvores, sipoz , e o que serve 
de embaraço para a passagem de hum homem), co
mo de 200 toezas até defronte da ponta Meridio
nal da ilha orlde tomarão as canoas, e acabarão de 
passar o arrecife, com o mesmo trabalho que os an
tecedentes, sempre arrimados á costa: passado o 
excesso da corrente, continua o rio a N.N.E. e a 
N.E. , de onde volta outra vez a N.N.E., em cuja 
direcção recebe pela parte Occidental o pequeno rio 
Ihiráhu: este he igualmente como o Yniay, de quem 
dista pouco mais de hum legoa: tem sua origem na 
serrania immediata , da qual são galhos os monte-
sinhos que bordão as margens do Urugay. 

Defronte do Ibiráhu, pela banda oppósta, de
ságua o rio Itay não grande: tem este hervaes per
to das suas cabeceiras, e por elle navegão os índios 
hum dia em canoas pequenas, que por falta de a-1 

gua, e muitas pedras, não passão adiante: saltao 
em terra, e por hum caminho áspero, e fragoso, 
que tem feito na mesma serrania, caminhão a pé 
três dias até chegarem ao herval; e de volta por vi
rem carregados com os sacos, gastão seis e oito, 
ainda que para alliviarem-se do trabalho fazem rodar 
os sacos pela pendente vereda , quando, ou esta lhes 
não permitte baixar carregados sem risco de despe-
nharem-se, ou quando lhes parece sacodir o peso. 
Estas e outras semilhantes noticias adquiridas dos 
índios Guaraniz, que são os unicos de quem se po
derão tomar, podem não ser de todo conformes á 
verdade. 

Volta o rio a N.E. e depois a N. hum quarto 
N.E. , e nesta direcção perto de meia legoa de dis
tancia, recebe hum arroio ou canhada innominadax 
e pouco mais acima demorão immediatas á banda 
opposta humas ilhas baixas de arêa, e sarandizesí 
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Finalmente se inclina o rio para o N.E. até N. 
cujo rumo segue por algum espaço. A costa Orien
tal desde o salto do Itupehété , mais acima do rio 
Iray lhe chamão os índios Mbaey, que significa em 
seu idioma como cousa má; por cujo motivo, e pe
la imposição deste nome referem huma historia fa
bulosa, e ridícula de sua antigüidade, e delia tem 
nascido a equivocação de alguns mappas, em que 
se vê figurado hum rio que não existe, com o nome 
de Mbaey próprio da costa : a barranca pelos dois 
lados he alta, toda coberta de arvoredo, e se come-
ção a vér os montes mais seguidos e dobrados, for
mando serrania. 

O fundo do rio he em partes de pedra, era 
partes de arêa; andou-se legoa e quarto, e acampá
mos em hum terreno que banha o rio em suas cres
centes ; e desmontando-se, e cortando as arvores 
que impedião a vista do Ceo, se pôde observar a 
latitude. 

OBSERVAÇÕES. 

DIA 8 DE FEVEREIRO HUMA LEGOA ACIMA 
DO RIO IBIRAHU'. 

Estrellas. Alturas meriãionaes apparentes* 

r. Deorion 5-6° 11' 37" 27° 4 Z ' ^Q" 
,V. Deorion 54 57 4 Q 2 7 4 2 26 

a. Procion 56 23 14 .27 4 I ^ 

Meia entre as três 27o
 4 2 ' 24'' 

Thermom 1029 •-. A's 12 do dia com calma j 
e algumas nuvens. 
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Dia o. 

Levou a vanguarda a. partida Portuguesa; con
tinua o rio o mesmo rumo do N . , e passada humar 
pequena correnteza no extremo de huma ilha de Sa-
randiz, se inclina a N. hum quarto N.O. , em que 
l-Ke. entra-rhui-nã cânhadita : rdirige-se-depois a N.E. 
fazendo ,p.elà.J*»anda Oriental huma pon,ta. comjuim 
montesinhoavançado , cuja fralda deságua o arroio. 
Joasá-minim^ distante. pouco mais v de duas Iegoas 
doIbírahúc defronte deste desemboca pela banda op-

Eosta o rio Jojisá-guazá, cujas cabeceiras estão 
um pouco retiradas da serra, por-elle tem; navega

do dois dias os índios, eíii^busca de eryajs que não. 
acharão; porém sim muitos arreeifes e pedras. Pou
co mais acima na direcção de E.N.E., deixa o Uru-
gay.huma pequena -ilha de Sarandiz a,cpmpanbada 
de outras menores, e em seu braço Occidental desá
gua o>arroio Tetangue, que^dá nome ao arrecife 
que lhe está era frente, o qual. atravessa o rio dei
xando o canal arrimado á costa , pelo qual passa
rão as balsas e canoas,'* com o^trabalho costumado, 
que se dobrou, tanto pela chuva que cahia, e durou 
toda a tarde, ,rcômo porque ainda depois de acabado 
o arrecife , proseguio a,correnteza mais forte e mo
lesta; tem perto dehuru ap.onta onde se parou na dire
cção de E.S.E., andando-se legoa e três quartos: o 
rio conserva sem diminuição sensível sua largura , 
e seu fundo, mesclado de pedras e arêa: a barranca 
alta, serrania dobrada, escabrosa ecoberta de arvores: 
no lado Oriental defronte donde paramos, se aelíárão 
huqs pés de bananeiras sem fructo ; e poucomais 
abaixo do acampamento, duas grandes talhas ou pa-
nellas.enterradas, as, quaes disserao os índios seç 

Not. Ultram. V 7.° id 



enterros dos infiéis, o que nos fez crer, ter sido es
te lugar habitação antiga, desces. 

Thermom 1028 *. A's 2 da tarde vento O.S.O. 
brando ;• e nuvens de chuva. 

Dia 10. 

Levou a vanguarda: a partida Hespanhòla, e 
prosegue-se a navegação pela costa Occidental, on-
de correm as aguãs brandamente, até que montada 
a ponta que faz o rio voltando a E. hum quarto 
N.E., e depois a N. hum quarto N.E.; em que tem 
corrente forte; chegou-se ao arrecife de Acaragua, 
immediato ao rio deste nome, que entra pelo Occi-
dente, onde passarão as balsas do modor costumado 
nestes lugares, buscando por entre as pedras, canal 
em que podessem caber arrastadas. O rio Acaragua, 
que dista da ponta pouco mais de hnm quarto de 
legoa, he-o maior dos que havíamos encontrado. 

Sua boca pareceo de 38 até 40 toezas de lar
go , e traz sua origem da serra, mediando entre el
la algum espaço. Era suas margens se fundou peloS 
annos de 1623 o povo da Cruz, que se transferid 
depOÍs ao rio Mbororé, que já hoje não subsiste, e 
se encorporou com o de Iapejú, até que no anno de 
1657 sè situou no lugar que hoje occupa : desde o 
Acaragua corre o rio a N. hum quarto N.E., e cora 
huma curta inclinação ao N.N.O.; em principio do 
qual recebe pela banda Oriental hum arroio sem no
me : continuando o primeiro rumo a curtas distan
cias , lhe entrão pelo Occidental, três pequenos ar-
roios innominados, e defronte do ultimo ha hum 
arrecife, e immediato a elle se vê huma ilha estrei
ta , de joo toezas de comprido de terra baixa, co
berta de sarandiz *. e mais encostada ao Occidente, 



-qne corre ao mestrnó rumo, e-quasi era seu remate 
faz o rio huma voita a. N.E. hmn quarto N. com 
penosa corrente, passada a qual separou ao pé de 
huma quebrada sem nome, havendo-se navegado 
mais de legoa e três quartos: a ribanceira que pe
la maior parte he de pedra, não era tão alta, nem 
tão escarpada.. r.. , • 

-„., O rerreno-rque pelos Jados alcançava descobrir 
a vista , quebrado com lombas dobradas cobertas de 
espesso r-arvoredo, como; os dias precedentes. 

Thermom....". 1029. A*s 2 da tarde vento S.E. -bran
do , e algumas nuvens. 

Dia 11. 

Levou a vanguarda a-partida Portugueza, e se 
continuou a marcha pela mesma banda Occidental, 
•com neblina densa que havia durado toda a nòke-: 
corre o rio a N.E. hum quarto E. hum curto espa
ço, e volta logo a S.E», em cuja direcção, a pouco 
mais de hum terço de legoa, demora a N.E. a boca 
do rio Piray-guassu, que he mais largo que a do 
Acaragua, ainda que os índios que o tem navegado 
dois dias em canoas, e não tem passado adiante pe
las muitas pedras e arrecifes que tem , os fazem 
jguaés: a distancia de 900 toezas em que pelo S.S.E. 
volta o Urugay ao S. , demora da mesma banda o 
rio Piray-minim, e era seu meio cemprehendera o 
aTrecife Piray-itú, a quem communicão onseu no
me , o qual tem de comprido o espaço que. medeia 
-entre os dois rios, e nelle se vêem três ilhas alguma 
cousa compridas , das quaes a primeira, que he a 
maior, tem 35-0 toezas, e outras mais pequenas co
bertas de sarandiz, que todas se inundão com as cres
centes: o braço Oriental em que se augmentão as a-

19 * 



guas , e correrá com $um ma força por hum gran
de canal, he o principal, e mais caudaloso; pai*, 
sou-se este arrecife pela banda Occidental, da mes
ma fôrma que os antecedentes, ainda que cora mui
to mais trabalho, tanto pela rapidez,' e extensão das cor
rentes, como pela pouca água que havia poraquella 
parte, onde se diminuía a corrente, obrigando a 
cada passo suspender as balsas, para tira-las das 
pedras que estavão muito superficiaes. Segue o rio 
o rumo do S. recebendo pelo Oriente hum arroio 
innominado;. inclina-se logo a S.S.E. em que pela 
mesma banda recebe outro igual; e finalmente vol
ta a S.E. tem huma ponta , perto da qual se pa
rou , havendo andado pouco mais de hum terço de 
legoa; a ribanceira, que ao principio he alta e ás
pera , o he menos no fim: a montanha começa a 
abater-se pela- banda Occidental, ainda que pela op-
posta se vião, cujo-fundo he pela maior parte pe
dra e arêa grossa , ás vezes diminue considerável* 
mente a. sua largura.. 

Thermom 1030. A*s 2 da tarde vento O. bran
do y e nuvens partidas» 

Dia 12» 

Levou a vanguarda a-partida Hespanhoía, e 
se começou a marchar hum pouco tarde; porque 
a neblina densa que durava desde o principio da 
noite anterior, não dava lugar a poder distinguir, 
os pontos necessários para levantar os planos. De* 
pois de haver andado curto espaço pela banda Oc
cidental , se passou á Oriental, que dava nevega* 
ção melhor, e por elJa se dobrou a ponta que faz 
o rio passando a E. hum quarto S.E., a N. hum 
fjuarto NJE., em cuja inclinação lhe entra pela par-
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te Oriental Mura pequeno «moio*; e pouco mais aci
ma outro entre ambos innominados. o *rri*> 

Começa nova volta do N.E. a E., e nesta direc
ção recebe pela banda septentrional outro arroio sém 

«nome: nesta parte se alarga o Urugay, deixando no 
-meio salpicadas distantes humas de outras ,'varias 
..pedras grandes cobertas de sarandiz, que formão 
correntes bem inferiores ás de outras, que tomão o 
nome de Naumbi Itií, de hum rio que pouco mais 
acima demora a S., cuja boca que dista três quar
tos de legoa da ponta, pareceo como de 25" toezas. 
Os índios tem subido por elle em canoas, as quaes 
tem deixado por falta de águas huns dois'dias, e ca
minhando outros-dòis por terra áspera e montuosa, 
chegão a hum erval que tem a sua banda meridio
nal , o qual se dá a mão com o de Itay: algumas 
,das nossas "canoas entrarão por elle como hum quar
to de legoa ; inclina-se a S.O., e volta logo a S.E.: 
he abundante de peixe e de antas, das quaes se vi
rão varias, e se matou huma, cuja carne por fresca 
enganou o paladar de modo que pareceo vaca: de
fronte, do Naumbi deságua- pela banda opposta , o 
pequeno rio Acaray na direcção deE.S.E», que tem 
o Urugay da qué volta a E. , e depois a É. hum 
quarto S.E.; e torna a emprehender de novo outra 
maior volta por E. hum quarto N.E. i a N. hurh 
quarto N.E. deixando pela banda occidental huma 
ponta de pedras, baixa esahida fora; passada a qual 
começa a correnteza de Mbutiay-ltú arrecife dila
tado, que está pouco mais acima : entrámos pelo 
braço oriental, que deixa huma ilha como de 300 
toezas de largo, em cuja ponta meridional se vê 
hum ranchinho, com huma cruz posta pelos Guara-
jiiz: como ao meio desta , começa o arrecife, e no 
remate delia começa pelo oriental o Mbutiay-mini, 
arroio pequeno que dista três quartos de legoa do 
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jNaumbi: seguem-se «*.»<-<» -trcrrlKictas, e no fim tia 
ultima, em distancia como de 800 toezas, desem
boca em dois ramos, que separa huma ilheta, o rio 
•Mbutiay-guassú que pareceo alguma cousa grande: 
esta ilha , e outras menores que continuão para dian. 
te estão cobertas de^sarandiz, tão baixas que se ala-
«gão nas crescentes: o braço occidental do Vrugay, 
que he o maior , faz hum salto de pedras em que 
rompem as águas com muita violência, alargando-
se o rio ao passo que diminue seu fundo, de sorte 
que á excepção do canal mais arrimado á costa, no 
qual a corrente não perraitte chegar-se, não chega 
água a quatro palmos de alto: o braço oriental tem 
também seus pequenos, e repetidos despenhos de a-
guas, em que as canoas mais que arrastadas (como 
em o restante) passarão levantadas em peso, e dançan
do sobre as pontas das pedras desiguaes e cortantes, 
de que se compõe seu fundo: este arrecife deusummo 
trabalho, por sua extensão que he de perto de meia 
legoa, e pela pouca água, que obrigou a encami
nhar as balsas até • ao meio do rio onde era mais a 
corrente, e manifesto o risco em que se virão al
gumas. - v 

Acampou-se no lado oriental em hum peque
no remanço que fazia entre este, e outro arrecife; 
havendo navegado duas Iegoas e meia: a barranca 
pela banda occidental he menos alta , e a montanha 
se abate tanto desde o Acaray, que passada a ulti
ma ponta se vê terreno baixo . ainda que coberto de 
bosque: pela oriental se mantém a serrania dobrada 
até passado o Mbutiay-guassú, que começa a decli
nar hum pouco. 

.Thermom 1030 £. A's 12 vento S.S.E. brando, 
e nuvens. 
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Dia 13. 
ÍI; : 

Não havendo podido passar o arrecife a canoa, 
grande por vir muito carregada , se enviarão algu
mas das pequenas para a aliviarem, e ajudarem nos 
máos passos, pelo que se parou neste dia, que se 
desmontou o terreno, cortarão as arvores, e armou 
o*qüarto de circulo para tentar se seu pé dava lu
gar, a observar a-altura meridional do sol ; porêrn 
se achou que este estava muito alto, e se esperou para 
tomar pela noite algumas estrellas,- a fim de deter
minar a latitude por ellas , o que tão pouco se con-
seguio por causa da neve. 

Thermom.... . 1028. A's 2 da tarde vento S. suavej 
e algumas nuvens. 

Dia 14. 
' t Six . ' D ; 

Levou a vanguarda a partida Portugueza: con
tinuando pela mesma banda oriental passou-se o ou
tro arrecife, que os índios chamão Basucuá-Itú, e 
se pode reputar por complemento do primeiro. 
•v Não he comprido; mas para seguir seu canal 
he necessário fazer hum Z perfeito: passado elle 
volta o rio de N.N.O.' a N. até o rio Pindaity, que 
a três quartos de legoa de distancia lhe entra pelo 
occidente, e dá navegação de hum dia só, cora 
muitas pedras e arreçifes. 

Continua sua volta para o N.E. , em que deixa 
pela banda oriental huma ponta estreita a E.S.E. até 
S. hum quarto S.E.; e inclinando-se de novo a S.E. 
comprehende outra a E. hum quarto N.E. , onde a* 
travessámos a banda occidental, para buscar por el
la passo a hum arrecife imraediato chamado Yaca-
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rêitu, que na direcção de N.E. hum quarto N . , oc-
cupa toda a largura do rio. Encostados á ribancei
ra oriental de huma pequena ilha, que demora a O. 
se passou com trabalho, e hão sem perigo, pelas 
differentes voltas que fazem as águas, correndo ve
lozmente entre grandes pedras descobertas humas, e 
outras occultas, em que topavao a miúdo as balsas, 
e canoas, e proseguindo pelos mesmos rumos de 
N.E.N.E. , N . , e N.E. hum quarto N . , se parou a 
pouca distancia do pé do outro salto,, havendo.an-
dado duas Iegoas e meia. •• A',f 

Desde o Pindàity se começa a vêr hum e ou
tro montinho solto pela banda occidental,,-e pek 
oriental he terra igual de enredado bosque, e riban
ceira muito pendente pelos dois lados : o rio conti-
qúa estreitando-se' sensivelmente; c seu fundo, os ar-
recifes, e nas mediações destes hè de pedra, ejle 
arêa grossa em o restante. 

Thermom 1030. A's 2 da tarde com calma, e 
v nuvens soltas.<-

Dia 15'. 

Levou a vanguarda a partida Hespanhola: cor
re: o rio a N. hum quarto N.E. de onde volta a N. 
N.O, , no principio desta inclinação começa o arre
cife chamado Guiraytú , onde pela interposição de 
quatro ilhotes, que o maior que he o septentrional, 
tem de 45*0 a 5:00 toezas , se divide o rio era 
dois braços: o oriental era que correra as águas muito 
encaixonadas traz huma rapidez invencível; o occi
dental -.passadas as primeiras pedras , que fazeití 
grande correnteza se despenha no rio por hum plano 
inclinado, cujo comprimento será de 4 a 5" toezas, 
e sua altura perpendicular de huma:t,segue a corren-
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te forre com bastante fundo até outro saltinho.me
nor, e menos violento que o primeiro,, o qual está 
defronte da ultima ilha, em cujo meio lhe entra pe
lo occi dente hum pequeno arroio innominado: o 
comprimento de todo o arrecife he pouco mais .,de 
hum quarto de legoa. Passou-se pela banda oriental, 
arrastando as balsas, pão só^com espias , senão tam
bém com a gente, pegada aos lados delia, para as 
Jlir suspendendo de fôrma que não pegassem nís pe
dras, e empurrando-as de modo que a força da cor
rente não as arrebatasse. O arrecife se passou á ban
da oriental, onde havendo alargado alguma cousa 
o rio, corre mansamente a N.N.E. e depois a N- ; 
e neste rumo a perto de huma legoa de distancia, 
recebe pela banda opposta, o rio Guiráy-guasú que 
dá seu nome ao salto. Passada a boca deste rio to
ma o Urugai huma volta para N.N.E; até S.E. hum 
quarto S., em cuja direcção lhe entra pelo mesmo la
do o pequeno rio Guiray-minim distante pouco mais 
de três quartos de legoa do primeiro; e pouco mais 
acima pela banda opposta, hum arroio innominado, 
defronte do qual se vio dentro do bosque occidental, 
hum fumo que se julgou ser de índios infiéis, a 
quem desejávamos fallar: encontrámos huma balsa 
do povo de S.- Maria, que voltava do Itacaray car-. 
regada de herva ; e sendo já hora de parar se lhe 
fez atravessar a banda occidental em que se acam
pou; havendo andado duas Iegoas e dois terços. Per--
guntámos a distancia , e estado do rio , e nos con
firmarão o que asseguravão os nossos Vaguianos, de 
estarmos em meio caminho, ainda que para diante 
erão menos freqüentes, e perigosos os arrecifes: 
desde o Guiray-guasií volta a elevar-se o terreno, 
formando lombas dobradas , que seguem as -duas 
margens do rio cora pequenas abras, por onde desa-
guão os rios que lhes tributão ^guas, com barranca» 
^ Not. Ultram. V. 7.0 20 



a!ta, pendente, e igualmente coberta de espesso ar» 
toredo que cobre o horizonte.,, -

Thêrfflom.....«o2 :8. A's 2 da tarde S.E. suave* 
tempo sereno e claro. 

1 

Dia 16. 
f - i t 

Levou a vanguarda a partida Portugueza, pas» 
sou-se a banda oriental onde era pouca a corrente; 
pela occidental voltando de E. hum quarto S.E. a 
N.E. hum quarto a N . , faz o rio huma ponta em 
que se desvia da serrania, e por algum espaço deixa 
hum terreno igual com barranca menos alta : mon
tada esta ponta que depois corre o rio a N.N.E. e a 
N .E . , vimos dentro do bosque da banda occidentaí 
Vozes e gritos de gente que chamava, e a breve 
espaço apparecêrão á margem alguns índios, a cujos 
sígnaes chegou huma das nossas canoas que hia a-
diante: sahíraó vinte e três índios, dos quaes dois 
moços arvoravão seu arco para disparar flechas á ca
noa, o que lhes prohibio hum velho que parecia seu 
Cacique. Quando elles empunhavão os arcos , se 
lhes mostravão das canoas os fuzis apontados, m2S 
não fazião caso algum, como quem ignorava que ar
ma fosse, e o estrago que fazia. 

Chegarão logo outras canoas , e querendo to
car a terra se retirarão os índios escondendo-se de* 
traz das arvores , ficando só cinco, a quem não 
espantou a multidão, e entre elles o velho, que re
putávamos por seu Cacique: faltarão huma linguagem 
que tinha mais semilhança- ao idioma dos Perros, 
que a idioma humano, nem tinha eonnexão alguma* 
com a língua geral Guarány de quem tínhamos bas
tantes interpretes: apuravão-se estranhamente por fa-
"•zer-se entender, esforçando os signacs, e efficacia 
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«o fallar; pelas acçées de dar golpes nas arvores 
como para derriballas, a que acorapanhavão cora 
passar os dedos pelos lábios, como quem se sabo* 
rea, repetindo as vozes de carayce carayce, cujo 
significado ignoramos, podérinos compirehender que 
pedião machados, para tirarem mei das abelhas de 
que abundão seus matos *. o que hoje fazem com 
summo trabalho vaJeodo-se do fogo, pedras aguçadas*, 
com que 'supprem a falta do ferro. Estes índios a 
quem os Guarániz fazem de nação Cuanána , qUe 
dividida em parcialidades occupa esta parte, huma 
de semblantes alegres, bella estatura, bem propor--
cionados, bons olhos negros, e em hum, ou dois 
azues, cabellos compridos, e tal qual serrado de 
-barba : sua côr ainda que absolutamante senão po
de dizer branca , o he muito respeito ao natural 
dos mais índios; o que attribuimos ásua habitação 
entre os bosques, onde nem lhes pode penetrar os 
ventos, nem ferir os raios do sol. 

Por toda a vestidura tinhão a mesma de que 
os cobrio a natureza, e por adorno huma espécie 
de faixa, em-huns encarnada, e em outros, parda 
e branca , composta de pennas de pássaros tecidas 
entre si por meio de huns fios, a qual cingida na 
cabeça cobre parte da frente: suas armas são ar
cos e flechas, porém muito maiores das que usao os 
outros índios. 

Entre os primeiros havião alguns, que passa-
vão de onze palmos, e as segundas, cujo corpo 
he de cana delgada, e as pontas de madeira, com 
cortaduras, ou linguetas, já simples, já dobres, 
que diffieultão a extracção huma vez introduzidas, 
tinhão oito palmos: os índios das missões que em 
suas freqüentes viagens aos hervaes, os tratão sem 
entende-los, e a quem se deve parte destas- noti
cias, dizem- que serueão milho, e outras sementes*, 

•2,0 * 
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porêra o fira 'principal' do'seu sustento, consiste1 em 
mele caça, cuja falta exprimentavamos, e se fazia 
conhecer no delgado delles, que tambera a tinhão 
de pesca , por parecer -muito pouca, ou nenhuma a 
que fazem; nem para isso tem canoas, antes mani-
festavão temer a água, a que chegavão com muito 
tento. O que pedião com maior anciã e conato era 
roupa, levando-lhes a attenção a baeta encarnada 
que vião nas toldas das canoas: derão-se-lhes espe
lhos., avolorios, ou missangas e facas, que recebe* 
rao sem permittir-nos chegar muito á terra, e porre-
torno nos arrojavã.o suas armas e pennas, menos as 
encarnadas, que èstimavao em muito; e quando 
por estas se lhes offerecia alguma chuxaria, as mu
dava© de huma mão para outra, ou as davão a al
gum dos índios que estavão detraz, sendo muito 
fieis em arrojar ás canoas o que se Jhes pedia por 
acenos, se havião recebido alguma amostra de pre
ço : não soubemos se esta fidelidade, e o serem do* j 
ceis e benignos , como asseguravão os Guaraniz, j 
comprovando-o em chegar a elles sem receio, quan
do temem extraordinariamente aos Caribes habita-
dores da banda opposta, contribuiria a facilitar sua 
reducção ao grêmio da igreja ; ' e he muito prová
vel, que a falta de noticia dos mysterios da nossa 
Santa Religião, e de operários que lhos proponha©, 
e illustrem, os mantém em seu deplorável gentihV 
mo e barbaria. 

- Vierão^nos seguindo por largo espaço, dando 
grandes gritos, em quanto continuámos a marcha ao 
rumo de E. a que corre o rio, em o qual lhe en-
trão dois arroios innominados. 

Volta logo a E..N.E.., e girando por vários ra
mos entre-meios até N.O», recebe na direcção des
te , o rio Tapiyperi bem pequeno; passado o qual 

-retorna aN» hum quarto N.O., N . hum quarto N ^ 
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e E.N.E.; era que lhe entra outro afroiõ sem nome, 
e no fim desta direcção , tem huma corrente ligeira 
com algumas pedras chamadas Carachi-itú, em cu
jo extremo correndo a E» recebe pela banda occi
dental (pela qual lhe entrão os antecedentes), outro 
arroio innominado, frente do qual se parou havendo 
andado pouco mais de três Iegoas, por águas man
sas, e bastantemente tranquilias: a serrania era me
nos elevada, e a barranca ainda que escabrosa e pen
dente, offereceo commodidade, para armar o quarto 
de circulo com o trabalho costumado de desmontar? 
o terreno, e derribar arvores; porém pelas nuvens 
de que se cobrio o ceo se mallogrou a observação. 

Thermom. 1028. Ars 2 da tarde, vento N.E. bran» 
do mormaço grande" e nuvens. 

Dia 17. 

Levou a vanguarda a partida Hespanhoía. Des
de que rompeo o dia apparecêrão os índios na mar
gem occidental, e começarão a chamar com ânsia e 
vozes; porém como*nos achávamos na banda oppos
ta, e o dia ameaçando chuva , quizemos'aproveita-
lo continuando a marcha sem chegar a elles : redo
brarão os gritos com sentimento, e seguindo-nos por 
dentro do bosque, apparecêrão de novo na ribancei
ra cora muitos clamores, o que visto pelos commis
sarios, e também para averiguar se erão diffèren-
tes dos do dia precedente, porque dizião os va-
quianos (dão estes nomes aos práticos do paiz, seja 
por agita seja por terra) que havia alli outra tolda
ria que obedecia a distinto Cacique, chegarão a elles 
com alguns officiaes, que hião era canoas ligeiras, e 
.acharão ser os mesmos, que attrahidos do agasalho 
que se lhes havia feito, não regalarão nos, espinhos; 
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<fe que vinhío lastimados para seguir-nos. Berão-sei*> 
íhes facas, e outras chucharias, que deposto o te
mor que manifestarão o dia antes, receberão com 
grande contentamento, chegando-se ás canoas para 
tomarem o que se lhes dava, ao que correspondião 
com os seus arcos e flexas, que lhas tornámos. 

Por signaes e acenos, se lhes convidou que fos* 
sem aonde houvéssemos de parar, que alli lhes daría
mos roupa, que era o que mais anhelavão, para vêr 
se lhes podia tirar alguma noticia destes paizes, e 
averiguar seus costumes e ritos, ainda que a faita 
de conhecimento da sua língua , não permittia hum 
rígido exame, não o fizerão; e proseguimos a mar
cha a N.E. hum quarto E. , de onde volta o rio a 
N.E. hum quarto N. , estreitando-se tanto que se. fez 
juiso não passar sua largura de 120 toezas. Dirige-se 
logo a N.E. hum quarto E. , recebendo pelo occi-
dente hum arroio innominado, e continua sua volta a 
E.S.E. onde alarga de novo. Segue depois a S.E. 
hum quarto S. recebendo outro arroio, e pouco mais 
acima faz hum pequeno arrecife que atravessa todo 
o rio, passado o qual se descobrem em o meio, hu
mas grandes pedras, que se estendem á margem se
ptentrional , a qual passámos, e nella formão hinna 
corrente chamada Ituazá, que contra o maior es
forço dos botadores repellia as canoas; e para ven-
cella foi preciso que estas, e as balsas se levassem 
á espia com grande trabalho; porque nem o muito 
fundo permittia se deitasse a gente á água, nem o 
escarpado e pendente da barranca-dava lugar a hir 
por ella sem fadiga e risco, que se augmentava com 
a chuva que cahia. 

Depois desta corrente, que não he comprida, 
se inclina o rio a S.S.E. em cuja direcção lhe entra 
pela mesma banda outro arroio, e volta de novo a S.E. 
Juim quarto S.*, edepois de haver andado duaslegoas, se 



— 159 — 

parou pOr causa da chuva que ameaçava continuai 
toda a tarde e noite, como succedeu. A serrania pe
la banda occidental se abate, »e quasi que senão co
nhece haver montes-, mas na oriental se vêem mon-
tinhos seguidos, e por entre ambas he alta é pen
dente a barranca , e o fundo do rio na maior parte 
arêa, ainda que tem seus pedaços de pedra. 

Thermom 1027. A's 2 da tarde vento S. sua* 
ve, tempo coberto e chuvoso. 

Dia 18. 

Levou a vanguarda a partida Portugueza, c 
continuou pela banda occidental com tempo aberto-, 
O rio volta a E.S.E., e a curto espaço a N.E. hum, 
quarto E. de onde se •encaminha a N.N.E., e nesta 
direcção lhe entra pela banda oriental hum arroio 
sem nome. Segue-se logo a N.N.O., e a distancia 
de pouco menos de huma legoa, se divide em dois 
braços ,. por meio de huma ilha estreita, e de 900 
toezas de comprido, terra alta e coberta de arvores, 
que está mais encostada á banda occidental. 

O braço principal he o oriental, pelo qual pas
sarão -.as balsas Portuguezas animadas á ilha. As 
Hespanholas fôrao pela occidental pegadas á terra, 
firme, que offerecia melhor passo; pois ainda que 
tem dois curto.? arrècifes com pouca água, em que 
se arrastarão as balsas do modo costumado, he me
nor a corrente que ent outro. 

A ilha desde seu meio faz huma volta, para o 
N . a qual toma também o rio, e em seu extremo 
tem hum arrecife chamado Jagaritpiá-itií, com 
muitos ilhotes de arêa grossa cobertos de sarandiz 
em que formão as águas varias bocas com fortíssima 
corrente, que com trabalho passarão as balsas Por-
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tutmezas, e a canoa do geógrafo Hespanhol, qoe 
vinha com ellas recebeo alguns golpes de água que 
lhe molharão todos os papeis. 

No fim destes ilhotes fica outra ilha menor 
que â primeira, baixa , e encostada á banda orien* 
tal; passada a qual se estreita o rio, e segue sem 
corrente a N.N.E. , recebendo pelo occidente hum 
arroio innominado, defronte do qual tem o Urugay a 
ribanceira de pedra alta, e cortada quasi a prumo: 
volta logo a E. e S.E. hum quarto E . , em cujo 
rumo na distancia de meia legoa do anterior, lhe 
entra pela mesma banda o rio Jagarupià'•, de 
quem toma o nome o arrecife, inclinando-se a SE, 
volta de novo a S.E. hum quarto E. , no fim de 
cuja direcção paramos, havendo navegado duas Ie
goas e meia. 

O terreno depois da ilha se abate, e fórnu 
vários montinhos que se vêem soltos , deixando 
grandes abras, ainda que as arvores'são menos e-
levadas, que as que ficão mais a S. 

A barranca pela banda oriental, he alta e ás
pera, pela occidental onde paramos o he menos, 
e se pode desmontar o terreno, e rossando o mato, 
armar o quarto de circulo para observar. 

Este dia se deixarão sentir mais mosquitos de 
todas as espécies, que os antecedentes, e as ves
pas , e motucas, estavão furiosissimas com o calor. 
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OBSERVAÇÕES. 

DIA l 8 DE FEVEREIRO, HUM QUARTO DE LEGOA 
ABAIXO DA BOCA DO RIO PINDAT. 

Estrellas. Alturas meridionaes apparentesi 

r. De Pollux. . . 46o 00' 02" 27o 2$' 49'' 
A. Seg.' de Pollux. 45 37 16 26 20 
B. Do Cão menor. 53 48 J2 30 
a. Procyon. . <*o 44 53 I J 

i» 

Meia entre as quatro observações. 27o 26' 14"! 

;Thermom 1028 l
s. A's 4 da tarde calraa, e o 

( Ceo claro. -

Dia 19, 

Levou a vanguarda a partida Hespanhola, que 
se deteve em sahir por dar lugar a que se dissipasse 
a neblina densissima, que impedia vêr as margens, 

• e pontos necessários para levantar o plano» Pfose-
iguio-se pela banda occidental ao rumo de S.E. hum 
quarto E. donde volta _o rio a E. hum quarto 
N.E. , e na distancia de hum quarto de legoa , lhe 
entra pela banda opposta o rioPinday, cuja boca he 
hum pouco grande, e continuando a volta por vá
rios rumos até N. hum quarto N.O», recebe pela oc
cidental, a pouco mais de hum terço de legoa, hum 
arroio; passado o qual começa hum arrecife cha
mado Ipahú-itú, que está no extremo meridional de 
huma ilha estreita, não muiro alta , coberta de ar-
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fores e de mil toezas de comprido que corre toda 
a N. ' cujo rumo segue o rio. Entrámos pelo braço 
occidental: as balsas Hespanholas, das quaes se ala-
gou huma sem grande damno, passarão pegadas á 
terra firme, e as Portuguezas encostadas á ilha, e 
todas arrastadas pela gente que mettida na água as 
puxarão. O arrecife, que não he comprido, porém 
de tal correnteza que faz ondas bastantemente altas. 
No extremo septentrional da ilha ha outro arrecife, 
que se estende por todo o rio atravessando o braço 
oriental, que he o mais caudaloso, em que dei» 
varias pequenas, e baixas ilhas, á qual se segue ou
tra maiorsinha e alta, encostada .á banda oriental, 
a qual atravessarão as balsas. Pouco mais acima vol
ta o rio a N.E. hum quarto N. , e na distancia de 
dois terços de. legoa, lhe entra pelo occidental hum 
arroio também innominado donde se começa a es
treitar consideravelmente o rio, inclinando-se a N'E, 
hum quarto E», no fira de cuja direcção se vê, quási 
da mesma banda, outra ilha de cera toezas de com
prido , baixa, e coberta de arvores, que corre com 
o rio a E: hum quarto N.E. , e em seu principio-
está outro arrecife chamado Itaungua-itú, cuja cor
rente ainda depois de passado continua menos forte poP 
todo^o comprimento da ilha. O braço occidental em 
que entra hum pequeno arroio, traz tão pouca água», 
que não dando obrigou as balsas hirem pelo orien
tal, arrimadas á ilha, depois da qual volta o rio a 
E. hum quarto S.E», e logo a N.E. em que Jhe en
tra outro arroio, e defronte pelo oriental o rio Ca-
va-quá-guasú, cuja boca he grande, e seu curso, 
tão semeado de arrecifes e pedras, que os índios 
em busca de hervaes, que não acharão, só poderão 
navegar hum dia em canoas pequenas. Defronte dl 
boca deste rio paramos, havendo andado pouco me
nos de duas Iegoas e hum quarto, com mais corten.-
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te que os dias antecedentes. Reconheceu-se huma 
trilha, que se encaminhava^ a huns ranchos desam
parados, e detraz de hum pequeno monte, se avis* 
tou fogo que disserão os índios das missões, ser dos 
Caribes que não vimos. 

A ribanceira pelo lado occidental he mais al
ta , e por nenhuma se vê serrania formada, só sim 
alguns mentes soltos, e não altos. 

Thermom 1028. A' huma e meia da tarde, ven
to S.E. suave, e nuvens partidas. 

D i a 2 0 . > •• 

Levou a vanguarda a partida Portugueza, quô 
começou a marchar pela banda occidental com ne* 
blina rara, a qual depois se fez muito densa, e não 
se dissipou, até nove horas. O rio corre a N.N.E., e 
desviando-se a N. hum quarto-N.E., volta de novo 
ao primeiro rumo, com a qual passarão as balsas 
ao lado oriental que dava melhor navegação. Des
via-se depois o rio a N. hum quarto NiE., em que 
a distancia como de 400 toezas hum de outro, rece
be pela banda occidental dois arroios sem nome, e 
pela mesma na direcção de N.E. hum quarto N., lhe 

1 entra pouco mais acima o rio Gavnqua-minim, dis-
1 tante hum quarto de legoa do Guasú. 

A costa occidental intermedia lhe chamão os 
índios Caujiqua-púcú , na qual se vê o terreno quasi 
igual e baixo, ainda que a barranca he alta. Em o 
principio da inclinação de N.N.O., que toma o rio, 
lhe entra pela banda oriental hum arroio sem nome, 
e na opposta ao N.N.E.- recebe o rio Guarumbacá, 
cuja boca pareceu maior que as que até aqui se ha
vião visto. Os índios em busca de hervaes, que tera 
a sua banda septentrional, o tem navegado três dias 

21 * 
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em canoas, por muitas pedras e arrecifes; e seu 
curso se estende bem dentro da serra. Desde o Gua-
rumbacá, se começão a ver pelos dois lados montes 
mais altos, e o rio se reduz a menos de hum terço 
de sua largura, correndo do N. hum quarto N.E. a 
N.E., no fim de cuja direcção, voltando a N.E. hum 
quarto N . , faz pela banda oriental huma praia, com 
hum pequeno arrecife corrente, e em seu arrecife 
huma pequena ilha de arêa e pedras meudas, baixa 
e alagadiça, e coberta de sarandiz; passada a qual se 
estreita o rio entre dois montinhos altos, e avança
dos que cingem sua cauda como a 6o toezas, for
mando pela banda oriental hum cabo que volta a 
E . , e defronte lhe entra o rio Manday-guasú, dis
tante pouco menos de huma legoa do Guarumba-
cá. He rio de tão pouca água, que apenas tem dado 
navegação de meio dia aos índios, que vão aos her-
vaes da sua banda septentrional, os quaes dão a 
mão com os de Itacaray* Volta o Urugay a S.E. 
hum quarto E . , e incliraando-se a S. recebe na dis
tancia de hum quarto de legoa do antecedente, o 
rio Monday mini. Desvia-se logo a S.S.O., e seguin
do depois O rumo de S. hum quarto S.E., demora a 
E. huma pequena ilha, e pouco mais acima na direc
ção de S.E. hum quarto E. , recebe dois arroios in-
nominados cada hum por seu lado, e outros tantos 
da mesma espécie ao rumo de E . , a que volta. De
pois de haver andado perto de três Iegoas emeia, 
a que deu lugar a insensível corrente de toda a mar
cha , paramos á vista de huma ilha alta , não sendo 
menos a ribanceira pelos dois lados; e unmediatos 
a ella se virão todo o dia pequenos montes sol
tos. 

Tberraom 1033. &'s x <& tarde com calma;. * 
nuvens soltas. 
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Dia 21. 

Levou a vanguarda a partida Hespanhola, que 
começou a marchar com neblina cerrada, seguindo 
o mesmo rumo de E. , e a curta distancia entra pe
la banda meridional o rio Ipahuearay, cuja boca 
l*e alguma cousa grande; porém de curso muito 
curto. Segue-se-lhe huma ilha de terra alta muito 
coberta de arvoredos , e de 2^0 toezas de compri
do , hum poUco mais arrimada á costa septentrional, 
por cujo braço que he o menos caudaloso, passá
mos , e nelle entra hum arroio. 

Passada a ilha atravessámos a banda opposta; 
em que era menor a corrente que se venceo só com 

' os botadores. Volta o rio de N.E. , a N.N.E. onde 
por huma e outra banda, recebe dois arroios frontei
ros, e na immediação a N. hum quarto N.E., lhe 
entra outro pelo occidente. Inclina-se de novo a 
N.E. hum quarto E., em que a distancia de hum 
quarto de legoa do acampamento que deixámos, lhe 
entra pela banda oriental o rio Pariay de pouca 
extensão; e ao rumo de E . , se encontra o Ipane-

'itú arrecife de pedras com hum pequeno salto que 
o atravessa todo e só dá passo pela banda septen
trional, por onde cora botadores, e gente dentro da 
água se venceo, não sem trabalho; e em seu reina

nte na distancia de menos de meia legoa, entra o rio 
Ipané que não he grande ; porém cheio de pedras, 
que impede a navegação, ainda, a pequenas canoas. 
Todo este espaço está semeado de monrinhos, que 
se elevão e abaixao, sem formar cadeia. Segue o rio 
vários rumos até N. hum quarto N.E., e no princi
pio deste lhe entra pela banda occidental huma ca
nhada , e pouco mais acima pela opposta outra , e 
terceira na direcção de N.N.O., a que volta .̂fazeü*-
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do no fim delia hum recanto, ou enseada, com foi. 
ma collína hum pouco alta , pelo occidente; e nu-
m a ponta de arêa pelo oriente onde faz alguma cor-
rente. Passada a qual se estreita o no entre dois 
montes, e voltando a N.E. hum quarto N . , teia 
jiuma corrente rápida , ainda que de curta extensão^ 
que se passou com a gente pela água. Continua o rio 
encaichonado entre montes seguidos, que fazem as 
mesmas tortuosidades, voltando a N.E.., E.N.E.e 
]3. , em cuja direcção paramos da parte septentrio
nal , havendo andado três Iegoas e hum quarto. A 
barranca por ambos os lados he alta e escarpada, 
porém pela oriental o he mais, e com maior fre
qüência de pedras que sahem fora, e se estendem den
tro ao rio. 

Therraora 1029 dois terços. A's 2 da tarde, 
vento N.N.E. suave, e nuvens partidas. 

Dia 22. 

Levou a vanguarda a partida Portugueza, que 
principiou a marcha com alguma neblina, pela ban
da septentrional, da qual a pouco espaço se através-1 

5ou á opposta, por dar nella melhor passo o arreci* 
fe chamado Peguahobi-itá, que está na direcção, de 
N.E. hum quarto de E. , que toma o rio, e pela 
mesma lhe entra o pequeno rio Peguahobi, quedi 
seu nome ao arrecife que se superou com o trabalho 
ordinário, pela sua pouca água. Continua o rio a 
volta de N.N.E. a N. hum quarto N .E . , em que 
pela banda oriental recebe duas canhadas, ou ar-
roios, e perto do segundo em o principio da direo 
çãp a N.N.O. , se encontra outro-pequeno arrecife; 
e todo o rio cheio de pedras em que a cada passo to* 
•pavão- e vaj-avão as canoas. As ribanceiras de am-
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bos ós lados são de penha, é á ttiaiòr parte eséárpàda*, 
é ém partes estendida, continuando deste modo o 
rio a N.E. de onde volta a NiN.E., a cujo rumo 
corre o arrecife chamado Itaçaray-itú, que quer' 
dizer, salto de pedra que arranha , pelas muitas que 
tèm, em que com grande e penoso trabalho, passa
rão as canoas, não só roçando, senão qüasi suspen
didas em peso, pelo baixo èm que estava na occa* 
síão.o rio. 

Passado este entra pela banda occidental, o pe
queno arroio Itacaray que Ihedá seu nome, cuja' 
boca e curso he tão curto que nãò dá lugar ainda a canoas 
pequenas; defronte do qual paramos, havendo andado 
pouco menos de legoa e quarto. He o It acaray o 
termo aonde chegão os índios de alguns povos do : 

Urugay, quando vão fazer herva de que usão em o 
mato, ainda que he muito raro hoje, o quê nãó a 
tem cultivada1 em suas mediações. Em sua boca' dei-
xão as balsas, e subindo por terra duas, ou rres Ie
goas 'f por hum caminho muito áspero-, chegão a* 
hum pequeno roçado com huns ranchos, que tem 
feito á margem de hum arroio, que corre pela abra 
de dois montes, O herval se estende até o rio Gua-
rumbacá; mas suas arvores não se encontrão unidas 
iem huma mesma parte, senão dispersas, e entremea
das com as de outras espécies, e tão distantes'hu-' 
mas de outras,, que com sobrada fadiga ajuntão al
guma porção de ramos, que a carregãó aos ranchos 
onde a tostão-, e fazem a herva que mettida' em sacos 
de couro conduzem ao porto_; tardando em leva-la 
três, e quatro dias. 

Ò tempo que era toda a viagem suecede gasta
rem, he de três mezes, dias mais dias menos, se
gundo encontrão o rio , pois quando está muito bai
xo ,' esperao ao pé de algum dos arrecifes, de que ha
vemos failado , a que suba, e se muito crescidox ets-
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perão que baixe a huma proporção commoda para 
navega-lo. Pela repetição destes arrecifes, que no 
curso do Urugay havemos notado, trabalho, e perigo 
com que se passão, tempo que na viagem se con
some, e pouca quantidade de herva que conduzem 
as balsas, pois não chega a i<ro arrobas á carga 
de huma, e nem ainda aos dois terços da que k-. 
vavão os de S. Maria que encontrámos; se vê que 
sae demasiadamente custosa a que vem fazer a esta 
distancia: e deverá parecer muito estranho, que ten
do hervaes mais immediatos em vários rios, de que 
se tem feito menção, prefirão este que além de dis
tante, he cheio de riscos e trabalhos; porém he cer
t o , que as viagens áquelles são menos freqüentes, 
seja que elles não são tão pingues, que possão suífra-
gar o consumo, ou que como afürmão os mesmos ín
dios, os retarde o terror dos antropophagos Cari-
bes, que ainda que em não grande numero, occu-
pão a maior p^rte da banda oriental do rio. Não vi
mos algum delles; mas sim o terror que lhes tinhão, 
e a pintura que de seu caracter nos fazião, edescre* 
•yifio os Guaraniz, como que áquelles fossem a mes
ma inhúmanidade., e seu distinctivo a mais barbara 

.fereza, apoiando-as com historias que parece peccáo 
de ponderadas, e as mantém altamente impressas em 
o animo. 

Thermom 1025-. A's 2 e meia da tarde, vento 
N.N.E. , e chuva. 

Dia 23. 

Levou a vanguarda a partida Hespanhola: até 
o Itacaray tivemos vários índios práticos; porém pa
ra diante era o único Francisco Xavier Arirapi, 
que o havia subido muitos annos antes, na ultima 
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vÍ3gerrt que os índios de S. Xavier fizerão ao lugar 
que chamavão a Espia; porque nelle a fazião os 
deste povo, para não serem surprehendídos dos assal
tos dos Paulistas, a que por primeiro estava expos
to. Por parecer deste atrevessárão as balsas Hespa
nholas a banda Occidental, em que era menos a cor
renteza , e seguindo o rio o rumo de N . E . , lhe en-v 

tra por esta ,'a distancia como de 600 toezas, o rio 
jaboti-minim, e pela mesma a pouco mais de hum 
quarto de legoa , recebe na direcção de E. hum 
quarto S.E. o Yoboti-gitasá, cuja boca he das con
sideráveis que se virão. Passada esta, se vêm no 
meio do rio, que volta a S.E. hum quarto E . , hu
mas grandes pedras que se cobrem quando está cres
cido , e todo o rio está semeado dellas , nas quaes 
se topava a meudo. A distancia de hum terço de le
goa na direcção de S.E., se encontra hum salto, 
cuja altura não chega a dois palmos, o qual vencê-
irão as canoas Hespanholas, e huma Portugueza á 
sirga, e não sem conhecido risco; porque além da 
sua rapidíssima corrente, com profundidade abaixo, 
e acima, que não permettia saltar agente á água, 
se levantão em suas mediações huns remoinhos mo
mentâneos, que se involvem alguma canoa a submer
gem infallivelmente, continuando para cima o rio en-
caichonado em hum canal muito estreito, onde for
mando a água varias rebentações, e veloz corrente
za , seguia até o salto grande; de modo que os 
mais intclligentcs davao por impossível passarem as 
balsas por alli. Pela banda oriental que seguião as 
Portuguezas, era também violenta a correnteza ; po
rém poucas as águas, as quaes erão de ramos do ca
nal, que não admittindo, por sua estreiteza, tanta co-

, pia , a vertia por algumas bocas que deixão huns 
ilhotes de pedras. Por este embaraço se parou ha
vendo andado pouco mais de meia legoa, para po.-
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der reconhecer a parte que desse passo menos aven-
turado ás balsas; o que ainda contra o parecer do 
Vaguiano, se achou era a oriental, bem que muito 
trabalhoso pelo secco do rio: e sobrevindo pela tar
de huma forte chuva, que durou toda a noite, não 
se pôde avançar nada mais neste dia. 

Thermom 1031. A's 2 da tarde, vento N.N.E. 
forte, e nuvens. 

Dia 24. 

Levou a vanguarda a partida Portugueza: pa
ra fazer em o pequeno salto pela banda oriental 
algum canal em que coubessem as balsas , se tirou 
huma pedra grande que se vio movediça, e cora 
duas espias; huma que tirava desde hum ilhote que 
está em frente as enfiava ao canal, e outra que as 
atrahia á margem opposta logo que se havião safado 
da força da correnteza; empurradas pelos dois lados 
com a gente de todas ellas mettida na água, ven
cerão felizmente a primeira difficuldade. 

Esta dificultosa manobra farigou extremamente 
a gente, e seguindo-se logo outros máos passos, se 
resolveo dar-lhe descanço para que tomassem algum 
alimento , e hum trago de agua-ardente, que he o 
espirito com que em similhantes fachinas se corro* 
borão. 

Os commissarios, e officiaes fôrão pela pedre
gosa , e resveladiça margem, em que houverão al
gumas cahidas; e o terreno em que se acampou foi 
dos mais incommcdos, pelo agudo e desigual das 
grandes pedras que havião, as quaes servião de me* 
zas, cadeiras e camas; supprindo em lugar de estacas 
que se não podião cravar, para sustentar humas va* 
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M S , que metidas nas cordas das barracas as segu
ra vão. 

Thermom 1033. Desde as 1 1 , afé ás 4 da tar
de V vento N.N.E. forte, e nuvens partidas. 

Dias 2<ç, 26 e 27. 

Enviou-se por terra gente , que seguindo a 
costa oriental reconhecesse o salto grande, cujo ruí
do se ouvia, e visse por onde poderião passar as ca
noas. Esta voltou ao anoitecer com a noticia de que 
a grande altura- do paredão por onde se despenhãò 
as águas , e a rapidez com que depois de precipita
das , corrião estas reduzidas a~hum canal muito es
treito, não permittia em maneira alguma podella$ 
passar, nem por terra se poderia conseguir por a-
quella banda, pela distancia, e desigualdade das pe
nhas que a compunhão. 

A mesma difHculdade se julgava houvesse pela 
banda occidental, segundo o que desde a opposta 
se podia descobrir. Nesta incerteza se chamou o 
Vaquianno, e perguntado de novo se ratificou ení 
que havia passado pelo outro lado, estando cresci
do o rio , e com canoas pequenas, o que faltava em 
as circunstancias ; á vista disto para tomar as medi
das convenientes, resolverão os commissarios que os 
dois geógrafos, fossem pela banda oriental levantan
do o-plano,. e que pela occidental, fossem em ca
noas mais ligeiras, o astrônomo Hespanhol, e o ca
pitão de aventureiros, a examinar se por ella se 
poderia lograr o intento de passallas. 

Executando-o o dia seguinte em sua volta con
firmarão os primeiros, com sua relação e planos, a 
impossibilidade de hir por alli; porém os segundos 
virão que pela banda occidental, podião chegar as 
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canoas até pouco* mais abaixo do primeiro despenco 
das águas, e que suspendidas por alli se podião arrastar 
até entrarem outra vez no rio; com cuja noticia se deter
minou desfazer algumas balsas, eaprestar canoas sol
tas, em que fossem os viveres necessários para hum mez, 
e os officiaes que por seus destinos devião ter parte 
na demarcação, como cirurgião, e capèllão Hespa-
nhol, assistissem corporal, e espiritualmente aos en
fermos que podessem haver; ficando ao pé do salto 
os commandantes das tropas da escolta , para o go
verno dos que ficavão, e poder enviar os soccorros 
que se pedissem. Entre os soldados e os índios, se 
escolheo a gente melhor, e de mais força, em nu
mero de quarenta de cada nação, distribuídos em 
nove canoas Portuguezas, e dez Hespanholas, das 
quaes a maior se destinou para levar os instrumentos 
oe observação, e quarto de circulo, que pedia sum-
mo cuidado por sua delicadeza, cujo pé por "seu des
medido tamanho fazia o maior embaraço; porém ac-
commodou-se o melhor que pôde ser. Para poder-se 
diminuir mais a carga e criados, acordarão os dois 
commissarios comer juntos em huma só mesa, que 
se daria alternativamente pelos dois, levando o cui
dado delia o que fosse na vanguarda. 
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OBSERVAÇÕES. 

DIA 25 DE FEVEREIRO. 

Estrellas. Alturas meridionaes apparentesí 

y. De Castor. 40' 14' 6" 27o 10' 03". 
k. Seg.e de Pollux. 4? 5:3 34 i 
R. do Cão menor. 54 0$ 17 $ 
a. Procyon. 57 00 37 3* 

TI 

Meia entre as 4 observações 27® 10' io''. 
;> 

Thermom 10347 á huma do dia calma, e al
gumas nuvens partidas. 

Dia 26 Thermom. 1034. A's 12 do dia calma , e 
horizontes carregados. 

Dia 27 Thermom. 1030. A's 2 da tarde, venta 
N.N.E. brando, e nuvens soltas. 

Dia 28. 

Levou a vanguarda a partida Hespanhola; sa-
hírão as canoas acompanhadas das balsas, que pas
sarão do modo ordinário a corrente immediata. Se-
guirão-se logo outras mais violentas, onde a primei
ra balsa Hespanhola que entrou nelía foi rechassada 
da corrente com tanto impeto, que dezeseis homens 
metidos na água, e empregando toda a sua força 
não a podião deter. Como faltava outra terceira, 
ainda qne mais rápida e perigosa, que as anteceden
tes; por não empenha-las, e expô-las a alguma desgra
ça, se resolveo que voltassem as balsas, e que ficas
sem na boca do rio Yaboti, onde poderião ter ai-
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gum soccorro de peixe. Os commissarios, e officiaej 
fôrão por terra até passar a segunda, corrente, em que 
tomarão as canoas, e nellas com espias, e geme 
mettida na água , se venceo a terceira que faz seu 
pequeno salto. Volta o rio de S.E. a E. , e nesta di
recção atravessámos para tomar o canal, que corre 
arrimado á banda septentrional da grande caixa, que 
nas crescentes occupa o rio, que na estação presente 
estava reduzido a huma calha de dezenove toezas dé 
largo com corrente violentíssima. Logo que chega
mos á outra parte dó canal, se lartçou a gente em 
terra, e com os maiores cabos tiravão as canoas, se-
gurando-as todo o possível á margem ; em que daváo 
não pequeno trabalho as freqüentes pontas salien
tes pela rapidez da água nellas, e os remoinhos; que 
sendo repetidos no meio alcançávão a ellas, e só se 
evitavão cora grande cuidado, e contínua fadiga de 
gente. Ainda que reduzido o rio a canal, volta a E. 
hum quarto N.E . , recebendo pela banda meridio
nal hum cano de água, que sahe da montanha im
mediata, e corre sobre as pedras, passado o qual se 
dirige a N.N.E», e neste rumo na distancia de três 
quartos de legoa donde sahimos, se parou em hu
ma enseadinha, cuja ribanceira he de terra, em que 
deságua hum arroio, que por ser muito curto não 
pos.suia águas, e só as verte quando chove , como 
succedeo nesta tarde que não cessou até entrar a noi
te. O canal que até este lugar corre encaichonado, 
se forma de dois paredões de pedras negras duríssi
mas de differentes tamanhos, e figuras desunidas en
tre si , e só fortemente firmes na terra, e muito pro
fundas. 

Entre a margem do rio, e a montanha, fica 
pela banda oriental hum espaço de differente largu
ra , por onde nas grandes crescentes correm também 
as águas redundantes, cujo chão ainda que semeado de 
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dealguraás pedras menores, he de lages, que' o fazem 
menos áspero que na occidental, em que a serrania 
está mais pegada" ao canal, até o fim do despenho 
das águas, desde onde começa a separar-se por esta 
banda, ao passo que se chega pela opposta. 

Thermom.*... 1031. A'huma do dia com calma; 
e nuvens. ^ 

Dia 1 , 2 , 3 ^e Março. 

Logo que amanheceo fomos pela pedregosa 
margem reconhecer o passo por onde se havião su
bir as canoas, que era hum recanto distante d'on-
de havíamos acampado como de 100 toezas, em o 
qual a margem não era de pedras unidas, como se
gue para cima , senão que estas estavão naturalmen
te quarteadas, e hum pouco superficiaes; o que fa
cilitou o poder mover humas cora pés de cabra, 
alavancas e picaretas, e com sua extracção dar lugar 
a separar as outras de modo, que ficou o passo in
teiramente desembaraçado. Em quanto huma parte 
da gente se empregava nesta obra , se occupou ou
tra era cortar arvores, e fazer huma picada larga, 
que estivada de troncos facilitasse o progresso d.as 
canoas. Concluídos estes preparativos se trouxe ao 
porto a mais ligeira canoa que descarregada, e for
temente atada a hum cabo puxarão por ella 30 ho
mens, e oito pegados aos lados a empurrarão feliz 
e brevissimamente: com a mesma facilidade e modo, 
ajuntando-lhes mais gente nas maiores, se suspende
rão neste, e no seguinte dia, todas as canoas a dis
tancia de 23 toezas, •** pés, e 9 pollegadas, que me
diava entre o nivel da água do canal, e de huma la-
goinha onde se deitarão. 

A altura perpendicular do terreno era de -y toe**. 
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%a?, ? pés e 4*pollegadas, e a sua inclinação no pr!n« 
cipío he quasi perpendicular, por cuja causa, e no 
restante, diminuía hum pé, e huma polegada^: cus
tava não pouco trabalho a suspendellas; porém de. 
pois se fez quasi insensivel. Finalmente se deu com-
municação desta primeira lagoinha á outra immedia-
ta , rebaixando o terreno por espaço como de y toe
zas ; e abrio, e estivou hum caminho para que sus
pendidas passassem as canoas desta á outra terceira 
lagoa, e o mesmo se fez para que desta podesseja 
entrar no rio; sendo os dois espaços que faziãb estas 
divisões, com curta differença, iguaes ao primeiro, 
ainda que mais altos. Estas 3 lagoinhas, eoutra mui
to pouco maior, que está no lado encostado á mon
tanha fizemos juízo, que se formavão das águas, que 
depois das crescentes ficavão estancadas, e que não 
se reconhecerião durante o tempo destas; porque os 
signaes do cisco e ramos, que se vião nas arvoresj 
mostra vão que nas grandes subião as águas mais de 
huma toeza, sobre o terreno em que estávamos; e 
communicando-se as do rio á immediata, e desta suc-
cessivamente ás de mais, as verterá a ultima pelo 
caminho que se abrio para as canoas, do que havião 
alguns vestígios. 

O tempo que foi preciso derer-nos para áquelles 
trabalhos, deu logar a poder vêr artentamente o sal
to , e examinar geometricamente suas dimensões, e 
para dar alguma idea ordenada delle, o tomamos 
pela parte superior. 

O rio que antes do salto tem huma largura 
considerável, que não houve comraodidade de medir, 
tem pela banda oriental, a que está immediata a 
montanha, e da qual logo começa a desviar-se, hum 
arrecife; desde o qual a maior copia de águas cor
re inclinada com violência ao cachão em que a bre
ve .espaço se despenha. Alguma porção se escapa ao 
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lado oriental, e formando três ilhotes de pedra cahe 
seguidamente, e sem salto por outras tantas bocas { 
no mesmo canal. Pela banda occidental em que a 
serra está mais- separada , se esparze sem tocar no 
arrecife, que não o alcança huma grande quantidade^ 
que não de hum golpe, mas successivamente se vai 
desgalhando pelo paredão, em as direcções de N.N. 
I£. e de N», e por mais de hum quarto de legoa fôr
ma hum continuado despenho, que no fim se enter-
rompe com quatro pequenas intermissões., que dão 
lugar a outras tantas cascadas separadas entre si 
por alguns picachos que se levantão sobre o mesmo pa
redão. O espaço que comprehende o despenho desde 
o seu principio até o fim da ultima cascata, he de 
12,86 toezas, <" pés, e não tem duvida que quando 
o. rio está mais crescido, passará de meia legoa es
tendendo-se muiro mais abaixo as águas precipitadas;. 
e como então subirão mais as do canal, será também 
menos a altura,do salto. A que se médio sobre o ní
vel actual que tinhão, foi de 5" toezas, e três pés,, 
em o paredão occidental, e de 3 toezas, e quatro 
pés opposto; não se pode medir o principal do meio 
do rio; porém se julgou menor que este-ultimo.,Se-, 
gundo todos os signaes, as crescentes grandes en
chem as agúas a larga caixa da banda oriental, 
que neste tempo estava secca, e então se verterão 
formando também salto por esta parte , senão he que 
se ajuntará tanta copia dellas no canal que sua ele
vação iguale, ou supere a do mesmo paredão ori
ental. A largura do canal defronte d'onde se sus
penderão as canoas, era de 17 toezas , e mais acima 
em sua maior .estreiteza de 10 toezas, e 3 pés» Os 
dois paredões que feixão o rio, são de huma con
tinuada pedra negra duríssima. O do oriental corta-* 
do a prumo, de modo que entre sua borda superior 
e a agua.na9.pern1i.tte se mantenha pedra alguma miúda, 
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6* Pelo' occidental tem* pouca. Obliqüidade corir 

picos salientes, e algumas pedras menores, peías* 
quaes precipitada ;a água fôrma cascatas Sem arco., 
A-percussão que padecem as águas no tumultuoso cho
que com as pedras desiguaes, e pontas eminentes 
por onde se despenha, produzem hum descompassado*! 
porém vivo ruido, que levado do vento, se percebe^ 
amais de huma legoa dedistancia, efaz huma espuma 
densa, que resaltando ao ar se encarece á propor-' 
ção que se distancia do seu principio , e refringindo-
se nella os raios de luz apresenta á vista desGrdenà*í 
damente, sem figura regular, e não em rodas as par
tes, nem constantemente nas mesmas, senão em dif-
ferentes espaços e tempos, as cores azul, verde e a« 
marella, que se virão quando estando o sol no meio-
dia, ferião quasi perpendicularmente seus raios, e 
ao entrar este astro só se distinguio o amarello em: 
poucas partes. 

As chispinhas de água que resalravao ao lado 
opposto, a distancia de 14 a 15- toezas, formão hu
ma chuvinha miúda que comprehende todo o espaço 
das cascatas, sobre as quaes, e mais particularmen
te em o meio do rio, onde se despenha a maior co*> 
pia de águas, se vê huma columna de figura de 
fumo, e claridade de nuvem, que se eleva perpen* 
dicularmente á altura como de huma toeza , a 
qual não he constante, mas varia em densidade e 
tamanho; porém distingue-se de distancia. A rapi
dez com que depois de precipitadas as águas correm 
unidas no estreit . canal que temos dito, he tão 
grande, que arrebata insensivelmente a vista que as 
segue, e só se interrompe pelos vórtices, e intu-
mescencias que repentinamente se levantão, e com a 
mesma celeridade se desvanecem , deixando depois 
de serenada a ondulação, hum espaço tão lizo,que 
parece não haver alli tal corrente regular. Desde o 
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•meio,daquelle dilatado espaço, se estende a vista pa
ra ojpxincipioUdo salto, e fim das cascatas, e da
quelle buliçoso «jogo das brancas espumas, tintura-
das em partes das **arias cores, e mais circunstancia
das do que se tem referido, apresentão hum especta-
culoião agradável, que ao primeiro aspecto embar
ga toda a attetição. 

OBSERVAÇÕES. 

DIA 3 DE MARqO , AO PE* DO SALTO GRANDE. 

r. 
B. 
a. 
B. 

Estrellas. -«•' 

De Pollux 

Ahuras 

. . 
Do Cão menor 
Procyon. \ 
De Câncer. 

•meridionaes cppáreiA 

46° 
54 
57 
5* 

i& 

oó 
P i 
56 

21" 
04 
3 1 

47 

es. "Latitudes. 

Vo 9' 29" 
18 
36 
3* 

Meia entre as quatro observações 27* 9' 29" 

Thermom. . . . 1033 ;-. A's 2 da tarde vento, e tem
po coberto. 

Dia 4. 

Levou a vanguarda a partida Portugueza , e se 
•começou a navegar a primeira lagoa, e superado o 
passo de communicação que se lhe deu com a imme
diata , se continuou ao segundo, o qual,igualmente 
•que o terceiro, se vencerão suspendendo, e arrastan
do as canoas até que postas no largo de águas re
dundantes do rio , que correm a despenhar-se pelas 
cascatas,'-*poderão navegar encosta ndo-as o possível, 

23 * 
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á margem occidental para que alguma corrente in
vencível não as arrebatasse ao despenhadeiro*. em eii 
ma , e a par- do qual navegámos. As-águas que po*? 
aquella parte havião, erão tão poucas, e as pedras 
tantas, e tão repetidas, com arrecifès, e correntes 
continuadas, que com propriedade se podia dizer, 
que as canoas ievadas pela gente mettida dentro-d'a-
gua navegavão por terra. 

O rio corre a N. , e volta a N.N.E. ainda du
rante o mesmo salto; passado o qtfàl faz huma pon-: 
ta da parte do oriente em que de E.N.E., volta a 
E. hum quarto S.E», e depois a S.E. hum quarto 
E . , em cuja direcção fica.pela occidental a boca do 
arroio Itayoá , passado o qual se parou havendo an
dado huma legoa; porque com o continuado traba
lho estava a gente muito fatigada, e molestada dos 
mosquitos que se sentirão fortemente este dia, em 
que se vio não podíamos chegar ao Pepiri, como 
havia dito o Vaquiano, que o faríamos em o mesmo 
que sahissemos do salto. 

Thermom... ..10324. A' huma do dia, vento N. 
froxo, tempo claro, e mormaço. 

Dia y. 

Levou a vanguarda a partida Hespanhola, e 
seguimos a mesma costa occidental em que nos a-
chavamos, e voltando a S.S.E., a que corre o rio, 
em cuja direcção ficão dois pequenos arrecifès in> 
mediatos hum ao outro, deixámos dois canos de 
água que cahião precipitados por entre penhas, os 
quaes julgámos serem da chuva forte , que havia ca
bido a noite antecedente. 

Não derão curta fadiga as. muitas pedras, e pou
ca água que tinha o rio que volta a E.S»E, ,i e aes* 
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ta direcção tem arrecife, que termina era huma pe*-
quena-ilha de pedra ^ e sarandiz encostada á mar
gem septentrional , a qual se cobre com as crescen
tes, e detraz desta na distancia de dois terços de le
goa do Itayóá , esta a boca de hum rio que só se 
pode vêr depois de montada a ponta da ilha, o qual 
disse o Vaquiano era o Pepiri que buscávamos. Os 
commissarios o fizerão vir á sua presença, e juntos 
os mais officiaes das duas nações, se lhes perguntou 
que rio era aquelle? respondeo de novo que o Pepi
r i ; e que com este nome o havia conhecido em a 
viagem que alguns anhos antes fez com os do sèú 
povo, ao lugar que chamavão a Espia. 

Neste tempo trazia o dito rio tão pouca, água 
que mostrava dar muito curta navegação; e sabendo-; 
se por outras noticias que o Pepiri tinha hum arre
cife perto de sua boca, fôrão os commissarios, é 
astrônomo de Portugal reconhece-lo, e se achou a 
meia legoa delia. Sem embargo disto, vendo que! 
não se havia chegado á latitude em que o mappa 
das cortes situa o Pepiri, e que tão pouco se con
formava a posição daquelle em que nos achávamos,' 
que estava antes do Urugay-puyá, que deságua pe
la banda opposta, quando naquelle se figura depois; 
para ratificar este mappa, e depor qualquer gênero dè 
duvida que contra o testemunho do Vaquiano podia 
suscitar, o qual era só (ainda que também era elle 
o único não só entre os presentes, mas também era 
todos os povos . de missões, que o podesse dar por 
não haver ficado já outro índio que houvesse nave
gado acima do salto), e que podia estar trascordado 
por haver passado bastantes annos, depois que o am* 
dou-huma só vez, resolverão os dois commissarios 
hir ao seguinte dia rio acima, e que se levantasse o 
plano desta parte, para que a confrontação das no
ticias que dava de antemão dos rios Apitereby, e 
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Urngay-pútá até onde-dizia haver chegado , coma 
verdadeira situação delles nos assegurasse do seu co
nhecimento e pratica- , 

Thermom 1029. A' huma do dia, vento N. 
tempo chuvoso. 

Dia 6. 

Partirão os commissarios, astrônomos, e geo* 
grafos das duas nações nas canoas descarregadas, e 
na distancia de pouco menos de hum quarto de le
goa , em a direcção de N .E . , a que corre o rio lhe 
entra pela banda oriental hum arroio innominado, 
passado o qual ha huma corrente forte com peguer 
no arrecife,. e pouco mais acima ao rumo de N.E. 
hum quarto N», outra igual também com arrecife, 
e muito pouca água, e em o mesmo , da banda occi? 
dental entra huma canhada. Volta o rio de novo a 
E.N.E. , d'onde se inclina a S.E. hum quarto E», 
e nesta direcção tem outro arrecife de hum quarto 
de legoa de comprido com muito pouca água, que 
se passou do modo ordinário com a gente por den
tro delia, onde além dos cortantes fios das pedra» 
que lastimavão os pés, molestavão suramamente os 
mosquitos de varias espécies, que em multidão a-
commettião os corpos nús. No meio deste arrecife 
se vê huma ilha pequena de pedras cobertas de sa-> 
randiz, e passada ella entra pela banda occidental 
na distancia de legoa e hum quarto do Pepiri, hum 
rio não grande , ao qual chamou o Vaquiano Apitt-
rebi. Passado o arrecife volta o rio com pouca cor
rente a S.S.E., em que pela mesma banda lhe en
tra huma canhada, e inclinando-se de novo a E», 
faz huma pequena corrente, a qual seguem, postas 
no meio grandes pedras , que levantadas humas 
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fòra da agúa, e outras, ainda qiie cobertas, muito 
superficiaes , de sorte que por ambos os lados se da
va já era fundo em que se perdia pé, ejá em secco 
que topavão as canoas, e assim se foi buscando pas
so para fugir do ímpeto do canal, que corre rapi-
dissimamente encostado á ribanceira meridional. Se
gue o rio sua volta a N.E», e N.E. hum quarto N . , 
e em o principio desta direcção a distancia de perto 
de auas Iegoas e terço do Pepiri, entra pela banda 
oriental hum rio grande que disse o Vaquiano era 
o Urugay-pitd termo do seu conhecimento. Entrá
mos por elle hum pedaço por vêr se a côr das suas 
águas con vinha com seu nome, que quer dizer Uru
gay vermelho, e se achou que tiravão alguma cou
sa a esta côr. 

A largura delle, que se médio a muito pouca 
distancia da sua boca ," he de 49 toezas, e 4 pés , e 
seu fundo de 6, i r , 12, 14, e 16 pés de rei, e na
vegado perto dermeia légoa conserva o fundo de 12, 
em que não tem parte as águas do grande Urugay, 
que por estar tão baixo, não podião conter as do 
Pita, que he o maior rio que encontrámos desde S. 
Xavier. 

Continuámos a navegação para cima de nosso1 

rio, que ao mesmo rumo tem outro arrecife, qué 
occupa toda a sua largura, e depois delle lhe entra 
pela banda opposta hum arroio , e pouco mais aci
ma na direcção de E.N.E., outro a que segue no
va corrente rápida com arrecife; passada â qual pa
ramos aquella noite na banda oriental havendo an
dado perto de 3 Iegoas. Não distante deste segundo 
arrecife, se achou encostado á ribanceira hum pil-
lão velho, que pelo seu feitio conhecerão os Paulis
tas ser de seus compatriotas, que o deixarião em al
guma das suas viagens, e incursões que fazia© aos 
índios por esta parte, onde se vio também hum pe-
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queno roçado de muitos annos, que se attribuio aos 
mesmos. . 

As margens e fundo do no, sao de pedra maior 
parte com ribanceira a l ta , e montanha a hum e ou
tro lado, menos elevada que as medições do salto,, 
e sempre coberta de arvores. 

Thermom 1029. A' huma do dia, vento N.N. 
E. claro, e muito grande mormaço. 

Dia 7. 

Continuámos para diante, seguindo o rumo-de 
E .N.E . , em que a cahida da lomba entra pela mcs* 
ma banda septentrional hum arroio, e voltando o 
rio a S.E. hum quarto E. recebe pela opposta outro. 
Segue a S. hum quarto E . , e nesta direcção, a pou* 
co mais de meia legoa se encontra huma ilha pe
quena, e alta de pedra , passada a qual se vio hun* 
grande salto, que fizemos juízo tivesse huma toeza, 
de altura , formando degráos por onde se despenha-
va impetuosamente, a água embaraçava passar a-
diante. Paramos defronte da ilha , e se enviou humiV/ 
canoa pequena para de mais perto examinar o salto, 
com ordem de que se por algum lado o podesse. pás-, 
sar, continuasse navegando até dar volta a huma 
ponta qual se divisava distante, e se registasse se 
pela banda occidental entrava algum rio, que se con
formasse melhor com o mappa das cortes. Acompa
nharão a esta até o pé do salto alguns officiaes, que 
disserão era preciso para poder seguir a navegação 
fazer huma manobra de arrastar canoas, semelhante 
á que se havia feito no salto grande, nem a gente 
da pequena canoa , que andou por terra hum peda
ço , achou rio algum. A' vista deste estorvo, e não 
dando os vários arroios pequenos, que tão repetidas 
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entravão por aquella banda, esperança de qüe houves
se tão immediato rio grande, chamarão os commis
sarios os astrônomos, e geógrafos das duas nações, e 
juntos todos, propoz o de S. M. C. ©s motivos que havia 
tido para fazer a diligencia que se havia praticado, 
e recear podesse não ser o Pepiri o que havia dito 
o Vaquiano; assim por não acommodar-se sua lati
tude , e posição com a que lhe dá o citado mappa, 
como porque depois de tantos annos podia aquelle 
estar esquecido do terreno e rios. Expostas assim as 
razões, que depois de feito o exame lhe fizerão de
por a duvida , as quaes estribavão na asseveração 
do dito Vaquiano, que em o mez de novembro do 
anno de 1757 lhe havia dito, e assegurado em o 

?ovo de S. Xavier, que não só havia estado em o 
epiri (ao qual se chegaria ao mesmo dia que se sa-

hisse do salto grande do Urugay, o que tambeni ha
via repetido varias vezes em o curso da viagem), se
não que havia passado mais adiante, e assegurando 
agora que só havia chegado ao Urugay-pitá, se con
vencia que ficava atraz o rio que elle havia conheci
do com o nome de Pepiri, nem podia ser outro que 
o que havia designado; porque este era o único a 
que se podia chegar ao mesmo dia, que se sahisse 
do salto; e como por outra parte as noticias que 
deu dos outros dois rios Apiterabi e Urugay-pitá, 
que conhecia se achavão conformes ã sua verdadeira 
situação, se vio que lhe não havião dormido as es
pécies; fora disto a sua verdade se achava compro
vada com os outros mappas impressos, e com al
guns manuscriptos feitos pelos índios, em os tem
pos que navegavão por esta parte, nos quaes põem 
o Urugay-pitá depois do Pepiri, perto de cuja boca 
se havia achado o arrecife, que por noticia se sabia 
tinha este, e concluio dizendo: que senão obstante 
estas razões ficava algum receio ou duvida, ou oc. 
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corria a alguém outra diligencia que podesse^dar, 
se era possível, mais segurança na determinação do 
rio,, a propozesse, pois estávamos em tempo de po-
della executar. Convierão tqdòs em que não havia 
duvida alguma de que era aquelle o Pepiri, o qual 
sempre era rio considerável , ainda que neste tempo 
lhe víssemos poucas águas, as quaes igualmente se 
vião no mesmo Urugay; e com este acordo se re-
solveo voltar ao mesmo acampamento, onde chegá
mos ás 4 horas de navegação para baixo, havendo 
passado não sem risco, porém sem desgraça, os ar
recifès, pelo meio de seus canaes, nos.quaes com al
gum vento pela proa, se levantavão furiosas ondas,. 
que mettendo repetidos golpes de água nas canoas, 
nos molharão a todos; e acabados de chegar, cahio 
huma forte chuva, que durou até perto da noite. 

Dia 8 e seguintes até 14. 

Certificados todos de que o rio em cuja boca 
estávamos era o Pepiri, se fez e firmou o acto de 
reconhecimento seguinte. 

Os commissarios da segunda partida de demar
cação, José Fernandes Pinto Alpoim por parte de 
S. M. F . , e D. Francisco Arguedas por S. M. C., 
ouvido o parecer unanime dos astrônomos, geógra
fos, e officiaes das duas nações, que por força das 
razões expostas na junta antecedente, e da asseve
ração do índio Vaquiano, Francisco Xavier Arira-
pi , sargento do seu povo de S. Xavier, cujos co
nhecimentos, e noticias destes rios, se comprovou 
com a conformidade que se achou entre as que dá-
les dava, e sua verdadeira situação, disserão não 
lhes ficava a menor duvida de que era o Pepiri, o 
rio que o dito Vaquiano signalava, e em cuja boca 
estavão acampadas as duas partidas j declaramos 
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-que reconhecemos este pelo rio Pepiri determinado 
•no artigo quinto do tratado dos limites, por fron»-
teira dos domínios de Suas Magestades F. e C., e 
em sua conseqüência, que a demarcação começada 
em povo de S. Xavier, e seguido águas acima do 
Urugay até á boca deste , deve continuar seguindo 
seu curso até suas cabeceiras, sem embargo de não 
«achar-se sua effectiva posição, conforme ao que lhe 
xTá o mappa da.demarcação dado pelas duas corres, 
não devendo, segundo a declaração aesignada ao re
verso delle pelos dois Excellentissimos Senhores Ple-
nipotenciarios D. José de Carvajal e Lencastre, e o 
Visconde D. Thomaz da Silva Telles, attender-se 
ao dito mappa senão em quanto este se achasse con
forme ao tratado; e para que em todo o tempo 
conste este acto de reconhecimento, e lindeiro da di
visão de termos fizemos a seguinte declaração, fir
mada por todos acima referidos. Boca do rio Pepi
ri 8 de Março de 175-9. 

O rio Pepiri, a quem também chamão Pequiri, 
•-cuja significação he rio de Piabaz, e se accommoda 
•melhor com as que nelle se achão, com tudo sem
pre lhe conservamos o primeiro por mais suave á 
pronunciação, e para o contra-distinguir de outro 
Pequiri, que pela banda oriental deságua no Paraná, 
acima do salto grande; sendo aquelle o primeiro rio 
notável, ou que se possa chamar caudaloso, que 
igualmente entra no Urugay pela banda septentrio
nal, acima do salto grande deste, convindo a de
marcação que por elle se faz, com a que fez a ter
ceira partida pelo rio Gatimim , em que a ambas 
de lindeira o primeiio rio caudaloso, que acima do 
seu salto deságua no Paraná, e Urugay; e ainda 
que este de quem só dista o Pepiri pouco mais de 
huma legoa , seja huma marca natural das mais vi-
siveis, e perduraveis para reconhecer em todo o tem-

' 24 * 
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pb este rio, como também o he, quando o Uni. 
gay está baixo, a ilha immediata á sua boca, com» 
tudo por ser hum ponto dos mais principaes da 
nossa divisão, se parou nella para fazer algumas ob
servações de longitude, e latitude com que poder 
com maior exacçao, e segurança, determinar sua 
posição; e em huma ponta que a margem oriental 
lórma com a septentrional do Urugay, era que de« 
sagua, e pertence, segundo a demarcação, ao do
mínio de Portugal, se fez hum desmonte de arvo-
res, deixando em o meio huma só da altura de i} 
pés, em que se poz huma Cruz, e em -eus braços 
se gravarão os caracteres de R.F. ánno de 1759. 
Em quanto estas obras se fazião, se enviou huma 
canoa ligeira , que subisse e reconhecesse a nave
gação que dava o rio, e que se adiantasse quanto 
lhe fosse possível as suas cabeceiras, para que com 
este prévio conhecimento se podesse computar os 
viveres, e tempo que se poderia gastar em sua COR--
clusão. Voltou esta com a noticia, de que acima 
de huma legoa não se podia navegar o rio; porque 
ainda que depois do primeiro arrecife, a que havia-
mos chegado se entrava em fundo bastante, sem
pre a curto espaço se chegava a outros de tão pouca 
água, que sem embargo de hir descarregada, e ser 
tão pequena esta canoa não os pôde passar, fazen
do-se preciso deixalla, e seguir a pé por dentro do 
rio até onde este se estreitava, pela união de duas 
pontas de montes, que forraavao hum salto grande, 
cujas margens de penhas altas, e lizas não se po-
dião subir. Com estas noticias resolverão os com
missarios enviar por terra a partida, que previne o 
artigo III. das instrucções particulares; e assim se 
despachou desde o lugar d onde 6enão podia na
vegar o Pepiri, com ordem de que esta reconheces
se o curso delle (se podesse.) até á sua cabeceira-, e 
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origem que não parecia estar mUito distante, e des
ta pelo terreno mais alto, buscasse a origem do rio 
mais immediato que corresse para o Iguasú. Para 
segurança deste exame, e da mesma partida, se 
compoz esta por parte de Portugal~ do capitão de 
aventureiros, que hia por executor da picada , e o 
geógrafo, quatorze soldados Paulistas, e dezeseis 
índios, e pela parte de Hespanha, do geógrafo, o 
sângrador, dez , soldados, incluso húra cabo de es
quadra , e dezeseis índios para a carga, providos 
todos de viveres para vinte dias, os quaes havião 
conduzir os índios ao hombro ; assim como os sol
dados da guerra e cassa. 

Dia 14. 

Pela huma hora do dia , sahio da boca do Pe
piri a partida que se destinou para buscar sua ori
gem; e navegando em canoas até á paragem onde 
por não poderem passar estas se havia começar a pi
cada, acompanhados dos commissarios, e astrôno
mos, se começou a navegar a N.N.O., d'onde se
gue o rio a O.N.O., e voltando pelos rumos inter-
meios até N.N.E., se estreita hum pouco, e se en
contra a meia legoa da sua boca o primeiro arreci
fe , que com algumas águas que havia tomado das 
repetidas chuvas dos dias anteriores se passou, ainda 
que arrastando as canoas com muito trabalho. 

Até pouco antes de chegar a este arrecife, con
serva o Pepiri a mesma largura de sua boca, cora 
fundo de algumas pedras, e arêa tão miúda, que pa
rece lodo; porém sem corrente alguma; porque suas 
águas estão estancadas pelas do Urugay. Depois se
gue com seis ou oito pés de profundidade; hum ca
nal como de duas a três toezas de largo, que se fôr
ma por entre humas [grandes pedras cobertas de a-
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-gua; que continuando até á ribanceira appaTecern fó. 
ra delia, que sendo bastantemente baixa, segue o 
pendente das elevadas montanhas que o cercão pelos 
dois lados. Deixa o rio depois huma ponta á banda 
occidental, passada a qual alarga sua madre, e na 
direcção de N.E. hum quarto N», havendo andado 
huma legoa escassa, parárao as canoas perto de ou
tro arrecife d'onde os commissarios, e astrônomos 
se voltarão ao acampamento da boca com todas as 
canoas; ficando naquella parte os que havião conti
nuar a abrir a picada o dia seguinte. 

Em quanto esta partida fazia a demarcação do 
Pepiri, até suas cabeceiras se médio geometricamen-
te a largura de sua boca , que he 52 toezas, 5 pés, 
nas duas pontas que forma cora o Urugay , e de *}** 

-toezas pouco mais dentro delia. 
No espaço como de. 160 toezas para cima, on

de o canal será de duas, ou três toezas de largo, 
tem de 18 até 20 pés de profundidade, e para o 
lado oriental á qual se chega o dito canal, conser
va constantemente 6 pés quasi até á ribanceira; e 
pelo occidente tem 12, 7 , 8 e 1 pés. Os signaes 
que na barranca se descobrem da altura a que sobem as 
águas, nas crescentes dos dois rios^ onde as do Uru
gay detendo as do Pepiri as fazem recuar, mostrão 
que este augmentará seu fundo mais de 16 pés, e 
então a ilhita contígua á sua boca , cuja largura de 
oriente a occidente, he de 9 toezas e 3 pés, e sua 
largura de N. a S., 7 toezas e 4 pés, com piso de 
pedras cobertas de sarandizes, que se cobrirá de to
do, ou quando mais apparecerão alguns ramos des
tes. Da mesma sorte se médio a largura do Urugay 
junto do Pepiri, e se achou de 24-; toezas e 5 pés, 
e a distancia de pouco mais de meia legoa acima do 
salto, e como de 100 toezas abaixo do primeiro ar
recife, que está passado o arroio Itayoá, he a lar*. 
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gura de i%$ toezas, e seu fundo, passando a bar-» 
rança occidental a opposta , de *j.,*2 , 2 e j , 6 , 6 ~, 
7,18, 20, 6,9, 12, 6 e 1 pés, de modo que seu 
maior fundo no canal, que está quasi no meio, e 
não he largo, era de 20 pés, e o restante muito ir
regular, já sobindo, já abaixando sem ordem. Por 
esta largura, e profundidade, que antes do salto 
tem o rio, se pode julgar o fundo que terá o caixão, 
ou canal a baixo do seu principio, onde se reduz só a 
10 toezas, e 3 pés de largo, e também donde sua ra
pidez não permitte chegar-se canoa, e muito menos 
metter-se sundareta. 

O dia 4 de Abril voltou a partida que foi * 
águas acima do Pepiri, fazendo a demarcação delle, 
e levantando seu plano , os quaes os geógrafos apre
sentarão cada hum a seu commissario, com o diá
rio seguinte. ';'' 

v' Dia I Í . 

Havendo-nos convido o modo de fazer nossa 
marcha, que havia ser sempre o mesmo, fôrão por 
diante abrindo a picada pela margem occidental do 
rio 4 soldados Portuguezes, e 2 Hespanhoes: a al
guma distancia destes seguimos os geógrafos levan
do'cada hum por sua parte o plano, que confrontá
vamos depois, e o capitão de aventureiros; atraz* 
vinhão os índios carregados dos bastimentos, e co
brindo a retaguarda 7 soldados Hespanhoes com seu: 
cabo. Òs mais soldados Portugueses hião á direita 
e á esquerda, buscando caça pelo bosque. Com es
ta ordem sahimos ás 6 da manhã , e havendo an
dado dois terços de legoa pelos differentes rumos de 
N.N.O. , N.O., O.S.O., S.O., hum quarto S. e S. 
O. hum quarto O», paramos-ás 10 do dia, na mes
ma banda occidental, pela qual havíamos passada 
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'dois pequenos arroios, e vimos outros dois que de» 
saguão pela opposta. 

De tarde por apparencias de chuva não mar
chámos, e só se enviarão os picadores, que adian-
tassem a picada, para o dia seguinte. 

Dia 16. 

Pelas 6 horas e hum quarto da manhã sahi
mos, e em pouca distancia subimos huma serra 
muito alta e espessa, que deu bastante difficuldíde, 
e na baixada delia paramos ás 10 horas, havendo 
andado pouco menos de meia legoa aos rumos de 
O. hum quarto S.O. e N.O. , hum quarto N. Da
qui passámos á banda oriental, na qual havíamos 
visto entrava hum arroio, por ser muito baixo o 
terreno daquelle lado, ao que dava volta o rio,e 
alli fizemos meio dia. Pela tarde andámos hum ter
ço de legoa escasso, aos rumos deN», E. hum quar
to N.E. , e N.E. hum quarto N . , d'onde torná
mos a atravessar a banda occidental em que para
mos á noite. 

Dia 17.' 

Sahimos ás 6 da manhã, e continuando a pi
cada pela mesma banda occidental, ás vezes com 
bom caminho, e outras máo, passámos por ella 3 
arroios, dos quaes dois erão de bastante madre e 
profundos; porém sem águas; pela banda oppos
ta vimos outros 3 , e atravessámos a ella a fazer 
meio dia, havendo andado mais de três quartos de 
legoa aos rumos de N.E. , hum quarto N.,N., N. 
O. hum quarto N . , N.N.O., N.O., O. hum quar
to N.O. e O. A? tarde continuámos pela mesma 
banda oriental por hum bosque mui espesso, e pas-



— 193— 

limos Tiúm arroio grande, e duas sangas. Paramos 
ás 4 e meia havendo andadó-jíouco mais de meia le
goa aos rumos de N.O. hum quarto N . , N. hum 
quarto N;0», N.E», E. hum quarto N.E :, e E. hura 
quarto S.E. Nesta paragem se^cha o Pepiri quasi? tão-
largo como em sua boca, e com muito fundo:" de 
distancia em distancia tem arrecifès, e pequenos sal
tos com pouca corrente, e no meio destes ha fun
do'e remansos. - ...--O* 

Dia r8 , 1 9 0 2 0 . . i , ; o r 
': — - 'r' 

Pela muita água que começou desde a noite an
tecedente, eseguio com força todo o dia 18, se parou; e 
só se enviarão os picadores que adiantassem a picada -, 
e como proseguisse a água o dia 19, considerámos 
que estas necessárias paradas inos servião só de con
sumir os viveres, pelo que o geógrafo Hespanhol, 
vendo que não havião alcançar os que tinha, ao tem
po signalado de 20 dias, despachou hum soldado, 
e sete índios á boca do rio, avisando a seu commis
sario que necessitava mais bastimento para continuar; 
porque na paragem onde se achava dava mostras o 
rio de ter suas cabeceiras mais retiradas do que se 
queria, e era capaz de navegação, ainda que traba
lhosa ; por que entre os repetidos arrecifès deixava 
remansos com fundo. Em o dia 20, que ainda con
tinuava a chuva , enviou o commandante Pprtuguez 
hum cabo, e sete índios, avisando o mesmo a seu 
commissario, a quem pedia mais viveres, para que 
alcançassem os 20 dias aos seus, e duas canoas era 
que poder navegar; porque com as águas que cahião 
crescia.o rio , e dava boa navegação, o que repetio 
também o geógrafo Hespanhol. '•.':*•' 

Not. Ultram. V. 7.0 25 
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Dia 21. 

Sahimos ás órejpeia da >fc3nhã, e seguindo a 
costa-:oriental passámos dois arroios, hum secco, e 
©•frroocom água, andámos por caminho muito máo 
dois terços de legoa, e aos rumos de S.E. hum quar
to S,, :S,S.E.,, E.- hum quarto S.E., E. hum quar
to N.E. , e N. Pela tarde houve ameaços de chuva 
com trovões; porém serenou, e ficámos acampados 
proseguindo os soldados a abrir a picada. Nesta para
gem se acharão alguns rastos de índios, como pica
das curtas, e ramos dobrados, e cortados á mão ,e 
dois fogões que se conhecerão haverem servido pou-» 
cos dias antes. 

Dia 22. 

Parou-se no mesmo sitio a esperar as respostas, 
e o bastimento qucse havia pedido, e entretanto 
se continuou a picada. 

Pelas onze do dia chegou hum sargento Hes
panhol com três canoas , e o soccorro de viveres que 
em virtude da carta de dezenove enviou o commis
sario Hespanhol para sua gente, e ordem para.que 
nellas se navegasse tudo quanto se podesse. A* tarde 
«ahio huma forte chuva que durou perto de duas ho*> 
ras, e pejas cinco chegou o cabo Portuguez com 
duas canoas, e viveres para sua partida. O geógrafo 
Hespanhol tomou duas canoas medianas em que se 
accommodárão dezoito homens, e o Portuguez levou 
•as outras três com vinte e quatro homens, e deter
minarão enviar a gente restante de huma e outra 
parte. ,2-
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Dia 23. 

Depois de haver despachado a gente que devia 
voltar á boca do rio,-começámos nossa navegação; 
e pelas oito horas da manhã, havendo passado al
guns iarrecifes pelos rumos de N.E. hum quarto N . , 
N. hum quarto:N.O., O-hum quarto N.O. ,«N.n, 
N^hura quarto N.E. , e N.^hum quarto N.O. , en- r 

contramos a pouco menos de huma legoa hum sál--
,to, que custou muitadifliculdade a passa-lo, e pou-
-co mais acima "fizemos meio dia, havendo deixado 
.três arroios pequenos, o primeiro á direita , e os ou
tros dois á esquerda. Pela^tarde navegámos pouco 
mais de três quartos de legoa aos rumos de N.E. \ 
E. hum quarto S;E», E.S.E^ É.N.E., N.E. ; hufü 
.quarto N, , N. hum quarto N.O., O, , c todo o dik 
•tivemos chuva qpe nos acompanhou na marcha. 

Dia 24. 

Sahimos ás seis da manhã , e proseguimos a 
navegação . quasi toda pôr àrrecífes, entre 1 os quaes 
-havia algum fundo de água, e'as margensmõhtuosas; 
o rio dá taes voltas, e a tantos rumos, que por não car
regar este diário, poremos nelle só os principaes; ain
da que com todos se teve grande cuidado para o 
plano. •*'» ; 

Andámos nesta manhã pouco mais de huma 
legoa , começando no terceiro quadrante de S.O. 
hum quarto O.', e voltando pelo quarto ao primeiro 
até N.E,; demarcámos á banda oriental dois arroios 
pequenos. Pela tarde continuámos a navegação por 
perto de huma legoa e três quartos, também por 
vários rumos do primeiro ao segundo quadrante até 
S.E., d'onde pelo mesmo primeiro quadrante vol
ta o rio ao quarto até O. Proseguem os arrecifès 

25 * 
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interpollados de fundo , e demarcámos dois arroio* 
pela banda oriental, èhum pela occidental. 

Dia 25". 
i--

Sahimos ás seis da manhã, e se navegou igual
mente por muitos arrecifès, e de trexo em trexo bas
tante água. Paramos ás dez. e meia havendo andado 
hum terço de legoa por vários rumos desde N.N.O., 
pelo primeiro quadrante até S.E. hum quarto E., 
d'onde volta de novo a N. Demarcou-se hum ar
roio da banda occidental, e outro depois á oriental. 
Pela tarde passámos vários arrecifès, navegando pou
co mais de huma íegoa por differentes rumos do pri
meiro quadrante,- do qual passa para o quarto até 
O. hum quarto S.O., e torna de novo a E.N.E., 
recebendo outros dois arroios o primeiro ao occi
dente, e o segundo ao oriente. 

Dia 26. 

Sahimos ás seis e hum quarto passando muitos 
arrecifès, dos quaes hura era muito grande, e se
guindo sempre as margens montuosas, navegámos 
pouco mais de duas Iegoas, em que faz continuadas 
voltas o rio, passando do segundo quadrante ao quar
to , desde E.S.E. até O»; daqui volta outra vez ao 
segundo até E. hum quarto S.E., d'onde torna de 
novo ao primeiro até N. hum quarto N.E. Deixar 
mos hum arroio na banda occidental, e dois na op
posta. Pela tarde seguimos com arrecifès, e se de
marcarão pela banda occidental hum arroio grande, 
e dois pequenos. Paramos ao anoitecer havendo na
vegado a differentes rumos perto de huma legoa e 
dois terços, desde o quarto e primeiro quadrante de 
O. até. Eu 
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Dia 27. 

Sahimos ás seis, e proseguindo o rio cora mui
tos arrecifès, e a montanha de suas margens igual
mente alta e escabrosa, paramos ás onze ; havendo 
navegado huma legoa e três quartos, aos rumos do 
primeiro quadrante desde N. a E.N.E., e do quarto 
até O N.O;: torna depois ao segundo quadrante até 
E. hum quarto S.E. , dJonde volta outra vez ao 
primeiro até N.N.E. Demarcámos dois arroios, hum 
da banda occidental, e outro á opposta. Pela tarde 
passámos com muita difficuldade e trabalho, hum 
salto muito grande, e a pouca distancia delle fica 
pela banda occidental hum arroio grande; e se parou 
ao anoitecer com pouco menos de huma legoa e 
hum terço de navegação por vários rumos desde O., 
S.O., até N.E. 

Dia 28. 

Sahimos ás 6; e depois de haver navegado por 
muitos arrecifès, deixámos como a hum terço de le
goa hum arroio grande pela banda occidental, e 
mais adiante acima de hum arrecife muito largo, 
outro também grande pela opposta, ao qual chama
mos das Tarayras por se haverem pescado alli on
de paramos.pelas dez e meia , havendo andado per
to de legoa e meia , a differentes rumos, desde N.E. 
até S.O. hunV quarto O. ; d'onde volta o rio outra 
vez até N.E. hum quarto N. Pela tarde desde a hu
ma até ao anoitecer, navegámos pouco mais de ou
tra legoa e meia, com as mesmas voltas passando 
do 4." ao 3." quadrante, e voltando deste ao i.° até 
E. , d*onde se tornou ao mesmo 4.0 até O. Passá
mos por huma penhascaría muito alta, e cortada a 
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prumo, com algumas grandes covas que na sua par
te inferior havia feito o continuado impulso das a-
guas, o que se denota com o nome das Covas. 

Dia 29. f 

Sahimos ás 6 da manhã, e depois de haver na* 
vegado a N.O., como 386 toezas, encontrámos nu* 
ma forqueta em que se dividia o rio em dois braços 
quasi iguaes. Examinárão-se entre ambos para nos 
assegurarmos de qual era o maior, por onde devia-
mos continuar: o da direita que vem do N.E. , tra
zia água bastante, com pouca corrente; e era mais 
estreito que o da esquerda, que além de exceder 
suas águas as do outro, trazia corrente: ao primeiro 
se lhes deo o nome de Pepiri- eminim , e se seguio 
pelo segundo, que a curta distancia para cima tor
na a se alagar. Passárão-se muitos arrecifès que de
rão bastante trabalho; e paramos ás 10, havendo 
andado pouco mais de três quartos de legoa aos ru
mos de O . , S.O., hum quarto S., S.O. hum quarto 
O. , N.O. hum quarto O . , N.E., hum quarto N.,e 
N.E. 

Como os arrecifès erão muito continuados, e a 
navegação summamente trabalhosa para a gente, se 
enviou a canoa mais pequena a reconhecer mais a-
diante o rio, a qual de volta disse, que não podião 
absolutamente passar adiante as canoas grandes; por 
cuja causa dlsposemos continuar abrindo picada por 
terra ; e deixando alli as canoas cora sete soldados 
Hespanhoes , e alguns Índios para sua guarda , se
guimos com as duas pequenas para levarem os vive
res. Os ofíiciaeS e mais gente, fomos pela picada 
que se hia abrindo pela banda occidental; e pela 
opposta vimos que desaguava hum arroio, e andá
mos mais de meia legoa aos rumos de N.E., N.O.i, 
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O., e N.O. hum quarto O. Toda a tarde tivemos chuva.? 
que nos obrigou a parar cedo, e persuadidos a que 
com ella encheria alguma cousa o rio, e se poderia 
avançar mais acima delle; navegando do que não por 
terra, estando já desenganados de que não poderia-» 
mos chegar ás suas cabeceiras d*bnde estávamos 
muito distantes; disposemos embarcar-nos nas duas 
canoas pequenas, com só dez homens escolhidos 
dos Paulistas, e continuar adiante com ellas. 

Dia 30. 

Depois de haver despachado a gente que não> 
era necessária, para que se unisse cora a que ficou 
atraz cora as canoas grandes , começámos a navegar 
ás 6 e meia , e passado algum espaço de muitos ar
recifès encontrámos o rio largo, e nos entremeios.dos*^ 
arrecifès dava boa navegação, e ás vezes extensa. Pa
ramos ás- 11, havendo andado pouco mais de huma 
legoa e hum terço, por vários rumos, e continuadas 
voltas do 4° ao 3. quadrante, deste gyra de novo 
pelo 4»°.ao 1.° até E. , d'onde torna pelos mesmos 
i.° e 4°, do 3 / quadrante até chegar ao rumo do 
S. Marcámos dois arroios na banda occidental. Pela 
tarde se continuou com o mesmo fundo e margens, 
e se marcou outro arroio da mesma banda : paramos 
havendo andado perto de huma legoa, com as mesmas 
voltas, passando do 4 / a o 3. quadrante, e voltan
do daquelle ao 2. , se tornou de novo ao 4.", 

Dia 31. 

Sahimos ás 6 da manhã , e ás 8 havendo dei
xado pela banda oriental hum arroio, e andado mais 
de meia legoa aos rumos de O S.O., S.O., S.S.E., 
S.O. hum quarto O. , e O.S.O., encontrámos com 
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hum salto bastantemente grande, que atravessava 
o rio de huma banda á outra. Sua altura era de 
duas toezas, e só ao lado oriental tinha hum pe
queno canal muito rápido de dois palmos de largo* 
que corria entre dois elevados penhascos, em cujo 
pé havia tal profundidade, que impedia manter-se 
em pé pessoa alguma para poder empurrar. 

Vista a difnculdade de se poder vencer este 
salto, e risco de que se rompessem as canoas, se 
se intentasse superalo, determinámos voltar des
ta paragem „ e pôr nella hum marco, que fosse 
também signal para conhece-lo vindo da sua ori-

f em para baixo. Pela banda occidental donde sobe 
uma serra muito alta, fizemos desmontar todas as 

arvores, e ramos da ribanceira, deixando no meio 
huma só muito grossa a que chamão Tapid, a 
qual distava 15* toezas da água, e na altura de 
pouco mais de 8 palmos, se dividia seu tronco em 
três grandes ramos, inclinados e muito altos, e 
em hum delles, que olhava para o rumo das ca
beceiras se gravou huma cruz de dois palmos de 
comprido, e hum de braço. Do pé desta arvore 
para o N. se fez;huma picada até o meio da ser
ra, e os dois geógrafos levantarão o plano do ter
reno, e debuxo da arvore. Ao meio dia começá
mos a navegar para baixo, e perto da noite che
gámos ao lugar em que havião ficado as canoas, 
c,hovendo-nos fortemente «-toda a tarde. 

Dias 1, 2 , 3 , e 4 de Abril. 

Em o primeiro de Abril, viemos a fazer meio 
dia pouco mais abaixo da forqueta ; e pela tarde 
navegámos quatro Iegoas e meia, chovendo-nos to
do o dia, o que também succedeo ao seguinte, 
que andámos $ Iegoas. A três navegámos quatro le-
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goas e hum quarto, e paramos passado o primeiro" 
salto; e ao quarto depois de navegadas seis Iegoas, 
chegámos á boca do Pepiri onde estavão os commis
sarios. A distancia desta ao salto, em que ficou a 
marcha, seguindo as voltas do rio, he de 24 Iegoas 
e meia, e d'alli ás suas cabeceiras, que pela côr de 
suas águas, dizião os Paulistas conhecedores, e ex
perimentados nisto^devião ser de pântanos, fizemos 
juízo houvessem de 14 a 15" Iegoas. O curso do rio, 
encachonado entre elevadas montanhas, e serras as-' 
perissimas cobertas de arvores, que o cercão por am
bos os lados, he uniforme em arrecifès rapidíssi
mos, e fundo sempre de pedras, deixando profundi
dade sempre nos intermeios daquelles, de modo que 
nas suas crescentes dará boa navegação. ,, .u.t 

1" 

Dias 5* e 6. 

Reconhecido pelos commissarios o diário an
tecedente , e confrontados os planos que presentárão 
os .geógrafos em que entre ambos estavão accordes, 
tratarão áquelles do modo de poder examinar o rio, 
mais adiante do que se havia executado; porém pe
la mesma relação, e o informe dos geógrafos, con
siderarão que para consegui-lo, era preciso huma 
demora mais larga, a qual soffria a falta de viveres 
que começavão a sentir os índios; os quaes pela na
tureza, e estreiteza das-balsas, não poderão" trazer 
os bastantes, e alem disto só se poderia lograr o 
reconhecimento da origem , em canoas muito peque
nas e ligeiras, das quaes só tínhamos duas, que le-
vavão muito pouca gente, a qual não era sufKciente 
para-os trabalhos de arrasta-las nos saltos, e de pi-* 
cada quando esta se fizesse indispensável, por nãò 
ser já navegável o rio; e muito menos se alguns in
fiéis os inquietassem na marcha. A' vista destes'em* 

Not. Ultram. V. 7.' 26 
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baraços e difrTculdades, resolverão conforme" o arti-
go VI. das instrucções particulares, baixar pelo Uru
gay, e subindo pelo Igua-su buscar o rio que po
desse unir com o Pepiri, para inquirir por aquelle a 
origem deste, que não se havia podido vêr por esta 

Jiarte; approvando esta parte da demarcação feita pe» 
os, geógrafos das duas nações; e em virtude delia 

reconhecerão como pertencente aos domínios de S. 
M. F . , todo o terreno que cahe ao oriente do rio 
Pepiri; e como pertencente a S. M. C. , o que se 
estende ao occidente do rio, segundo o artigo V. A 
alta serrania que por todas as partes nos rodeava, 
e cobria os horizontes, não dava lugar a poder-se ob
servar o Sol em seu oriente e occaso, para determi
nar a variação magnética; o que se executou valen
do-se dos ângulos, que a sombra de hum fio subtil fa
zia , cora o N. da bússola quando o Sol obtinha as 
mesmas alturas pela manhã e á tarde; e como este 
astro estava já mais distante do zenith ao meio dia, 
dava lugar o pé do quarto de circulo, a observar 
suas alturas meridianas, pelas quaes igualmente que 
as das estrellas se concluio a latitude com segurança. 

Não succedeo o mesmo com a longitude; por
que as contínuas chuvas, acompanhadas de furiosas 
tempestades de trovões e relâmpagos,, que tivemos 
durante a estação neste lugar, não havendo-se veri
ficado ,' que passassem três dias seguidos sem água, 
e mais que tudo a obstinada porfia das indispensá
veis nevoas, que começavão das 10 da noite para ci
ma, e ás vezes antes, alcançavão até depois de sa-
hir o Sol, que era pelas nove do dia, nos havião 
impedido o podella determinar, e havião feito inú
til o trabalho que continuamente se linha de regu
lai* o pêndulo, e preparar o necessário para obser
var as immersões dos satellites de Júpiter que na-
quelle tempo succedêrao. i 
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'Em a noite de <ç para 6, ainda que com o 
Ceo carregado, e nuvens passageiras da chuva do 
dia, se-pôde lograr a immersão do 3.0 satellite; 
porém discrepando muito entre si os tempos a que 
dão as taboas de Bradeley, para o observatório de 
Grenwich, e as de Cassini para o de Paris, pare
ceo não se devia fiar delia, em quanto não se tinhão 
cocrespondentes, de lugares conhecidos com que com
para-la ; e como por outra parte foi importante sa
ber a longitude da boca deste rio, tanto para situa-
la devidamente com o ponto principal da demarca
ção, quanto para conhecer melhor aquelle por onde 
se devia entrar, subindo pelo Igua-sú, se determi
nou apurar mais a paciência, e tentar se podia lo
grar alguma immersão do primeiro satellite, que ti
rasse em parte a duvida. Para este fim, não permit-
tindo a escassez de viveres nos índios demorar-nos 
alli todos, resolverão os commissarios, que ficassem 
os astrônomos das duas nações, com os instrumen
tos, viveres e gente necessária, a esperar até a do 
dia 27 , se antes não logravão fazer alguma boa ob
servação; e voltarem com o resto das partidas ao po
vo de S. Xavier, para dali passarem ao de Corpoy 
a porem nelle , sem perda de tempo os barcos, e 
mais aprestos que se necessita vão para a viagem do 
Pará na e Igua-sú. 

26 * 
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OBSERVAÇÕES. 

175*9. B O C A D O R I ° p E p I R I N O URUGAr. 

Da variação magnética. 

Ângulos que a sombra do fio fazia com o N. da 
agulha, quando o Sol obtinha as 

mesmas alturas. 

Ângulos da ma- Alturas apparentes do Ângulos da Variacft, 
nhá N.E. limbo inferior do Sol. Urde N.O. N.E. 

Alt. - 2 , *0° 05' -70 jo' 00 
2} 48 j8 50 00 
28 56 41 46 00. 
27. 19. 42 Ij 00. 

Meia entre todas. 

Limbos do Sol, Alturas mertdio- Latitudes. 
e estrellas*. n.aes apparentes. 

57 a o i ' 
J 6 41 
5 5 *o 
54 i f 

i } ° 47' 

M° 
*i 
M 
• 3 

8'* 

28* 00'' 
26 jO 
27 00 
27 00 

Jãareo dia 9. 

12 . 

2 5 . 
2 6 . 
JO. 

Março jo . 
Abril 2, 

6. 
1 1 . 
IS» 
16 . 

Limbo superior» 
^ De Pollux 

j De Poliu* . . 
a Procyon 

Limbo inferior. 
a Procyon . . 
JB De Câncer. 

Limbo inferior. 
I d e m . 
Idem 

a Procyon de Pol* 
lux . 

a Regulo . . 
Limbo inferior. 
Idem. 
Idem. . . 
Idem. 
I d e m . 

6?' 
49 
41 
57 
6-5 
5 7 
5 2 
60 

58 

46 
49 
57 
56 
54 
52 

» J2* 2 $ " 

45 17 
57 44 
02 0 4 
45 29, 
01 59. 
5 7 14 
42 14 
17 59 
45 43, 

19 II 
45 34 
"tf.. 2 0 

0 4 " 4 4 . 
1 2 4 9 

4 6 2 4 
2 4 2 9 

2 7 ° IO* 02:" 

OJ 1*. 

Oi 
04. 

51 
9-

o* 
5.S 
os. 

08 5» 

Sí 
09. 54 
o9 $6 
IO O» 

Q9- 33 
oí: 
44 

jjleia entre «s. 17 observações.. ai* 9- *ií' 
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De longitude. 

Immersão do *.° satel. de Júpiter observada 
com o mesmo telescópio e pêndulo , tem- Tempot no pêndulo. 
po carregado, e nuvens passageiras, a noi
te de 5 de Abril . . . i4 h } l ' 47", 

Meio dia observado a 2 de Abril por corres
pondentes do Sol, com 5 ~ h de imervar-
lo - . . . . » • 12 02 16 

Idem, corrigido por mutação em declinação. 25, 
Meio dia a 6 por correspondentes com 6 

horas de intervallo. . 11 51 40 
Idem corrigido . . . . . 49 
Donde se conclue foi a immersão em tem- Tempos verdadeiro** 

po verdadeiro. . ^ . 14 }8 50 
Em observatório, de G.renwich, segundo as 

taboas de Bardley , 18 20 2" 
Em o de Paris segundo as de Cássini . 1 8 1 8 5 c » 

De barometro e tbermometro* 

Poleg. LinR. 
jj- • Barometro. 26 j i A*s 2 da tarde tempo sereno-.; 

~ " Tbermometro. 1055 -J com muito calor. 
, Barometro. 27 2 4 A's 6 da manha com neblii-

Thermometro, 1015 i na , e fresco-

A maior altura a que subio o mercúrio no ba
rometro , desde o dia 8 de Março até o dia 3 de 
Abril, na mesma margem do rio-, foi a segunda , e 
a menor a primeira ; e suas mutações regulares 
erão de 2f> pollegadas, # linhas, á 27. 

A maior altura a que subio o liquor no thermo
metro foi a 1035*1 a 12 de Março, e se mantinha 
regularmente desde as 11 até ás 4da tarde em 1030, 
pouco mais ou menos. 

Em o dia 7 de Abril, depois de passada huma 
forte trovoada de trovões e chuva , se abaterão as 
tendas para marchar, e se acharão todas podres^ 
aao se havendo podido enxugar da água que lhes, 
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vinha das nuvens, e da que passada esta, recebiío 
das folhas das arvores de baixo das quaes estavão 
armadas, tanto por não haver terreno descampado,-
como por defender-nos dos ardentes raios do Sol.1 

Ao meio dia sahimos da boca do Pepiri, e sem em
bargo das muitas chuvas, como estas pelo commum 
vinhão de N.E. , e N .O. , achámos o rio Urugay 
com menos água das que tinha á hida, de modo 
que encalhavão as canoas a miúdo, ainda buscando 
os canaes do meio para passar os arrecifès, e em 
hum dos que estavão immediatos ao salto, entrarão 
golpes de água nas canoas, que nos moihárâo a to
dos, e obrigarão a mudar de roupa. 

Em os três primeiros trajectos de terra, se ar
rastarão do modo que se fez quando subimos, e no 
quarto em que estava a. pendente, se poz huma reu
nida com que baixarão suavemente, ainda que algu
mas rompendo os cabos se precipitarão; mas não 
desviando-se do caminho cahirão na água, e torna
rão a surgir , sem haverem padecido. Não se pode
rão acabar de passar todas este dia, e as que fica
rão acima ofizerão ao seguinte, que estando promptas 
bem cedo continuámos a navegação. Algumas canoas 
seguirão o meio do canal, cuja rapidez as levava 
como huma setta disparada, e as poz a breve espa
ço na boca do rio Yaboti, d'onde esperava a gente: 
que havia ficado. Immediatamente se começarão a 
formar balsas das canoas que vinhão soltas, em cu
ja obra se gastou o restante do dia. Em quanto es
távamos em o Pepiri, se foi por ordem dos commis
sarios reconhecer o rio Yaboti que á hida havia pa
recido considerável por sua boca ; 'porém não se pode 
navegar mais de três quartos de legoa , aos rumos 
de N. , N . hum quarto N.O. , N.E . , hum quarto 
S.E., E. hum quarto N.E., e N.E. hum quarto E», 
por causa da sua pouca água, e muitas pedras de 
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que se compáem seu fundo e margens *, e ainda nes
te curto espaço se passarão y arrecifès; e a joo toe
zas da boca, na volta que de N. hum quarto N.O., 
faz o rio a N.E. hum quarto N., se vê huma ilhi-
ta encostada á banda oriental, onde he mais eleva
da a serra, que pelos dois lados cerca sua madre. "" 

Outra furiosa tempestade em que os raios anda
rão bem iramediatos, e a chuva começando á meia 
noite, durou quasi toda a manhã do dia seguinte <?; 
o que nos obrigou a sahir perto das doze, é nave
gando pelo meio do rio, onde se buscavão os ca-
naes para passar os arrecifès, se fôrão observando 
cuidadosamente os rumos, distancias e rios, que des-
erabocavão para ratificar o plano, que se havia le
vantado á hida. Ao anoitecer paramos defronte do rio 
Ipahucaráy , com perto de 5" Iegoas de navegação. 

O dia 10 navegámos alguma cousa, mais de 6 
Iegoas, e o dia 1 1 , paramos no terreno que occu-

{>ão os índios infiéis que em maior numero que á 
lida sahírão a fallar-nos, e chamavão com não me

nos efficacia e gritos; porém como não havia á mão 
cousa que se lhes dar, nem possibilidade de os en-. 
tender, continuámos nosso caminho o que visto por 
elles, hum como com certo gênero de desafogo, dis
parou huma frecha á ultima balsa Portugueza $ a 
qual pela distancia em que se achava , não fez effei-
to. Ainda nos seguião parte delles, quando appareceo 
huma anta no meio do rio, e como a gente estava 
anciosa de carne fresca , da qual havia tempo care
cia , remarão com as canoas para ella , e cercada se 
matou a balasos, ainda que ella procurava livrar-se 
com freqüentes mergulhos, com os quaes se occul-
tava de baixo da água, por mais de 4 minutos, sur
gindo muito distante do lugar d'onde se havia sub
mergido. O primeiro tiro que ouvirão os Infiéis 
lhes avisou o zunido da baila, que arma era aquel-
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Ia ,.-para fugirem precipitadamente ao asilo do seu 
bosque não tornando a apparecer. 

Andarão neste dia 8 Iegoas e meia, e se parou 
defronte do rio Gucrayminim. 

O dia 12 se fez meio dia, e também noite, na 
ponta immediata abaixo do salto de JVIbutiay ha
vendo andado perto de $ Iegoas somente, por espe
rar as balsas ; que passarão com trabalho os arreci
fès , pela pouca água , e huma não pôde chegar até 
o amanhecer do dia seguinte, em que se continuou, 
e andadas 7 Iegoas e hum terço, se parou perto do 
rio Ibiraú. O dia 14 navegámos pouco mais de 6 
Iegoas, e chegámos a dormir á capella de S. Luiz. 
Os arrecifès deste dia se salvarão com menos felici
dade que os antecedentes: no de Iniay, que se pas
sou pelo braço de E . , onde as ondas erão fortes,' re
ceberão todas as canoas alguns golpes de água ; mas 
no de Itapuá, que sempre nos foi penoso, ver talvez 
perigado alguma das balsas, se hum índio Vaquia
no, que vinha em huma dellas, não as houvesse en
caminhado por entre as ilhas , onde havia passo se-

Suro* 
As canoas que hião por diante ignorando aquel-

le , seguirão o canal da banda occidental, pela qual 
havíamos passado á hida, e em seu salto se virão 
quasi viradas as do commissario, e geógrafo Hes
panhol, em parte d'onde com as ondas e corrente, 
se temia por muito difHcil, que ainda os bons nada
dores houvessem podido salvar a vida; porém livres 
deste grande risco, que poderia haver sido funesto, 
sahírão com as canoas cheias de água e os papeis, 
livros, e mais cousas que nellas vinhão, que foi pre
ciso deterem-se para secca-los. Finalmente o dia i( 

ás 8 horas da manhã chegarão ao porto de S. Xa
vier. Todo o anhelo, e anciã da vista, era estender-
se para os descobertos campos, em que livre de obs-
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taculos podessem desafogar o animo da comprehen-
são a que os enredados, e sombrios bosques, o ha
vião cercado por mais de dois mezes, que nos obri
garão ra empregar na'viagem as dificuldades e em
baraços, que diariamente se hão referido, ainda que 
a distancia até á boca do Pepiri seja somente de 41 
Iegoas. 

Com a idea de continuar embarcados até aopas-
so da Conceição, sem mais demora neste 1 povo, 
que a precisa para recolher os trastes que havião fi
cado nelle, se deixarão carregadas as balsas, e se 
enviou huma canoa com alguns,índios, que reco
nhecessem ps arrecifès que ha no entremeio, para 
sahir da duvida que pcçasiorçaya a discórdia dos Va-
qui**,nos, dos quaes huns asseguravão estar muito bai-* 
xo, para que estas podessem passar com a carga, e 
outros davão por segUro o passo. Voltou aquella 
com a noticia de que só descarregadas podião nave
gar; pelo que resolverão os commissarios que os dois 
geógrafos fossem á ligeira pelo rio levantando o pla
no , e seguir por terra com os mais officiaes e tropa, 
•dando-lhes a esta descanço da fadiga passada, o tem-

Í
o necessário para;-habilitar os carros e carretas, que 
avião -de servir para o transporte das equipagens, 

e resto de yíveres até o povo da Candalaria. Cora 
esta determinação sahírão os geógrafos o dia 20 em 
duas balsas ligeiras, e passada a chuva que houve 
os dias seguintes, marcharão os commissarios; e a 
23 fôrão dormir ao povo de Santa Maria, do qual 
no dia seguinte passarão ao da Conceição onde es-* 
perayão os geógrafos, desde o dia 22; que cada hum 
apresentou ao seu commissario, o plano que havia 
levantado daquella parte do rio, com o diário se-* 
guinte...;,,;. 

Not, Ultram. V. 7/ 2? 
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Dia 20. 

Sahimos do povo áe S. Xavier pelas 3 :ds:hfr 
de, e navegando a S.E., fica arrimada á cos-ta occi
dental huma pequena ilha. Volta o rio a S., e no 
principio desta direcção recebe pela banda oriental,» 
pequeno rio Aperiy. A distancia de perto de meia 
legoa deste, e mertòs de'dois terços db povo, lhe 
entra O rio Yacarépòya-guasú na direcção de S.O», 
e na de O. , a menos de !m*m quarto de legoa, rcee--
be o Yacarépoya-minin-Tenfre ambos pela mesma'ban
da oriental; e no-erttre-meío dellès se vê^hum monti-
nho não alto, coberto de arvores què-he o Ultimtf 
que se "distingue^ Tela banda occidental se vê outro-
montinho alto perto do povo, e na direcção de 0. 
N.O. entrão dois pequenos arroios sérn nome. Para
mos immedíatos ao segundo, havendo andado per-*1 

to de huma legoa. 

Dia 2r. 

Continuámos a navegação a N.O. hum quarto 
O», em que pela banda oriental na distancia de hunr 
terço de legoa do ultimo rio lhe entra o Manda**, 
e encostado á mesma margem seguertr três iíhitas 
baixas, e pela opposta outras mais pequenas, âs-
quaes passadas se encontra, na direcção de7O.N.O., 
o arrecife chamado Itapeittí, no fim do qual a 
pouco mais de hum terço de legoa do antecedente, 
recebe pela banda oriental o rio Iacá, e pela occi
dental três pequenos arroios. Volta o rio de O. hum 
quarto S.O., e S.O. hum quarto O. , a S.O. hum 
quarto S., a cujo rumo lhe entra pela occidental^* 
guarapucu , e continuando a S.O. hum quarto 0., 
comega o arrecife chamado Tapitangua-itú,. em qüe 
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rse vêm estender para o meio do rio duas ilhitas, 
não grandes, cora ou,tra menor entre ellas ; e no 
fim da ultima entra pelo mesmo lado o rio Jacayu-
bi distante do precedente pouco mais de hum quar
to de legoa. Segue-se depois outra ilha como de 
hum terço de legoa*de comprido e estreita, no meio 
da qual entra o rio Carumbey no braço oriental, e 
no occidental, por onde passámos, he hum conti
nuado arrecife, a que chamão Urucuagua-itú. Dis
tante,, hum terço de legoa desta, na inclinação que 
fflz Jo rio de S.O. .hum. quarto , S-, a O.S.O-se 
encontra ilha pouco menor, que pelos dois braços 
faz arrecife, a quem dão o nome de Tacaru.aréitd, 
pelo do rio Tacaruaré, que lhe entra no braço oc
cidental, na distancia de pouco menos de huma le
goa do Tacaruaré. Toma o Urugay a volta pelos 
rumos entre-meios, desde O. até S., e no principio 
desta direcção se vê o,primeiro passo do povo de San
ta Maria, e quasi no fira delia fica encostada á mar
gem occidental huma pequena ilha com curto ar-
-recife.'- Na mesma volta que faz a O.S.O. , recebe 
pela banda oriental, a mais de hum terço de legoa 
do ultimo, o rio Ijui, que he hum dos maiores, emais 
•consideráveis que entrao no>Urugay, defronte.! do 
•qual está o segundo passo de Santa Maria não dis
tante da boca do rio AnangtU, que deságua pela 
•mesma banda na direcção de O., do qual volta até 
S-E. hum quarto S., onde se encontra outro arreci
fe de bastante comprimento , chamado Piquipó-itú, 
e tres ilhas medianas consecutivas, que colhem toda 
a extensão delle, e se vêm mais arrimadas i banda 
oriental. Paramos na opposta no principio destearreci-
fe , havendo andado perto de 4 Iegoas e.trefi quartos. 

Ambas as margens estão bordadas de hum pe
queno bosque claro, detraz do qual se vêm campos, 
£ terreno plano.» 

27 * 
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Dia 22. 

Passado o arrecife do Piquipó, cujo comprimen
to he de mais de hum terço de legoa, entra'pelai 
banda oriental na direcção de S.E. hum quarto Si. 
o rio Aray, e voltando de S., a S.O» hum quarto 
O. recebe pela mesma banda, na distancia de perto 
de meia legoa, outro arroio sem nome, passado a 
qual se segue o arrecife também extenso Capirigua-
itú, do nome do rio Capiriguá, que entra pela ban
da occidental, em cuja boca se vêm três ilhitas pe
quenas , que correm na direcção de O. hum quarto 
S.O., passadas as quaes está o povo da Conceição,, 
fronteiro ao de S. Nicoláo-, oftde chegámos pelas 8 
horas dâ manhã, havendo andado perto de legoa"e 
hum terço, e pouco mais de 7 , desde S. Xavier',1 a 
este passo d'onde fomos por terra ao "povo.' Vistos 
estes diários, e confirmados os planos que cada hum 
dos geógrafos havia levantado, e esta porção poc 
sua parte, derão os dois commissarios por demar
cada , reconhecendo-a por lindeiro da divisão de li
mites, conforme o artigo V. do tratado; e para 
mais constante valer deste acto o firmarão no povo* 
da Conceição a 25* de Abril de 17$9. Considerando 
o commissario Hespanhol, que a viagem que falta
va do Paraná, e Iguasú devia ser larga, e que para 
levar menos consumidores de viveres necessitava gen* 
te costumada ao remo, e maneio das embarcações,' 
o que lhe faltava á tropa de infanteria que lhe ser
via de.escolta, determinou enviar daqui ao povo de 
S. Nicoláo a maior parte delia que não lhe era 
útil para aquelle fim, e supprir sua falta com gente; 
de Paraguay, que havia pedido ao governador da-
quella província, a qual armada ao mesmo tempo, 
*jue de escolta; podesse servir ao trabalho do rio $ 
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do bosque como os soldados Paulistas que fazião 
as duas cousas. 

O dia 26 sahimos da Conceição, e fomos ao 
povo dos Apóstolos , a'onde passámos ao seguin
te ao de S. José, e ao terceiro-chegámos ao da 
Candalaria, deixando no entre-meio destes dois úl
timos , cuja distancia he de 7 Iegoas, as capellas 
de S. Miguel e S. Christovão, que tem seus a-
pOsentos não incommodos para se alojar. O caminho 
todo he bom e plano, sem mais que huma peque
na serra j de pequena subida, não molesta , 'entre 
S. José, e a capella de S. Miguel; e os rios en-
tre-meios, ainda que penosos e arriscados r quando-
estão crescidos com as chuvas; porém de pouca a-, 
gua, e bom passo quando o tempo está secco, co
mo succedia na occasião que os passámos. Ainda 
não havião chegado a Candalaria todos os barcos 
dos oito povos que devião servir-nos, ós quaes vie-
rão neste e no seguinte dia, tão mal dispostos, 
que não oíferecião Commodidade para que nelles 
podessem hir os commissarios, e mais olficiaes, e 
só estavão próprios para que nelles navegassem os 
índios. Não obstante para se poder levantar o pla
no do rio desde alli, e reconhecer os defeitos que 
tivessem os barcos, a fim de remedia-lo em córpósj 
se determinou fossemos embarcados, reparando-os 
o melhor que se podesse. A pouca carga que se 
lhes *-nietteo começarão a tomar tanta água, que fa
zia duvidar o poder seguir nelles sem risco; po
rém1 considerando a demora que havia em eompo*-
los, se poderia fazeF esta curta viagem, se resol» 
veo executa-lo. 

O dia 3 de Maio nos levámos do porto da 
Candalaria , e vencendo com os remos o impeto 
das águas, que era menor pelas margens, segui
mos arrimados ao oriental. Este dia e o seguinte, 
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se navegou sem novidade, ainda que vagarosa-neti* 
te; porque os aprestos dos barcos , e o cuidado de 
estarem quatro homens incessantemente esgotando-as, 
e particularmente o de Santa Anna, era que hia 
o commissario de Portugal, não dava lugar a mui
ta diligencia. Deixámos pela mesma oriental o rio 
Aguapey, o Igarupá, que porto do povo de S. 
Anna e o Yabcbiri, que também o he do Lpretôj 
com outra porção de canhadas ou arroios pequer 
nos; e pela banda occidental o passo da Trindade, 
pouco mais abaixo de hum arroio grande. ,,„ 

Ao terceiro dia chegámos ao passo, e porto 
de S. Ignacio Minira a fazer meio dia, e sahindo 
ás duas da tarde para continuar, a pouco espaço 
cresceo tanta água no barco do commissario de 
Portugal, que não sendo bastante todo o esgote 
que a gente lhe fazia, foi preciso arribar ao mes
mo porto, antes que se fosse a pique; e descarre-
gando-se logo, e puchando á terra se reconheceu 
ligeiramente, e compoz de modo, que podesse a-
guentar até Corpos, onde contávamos chegar era 
hum dia. No dia 6, ás. 3 da tarde seguimos a 
marcha, e ao seguinte houve huma grande trovoa
da de vento, chuva, relâmpagos tão fortes, e cora 
tal escuridade, que até aqui haviamos tido, a qual 
nos obrigou desde pela manhã, a ganhar a boca 
de hum arroio para assegurar os barcos, em quan
to durava a fúria do vento, e das encrespadas on
das que esta fazia levantar no rio; e porque durou 
ioda ,4 tarde, e pane da noite, se andou pouco, 
e deu não pequena moléstia o poder-nos resguardar, 
e igualmente a carga dos barcos, que passando a 
chuva os couros podres das toldas, augmentava aa-
gua que os ditos tomavão; de modo ,que toda a 
noite se passou em esgota-las, sem que nove ho
mens .fiassem bastantes para evitar a que vertia o 
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de Santa Anna. Pela banda orieiMal deixámos as bo* 
cas de três arroios grandes, e passada huma ponta pou
co mais abaixo, da que se vê na banda opposta ou
tro passo do povo da Trindade, onde se encontrão 
avançados huns paredões de pedra elevadissimos, 
termo daquelle'ramo da serrania que dissemos no 
principio, acabava no Paraná; os quaes parece cor-
toy a natureza, a prumo, para darpasso a este rio, 
terminando-os em três picachos prominentes, deixan
do lugar ao curso do rio Ybay e Iguaú immediatos 
entre si, offerecendo logo á vista outro altíssimo 
penhasco igualmente escarpado, o qual fôrma cume. 

O dia 8 que amanheceo sereno e fresco, pro-
séguimos,' e a pouco mais de huma' hora de navega
ção , teve O-bote da Candalaria a fatalidade de ha
ver-se fundido, pela in-pericla^des índios, ao que 
contribui© o não entenderem ^0"que se lhes manda
va, nem o poderem fazer com a promptidão que pe
dia o caso, havendo de ser por meio de interprete. 
Ao passar huma corrente entre huma ilha baixa dè 
pedras, e a terra firme, cuja ribanceira escarpada 
não permittia sirgar, a rapidez daquella repellio o 
bote, e o piloto em lugar de deixa-lo hir com á 
corrente ^voltou a proa para terra-, com o que deò 
lugar a que 0 mastro, ou o páo cia -vela,» se enre
dasse nos ramos salientes de hüma arvcre; ao mes
mo tempo que dois índios se deitarão á água, e não 
podendo tomar pé se pegarão"'ao bordo, e fazendo 
esforço para ganhar de novo o bote, o acabarão 
de inclinar de'modo que bebendo água por todas ás 
partes, se foi logo a pique. CoíUb na cccasião estava 
o rio muito baixo, a profundidade que alli havia 
não foi tanta que podesse cobrir a toldinha, cuja 
fortuna'salvou o commissario de Hespanha, e ao 
religioso capelíão que vinha com elle, os quaes não 
tendo fora da água mais que a cabeça, pcdérão rom-
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petido os touros ~q«é serviáo dé coberta'á câmara 
por onde. os tirarão.soccorridos e livres do naufrá
gio em que por não saber nadar, e estarem serra
dos sem liberdade de sahir, haver perecido sem re
médio , tendo o rio mais hum palmo de água. To
dos molhados passarão a outro bote, que veio era 
seu soccorro, no qual os provêrão de alguma roupa 
para mudarem a de que çarecião,. por estar a sua 
toda debaixo da água; e saltando era terra na ilhi-
ta pozerão o primeiro cuidado em livraT a papelei"-
ra que continha o tratado,-instrucções, mappas,.diá
rios, livros e mais papeis que contavão esta porse-
gunda molhadura; tudo se tirou em hum,miserável 
estado; e para que podessem ficar de algum modo 
serviveis, se pozerão a seccar em quanto se.alijava 
o bote da restante carga, para que podesse surgir.-
A maior parte dos viveres e roupa de vestir^ rnetti-
da por mais de duas horas no fundo do rio ficou 
perdida, e para que tivesse todos, os aggregados de 
verdadeiro naufrágio, dcsapparecêrão também algu
mas a.lfaias de prata,, que vinbão servindo á mãq. 

Em quanto se estava nesta manobra, se deo a-
yiso por terra ao povo de- Corpos do qual distava)-, 
mos huma legoa, que logo enviou hum barco e duas 
balsas, para conduzirem a carga. Por este accidente 
paramos em huma capella do mesmo povo, que es
tá sobre a ribanceira, na distancia de meio quarto 
de legoa, onde se passou a noite, 

O dia 9 depois de haver deixado na banda oc
cidental, a boca do rio Capiguari, e por entre am
bas vários arroios pequenos, chegámos ás n horas 
ao porto de Corpos, e dada providencia para que 
se descarregassem os barcos, e conduzisse a carga 
ao povo, que dista perto de meia legoa do,rio, pas-
samos-nos a elle; O máo estado que se tem dito ti
nhão áquelles, pedia huma composição, que podes-
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se ser'durável , e não nos aventurasse a hum traba
lho irreparável, em desertos sem recurso, especial
mente quando não havendo-se reconhecido as cabe
ceiras do Pepiri, se considerava a viagem mais dila
tada d o que antes se cria ; por esta..bausa ordenarão -
os commissarios se puchassem todos e encalhassem, 
para?que se lhes-, fizessethuma crena firme, e pro
porcionada, ao tempo que devia durar, e ao rio por 
onde se devia fazer; a navegação. Começado o tra
balho, se achou o de S. Anna que era o maior de to-« 
dos, t ão : velho, e suas. madeiras tão podres., que 
era preciso., ou dèsfazelo ou construilò quasi de.no
vo ; e elegendo-ise o primeiro.pòr mais.-breve^ o sup»-
prio seu povo com outro bote pequeno ,1 que tinha 
menos que reparar. Não era muito melhor a dispo-
çaó -em que estavão os do Loreto, <e S. Ignacio*-mi-* 
nim; -porém não lha via modOde pode-los ratificar, 
nem:de passarmos sem eltes; te não . tendo ai nda-OS 
que necessitávamos, foi preciso fazer-lhes huma renova
ção quasi total , mudándof-lhes curvas, cintas, tala-

/•barrdões, chaves, muita parte do taboado, e pondo-
lhes câmaras em-que os officiaes que hi-ão trabalhan
do , q podessem fazer com menos i-ncommodidade»; 
e alguma defensa do Sol e chuvas' ; fazendo.-lhes 
também novas toldas de couros, paira resguardo da 
carga .e vogadores. 

A crena destas embarcações he .de muito pou*» 
co custo; porque em lugar de estopa , usão das fo
lhas de huma planta QU herva silvestre,' commua 
nestes bosques, muito,parecida a ananazeiros ou pU 
nhas , como chamão os Hespanhoes , .em-outcas 
partes lhe dão o nome de pinhoela, e aqui no Bra-
zjl de Caraguatá, a quai pisada.ou machucada., 
forma.fibras estdpósas, das quaes se servem para o 
dito ministério. Para cobrirem, e segurarem esta, 
como se faz com o breo, se servem de sebo dêrreti-

'Not. Ultram. V 7° 28 
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do, ttirstrafado e oonglutiaado, com cinza de ca
pim fino , que impede bastantemente o ingresso das 
águas-; e sendo de. pouca duração por sua natureza,; 
o he muito menos pelo que a eileá açodem os peixes, 

.sem embargo da mescla que se lhe póe de cinza 
para que lhes seja menos grato. 92 -"•-..*«•• u-, 

•i( Do mesmo modo com pozerão os Paulistas^© 
melhor que perraittio seu feirio informe, oito canoa** 
das menos más que havião^i para. que levando cad* 
barco a sua podessem ter soocorro em algara tra
balho, e ainda que se procurou escolher* as media-
nas, para pode-las arrastar no salto do Igúasú, se 
acaso suas margens dessem lugar a fazéloy foi.pre
ciso, á falta destas, levar duas grandes. 

Pelo uso que no Urugay, e na picada: do Pepi
r i , se fez das facas de mato que tínhamos, se ha
via visto que pelo seu feitio, e falta de aço, erão de 
pouca, utilidade,, e dava©-muita fadiga .aos traba
lhadores, lastimando-lhes as mãos; e como aó dian
te havíamos de tornar a precizar dellas, se manda
rão fazer outras mais commodas, e bem calçadas 
de aço, para que podessem facilmente oortar o pe
queno mato, quebe preciso destruir nas picadas. Junta
mente se forjarão huns ferrões ou pontas de ferro, 
com seus ganchos, que mettidos nos botadores.se 
podessem firmar melhor nas pedras do fundo, c 
•quando fosse necessário seguFar nos ramos com os 
ganchos. Finalmente considerando que havia ser 
preciso fazer canoas no Iguasú, e outros rios por 
onde se houvesse de navegar;, se prepararão enchoz, 
.goivas que podessem-servir a este fim. 

No dia I& chegíírão 23 Paraguiys,, e hum ca
bo betn armados, os quaes; a pedido do commissa
rio-Hespanhol, enviou o Capitão General de Para* 
guay, para o serviço de sua partida. 
-i:. Estes que havião sahido da Assumpção ao pri-

fíít 

http://botadores.se
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-*meívü do**mez,'ívlerão por terra' até ao povo da 
'Trindade, do1 qual pa**saVão':aeste em hum bote, 
que se fez deter por não serem bastantes os que al
li tínhamos, e tratando-se'logo-dc sua Compozição, 
se executou o mesmo com-outro barco dâ Cátidala-

íria , que conduzio aos dois"1 astrônomos que havião 
ficado no Pepiri,*'os quaes chegarão nq dia 26, não 

'havendo podido lograria observação que se deseja
va , pela contumacia dos máos tempos, e diárias ne
blinas que tiver&o até 27 de Abril que> se voltarão , 

t-logrando somente o repetir a observação demais 
•algumas alturas meridianâs ( do Sol. & Não era só no 
Pepiri a -renitencia das nevoas,? senão também que 
alcançava© -freqüentemente a este povo; e como mais 

'avançado-1 o Inverno ^tardarão muito mais em dissi
par-se,* e houve vez que era todo o dia cobrirão o 

-Sol. 
Em»o dia 30 do Glorioso S.Fernando,•'cora 

v~o motivo de celebrar os de S. M. C., fez seu com-
ihissario huma reverente e fiel demonstração^de seu 
júbilo, com missa- solemne, e Te Deum Laudamus, 
que entrou seu capelíáo com a musica do povo e 
triple descarga de Mifonteria*-da sua tropa, honra 

íque fez igualmente a de Portugal. Depois desta fun
ção, a que, além !dos officiaes das duas nações, assis
ti© o cabido do povo de ceremonia , e multidão de 
Índios e índias, attrahidos da novidade que lhes 
causava esta nova festa', a que não estavão Costu
mados a solemnizar, epela mesnva causa se procurou 
maior apparato, servindo-se huma delicada mesa era 

< que^ com accorde de regosijo se renovarão os desejos 
da saúde, e prosperidades de novos annos. - o 

O cabildo teve sua comida , a que chamão Ca-
nígua-sd do mesmo modo, que se faz na festa do 
Santo do povo. No dia 6 de Junho em que se ce
lebra] e cumpre àínnòs S.M. F. fez" seu commissa-

2« * 
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fia igual demonstração; da sua fidelidade, oe respei. 
to a seu amo, com o maior esplendor, e reciproco 
júbilo de todos,, 
o Em quanto se- trabalhava.:incessantemente no 
apresto das embarcações,- para- o que dérão. os PP. 
•os auxílios que se lhes pedirão, se preparação^aiub*?*» 
os viveres, q,ue se reduzirão a maior parte, aleg-jmesie 
ainda que se havia feito de antemão provisão decarrie 
•charqueada, foi em menos quantidade pelo receiode 
que entrando os calores se secasse demasiadamente;, 
e com a humidade própria destes, «emperamewtosa-
codisse a ellã'a poühhá , e a consumisse como havia 
succedido,- no que se di-spoz pára a viagem do Uru
gay,. q-ue por estas causas se perdeo grande parte, 
e se poz incapaz de- se comer. 'GompQstos-xis. barcQs 
se dividirão, a 4 por nação, QDÍU igufllinumeí© de 
canoas;, mas vendo-se que não cabia nelles toda a, 
provisão,, que*se,considerava pecessarífa para os ín
dios que hiã.o, se ti mou entre ambos outro barco 
que levasse o pertencente de cada partida, éseguis
se a alcançar-nos no salto,do-Igua-su. rr..>*> ; <: 

j n. Entre os I-ndios destinados ao trabalho, pareceo 
(ainda,que inteiramente inúteis para elle) levarihuís 
Guayánas extra hidós^ dos .'bosques , que havião neste 
povo, paFa que se, como glles nos asseguravão(,. en
contrássemos no Iguaçu índios de sua nação, servis
sem de interpretes,. a fim de podermos com o aga
salho, e o attrac.tivo de. algumas dádivas de *ou*«'je 
chucherias, que elles estimão, tirar-lhes noticias de 
seus paizes, e dos j-ios que desejávamos *. esperanças 
em que se fundava a maior brevidade da. viagem,. 
e algum conhecimento do terreno», >-;-• *M 

No povo de Corpos se determinou com repe*-
tidas observações de ,sol e de estrellas,. á latitude de 
27° 7 49"'•- Ofiiu^ ,.'a \Yi .ovoq- oL 

A variarão, magnética de 12° J J ' 27". Obsec* 
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vbu-se também huma immersão do primeiro satellite 
de Júpiter o dia 13 de Junho ás. n h $' 24" de tem
po verdadeiro. 

, No dia 20 de Junho pelas i r horas da manha 
começámos a navegar, seguindo a costa oriental do 

. r io , pela qual foi acompanhando aos barcos j gran
de multidão de índios de ambos os sexos até; o rio 
Moricarà, que lhes embaraçou o pas se 

á r a m o s a três quartos de legoa-de distancia^ 
d'onde se distinguia com claridade o povo, e deixá
mos da mesma banda a boca do rio Yacanguasü'9 

que estendendo-se ao interior , termina , por esta 
parte as chácaras dos índios. Ao terceiro dia dei* 

.•jcámós pela banda occidental, aperto de5- Iegoas 
• dopovD a boca doí rio Pirapopó: traz sua origem 
das-rvertentes da serrania de Casapá,. e corre preci
pitado por saltos e arrecifès, com profundidade.gran*-
.de nos entre^meios destes ,-t onde-abunda de peixe^e 
nó seu ladoT septentrional tem hervaesv 

A-pouco menos de 3 Iegoas deste, : se encontra 
-pelo-oriente *a boca do rio Ibirayt, porto de huma 
pequena estância de Coi-pos;* epela grande- abra que 
faz, se descobre a distancia no interior, campo limpt> 

.que foi o ultimo que vimos. A .quasi igual distancia 
deste, entra pelo occidente o rio jPirauyubi também 
considerável, e perto/ de sua boca r se virão .duas. 
cruzes q-ne dènotão a divisão- de. termos dos povos 

-de Corpos, e dejesusi: 
> ? Neste espaço entrão no-Paraná pelos dois Ia-

doso outres: vários rios de rmenos consideração, e 
muito a'miuda arroios já grandes, jã pequenos, que 
em quanto, tem dada lugar, o ponto- do piano se-
tem situado nelle». 
-*.-•**-I- Desde antes do Ibirayí, começa" a estreitar-se 
•mu^sensívelmeatE* o r io, e são?mais repetidas^1 as 
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correntes sirgando a gente por terra , por nã*o podtr 
rompe-las com o. remo. - u >•* •• Î Ü 

Anecessidade de hir encostado ás margens, pa
ra evitar a invencível força daquellas pelo ,meio, 
nos fazia'perder parte do caminho; porque encon
trando por alli os barcos com algumas pedras, que 
cobertas se levantavão sobre outras\ dando pouco 
fundo encalha vão freqüentemente, de sorte que para 
tira-las,' e -poder-proáeguir se lançava toda a gente á 
-aguaj para os suspender, e puxar ao mesmo tempo 
para traz, a fim-de que esta com o impulso daqud-
la força, o s fizesse, retroceder pelo mesmo caminho 
que havião entrado ; . e por esta causa he mais pe
rigoso e difficil de sahh* do risco vindo rio abaixe. 

O terreno das ribanceiras he elevado., e de dis
tancia em distancia com alguns montinhos, por en
tre os quaes correm os rios , e arroios. O dia 2** 
passado o rio> Caruguarapé,?que deságua pela parte 
oriental, encontrámos pela mesma três Índios infiéis 
que nos disserão os Guananas que trazíamos., erao 
também Guananas da Toldaria de Curiy, que esta
va dividida em vários ramos ou Cacycados. Os Gua-
raniz tem recebido delles algum damno, e dizem 
que são máos, e lhes fogem navegando pela banda 
occidental, pela qual os práticos nos levarão tam
bém. fNão obstante aos gritos e signaes, com que 
ehamavão e ofíerecião , hum cabaço de mel, chegou 
o barco do astrônomo de Portugal, que seguia a-
quella banda; mas só se contentou com vêr-lhes de 
mais perto a figura , sem poder-lhes entender- o que 
dizião. Do lugar onde paramos se enviou huma ca
noa, cpm os que tínhamos de sua nação, para que 
lhes falassem , e attrahissem com algumas dádivas 
que lhes enviámos, e no fim de huma larga confe
rência , voltarão:sem elles dizendo que a grande re-
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pugnáncia,lefue tinhão para vir onde estávamos, eraT 

porque alli vinhão padres aos quaes temem. i. •, .-. 
He crivei que os muitos barcos,] figuras,tcôr e 

vestidura das gentes que vinhão no que chegou, a 
elles, os amedrentasse também. Elles pedião - sofaén-*.' 
te roupa, e verdadeiramente era o que mais necessi-
tavão; porque estavão de todo nus. Não são bran
cos, e bem formados, como os do Urflgay, senão 
da côr ordinária dos índios; mal feitos e cambaios, 
ou de pernas muito delgadas, pouco direitas-, e o 
andar torto, raettendo as pontas dos pés para den
tro, j . 

Semeao milho, e nesta occasião se achava a 
maior parte delles na sementeira, da qualvoltão pe
lo verão á margem do r io , que neste tempo abunda 
grandemente de peixe, que o pescão com arco e fre-
ehas , tjue são as suas armas. Esta noite de 25" se: 
observou'a latitude do acampamento de 26o 4}'>3$", 
hum terço de legoa abaixo do rio Tembey, que deságua 
pela mesma banda occidental, distante £ Iegoas do' 
Pirayubi. O rio Tembey he memorável para osGúa-; 
raniz, por causa da perda que há annos atraz ti verão; 
de fronte, e immediatos á sua boca de húma balsa 
carregada de herva, sem que nenhum dos que a con-
duzião podesse escapar, para que referisse como foi 
o caso. Os índios propensos sempre ao prodigiosa, 
O-attribuem a algum animal marinho, que vendo o 
fogo que vinha nella a submergio, porém he verosi-
mii , que algum romoinho daquelles repentinos , .que 
já aqui os ha, ainda que não tão freqüentes, ou al
gum descuido dos que vinhão dentro nella , occasio-> 
nasse a submersa©, e ficando todos debaixo da mes
ma balsa, com a grande força da corrente, lhes im
pedisse o poder valerem-se da sua habilidade de na
dar. Seja qual for a verdadeira causa deste acciden-
t e , de que fórao testemunhas os Índios de outros 
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barcos que a acompanhavão, que a virão Submer
gir de improviso, sem poder-lhes darsoccorro, he 
certo que elles tem cobrado grande temor a este. pas
so e o evitão buscando a banda oriental , sem 
embargo das pedras que nella ha occultas, nas quaes 
as nossas embarcações guiadas pelos Vaquianos, dêi 
rão seus golpes, e algumas por causa deHes tomarão, 
água. 

O dia 26, paramos passada a boca do Para-
nãy-guasú rio grande, que a duas Iegoas e dois ter
ços de distancia do Tcmbey , deságua pela banda 
oriental por duas bocas, das quaes a septentrional 
he larga, formando barra de arêa^ que neste tempo 
estava" patente. Este nome que quer dizer Paraná» 
maú, se lhe poz porque defronte, e mais acima del-
leha no grande Paraná, que corre muito estreito e 
rápido, perigosos romoinhos a que chamão Jaybu* 
rú, que. vale =ò mesmo que rio-revolto;. e são três 
pedaços bem máos que passámos á sirga... O rio era 
todo este espaço não tem ribanceira , senão dois pa
redões que se elevão com bastante declivio por en
tre os quaes corre, deixando- entre sua falda, ea 
superfície da água alguns espaços .de arêa, e mais 
comraummente de pedra negra. Desde a metade, ou 
terço rde sua altura para cima, começão as arvores 
entreveradas, daquellas canas grossas a que chamão 
Taquaras, que fazem cerradissimo e áspero o bos
que de toda a extensão do rio, cujo arvoredo não 
he muito alto. 

A duas Iegoas se encontrarão duas restingas, 
quasi fronteiras de pedras planas, e cobertas de hu
ma herva, ou capim miúdo muito verde, que fazem 
outras tantas campinas agradáveis á vista. No arre
mate destas ha huma ilha como de 35-0 toezas de 
comprido, que também he de pedra, e terra muito 
alta. ; 
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-r Fôrma huma espécie de arvoredo coberto de 
intrincado bosque, ao qual chamão os índios lbiti-
gua-hú, ou Monte de pranto, porque em outro tem
po, dizem, o ouvião alli de animaes, cuja espécie 
não sabem determinar. 

A neblina que era freqüente e tão densa, que 
a muito curta distancia não se podia distinguir, nos 
iiupedia o observar, e obrigava muitos-jdias a sahir 
tarde, por esperar a <*ue se dissipasse, para levan
tar o plano, e evitar os golpes dos barcos contra 
as pedras; não obstante isto o do astrônomo Portu
guez deu hum tão forte, <"ue deitou fora hum rom
bo , e houvera podido perigar se entre as muitas pe
dras da ribanceira não houvesse deparado a fortuna 
huma enseadiníha de arêa a que pode chegar pronta
mente para concertar, e compor-se. A 6 Iegoas e 
hum terço do Ibitiguahú occorre o passo, e ilha do 
Pareha, temido com razão pelos índios. Este he hu
ma r.stinga comprida de pedras, que cobre^o fio' 
nas suas crescentes, e em seu extremo tem huma 
ilha alta coberta de arvores; e no seu braço orien
tal, pelo qual he forçoso passar, quando o rio por 
baixo não dá águas bastantes ao occidental, como 
neste tempo aconteceo, faz huns vórtices, e arreben-
taçoes formidáveis; ao que chamão os índios pane
las ; e para evitar sua fúria he preciso que vão os 
barcos encostados á mesma restinga ou ilha, enca
lhando a cada passo, com summo trabalho da gen
te que sirga. Ainda passado este ficao adiante ou
tras fortes, e repetidas correntes, que se vencem 
com o mesmo trabalho, e seria innavegavel o rio por 
sua rapidez, senão tivesse o abrigo de freqüentes 
enseadas, que fazem remansos raes, que em alguns 
correm as águas para cima com tanta violência , co
mo se fosse para baixo, causando-lhes esta força a 
grande abundância dellas, que com extraordinário 

Not. Ultram. V 7." 2í> 



peso descendo topão nas pontas das pedras que es
tão no fundo, fazendo retroceder as outras que eom. 
facilidade cedfm. para aquejla parte, pnde lhe»- faJtt 
este impedimento, seguindo' avesso curso até se tor-> 
narem a encontrar, com as que descem por ©ujra 
ponta iranaiediata, onde fazem as difficui!dades>, Es
ta noite que foi a de 30, se observou a menos de 
hum quarto de legoa, ao S. da, boca do rio Agvray, 
vtinim, a latitude de 26o 13' 17" ..> 

O dia 2 de Julho, se passou huma rapidíssima 
corrente, em que não parecendo se devia, fiar a sirga 
de hum só cabo , se ajuntou segundo, e toda a gen
te dos baçcos em terra ajudavão mutuamente, para 
vencer sua violência. Todo o dia se andou quasi com 
o,mesmo trabalho, sem mais avance que o de le
goa; e hum quarto. 

Em partes se Jevantavão de improviso huns 
ren?oinhos momentâneos bem perigosos; e immedia* 
*{0 á Canoa em que Jaia o commissario de Portugal, 
"•e- levantou hum, que sem embargo de nao apanhar 
direitamente em cima , a poz em grave risco, e sd 
apodeFdovalení.esesforço, com que remou agente pa-* 
ra aparta-lo do centro da arrebentação, evitou hum 
açcjdente que poderá ser sensível. Esta noite se ob
servou a latitude de 26o 07' 28'', na boca de hum 
i-io, que vai desenhado no plano com o nome de 
Itabó-mini, que lhe dão alguns índios de Corpos', 
e o de outros povos lhe dão d.ifferente ou nenhum. 
Esta variedade ou variação de nomes, que he ordi
nário nos rios de menos nota, chamando-os de hum 
modo. os de hum povo, ao mesmo tempo que os 
baufisão differentemente os de mais povos , e o que 
he mais particular, variando os mesmos de hum po
vo, segunda sua vontade o que p**odu*& huma confu
são , que redunda aos mappas em que se vé seme
lhante diversidade Nós nos havemos conformado 
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tom a nomenclatura dis que entrão no Paraná, com 
a dos índios Corpos, que não só o navegão mais a 
•miúdo, e são melhores práticos, senão que estendem 
sua navegação até o lagnari, a onde não chega 
nenhum dos outros. O dia 5 deixámos na banda oc» 
cidental o rio Itubiguasú: como a 80 toezas da 
sua boca, tem hum salto que se descobre desde o Pa
raná : sua altura pareceo de 8 a -7 toezas, despcnhan-
do-se por elle cora ruido considerável as águas, que 
em seu despenho fazem humas espumas mui bran
cas ; por Cuja causa lhe dão alguns índios aquellc 
nome, que quer dizer rio de Salto branco grande, 
o qual conservámos por sua propriedade; ainda que ou
tros o chamão já Mbaetebuy, já Tapiabebuy , Tu-
pia , Itum, e também Jaca, ao seguinte dia deixá
mos pela mesma banda o rio Itacaya, a quem dâ 
nome hum ilhote de penhas comprido e razo, a que 
acompanhãô outros dois mais pequenos,1 os quaes 
todos «stão. pouco mais abaixo do dito rio. A cima 
delle se vê huma cruz na boca de outro rio chama
do Taperabejá, dentro do qual estavão duas canoas 
de índios infiéis, e perto hum rancho desamparado 
tempo antes. 

Desde alli se descobre huma ilha comprida e 
alta , de pedra e arêa, coberta de arvores, chamada 
Paranambü-guasú', que dista perto de-8 Iegoas da 
de Pa ré há , è na ponta que faz voltando a N. , se 
determinou por altura meridiana do Sol este dia, 
4 latitudes de 2f 50' 20" O dia 3*,-paramos em 
outra ilha menor, não distante e de igual -qualidade 
chamada Paranambé-mint. Estas duas ilhas o são 
propriamente, quando estando o rio alguma cousa 
crescido, podem as suas agaas entrar pelos braços 
que as formão, cuja^ abras são bem patentes; po
rém neste tempo não trazia agoa alguma o oriental 
desta ultima, e ainda -que x\& parte inferior do oc-

29 * 
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cidental da primeira vimos fguas, a superior esta
va coberta de arêa, que impedia entrassem por en
tão as do Paraná, senão se filtravão por ella, o que 
apoiava, a noticia que davão os Vaquianos, de qu« 
neste entrava hum rio , que não podemos v.êr por 
virmos pelo braço oriental,,. encostados á mesma 
ilha. Na do.Paranámbú-mini foi preciso descarregai**, 
e compor 3 barcos, que tomavão muita água, por 
causa dos repetidos golpes que este dia, e os antece
dentes havião recebido, obrigando muitas vezes a 
força da corrente a dar sobre humas pedras y. quan? 
do se procurava evitar o encontro de outras. 

Estando nesta manobra , se descobria huma 
balsinha de duas canoas, que se conhece© ser de in
fiéis ;. e sem demora enviámos aos Guananas Chris* 
taÕs, para que assegurando-lhes que vínhamos de paz 
e amizade, os movessem a chegar sem temor, o que 
logo fizerão. vindo tão confiados como quem encon
trou , e reconhece© entre os nossos mensageiros 0 
principal delLes, hum irmão seu, e outros ao pai e 
irmão. Erão só seis os-que sevnos apresentarão cora 
intrepidez e desembaraço-, sem que a côr, nem os 
trages novos que rião, lhes causasse demasiada, estrar 
nheza, não obstante o seu maior cuidado, era a bal-
sinha , que nunca a. desampararão de todo y ficanda-
nella alguns em quanto, os outros saltarão á terra. 
Para acabar*-lhes de desvanecer todo.o receio, os ar 
gasalhámos, e dêmos de comer; no que se saboreí-
rão particularmente com o- sal, que lhes falta, e ain
da que se lhes dava, carne charqueada, não admittír 
rão, porque a caça lhes prove bastantemente da fres
ca, á qual ajuntãa milho, e outras sementes que se-
rneão. Seu idioma particular só era entendido de 
seus patriotas; mas todos fallão o,Guarani,, no qual 
disserão que já, sabião pelos índios, que havião hido 
a fazer herva., que devião, hir por suas terras huns; 
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homens brancos,-ie que havendo" ouvido desde seus 
-ranchos, as caixas que ao amanhecer tocarão a 
Dianna havião logo vindo aver-nos. Agradecemos-lhe 
sua boa vontade dando-lhes facas, barretes, e oi> 
trás chucherias, entre as quaes se lhes davão agu
lhas , qne não quizerão por não ter linhas, e hum 
com promptidão eg raça , dissse: já que lhe davão 
agulhas, lhe dessem também que coser com ellas. 

Sua figura e côr he regular dos índios, os o* 
Ihos vivos, negros e grandes, ainda que hum pouco 
espantados. O cabello cortado ao modo dos Incas 
no Peru, com coroas grandes feitas como as dos 
nossos Sacerdotes.* São mais modestos que os que 
até então havíamos visto, procurando cuidadosamen* 
te ..cobrir, ao menos o vergonhoso de seus corpos y 

quando não lhes alcançava a mais a roupa velha, 
que adquirem? dos Guaraniz,. em paga da ajuda que 
lhe fazem no trabalho da herva, e em. cambio dé 
seus legumes, e por meio destas permutaçóes lhes 
he conhecido o ferro que usãa em algumas lanças , é 
poucas linguetas das frechas que são suas usuaes armas. 

A medicina universal era suas doenças he ?a 
sangria que- sem> deter-se em buscar veia , a fazem 
indiferentemente em qualquer parte do corpo, que 
todos se virão sarjados, e manifestos os signaes das 
grandes incisões que- tinhão feiro.. 

Parece que este remédio, de que usão também 
algumas nações dot-Orenóco-,. o tem ensinado a na
tureza para desafogar-se dos ardores, que nestes cli* 
aias quentes occasiona a visinhança do Sol. 

Traziãa penduradas ao pescoço muitas veroni* 
cas, e cruzes de latão, que havião recebido dos 
Guaraniz,. e não lhes he desconhecido^ Deos; porém, 
o mais particular de tudo era terem nomes de San
tos r charaando-se o principal delles , Simão, outro 
Joaquim , e também havia Xavier e outros*. 
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<*•,'•<-' Não parece fora de caminho «uípeitar", que 
talvez haverá entre estes alguns descendente.*, da-
quelles pritoejros Christãos, que figurado da perse
guição dos Paulistas, transmigrados pelos annos de 
1632 da província de Guayra, onde se estabelece» 
rao as primeiras doutrinas , aos povos que Jioje exis
tem do Loreto, e S» Ignacio-mínim», que scfoi*maV 
rão daquellas tristes relíquias , das quaes alguns 
Neophytos não bem radicados na fé, não podendo 
tolerar a penosa maTcha, que se conta, ficasseí*. 
dispersos por estes bosques; e mesclados com os 
Guananas originários, ou possuidores do.paii , se 
conservassem em sua posteridade cmbrutècidjfíi al
guns vestígios de Religião ; nem com tão hons prin
cípios , e natural docilidade,aparece seria muito dif
ícil sua reducção ao grêmio de Jesus Christo, em 
que o maior embaraço estaria da parte de sua trans» 
lação aos povos distantes já fundados." 

Fallando-se-lhes sobre este ponto, com o corte
jo de seus irmãos que alli vinhão, e dos outros Ín
dios, só disserão que não querião hir para lá porque 
os padres açoutavão. 

Somente conhecião a boca do Iguasú d'ondt 
não havião passado , e não dêrão noticia, do rio 
Urugay e Pepiri, de quem nem ainda os nomes sa-
bião , nem ouvirão fallar já mais. 

Pela tarde que marchámos, nos acompanharão. 
hum pedaço, e os convidámc*» a que fossem vêc-
nos ao Iguasú, que ahi lhes daríamos roupa. Obser
vou-se a latitude de 25*" 55-' 33", pouco mais a cima 
da ilha do Paranambu-mini este dia 6. 

^ Ao seguinte tivemos hum pouco melhor nave
gação , e se deixou pela banda oriental o rio Uni» 
gay, cuja boca he quasi tão larga como o mesmo 
Paraná, porém immediata mente estreita, e mais quê 
a boca daquelle parece enseada deste. 



—23r— 

'; PeloVmesmo lado entrâo depois os dois pe
quenos rios Tabucay e Yatiç enas margens desfie? 
dizião os Guaraniz, havia porção de Infiéis dos 
quáes não vimos algum. Da parte occidental entra 
o rio Itatimini com dois saltos, o primeiro como> 
de 4 toezas de alto, immediato á sua boca, e o 
segundo menor, e pouco mais a cima; e os mais 
arroios neste espaço entrao precipitados cora salto» 
no paraná, que corre encarhonado. •.& 

Mais adiante*em huma volra de E. a N., faz 
o rio huma ponta sabida de pedras»grandes, Onde 
ha huma mais elevada, a que chamão já ltamem-> 
buy Itapuá, queJ quer dizer filho de pedra1. Dar 
parte oriental, cuja costa chamão Yaqfíanbe, se 
vê hum rancho com huma cruz, pêftencenfe aos 
índios do povo de Itapuá, e aberto hura caminha 
pelo qual sobem, a seu hervaí. Pela- mesma entra-
mais acima hum rio chamado Mbocay-glrasú, o 
não distante do Mini; que significa rio das espin
gardas; nome que dizem íhe impozerão, por hu
ma peleja que em outros tempos tiverão com aí**-
guns Paulistas a quem..matarão, c suas armas, co
mo inúteis para elles , por não- saberem, manejar y 
nem terem pólvora embala, as arrojarão' nelle. Pe
la mesma margem occidental, que se andou huras 
pedaço a pé-. sé descobrem freqüentes» profundida
des e cavernas, formadas em huns g-randes penhas
cos escavados cm figura espiral , ou de caracol, 
pelos quaes introduzinde-se com violência as águas 
nas crescentes, adquirem aquelle movimento verti
ginoso , que fazem os fomoinhos tão còmmuns era 
todo o rio. Esta noite se observou a latitude de 
25o 38A 26!', hum pouco mais de meia legoa abai
xo da boca do rio Monday. 

O dia 10, deixámos pela occidental na dis<-
tancia- de o Iegoas- e hum quarto do ParanambúV 
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guasú o rio Monday , o mais considerável dos que 
até alli havião entrado no Paraná. 

Sua boca que se médio geometricaraente es
tando bastantemente baixo , tem 78 toezas de lar
go , e traz sua origem das visinhanças das novas 
reducçôes de Tarumá. Não muito distante da sua 
boca tem hum salto cujo ruido se ouve delia, e 
nas suas margens habitão alguns índios da mesma 
nação, linguagem e caracter, dos que se acabão de 
descrever. Na distancia de hum quarto de legoa 
deste entra pela banda oriental o rio Iguasú, lin-
deiro da demarcação do qual faltaremos particu
larmente, seguindo a ordem de diarió, e dando 
*pr menor as observações, e cálculos que se fize-
rao, como se executou a respeito do Ürug".y e 
Pepiri; mas interrOmpendo-se immediatarpente seu 
curso, pela sua interposição do grande salto, que 
tem a 4 Iegoas da sua boca, se cortaria o fio da 
narração, que daremos mais seguida, depois de 
haver referido ligeiramente: as deligencias que se 
fizerão para vence-lo, e poder continuar a demarcai 
ção, águas acima delle. 

Assegurados pela constante, e geral asserção 
de todos os índios Vaquianos, de ser aquelle o I* 
guasií, cujas águas ao entrar, ainda que o fazem 
mansamente, e sem alguma corrente, repellem as 
do Paraná como a hum terço de sua largura, dis-
tinguindo-se por sua limpeza das hum tanto turvas 
deste; entrámos por sua boca que na occasião es
tava baixa. 

Conserva sua largura por espaço de mais de 
huma • legoa, d'onde começa a estreitar-se consi
deravelmente, e continua sempre diminuindo até 
o salto. As margens e fundo, no principio são de 
terra moile , que molhada faz lodo , e a ne
xos se vêm algumas pedras grandes e negras, at£ 



••-233 —• 

huma corrente com baxio, que dista perto deduas 
legoàs dá boca, desde onde segue já pedra; conti-^ 
núada , e algumas enseadinhas'de arêa. oStol 
VÍ.L. Além da penha unida que fôrma os paredões-,< 

entre os quaes corre o rio encachonado * co'm a altura 
de25- a 39 toezas, que se reputou tivessem, nao são-í 
cortados a prumo , senão com- alguimpequeno decli-
vei'i e .cobertos de arvores, que começão como aí 
quarta parte daquella,;, tem- nas margens,. que na-
baixa estão manifestas, porçãoi de pedra solta de dif-t 
fèrentes tamanhos e figuras. Segue-se ao.depois! ou
tro .largo arrecife que atravessa o rio, o qual I se 
passou,unindo os, cabos de todos os barcos y para» 
formar huma espia comprida, pela qual podessem. 
alar, não dando lugar alli-a pendente ribanceira a 
Jeva-Ia por elia. Os pequenos arroios,!que em nume
ro bem crescido entrãó. pelos dois lados do N. , , e 
deS., descendem todos despenhados pelos ditos pare
dões» O dia > 12, na «distancia de 3 Iegoas e hum» 
quarto da hoca do Iguasú, e pouco mais de huma 
de seu salto,- encontra tnos huma enseadinha de arêa 
ao pé de hurn arroio de^salío elevadíssimo, que des
água pela parte meridional, e sendo esta a paragem 
menos incommoda, para que sê  mantivessem os-bar
cos , que já navegavão-com muito trabalho e pe
rigo, se determinou fixar nella o acampamento; para 
d'alli tomar as medidas; convenientes para se con
tinuar a viagem, le passar as canoas , das quaes al
gumas que se adiantarão até vêr de distancia o sal
t o , [conhecerão lpgb que era insuperável seu passo. 

O dia 13, se enviou huma partida de seis sol
dados Paulistas e intelligentes, a examiuar cuidado
samente tudo o que.,offerecia o salto, se o terreno' 
contíguo á banda austral, que devião seguir, pro-' 
mertia trasladar por terra as canoas, e se o bosque 
teria páos grandes, de que se podessem fazer novas. * 

Not. Ultram. V* 7.° 30 
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"Aõ mesmo tempo,, seguindo as pedras da mar
gem, que por estar baixo o rio, deixava descober
tas, forão alguns officiaes reconhecer o mesmo sal
to, os quaes por sua altura, e empinados paredões 
que por ambos os lados .o cingem,;** assegurarão não 
ser por todo aquelle espaço,' possível o suspendes-lasi 

Não obstante isto , para tirar todo o escrúpu
lo na diligencia, se enviou no dia 15* outra partida, 
que internando-se hum pouco pela banda, septentrio-, 
nal fizesse nella o mesmo exame que pela meridio» 
nalo havia hido fazer''a primeira. Esta voltou na-
quella;<i tarde com noticias tão pouco favoráveis*, 
que não deixava^esperança de logro; dando por im
possível o poder-se arrastar canoas, pelo cortado, e 
áspero do caminho, que com trabalho,re; pegando*» 
ás ramas para não precipitar-se, havião podido-verí-
cer. Passarão mais adiante do salto ,k era que acha-' 
rão muito espraiado o rio, e em suas immediaçifes 
só havião arbustos', que as crescentes cobrião, e 
igualmente a huma ilha Baixa que virão em cima, 
e no interior do mato não acharão arvore capaz de 
poder dar canoa. A" vista desta difficuldadie; e con
siderada por outra parte a absoluta^ necessidade, 
que havia de fazer as novas; pois ainda que se po
dessem passar as que tínhamos, sempre erão poucas 
para conduzir os viveres mais precisos, e que na ma
nobra da sua construcção se havia de consumir al
gum tempo; e para não perde-lo de todo, determi
narão os commissarios, que em quanto aquellas se 
fazião. se adiantasse huma partida , que abrindo pi
cada pelo bosque, fosse em busca do rio Pepiri, 
que do sitio onde estávamos se considerava pelos 
planos, que havião levantado os geógrafos, distava 
27 Iegoas a S.E. a marca que naqueíle se deixou, a 
qual huma vez achada, ou segurados por outro ca
minho de ser o Pepiçi algum rio2 que enconfrasseJ* 



—235-— 

com seu curso ao S., subissem até suas cabeceiras, 
e dellas ás do rio mais immediato, que corresse pa
ra o N. , que precisamente devia vir ao' Iguasú, pa
ra o que logo que estivessem feitas as canoas, su-
birião as partidas a procura-los encontrar , e dar 
soccorro; fazendo para este fogos, que distinguin-
do-se de distancia, nos fizessem busca-los mutua
mente. 

Como o fim desta partida exploradora era só 
determinar-nos pela origem do Pepiri, o rio mais 
immediato a este, que desaguasse no Iguasú, para 
que com esta noticia, e seguro conhecimento , po
dessem entrar immediatamente por elles os demar-
cadores, se escolheo a gente mais robusta, e a cos
tumada ao bosque, para que podesse vencer seus 
embaraços, provendo-os de viveres para hum mez, 
cm quanto se lhes fazião novos soccorros, segundo 
se fossem adiantando. O dia 17, sahio esta partida, 
composta por parte de Portugal, dé 10 soldados 
Paulistas, índios precisos para a carga, e o sargen
to Antônio Barreto, que mandava toda a partida, 
dois cabos de esquadra , Diogo Barboza, e Francis
co Lopes, dos quaes o primeiro, como intelligente 
da bússola , hia encarregado da direcção da picada, 
pelo rumo conveniente que se lhes deu á vista dós 
planos; e da parte de Hespanha, de 8 Paraguays, 

-com hum cabo, que erão -de picadores, e igual nu
mero de Índios carregadores. ,\\? 

Em quanto voltavão os que havião hido reco
nhecer a banda septentrional, se fizerão em terreno 
alto, e nãò exposto a inundações, rarmazéns em 
que depositar os viveres, para pode-los registar me
lhor, preservar e destruir, segundo o pedisse a ne
cessidade.' Voltarão no dia 20 áquelles que se ha
vião estendido a mais de três Iegoas, sem perder de 
vista o rio que se espraia muito em cima da^salto, 

30 * 
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conhecendo-que o ruido de agitas que acima deste 
se havia ouvido antecedentemente, e se receava fos-
3e segundo salto, era de hum arrecife por onde po-
dião hir canoas. Nas immediações do rio acharão 3 
arvores de que se podião fazer aquellas, e davão por 
sentado, que no interior do bosque não penetrarão-, 
as haveria melhores para aquelle fim; e ultimameri'. 
te que o terreno não era máo, para arrastar as que 
tínhamos, huma vez subida a imminencia da margem; 
-porém para Jsto achavão grande difficuldade. nt> 
que nella havião visto, por ser pinhascaria escarpa-
ô!a, e cortada a prumo. Com estas noticias se enviou 
a reconhecer^ hum pouco mais abaixo do acampst-
-mento, huma enseadinha que parecia menos áspera, é de 
•pedras desunidas. Comeffeito se achou que com algum 
trabalho em separa-las, rebaixar o terreno, ecortaial-
gumas arvores que erabaraçavão o caminho, se poderia 
conseguir; o que logo se poz em execução. Das 8 ca*-
noas que tinhamos, huma por quebrada-, e duas 
por muito grandes, não erão transportaveis, e assim 
se determinou levar só as 5 restantes. A altura per
pendicular por onde se devião suspender era de 31 
toezas e 2 pês, e a disposição do terreno, e gran
des pedras delle, não dêrão lugar a se fazer a su
bida direita; pelo que era preciso para as encami
nhar, buscar vários ângulos, em cujos lados por não 
caberem as medianas tropeçavão, e davão não pe
queno trabalho, que se superou finalmente ficando 
todas em cima no dia 26» Além disto, era necessá
rio para que se podessem arrastar, abrir por entre 
o bosque hum caminho alguma cousa largo, cortan
do arvores, e rebaixando .em partes o terreno, es
pecialmente era £ arroios por onde havião atravessar,; 
porém executando-se tudo felizmente, se levárãolm-
ma depois de outra,'o espaço de 3400 toezas, ficaa-
do todas nas águas, superiores do salto, o dia 2$» 
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Concluída esta obra,- se começarão afazer as no
vas canoas, que erão precisas; porém sendo somen
te dois os mestres dellas, ainda que se lhes applicá-
rão outros que os ajudassem , não podião trabalhar 
mais ao mesmo tempo. 

O resto da gente se empregou em fazer no a-
campamento de cima do salto, alguns ranchos em 
qu« podessemos viver, e armazéns onde se deposi
tassem os viveres, que sehião conduzindo de baixo; 
para ter alli o mais necessário; e para juntamente 
formar nova sacaria pequena , proporcionada ao pe-
zo que hum homem podia carregar, se acommodasse 
bem nas canoas. 

Sendo a boca deste rio hum dos pontos prin
cipaes da demarcação, para se determinar com to
da a exactidão sua posição, se enviarão a ella os 
dois astrônomos, para fazerem as observações astro
nômicas convenientes, as quaes se darão em sua ta-
boa correspondente , e algumas medidas geométri
cas dos rios. A largura do Paraná defronte da pon
ta austral, que faz com o Iguasú , se achou de 
194 toezas, sua profundidade, ainda que se intentou 
sondar,,não se pôde saber exaetamente, porque a 
corrente levava o pezo, que não passava de 8 libras: 
não obstante como a hum terço de sua largura, se 
acharão 21 toezas de fundo. O Iguasú na sua boca, 
tinha 126 toezas de largo. Seu fundo nesta mesma 
parte, começa na margem com 6 pés, e no meio 
chegou a 45*. 

Subindo hum pouco mais acima augmenta três 
pés no meip, e chega a 48. Estas medidas fórão fei
tas estando os rios bastantemente baixos; porêra 
poucos dias depois, com huma chuva que, com não 
largas intermissões, durou desde o dia 3odeJulha 
até o de 7 de Agosto, subio o Iguasú sobre 40 pés 
perpendicularmente,' e inundou o acampamento que 
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tínhamos de forma , que não apparecia vestígio al
gum de que alli houvessem ranchos, em cima de eu-
jas cumieíras (ainda as daquelles que além da ele
vação do sitio em que estavão, crão por cima bem 
altos) nadavão os barcos; por cujo motivo se mu
dou o acampamento, para o alto onde se havião 
posto os armazéns, que estavão 10 toezas mais le
vantados , e pelo licho , e ramas seccas que estavão 
pegadas ás arvores immediatas a elles, se conhecia 
que também alli chegava a água, o que devera suc-
ceder quando ao mesmo tempo, que houver crescen
te no Paraná, haja também alguma no Iguasú, e 
que as abundantes, e violentas águas daquelle, de-
tendo então as copiosas deste, que não podem pas
sar do elevado salto, formarão no entre-meio hum 
lago de immensa profundidade, e não ha duvida 
que elevando-se as águas debaixo, a querer-se empa
relhar com as superiores se diminuirá consideravel
mente a altura apparente do salto. 

A 24 de Agosto que os ranchos, e armazéns 
de cima do salto, do qual seguindo o curso do rio 
distavão três quartos de legoa, estavão feitos, pas
sarão aquelle acampamento pelo caminho, que se 
abrio para arrastar as canoas, os commissarios cora 
os officiaes, e gente mais precisa , deixando no de
baixo onde ficavao os barcos, o commandante da 
tropa Hespanhola, capellão e cirurgião de Portugal, 
e a gente bastante para custodia, e resguardo dellis 
e da parte de viveres que alli ficavão. Não estando 
ainda acabadas as canoas, que necessitavão para po
derem navegar as partidas, com o bastimento pre
ciso, se determinou que em quanto se concluião al
gumas que faltavão, subissem o rio a cima, em 
duas canoas ligeiras, o astrônomo de Portugal, e 
geógrafo de Hespanha, a fim de que adiantando-se 
tudo quanto podessem, no termo de doze dias, le-
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vantando o plano, e examinando os rios que lhe en-
trão, especialmente os da banda austral se podesse; 
com este conhecimento, regular os viveres que se 
devião levar, e juntamente fazendo alguns fogos po
dessem servir de guia á partida que havia hido por 
terra se os podessem distinguir, a qual se conside
rava já bastantemente avançada , e sahindo a 18 
deste mez proseguirão a navegação; em cujo tem
po se fizerão no acampamento as observações, e me
didas convenientes, levantando-se juntamente o pla
no, eprospecto do salto. 

Ja que se tem feito tão repetida menção des
te salto do Iguasú, que na verdade he o mais espe
cial e raro, que vimos em toda a penosa peregrina
ção, não será fora de propósito dar huma indivi
dual noticia, que acompanhada dos planos e pros-
pecto , ajude a formar alguma idêa deste sitio ; o 
mais agradável, risonho e prodigioso, dos que of-
ferece a simples natureza , talvez em todo o gran
de rheatro do mundo, o qual se o passarão em si
lencio os escriptores deste continente , quando se 
desfazem em ponderações do salto'do Paraná, que 
só lhe faz excesso na maior copia de águas, que por 
elles se precipitão, ficando muito atraz era todo o 
restante; o que se pode crer, que, ou foi por havelo 
ignorado de todo, ou ser muito imperfeito o co
nhecimento que delle tiverão. Não usaremos para 
descreve-lo de outro estilo, que daquelle que se ac-
commode a suas medidas, procurando antes sermos 
claros e exacros, que parecer amenos. 

Defronte do acampamento que havemos dito, 
distante três quartos de legoa do salto, corre o rio pa
ra o sul, contido por huma não elevada ribanceira, 
que lhe serve de termos. A terra firme de huma , e 
outra''banda hc baixa, e por nenhuma se alcança a 
distinguir o monte; porém sim hum cerrado, e es** 
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pessissimo bosque -que as cobre. Nesta parte onde 
não ha ilha alguma, se médio geometricamente sua 
largura, que se achou de 483 toezas, com a profuu*>; 
didade de 12, 15", i á , até 20 pés, no canal, que 
está como a hum terço de sua extensão, e conser
vando o fundo de 12'pés, por algum espaço,-di-
minue até chegar á margem oriental, encostadas, á 
qual se vêm pouco mais abaixo seis ilhitas compri
das., era cujo principio lhe.entra hum riacho.. Dá 
depois volta para O., e nella ha vários arrecifèŝ  
os quaes inclinão as águas para a parte austral, até 
que na direcção de N.N.O. , fazem seu arrebatado 
despenho. Esta immensa copia de águas, para quem 
era estreito leito o medido, pois augmenta mais abai
xo, corre no principio com velocidade, por hum 
plano de curta inclinação, a precipitar-se no. estreito 
canal que occupa o centro do rio, em distancia de 
130 toezas da margem septentrional, ou mais bem 
oriental. Grande parte dellas fugindo da sujeição 
do estreito canal se divertem a hum e outro lado'; 
até que obrigadas de, seu próprio pezo, se vão su
cessivamente despenhando por differentes arcos, e 
cascatas com espantoso ruido, e não menos confusa 
desordem; e como fatigadas do primeiro salto, se 
detém em hum desçanço, ou meza da mesma pe
nha , com novo esforço emprehendem salvar o se
gundo , ainda mais elevado com que cahem no cai-
xão , que cora rapidíssimo, e vertiginoso movimento 
seguem era a mesma direcção de N.N.O. As águas 
que não entrando defrente na profunda caixa do 
meio, tomão a banda oriental superior, correm en* 
tre arrecifès, e baixas ilhitas vertendo-se de lado, 
humas atraz de outras, já por cascatas, já por-rar-
cos de mui curta curvatura, até que estreitadas do 
canal, que se vai encostando para aqüelIa margem, 
fazem o ultimo derrame em hum pequeno recanto, 
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qiíe dista 280 toezas, d'onde começarão a precí-
pitar-se. 

Não caem estas immediata mente no caixão, 
senão sobre huma meza de 45" toezas de largo, e 
de 90 de comprido desde o primeiro salto, cuja al
tura he de„ 10 toezas e meia, até o segundo, em 
que.com a,de 17 toezas, descem despenhadas ao 
mesmo canal, que naquelja parte tem de largo 33 
toêzás. As que se distrairão á banda occidental on
de alarga o rio , se despenhão a prumo, também 
de lado em duas ordens de cascatas; até perro da 
ponta de huma ilha, que fazem as mesmas águas, 
na volta da qual forma huma pequena enseada, em 
que igualmente se vertem com dobrado precipício. 

A distancia que por esta parte ha , desde d'on-
<de começa o primeiro despenho, até á ultima ver
tente da enseada he 656 toezas, e a altura perpen
dicular do nível superior das águas no rio, sobre o 
inferior do canal, he de 28 toezas e meia , na ban
da oriental, e de 22 e meiona occidental em a qual o pri
meiro degráohe de 12 toezas, empartespoucomais, e 
com outras pouco menos. A largura do canal defronte 
da ponta daühahe de4<o toezas, e de 65* em o acampa
mento onde ficarão osbarcos, que dista delle huma legoa. 

A multidão de arcos e cascatas, que successi-
vamente se derramão pelos dois lados, são tantos, 
que seria prolixidade contar por menor seu numero. As 
mais notáveis que alcançou a distinguir a vista, á 
qual se esconderão algumas outras, por não haver 
paragem segura em que se podesse fixar de modo, 
que se descobrisse miudamente o centro do caixão, 

. sao 29 , distribuídas por esta ordem. Em o degráo 
superior, ou primeiro, da banda oriental, se des
cobrem seis grandes, e varias pequenas, que caem 
quasi a prumo : no inferior se virão muitas media
nas, e somente duas grandes, das quaes huma cahia 
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a prumo, e na outra contígua á margem , corria» 
as águas com desmedida violência, por hum plano* 
inclinado em que sobresaem varias pontas de pedra, 
contra-as quaes chocando-se com fúria, despedia* 
miúda chuva, que ainda estando em alguma distan* 
cia, nos apolvilhou os cabellos melhor do que o fa
ria o mais apurado cabelleireiro. A mesa que deste 
lugar sahe a formar, embaraçou poder vêr as ou
tras que entrão nelle. Pela banda occidental desde a 
ponta da ilha até onde pode sem obstáculo alcan
çar a vista, se mostrão no degráo superior outros 
6 derrames, e igual numero no inferior , em que os 
medianos, e pequenos sãa mais freqüentes e repeti
dos» Muito perto da ponta cahe hum grosso chorro. 
de água, que de longe apparece como huma mesa, 
que se julgou ao principio ser terceiro salto. Dentrd 
da enseada se desgalhão pelo primeiro degráo sete 
grandes canos de água sem outros, menores, e no de
baixo só se virão dois grandes com muitos peque
nos. A largura destas vertentes he vária: as gran
des que descarrega© no canal, passão de 10 e n 
toezas; porem as da enseada são ametade mais es*» 
treitas. Interrompem-se estas cascatas, a differentes, 
e pequenas distancias, por algumas porções do pa**. 
redão, que não só se levantão sobre as outras, se
não também se avanção para fora em pontas prortii-v 
nentes da mesma penha. Sobre parte daquella teq-»" 
a humidade criado algum verdim com miúdas her« 
vas, e em suas divisões pequenas e copadas, as ar«-
vores; e como o fundo da parte superior do rio 
não he muito, tem crescido dentro de sua madre, 
e no extremo que termina os paredões algumas ar-» 
vores e palmas, que se vêm repartidas em diversas 
distancias. Descarregão todas estas águas sobre 
quantidade de pedras, já medianas, já grandes, a 
amontoadas á^margem do caixão, o qual por estar 
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baixo o rio se poderão descobrir, e se oecultãb nas 
crescentes. Ellas são pardas de huma gran fina e 
compacta : outras se vêm em cima do salto com hu-* 
mas cavernas, ou buracos semelhantes ao da pedra 
pomes, ainda que de muito differente consistência e 
dureza. O material de que se compõem os paredões, 
Jie de penha duríssima parda , e em partes tira mui
to a vermelha. Não se descobrirão nelles betas, nem 
partes algumas metallicas; sem embargo de que sem
pre se notou alguma differença na variação da agu
lha magnética, que dêrão as observações feitas na 
boca do rio, e as que se fizerão em cima do salto. 

O ruido que faz aquelle immenso corpo de a-
guas, ao precipitar-se por tão vários arcos, e casca
tas de,tamanha elevação} he descompassado e hor-
rissono; e causaria não pouco espanto a quem de im
proviso se ache collocado em tal immediação, que o 
percebesse distinctamente sem poder reconhecer sua 
causa. He preciso fallar a gritos para se poderem 
entender, os que juntos estiverem ao pé delle. Em 
•o acampamento de cima quando assoprava vento 
sul, se ouvia cora muita claridade, e ainda da boca 
do rio Paraná, que dista mais de 3 Iegoas em linha 
rècta , se alcança a ouvir com alguma distincção 
quando ha v"ento E. Com a vehemente agitação que ad
quirem as entrechocadas águas, golpeando-se dura
mente contra as penhas e prominencias, se resolvem 
em miudissimos globos (que não sem propriedade se 
podião chamar pós de 3gua), e resaltão ao ar chis-
pinhas taes, que depositadas pelo vento nas folhas 
das visinhas arvores se congregãa em gotas, e desa-
tão em chuva, humedecendo o terreno immediato 
de tal modo, que não se pode chegar a elle sem se 
molhar, quando venta daquella região. 

A neve que formão cobre ás vezes o sol, e ain
da a distancia alcança a obscuridade, e o nublado. 

31 * 



— 244 — 

No principio do caixão era que de frente, e pelos 
lados caem a prumo simultaneamente copiosas avenidas 
de água, he confusão, ehorror quanto alcança avista. 

Deste centro se levanta perpendicularmente hu
ma densa nuvem em figura de columna, e dilatando* 
se por seu extremo superior, remata em copadissi-
nio , semelhante, ainda que mais claro, á do fumo, 
que exhala a boca de hum voícão; e ainda que peren* 
ne, não he esta sempre constante ; porém varia em 
tamanho e densidade, segundo mais, ou menos per 
so de atmosphera, horas em que se vê, e ventos 
que correm. Pelas 3 horas da tarde estando o ten> 
•po claro , quente, e vento O. froxo, signaíando o 
barometro simples 26 polegadas, 6 linhas e dois ter-
-ços, e o thermometro de Reaumur 27 grãos e meio, 
se vio alguma cousa rara , e de pouco menos de «Í 
toezas de altura. Pelas 6 e meia da manhã seguiit-
te , estando o tempo hum pouco coberto, e o mesmo 
vento fresco, e signaíando o barometro 27 poílega-
das, 2 linhas e três quartos, e o thermometro 13' 
e meio, appareceu mais densa, e de 20 toezas de 
alto, o que diminuio ás 10, havendo cíariado o 
dia, augraentado o vento, e subido o thermometrt» 
a i*r° e meio. Estas alturas da columna se deter
minarão por medidas geométricas» 

As varias modificações que nos raios de luz faz 
o transito , por huns meios de tão differente densi
dade, figura e situação; as forçadas refracçóes, e 
poderosas reflexões que estas padecera no encontro, 
dos innumeraveis resaltos, e chispinhas de água, 
causão nesta huma viva representação das primitiva» 
cores de violado, azul, verde, amarello claro, roxo, 
e de mais que as do íris; as quaes se manifestão tão 
intensas, tão vivas, e algumas Vezes tão separada 
como se houvessem sõffrido a engenhosa anatomia 
de hum Prisma. .Em partes se yèsn estas indiferente* 
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mente mescladas; e sem figura ordenada, e era ou
tras fazem perfeitíssimos arcos de varia amplitude. 
Pelas 9 horas e meia da manhã, com pouco vento 
de E. em o recanto que termina os precipicios da 
mesma banda, se formou hum horizontal, e pouco 
elevado, da superfície da água, que occupava toda 
a largura do rio, rematando pelos dais extremos 
na ribanceira ; sem que para ser circulo de 12 a 
16 toezas de diâmetro, lhe faltasse mais que huma 
pequena parte, que seria como a sexta. 

Era bastantemente gracioso o jogo, com q\ie 
de hum a outro lado se trocavão as cores; já em ra-
refazendo-se mais, e mais para huma parte apparecião 
remissas nella , atése desvanecerem de todo, e cor
tar alli o arco , ao passo que condensadas em outra 
se representavão intensos nesta, já tornando ja orde
narem-se de novo, recobrando sua primeira disposi
ção , e Já em fim ganhando mais espaço augraenta» 
vão o diâmetro, e formavão arco de hum circulo 
de maior âmbito, offerecendo á vista os mais ame
nos coloridos, que poderia figurar a idea mais bi
zarra. 

Este vasto amfitheatro de fluidos cristaes, era 
que com dobradas , e ruidosas cahidas se despenhão 
humas águas, em quanto outras reduzidas a delga
dos fios se escorrem mansamente entre as verdes her-
vinhas, e coposas arvores que o matizão: as avan
çadas porções de rocha , pencas e arêa , que desor
denadas sem separação, e mescladas nos entre-meios 
separão as cascatas: as pardas pedras que amontoa
das sem eleição, servem de fralda aos paredões. 

As arvores, e palmas excelsas, que esparzidas a 
distancias relevão a vantajosa formosura do lugar: 
as brilhantes, e finas cores, de que se vêm tintura-
das. as espumas, e ainda o mesmo ar: os vários, velo
zes, e agitados movimentos das águas, o murmúrio 



— 246 — 

dellas, e as entumeçidas. ondas, que excitão; fi
nalmente o conjunto de tão bem sortiadas rarida
des, das quaes se tem dito alguma parte, não ca
bendo na narração o todo, fazem deste sitio hutna 
tão agradavel^suspensãp, que apr?zivelmente embar
ga toda a attençãp,, ,e apresentão hum golpe de vis
ta tão magnífico,1 afagavel, e.risonho, que nem as 
amplificaçõés da rhetorica, nem as hyperboles da poe
sia alcançaria© o descreve-lo ( 1nem'o mais delicado 
pincel atinaria já mais a pinta-Jo ; porém que mui
to se a-jimaginação mais fecunda, e mais viva fan
tasia ficaria muito atraz, ainda em medido, fazendo 
vêr aqui a natureza-, ou mais bem o Supremo Au-
thor delia, quão superior he sua mão poderosa a 
todos os adornos da_arte mais apurada. <iÊ 

Quando se considerava já tão avançada, que 
.podesse estar no Pepiri a partida, que em busca da 
.origem deste rio se havia despachado,por-terra, re-
cebeo o commissario de Portugal no dia 8 de Se
tembro carta do seu sargento , que lhe mandavi*. 
com a data do dia 4 ; na qual aviza que só distava 
1^ Iegoas do acampamento d'onde sahio; porque-, 
por huma parte as freqüentes chuvas que havia tido,, 
a aspereza dos bosques, e fragosidade dos caminhos 
que achava mais cerrados e difficeis, quanto mais se 
entranhava na serra, sobindo, e baixando montes, 
o havião impedido ao adiantar-se mais, emallogravão 
os esforços que para vence-los fazião „elle, e seus 
companheiros dos quaes além dos enfermos, que an
tecedentemente havia enviado , lhe ficavão outros 
lastimados das pedras e espinhos; e entre elles o 
cabo Diogo Barboza, que dirigia o rumo da pica
da : que a gente que lhe ficava estava muito falta de 
forças; porém que não obstante isso, despachando! 
aos enfermos, continuaria por hum mez mais, com 
poucas pessoas, para que lhe podesse alcançar o bas-
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tíraento , do qual- naquella distancia não podia ser 
soccorrido, ainda que julgava que aquelle tempo era 
curto, para poder lograr o fim de reconhecer o Pe-" 
piri. Communicou o commissario de Portugal esta^ 
noticia ao de Hespanha , e ponderadas por elles as? 

difficuldades, accordárão retirar aquella partida, que 
ignorando a aspereza do terreno e caminho, se ha
via^ enviado em tempo em que ainda não se conhe-r 
cia' a disposição do rio, e se se poderião passar ca
noas, para aproveitar a demora necessária em fazer 
as novas; porêra^mudadas as circunstancias, e ten
do-as já para poder navegar o Iguasú rio acima, 
com a noticia que escrevião os officiaes, que o ha
vião 6 hido reconhecer, de que a 14 Iegoas d'alli se 
começava a descobrir terreno hum pouco mais alto,* 
que talvez dividiria águas f se fazia menos necessá
ria a diligencia por terra , e era mais segura , breve, 
e não tão penosa a via do mesmo rio. 

Em virtude desta resolução voltou aquella par
tida , e chegou ao acampamento no dia 26; haven
do, estado *fóra 71 ; nos quaes só -fez 34 marchas; 
porque não -lhe derão lugar a mais as repetidas chu
vas cora que não só se perdia a jornada do dia em 
que chovia 9 senão * também a do seguinte que con
tinuava a que cahia das folhas das arvores. Andou 
17 Iegoas e meia ao rumo de S.E. hum quarto S. 
que só variou com curtas inflexões, occasionadas, da 
difficuldade do bosque e serros. As primeiras 10 Ie
goas fórão de terreno baixo com pequenas desigual
dades , e passarão muitos pântanos, e differentes ar
roios pequenos, dcs quaes huns corrião para o-Pa
raná , e outros para o Iguasú: dois erão os mais no
táveis,*5 hum de 14 toezas de largo que corria a O. 
S.O., a pouco mais de c legoás do acampamento, 
e o outro a O.N.O. com 10 toezas de largo, a le* 
goa e meia de distancia do antecedente. As 7 Iegoas 
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restantes erão de serrania dobrada escabrosa, em 
que de hum monte de pedra alto, e mui penden
te baixa vão para subir outro não menos áspero e 
difficil. Todos estes serros, e igualmente o terreno 
baixo, estão cobertos de arvores; e enredados de 
espinhos que molestão grandemente , acompanhado 
das Taquaras, que são muito freqüentes e com-
muas. No entre-meio dos montes correm vários ar
roios pequenos, e três hum pouco maiores: o pri
meiro de 4 toezas de largo corre a O.S.O., na 
distancia de 5 Iegoas e dois terços do ultinao men
cionado; o segundo ao mesmo rumo a duas Ie
goas e meia deste, o qual tem «T toezas de largu
ra ; e o terceiro de 7 toezas de largo, corre a 0. 
S. perto de outro d'onde voltarão; e lhes pareceo 
logo que o virão, que era o Pepiri de que tiverao 
grande alegria, que de pressa se lhes Converteo em 
desconsolo, ha vendo-se segurado, por algum exa
me que fizerao de que não era-
*• Em todo o caminho não virão campo, e na 

bosque só encontrarão alguns porcos, monos, ja* 
cuz, macucos, e tucanos, qué forão as caças de que 
se ajudarão no sustento. 

Estando ainda no plano antes de»começar a 
subir a serra, encontrarão hum tucano morto, sem 
ferida alguma, neoi cousa que o podesse ter mor
to , mas que o grande frio que houve na noite do 
dia 11 de Agosto, que igualmente aos preceden
tes foi tão forte, que ao cortar as taquaras para 
abrir caminho, achavão gelada a água que estas 
continhão dentro. Nos fins de Julho, e principio 
de Agosto sentimos os mesmos frios no acampa
mento onde forão repetidas as geladas, e haixou 
vários dias o thermometro até hum gráo, somen
te acima do termo da congelaçao. 

Em o dia 10 de Setembro voltarão os Q&; 
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-aes5 que havião hido pelo Iguasú' acima: navegarão 
por elle mais de 20 Iegoas até á boca de hum rio, 
o-maior, dos que encontrarão que-deságua-pela bani
da-» meridional, ao qual dêrão o nome de rio<de San- -
to Antônio. Pouco mais abaixo havião deixado pela 
mesma banda outro rio menor, a quem.chamarão de 
S. Francisco, e pare'cendo-Uies"que o- de S. Antônio, 
.por ser maior, estenderia mais seu curso, è suas ca
beceiras» se entranharião maishao sul, entrarão por 
-elle.; e reconhecerão-alguma parte de dois braços que 
formão huma forqueta a duas Iegoas; de sua boca, 
pareeeu lhes que segurado^o rumo a que corria , que 
sua origem não pedia distanciar-se muito das do 
•Pepiri: que o Iguasú conservava sua largura até on
de cTnavegárão.'.- e tinha varias ilhas, e lhe forão 
dando nomes; ^e que juntaráeiate- havião correntes 
muito dHjficeis de passar quando o rio estava cresci
do , porque nem, o remo, nem a vara era possível 
vencer a força dellas, eque sua ribanceira sendo es-
carpada era coberta de^mato,~e espinhos deitados 
sobre, o rio a mais de 20 palmos, que impedião to
talmente o poder-se levar por elia .sirga; ficando só 
o recurso de á força de botadores se poder navegary 
o que se inutilizaria quando as águas* fossem tão a** 
bundantes que estes não podessem tomar pé. 

Com 1 estas noticias se pensou em sahir pronta
mente, e entrar pelo rio de S. Antônio até onde 
permittissem suas ag*-r*ís navega-Io, para desde alli 
enviar conforme o artigo 3.0 "das, instrucções parti
culares, huma partida com os dois geógrafos, que 
procurasse unir a demarcação-, reconhecendo as ori
gens deste, e-do Pepiri. Mas venda*o geógrafo 
Hespanhol, que já conhecia as difficuldádes do rio 
Iguasú, que indo as canoas maiores (como era pre
ciso) carregadas de viveres para muita gente, e tem»-
po, não poderião acelerar a viagem , pjopoz adian-
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•âr-feç era canoas*; ligeiras que fazião maior diligent» 
cia; para que quando chegassem os comraissarios 
com os restos .das.partidas, tivessem adiantadaal-
-gutn conhecimento ao interior do paiz, com que 
podessem tomar medidas mais seguras. Pareceo con
veniente, este meio, que podia avançar o descobri
mento desejado-.; e em lugar de esperar a chegada 
áquelle:rio, para determinar o despacho da partida:, 
se resolveo sahissem d'alli os geógrafos das duas na* 
ÇÕes, e que subindo- pelo dito «rio de S. Antônio 
(cujo plano igualmente que o do Iguasú havião le
vantar accordes) tudo o que suas águas permitrissent*, 
deixassem as canoas na paragem que já não podes» 
sem navegar, e mandassem fazer a picada necessá
ria dando aos trabalhadores o rumo, que segundo 
seus planos encaminhassera mais direitamente ao 
Pepiri, do qual procurarião asegurar*se pelo reco
nhecimento da mesma marca, que se deixou nelle 
guando, se entrou por sua boca , ou se pela diflicul-
dadedos caminhos não se podesse lograr o vê-la, o 
•fizessem - por outros signaes , como a .distancia em 
que se achassem , rumo a que corresse, sua configu* 
ração, aguás, disposiçSorde suas margens, e as raai* 
que.notarão no curso da sua boca até á marca,, os 
quaes sabião distinguirimuito bem os homens, quê 
levava© práticos dos matos e rios. Huma vez asse
gurados de ser o Pepiri, o rio que achassem com 
seu curso para o sul, que subissem por elle até sua 
origem,^ deste passassem a buscar a do rio mais 
immediato, que corresse para o Iguasú, que se jul
gava, fosse o mesmo rio de S. Antônio, pelo qual 
entrando os comraissarios até onde achassem as ca
noas que houvessem deixado, esperarião o êxito de 
sua diligencia, e d*alli lhes darião os soccorros que 
lhes fossem necessários, para concluir esta parte de 
demarcação, a mais difficil-, pela incultura do paiz, 
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éscabroàidade de seus montes embosques, nenhuma 
noticia que dellesse tinha, e falta absolutamente de 
auxílios para superar as dificuldades. Como em-tu
do o5que até então se havia andado pelo,J Iguasú, e 
ti interior do paiz, não se havião encontrado signae? 
alguns de infiéis, que -podessem molestar as parti** 
das , e por outra parte se havia visto por repetida 
experiência ,'** que. a muita gente nestas picadas., an
tes damnava pela incommodidade de conduzir os vi
veres ..ao hombro.parar a multidão' que aproveitava 
pouco para o trabalho , que não podiáo fazer todos 
ao mesmo tempo;,- se dispoz , que as partidas fossem 
ligeiras, e só constassem-de 5 soldados trabalhado* 
res por cada parte, e o todo, entre picadores^ e car
gueiros das duas nações, >se compozerão de 18 ho
mens, com viveres: p3ra dois mezes, e bem provi
dos do que podia contribuir a facilitar os mãos pas-* 
sos, . e juntamente de pólvora , munição e balas, pa- ; 
ra-i.que podessem ajudar-se cora a caça,"e defender-
se , .se houvesse alguns infiéis , que os atacassem. 

Firmada era commum pelos dois commissarios 
a instrucção- do que; deviáò executar os geógrafos , 
conforme a disposição referida, e prevenido todo o 
necessário para que sahissem no dia 17, sobrevierão 
algumas chuvas que impedio sahirem até o diá 2 0 , 
em oTqual se. executou com 4 canoas medianas, duas 
de cada.nação, as quaes accompanhárão outras 3'pe
quenas cdas Portuguezas, que levavão alguns vívereâ 
de sobrecellente para quando fossem os commissa
rios , que devião sahir quatro dias-depois'com'as 
canoas grandes, e os mais officiaes necessários. As 
águas dos dias antecedentes havião feito crescer ai** 
guma cousa o rio; mas havendo começado de no
vo a chuva no dia 21 , e continuando com grande 
força, e muito curtas intermissões até o dia 26* 
subio este muito mais que na crescente antecedente,; 
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de que se tem fallado já , e se fez impossível ao jut-
zo dos que "conhecião o rio, o poder navegar com 
as canoas grandes carregadas, até que baixasse a m*. 
mas aguás regulares que dessem pé aòs botadores, 
para o que era necessário esperar muitos dias, e que 
nelles não houvesse chuva alguma que o fizesse en
cher de novo. - J 

Reduzidos a este embaraço pelas dificuldade»; 
que oppunhão a natureza, e disposição do rio, era' 
por conseguinte huma demaraJndefinida em quanto 
este baixava, em a qual se consumião os viveres que 
erão^ muito difficeis de. refazer. Por outra parte não 
se sabia o tempo, que seria necessário gastar no 
descobrimento do Pepiri, e do rio immediato que 
unisse a linha divisória , o qual podia ser tão largo 
que desse lugar a que entrando as crescentes do Pa
raná , que sabíamos começa vão por Dezembro e Ja
neiro, fizessem impraticável a navegação deste; o 
que^nos exporia a risco imminente de não poder en
tão executar a demarcação do Paraná, até a marca 
que deixou nelle a terceira partida, quando a igno
rância absoluta do terreno, e aspereza de seus mon
tes fazia contingeate, e duvidosa a que se havia 
emprehendido pelo Iguasú. 

Para precaver, no possível a contingência de 
que huma, e outra demarcação ficassem sem effeito, 
e ganhar na execução de ambas o tempo que se ha
via de perder em esperar a que baixasse do Igua
sú, resolverão os commissarios não dar de mão ao 
que se havia começado por agora, e juntamente 
aproveitar o mez de Outubro que era o mais op-
portuno para navegar o Paraná, e fazer a demar
cação por este; cuja conclusão adiantaria a gente 
da picada, que se esforçaria vendo que o fim de 
seus trabalhos, e de todo o negocio, pendia da 
sua diligencia.. 
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Com esta determinação enviou' o connnissario 
de Portugal huma canoa ligeira, que sahio no dia 
•29 em alcance das que hião adiante a chamar seü 
geógrafo, para que juntamente com o astrônomo Hesi 
panhol, fossem levantando o plano na demarcação 
do. Paraná; e em seu lugar se enviou ao sargento 
Antônio Barreto (que acabava de vir da picada de 
terra, que não teve effeito), para que cõrao pratico" 
do mato acompanhasse, e podesse ajudar ao geó
grafo Hespanhol , a cujo .cuidado se iiou o conti
nuar o reconhecimento do Pepiri mandando roda a 
partida; e para que esta tivesse os soccorros de vi
veres,» e de gente que podesse necessitar , iídispoze-
rão os commissarios que durante sua ausência j nave
gassem com elles as canoas 'grandes-y-f logo que bai
xasse o rio, e se lhes alcançasse o tempo, condu
zissem em segunda viagem outros de novo, e os fos
sem armazenando na paragem do rio de S. Antônio 
em que encontrassem "as canoas, para, prover d^lli. 
aos caminhantes; entendo isto feita, poder logo 
que voltassem os commissarios do "Paraná, conti
nuar em canoas ligeiras pelo Iguasú ,~'àinda que es
tivesse hum, pouco crescido-Em.quanto,,vinha o Geó
grafo de Portugal, setlevárão ao primeiro acampa-
mento,d'onde havião ficada os baixas., ..algumas ca
noas que devião servir na navegação do Paraná, e 
esteve tudo preparado para^partir. Por aquelle que 
chegou a 7 de Outubro, se soube, que a crescente 
os havia detido 16 dias até perto do rio de S. An
tônio, d'onde os havia encontrado dois dias antes a 
canoa que foi' em seu alcance; e que a mesma «ha
via feito virar algumas das canoas Portuguezas^ com 
perda dos viveres que levavão, e a própria sorte havia 
tido a do geógrafo Hespanhol, o qual não sabendo, 
pôde pegado a huns ramos livrar a vida, que a nado 
lha libertarão os vogadores que levava. 
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Estas perdas, e-as divisões indispensáveis, ha. 

viãoroccasionado* nos viveres; reduzidos gómeiíte a 
legumes, considerável diminuição; e para que a fal
ta absoluta delles não obrigasse a„retirarta"ntes de 
poder vêr ò fim da demarcação, determinou ò com
missario de Portugal.enviar hum dos seus barcos, a 
que lhe trouxesse'do povo •de;:Gõrpos: alguma pro? 
visão de grão. up -•< ^ •'% VÍJP ,A 

-<.-.>« Na partida que devia hir ao Paraná , se dispoz 
não -levaramais. que >as -pessoas.»precisas;, e .assim se 
compoz por parte de Portugal, do com**aissario ,as
trônomo, geógrafo, e do commandante da tropa, 
e 30 homens de trabalho, que hia em hum bareo-,e 
3 canoas, com os viveres necessáriosi para mez e 
meio; e por parte de.Hespanha , .do commissario; 
astrônomo, que fazia também 3 de geógrafo, do re
ligioso capellão, é de igual numero de gente de tra
balhai» quê hia em dois barcos menores, e mais li
geiros -com huma .canoa. Como desde a boca do 
Iguasú para cima do Paraná , 1 começa a demarcação 
qúe-se interrompeu pelas difficuldades, e embaraços 
referidos, voltaremos! a tomar delle para diante a 
ordem >. de dias; com que se -pracedeo.» na demarca-» 
ção i do Urugay, e nos que lhe correspondem dare
mos as taboadas das observações que se tem feito. 

Dia 8 de Outubro. 

Pela manhã deste dia baixarão os commissarios 
e mais officiaes do acampamento décima do salto pa
ra o debaixo onde ficarão os barcos, e ás 3 da tar
de, levando a vanguarda a partida Hespanhola, sa-
hírão deste seguindo as águas do Iguasú pelo meio 
do rio, que por estar crescido fazia parecer menos 
alto o terreno dos lados, e baixos os saltos dos ar
roios , que pelas bandas desaguão nelle, e ás J.en-
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trámos no Paraná, que estava hum pouco crescido, 
e pelos signaes se conhecia que havia estado muito 
mais, e baixava com força. Corre este hum largo 
espaço a N.hum quarto N.O. com bastante força 
no meio, o qual se navegou encostados á margem 
oriental em que era menos aquella. 

Ò terreno das duas bandas he alto, coberto de 
mato espesso e taquaraes, as margens fazem praia 
já de arêa grossa, já de pedra estendida , ' e deixão 
freqüentes enseadinhas com alguns remansos era que 
se cortão as correntes, cuja força se conhece nas 
pontas salientes. Pela banda oriental lhe entrão vá
rios canos de água, e hum pequeno arroio chamado 
Boyi-mini ; passado.p qual paramos defronte de ou
tro grande a que chamão Boyi-robay, que deságua 
pela occidental, tendo-se, andado este dia 4 Iegoas.J 
3 è hum1 quarto pelo Iguasú, e três quartos pelo 
Paraná. 

OBSERVAÇÕES. 

175*9. B O C A È® R I ° IGUA-SU' NO PARANÁ'. 
rir, 

Da variação magnética. 

Ângulos que a sombra do fio fazia com o N. da 
agulha, quando o Sol obtinha as 

mesmas alturas. 

Ângulos da ma- Alturas mer.s apparj Ângulos da Variação 
nhá JV.E.-" do limbo inferior do Sol. tarde N.O. ' N.E. 

Agosto. 80o 00' 5 6 o ' } ' ' "o" 10; ° ao' 12o 40' 00'/ 
8. 79 -o 56 59 00 104 50 „ 40 

78 50 57 24 *o 104 10 „ 40 
77 50 58 20 00 io- 10 „ 40 
77 20 58 43 10 102 4- „ 42 10 

Meia entre todas. 12o 4 o ' 3o'-



Julho 2*. 
Agosto 1. 

7-
8. 

9* 
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De latitude. 

Limbos, do Sol, 
e estrellas... 

Limbo inferior. 

a Altair . . . 
Limbo inferior» 

a Ophiuco . . , 
i De Hercules . . 

Limbo inferior. 

.it 

Alturas meridia
nos apparentes. 

45° 22' 17'';"-
46 OÍ I lOi : 

5 «5 09 -7 f 

47 58 ,54 
5* 59 27 
3" 9 i<5' 5° 
48 15 39 

Latitudel,.,} 
' - : - • • 

25° 35' HÍ 

*6 00 
3*' 49' 
36 IX 

Meia entre as 7 observações 25° 35' 5i" 

De longitude. 

Emmersão do 1»° satellite de 4 observada a 
. noite de 17 de Agosto com o telescópio^ -

e pêndulo dito, tempo hum pouco co
berto, e que havia chovido todo o_djà 

Meio dia observado a 8 de Agosto por. cor
respondentes do Sol, com 4 J-h de inter
vallo . . . . . » , _ . , . 

Idem, corrigido por mutação em declinação/-' 
Meio dia observado o dia 9 com 4 \ horas de 

intervallo. 
Idem corrigido . . 
Donde se conclue foi a emmersão em , tem

po verdadeiro. , , . c 
Em observatório de Grenwich, segundo as 

taboas de Bradley deveu succeder. 
Em o de Paris segundo as de Cassini . 
Em Eolonia segundo as Ephemerides de Za-

Tempos 

I O h 

1 2 

Tempos 
IO 

1 3 
1 3 

do pcnJult. 

2\< 

2 1 

31" 

24 
»7 

7 
20 59 
verdadeira, 
OI 

50 
59 

55 

35 
16 

14 ií 



— 257 

De thermometro. 

A menor altura a qúe baixou o licor noihermo-» 
metro, em repetidos dias desde o de 27 de Julho 
até o de 10 de Agosto, foi 1001 antes de sahir o Sol 
com neblina, è também com tempo claro, evento S. 
havendo subido entre dia em os mesmos a só 1014'. 

Dia 9. 

Levou a vanguarda a Partida Portugueza. l o g o 
ique amanheceo sahimos com neblina clara, que se 
dissipou pouco depois. 

Segue o rio o mesmo rumo de N . hum quarto 
-N.O.', -e com huma curta inclinação a N»N.Ü», em 
que pelas duas bandas lheentrão vários canos deagua, 
volta a N.O.7, em Cuja direcção recebe pela oriental 
o arroio Boyi-guàsú, distante dois terços de legoà 
do Mini , e ao mesmo rumo se encontra humá ilha 
de terra e pedra, de 500 a 600 toezas de compri
do , bastantemente alta , e coberta -de -arvores. Era 
seu extremo austral deságua pelo occidente o rio 
Acaray-mini, queassegurão os Índios lie braço que 
separa do Acaray-guasií, que entra 15-0 toezas mais 
acima, na distancia de perto de 2 Iegoas do Igua
sú. O Acaray, que he hum dos rios mais considera*-
veis que tributão águas ao Paraná, tem sua origem 
na mesma serra que o Monday, de quem dista pou
co ; e recolhendo vários arroios que se desprendem 
da mesma serra, corre ao occidente, fazendo não 
longe da sua boca hifm salto grande, que não se vio; 
porém ouvimos distintamente seu ruido. 

Pelo braço oriental, que he o maior, forão os 
barcos arrimados á costa, e passada a ilha deságua 
em direcção de N . O . , hum quarto N . , o pequeno 
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arroio Iribacay, herval do povo de S. Carlos, e 
voltando o rio d.e. N«. hraft «juaçto O., em que pe
los dois lados lhe entrão freqüentes canos de água, 
^té; o N.E,, **eeebe peja banda; wcidsmaj ni Man. 
tiiyupá, rio também pequeno que dista perto de hr> 
ma fegoa e hum quarto do Acaray. Pouco mais aci> 
ma lhe entra pela,opposta o arroio Cayi, e depois 
do h^ma curta inflexão a N. v continua o rio por 
largo espaço a N. hum quarto N.E., até o rio Gua-
mipahú, que significa fim das velhas, nome que lhe 
dêrão porque em huma corrente immediata , que fa-
zem huns ilhotes razos, de pedra chata, que estão 
90 meio do rio, se perdeo em outro tempo huma 
balsa de infiéis, em a qual se afogarão varias índia.?» 
Pista este arroio do antecedente pouco mais de hu
ma legoa, ea hum terço, mais acima delle desá
gua pela banda oriental ao rumo de N-N.E. o 
art-oio Na.umbi, em cuja boca paramos, haveado 
andado pouco, mais de 3 Iegoas e meia. O terreno 
de huma e outra banda he alto,. coberto de bos
que, e as margens de arêa e pedras, com freqüentas 
en6eadinhas semelhantes ás do dia antecedente; Co
mo a este tempo estava o rio baixo, entre a água eos 
paredões que fórmão a_sua caixa, ficavão espaços de 
arêa em que sem trabalho se podia acampar, o que 
uao sucçederá quando está crescido, que chegará a-
quella ás mesmas arvores. 
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OBSERVAÇÕES. 

BOCA DO AlfROIO NAUMM EM 
O PARANÁ'. 

1759. Outubro* o. 
K ... . , . J » - - -

Mttretías. Alturas imriduieas apparentes. Latitudes. 
; ! . • • . ' : • ' • • 

4/. De Anti-Bjíus ,. 66" 08' 37" ay9 15' °7" 
De Cysne. . . ^ 09 17 Ü 4f 

«. De Pegaso 35 40-17 ĵ-a 
£, De ldera . . 55 #ro 34 13 02, 
j*y. De idém achar. 37 JQ 17 .19 

Meia entre as £,observações 25° a-j' 01" 

Thermom. . . . 10271. A's z da -tarde vento N. fra
co, e mor maço. 

Dia 10. 
\ , J : 

'Levou a vanguarda a Partida ^espanhola, ê *9è 
começou a navegar com pouca neve, que -se fez mais 
densa ao'isabiro sol» Corre o rio a N.E. hum quar
to N.!, em cuja direcção a distancia de hum terço 
de^Iegoa recebe ptjla !banda oriental o rio Capijotí-
gui, cuja boca he alguma cousa grandinha, ainda 
que elle se estende pouco : defronte entra despenha-
do o arroio 'T-âfbyi^-pia, -com hum salto comO de 5 
toezas de altura. Meia legoa mais acima *na tdirec-
çao de N.E., entra pela banda oriental o rio Capi-
variy, perto do qual a ribanceira he muito alta , 
de pedra cortada a prumo, e cheia de arbustos que 

CO # 
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a tapão, deixando descobertos alguns pequenos pe-
daços, era que se vêm-huns buracos como ninhos ou 
covas de pássaros ,wo que fez dai* a este lugar o no
me de Guiraquá, com o que o conhecem os índios. 

Pouco mais acima na banda opposta, deságua 
despenhado hum arroio innominado, com fundo de 
pedras, e em sua boca ha huma corrente forte, que 
cora grande fadiga se passou á cirga , e nella o co-
sinheiro do commissario Hespanhol , que ajudava 
comvhum "botador indo-se-lhe este, cahio á água, 
da qual cora grande trabalho pôde sahir a nado, 
sendo isto pegado á margem.. Perto de huma legoa 
mais adiante, entra pela mesma banda o rio Hocoy, 
antes e depois do qual ha grandes correntes, qufr 
se passarão á cirga; e em sua boca se vê huma cruz, 
e num rancho pertencente ao povo de Itapuá, de 
quem he herval. Volta o Paraná de N.N.E., a N. 
hura quarto N.E. , e neste rumo se vêm dois ran
chos desamparados, que disserão os índios erão dos 
.infiéis que não vimos. A pouco mais de meia legcsr 
entra pela banda occidental o arroio Pinday-gui, 
que he herval de Corpos; passado o qual paramos 
na banda opposta; havendo andado duas Iegoas e 
hum terço. O rio se vai estreitando y e são poucas 
as voltas "que fa«. O terreno de seus lados lie me
nos elevado, e as ribanceiras na maior parte, são dp 
pedra, e em partes de arêa com contínuas enseadir 
ahas, como os dias antecedentes, e muito a miúdo* 
canos de água e arroios; que se precipirão com sair 
to. ;UJ 

Thermom.... . 1284» A' 1 do dia vento NJL. fia*-, 
co, e tempo claro-. . -m 
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Dia i i . 

Levou a vanguarda a partida Portugueza, e se 
navegou com neve seguindo a mesma costa orientaL 
O rio faz huma curta volta de N. hum quarto N. -
O., a N.N.E., e neste rumo lhe entrão duas canha
das ou regatos fronteiros a que chamão Jaanyobay: 
pouco mais acima recebe pela banda oriental o ar
roio Tapitangua, herval de Corpos; e não longe 
deste, pela opposta, o rio Piracabi, cuja boca he 
hum pouco grande, e dista perto de huma legoa **r 
três quartos do Pindaigui. Á hum terço de legoa 
daquelle deságua pela banda occidental o pequeno 
arroio Caraguatay, que se precipita com hum sair 
to de mais de 9 toezas de altura, e he herval da 
povo de S. Ignacip-mini.. Deste para cima se chama 
á costa Itaypa, até hum ilhote de penha viva que 
está hum pouco 'á banda- oriental, perto do qual ha 
huma corrente fortíssima com fervedouros de água 
terríveis, que lhe fazem dar o nome de Jay-Ara-
guiy , que quer dizer remoinhos do Araguiy. 

Estes se passarão pegando-se os barcos todo a 
possivel á margem, e com- cirga- de cabos dobrados 
se ajudavão mutuamente a. puxar de terra toda a 
gente delles. Os commissarios e officiaes forão tam
bém, pelas pedras da margem, que era alta, e de 
grandes penhas, desiguaes , até vencer-se este máo-
passo onde passarão, havendo andado perto de duas 
Iegoas e meia. Neste espaço são as ribanceiras a 
maior parte de pedra, e de bastante corrente espe
cialmente a Picabi em que quasi sempi-e se veio. á. '? 
cirga •_ e seria innavegavel se as repetidas enseadi-
nhas não cortassem as correntes. A disposição do ter
reno, he á mesma que os dias precedentes,, e pelos, 



dois lidos entrão arroios pequenos, e canos de água 
a cada passo. 

OBSERVAÇÕES. 

BEDOMOINHOS DO ABAGIUY. 

17JT9 Outubro n . 

Estrellas. Alturas meridianos tpparentet, Latitudes. 

8. De Delphim 51o 04' 2.2" 25° 10' n'-
r. De Delphim . 49 34 37 2õ 
t. De Pegaso. 56 03 20 16 
71. Pegaso 3f 5*2 02 04 

Meia entre as quatro "25-" 10' 28'' 

Thermom 129 J,. A's 2 da tarde vento N. fia' 
co, e o Ceo limpo. 

Dia 12. 

Levou a vanguarda a partida Hespanhola, que 
passou a banda Occidental por dizer o Vaquiano era 
melhor. 

Corre o rio a N.E. hum quarto E», d'onde 
volta a N.N.E., e neste espaço são suas margem 
huns -altos paredões de penha escarpada, entre os 
quaes se reduz a !hum canal estreito; em cujo meie 
se levantão huns fervedouros, e rebentaçôes formi
dáveis, que se estendem até ás margens, nas quaei 
sahem algumas restingas de pgdra que fazem- corren
tes temiveis. 

A'S(rebentaçoetfdeste lugar lhe dão o nome de-iW* 



quaba. Inclina-se o rio para N.N.O., e nesta volta 
lhe entra pelo occidente o «acho Mbaebebuy, que 
he herval de Corpos, e a costa lhe chamão Mbo-
noped, que quer dizer, como cousa que aparta, no
me que lhe dêrão, porque suas correntes apartão 
as embarcações das margens, ainda que no meio.são 
bem superiores e perigosas. Volta o rio a N. % em; 
cuja direcção a pouco mais de hum terço de lego* 
do^anteeedente, lhe entra pela banda oriental o ri©> 
Tejupá, e na de N Q. , a huma legoa deste, entra 
pela opposta o pequeno arroio Surubi. Finalmente 
volta a N.N.E., era que pela mesma banda occi
dental deságua pouco mais acima a rio Ytafo-gua-
sú, que significa pedra partida, nome que se U*e> 
poz, porque a penha alta que fôrma sua madre estai 
cortada a prumo, e como dividida a fim de dar,pas
so a suas águas, ainda que nem por isso escapa da 
lei com que todos os mais entrão despenhados.; pois 
pouco mais acima de sua boca tem salto, cujo ruid» 
ouvimosidesde o acampamento, que se fez defron--
te delia na banda oriental a qual chamão Borevita-
gua. 

Navegou-se este dia pouco mais de d uai ie
goas, que quasi, todas se caminharão a pé, com in-
dizivel trabalho, e não menos risco; porque para 
que se levasse á sirga , sem a qual não era possível 
passarem os barcos, foi preciso hir pelss cortadas 
penhas, agarrando-se com pés e mãos , e expostas a. 
cada momento a cahir ao rio, em parte aonde sem 
huma especial providencia de Deos se houvera diífi-
cultosamente salvar o que cahisse. 

Thermom. . . 1031=. Desde a huma até ás 5 
da tarde, yento N. fraco, e tempo claro. - -
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Dia 13. 

Levou a vanguarda a partida Portugueza > e co
meçou a navegar com pouca neve, seguindo a-ban* 
da oriental, pela qual a meia legoa de distancia •, na 
inflexão que faz o rio de N.N.O», a N.O. hum 
quarto N. , lhe entra o arroio Yaquiri>-mini, e qua
si defronte pela opposta o Aguaray. Volta depois a 
N. por hum espaço de perto de legoa , e no 
principio recebe pela banda occidental o riacho lbi-
tirucay, que deságua por duas bocas , que compre-
hendem no entre-meio hum montinho alto, contí
guo ao mesmo Paraná , em cujo cume se vê huma 
cruz. jSeguem-se immediata mente humas correntes 
com penhas altíssimas na banda oriental, passadas 
as quaes entra pela mesma o rio Yuquiri-guasú. 
Desvia-se o Paraná a N.N.E., d'onde torna de no
vo a N», e na mesma inclinação a distancia de pou
co mais de três quartos de legoa, lhe entra o rio 
Tejuy também pequeno; e pouco mais acima era 
hum arroio pequeno, se vio encalhada em terra hu
ma balsa dos infiéis, composta de três canoinhas. 
Paramos perto dos redomoinhos do Itacoray, haven
do andado duas Iegoas e meia. As correntes do rio 
íbrão hum pouco fortes: a disposição do terreno pe* 
Ias duas bandas como a dos dias anteriores, e mui
to repetidos os canos de água por entre ambos. 
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OBSERVAÇÕES. 

AO PE* DOS REDOMOINHOS DQ ITACARAY 
*N0 PARANÁ'. 

l759 Outubro. 

Estrellas. Alturas meridianos apparentes. Latitudes. 

De Pegaso. ?6' \<ç' 43" 24* 57' 5$"> 
». De Pegaso. 66 31 13 28 
a. De Aquário., 36 03: 37 29 

o Meia entre as 3 observações 24o 57' 37". 

Thermom . 1030 •§-. A's 2 da tarde vento N. 
forte, e Ceo claro. 

Dia 1-4. 

Levou a vanguarda a partida Hespanhola, e 
continuou pela banda oriental. Em breve espaço de 
pouco mais de hum terço de legoa faz o rio huma 
volta descle O. até N.E. hum quarto N . , e nella se 
levantão huns redomoinhos, e rebentações fortíssi
mas. As margens se compõem de pedras grandes, 
que se metem bem dentro do rio ; e fazem encalhar 
as embarcações pelo que chamão a este lugar Ita-
caray, que já dissemos pedra que rossa , e o mesmo 
nome dão a hum arroio que deságua pela banda 
oriental no principio da volta. Segue depois pelo 
N . , e N. hum quarto N .E . , até voltar ao mesmo 

Not. Ultram. V 7.' 34 
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N.E. hum quarto N . , em que a pouco mais de hu
ma legoa e hum terço, entra pelo occidente o Ya-
caguasú, que quer dizer canhada, ou arroio gran
de, e o he com effeito sua boca; perto da qual se 
virão dois índios infiéis. n 

Depois de huma pequena voíta que faz o rio 
até N.N.O., segue o rumo de N . , em que a di
stancia de huma legoa do anterior, recebe pela ban
da oriental o Guasuigaa f defronte do qual se vê 
outro arroio que he herval de Corpos. Torna de no
vo o-rio a N. hum quarto N.E., em que a meia 
legoa do ultimo lhe entra pelo occidente o ri© 
Itàimbe-mini, que deságua com seu salto de 8 a 
IO toezas de altura; e pouco mais acima desembo* 
ca âs mesma forma o Ibirdnátimu-mini, defronte. 
do qual faz alguns redemoinhos o Paraná. Passados 
estes paramos,, havendo andado perto de 3 lègoas e 
hum quarto-, em cujo espaço entra em o rio porção 
de arroios, e canos precipitados. Sua corrente, foi» 
ra dos redomoinhos notados, he menos, e de boa 
navegação, ainda que continua sempre estreitando-
se. As margens de pedra com pequenos espaços de 
arêa, e repetidas cnseadinhas., 

Thermom. . 103-f{. A* huma e meia da tarde 
vento N. forte, e Ceo despejado. 

• Dia- ly-

Leveu a vanguarda a- Partida Portugueza; e se-
gnio a banda oriental,r ao mesmo rumo de N. hum 
quarto N.E. , e na inflexão que faz a N. se acha' 
huma corrente tão forte, formando no meio redo
moinhos, e fervedouros dos mais formidáveis que 
se havião encontrado. Dão a este lugar, e iguaJmai-
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te a hum pequeno arroio que dèSágúá pelo occiden
te, o nome de lbiranátima-gnasú, que significa cou
sa que meche ou move, pela alteração que nelle tem 
as águas, e movimento que communicao ás embar
cações. 

Passou-se sem desgraça levando-se á cirga pela 
•margem oriental. Torna o rio a N, hum quarto N. 
E. ,-em que recebe dois arroios grandinhos, a que 
chamão Ycanyoèay. 

Pouco mais acima na direcção de N.N.E., en
tra pela banda oriental hüm arroio despenhado^ 
que disse o Vaquiano he ramo do rio laguari, dè 
quem se desprendia, e igualmente outro que se pre
cipita com dois saltos na direcção de N E . huni 
quarto E. , ao qual dão o nome de Jacaponá, oii 
canhada formosa. Em a banda occidental se vê de
fronte hum* areai que he o porto de hum herval de 
Corpos; e assim a elle, como a hum arroio que sé 
despenha hum pouco mais acima dão o nome de 
Santa Thereza, talvez pela casualidade de haverem 
chegado a ella no dia' desta gloriosa Santa., o que 
repetindo-se também em os outros, se lhe confir
mou o nome com grata memória. Finalmente pela 
banda oriental defronte do de Santa Thereza desá
gua o rio Yaguari, cujo salto está hum pouco pa--
T«a dentro, de modo que se não vê de sua boca, que 
he alguma cousa grande, ainda que na oceasião tra
zia muito pouca água. Aqui paramos ao meio dia, 
havendo andado huma legoa e três quartos por hum 
caminho penoso , por causa das correntes serem mais 
repetidas, molestas, e disposição do rio parecida 
à dos dias precedentes. Este rio Yaguari he o termo 
do conhecimento que do Paraná tem os índios das 
missões ; pois ainda os de Corpos,não passão adian
te , pelo grande temor dos formidáveis redomoihhos, 

34 * 
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e fervedouros , a quem'elles chamão panellas que se 
vêm naquelle; os quaes são humas rebentações gran
des e horríveis, que occupão a capacidade de certo 
espaço onde sempre se vêm abrir alguns estrondosos-, 
ainda que não em o mesmo lugar. A' primeira vista 
pareceo insuperável o passo, e os índios assim o as-
seguravão; porém sem embargo disto, não queren
do os commissarios fiarem-se só dos ditos dos ín
dios , foi nas canoas o de Portugal, com alguns offi-. 
ciaes, feconhece-lo de perto em quanto o de Hes-
panha ficou com seu astrônomo preparando o pên
dulo, e mais instrumentos para observar a emer-
são do primeiro satellite de Júpiter, que succedia 
aquella noite, trabalho que se mallogrou; porque 
se neblou o tempo, e cahio huma chuva que durou 
até o dia seguinte. 

Achou-se que as canoas poderião,»ainda que 
com algum risco e trabalho, passar encostadas á 
banda occidental, que dava commodidade atira-las 
sirgando-as; e do mesmo modo o poderia fazer o bote 
pequeno da Candelária, que era muito ligeiro, se fos
se sem carga., e com muita gente boa. 

Dia lá. 

Determinou-se deixar alli os barcos maiores, 
e que oceupadas as quatro canoas pelos dois com
missarios, o commandante da tropa, e geógrafo 
Portuguez, se seguisse nellas até onde podessem che
gar , levando viveres para doze dias, que erão os 
que se consideravão bastantes para poder reconhe
cer a marca, que sobre a margem occidental do Pa
raná deixou a gente enviada a este fim,, pelos com
missarios das terceiras partidas de demarcação; e 
assim se descarregou o bote da Candelária, e equi-
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pou da melhor gente , para que fosse nelle o astro--
nomo Hespanhol com seus instrumentos, o qual devia 
parar nà parte onde não-podesse continuar sem ris
co manifesto , e fazer alli suas observações em 
quanto passávão a diante as canoas com os com
missarios, se podessem. Nesta noite abrio hum 
pouco o Ceo, que se havia mantido coberto todo 
o dia, se pôde observar a latitude. 

OBSERVAÇÕES. 

BOCA DO RIO YAGUARI NO PARANÁ'. 

17J9. Outubro 16. 

Estreitas. Alturas meridianos apparentes. Latitudes. > 

/. De Pegaso . 5*0° 29' 22'/ 24o 44' 13^ 

Novembro 5*. 

». De Pegaso. 36 18 5$ 13 
a. De Aquário. 66 45- 13 43 2 g 
B. De Pegaso , 38 30 32 p 
r. De Pegaso. \ 51 24 5*2 44 34 
». De Pegaso. . . . 3 6 19 01 e 
a. De Andromeda. 37, 31 09 9 . 

Meia entre as sete observações. 24" 43' 5-9^ 

1$. 

Thermom. 1030 \. A's 2 da tarde vento N. 
forte, e algumas nuvens. 

16. 
Thermom. 1031 •. A' huma da tarde vento 

S.O. fraco, e tempo coberto. 
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Dia 17. 

Levou a vanguarda a partida Hespanhola, A-
travessárão as quatro canoas seguidas do bete, i 
«anda occidental pela,qual, não sem risco, passa* 
rão' os redomoinhos pegados á mesma margem, até 
onde alcançarão as rebentações, que as fazia balan
cear, e metter alguns golpes de água dentro nella» 

A que levava o commissario de Portugal, que 
com a mesma rebentação fez cabeça com a corrente, 
se vio summamente trabalhosa; porque lhe foi pre
ciso para que senão virasse, largar o cabo, e arreba
tada se metteo mais ao meio do rio, deixando par
te da gente em terra, e com a pouca que lhe ficou, 
pode depois de muito trabalho, e tempo de mani
festo perigo, tomar outra vez a margem». Ainda 
muito mais apertado se vio o bote que também fez 
cabeça, e não podendo doze homens que tinha era 
terra, detello contra a força da corrente, que lhes 
obrigou a largarem os cabos de popa e proa, e me-
teáto no meio das arrebentações, e redomoinhos em 
que se temeo o submergi-se algum delles, ou o 
desfizesse contra alguma pedra ; porém pôde, por 
huma grande felicidade, com 4 homens que lhe ha
vião ficado dentro, incluso o astrônomo Hespanhol 
que trabalhou como os mais, ganhar com bom suc-
cesso o acampamento d'onde estavão os outros. Con
tinuarão as canoas sós sua navegação vencendo sem 
desgraça este primeiro máo passo, que está na di
recção de N. hum quarto N.E., em a qual entra pela 
banda oriental hum arroio grande. Segue depois o 
rio alternando entre aquelle rumo e o de N. , e a 
perto de huma legoa recebe pela banda occidental o 
rio Itaembecguasú, ao qual havião hido os Índios 
de Corpos, por terra em outro tempo. 
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A huni terço de legoa deste entra pelo *Tad© 
•riental hum rio não graade, e a três quartos de le
goa outro cuja boca he grandinha. Faz depois, numa** 
peqyena volta a N.N.O., e immediata mente volta* 
a tomar o rumo de N. hum quarto N.E. , com qus 
segue para cima. Pelas duas bandas lhe entrão pre-> 
cipitados repetidissimos canos de água, e pequenos* 
arroios. 

Tarámos ao anoitecer havendo andado pouca 
mais de duas legoàs e três quartos, das quaes as duas* 
primeiras são de tão rápida corrente, que obrigarão* 
a levar sempre asirgana mão. O rio se vai estreitand© 
consideravelmente, e por todas as partes se vêm re-
bentações passageiras. As margens de pedra negra 
que formão era partes paredão escarpado, e em ou
tras são estendidas deixando curtos retalhos de arêa. 
Estão compostas de continuadas enseadinhas, e pon
tas salientes semelhantes a huma serra que entre seus 
dentes fizesse alguma concavidade. Por estar baixo-
deixava algum espaço de pedras grandes soltas en
tre os paredões do grande caixão por onde corre 
quando está crescido, cuja parte superior está cober
ta de bosque, e a estreita madre que neste tempo* 
fazia, e por este molesto caminha se levava á cirga. 

Thermom. 1030. AV3; da tarde vento N. for-
' t e , e tempo escuro com fumaça, e mormaço. 

Dia iS. 

Levou a vanguarda a partida Portugueza, e* 
.bem de manhã navegámos ao rumo de N., á que» 
corre o rio, donde volta a N . hum quarto N.O. , 
e nesta direcção lhe entra pela banda oriental, co
mo a hum terço de legoa d'onde haviam^ sabido» 
hum rio, cuja boca pareceo grandita, Cffaraná se-
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güe*aIternando entre os rumos de N. hum" quarto 
N.O. , e de N.N.O», e neste ultimo recebe pelo 
occidente a huma legoa,-e hum quarto do antece
dente, hum rio também grandinho, perto de cuja 
boca ha huma ponta cujas correntes são trabalhosas 
de passar pelo alto, e escarpado das pedras da mar
gem , as quaes seguem para diante do mesmo modo. 

Chamámos a este rio dos Pozuelos , e nelle pa
ramos a comer, e a esperar o bote, que havíamos 
divisado a distancia, o qual vinha em segui taeibtflt 
nosso, quando imaginávamos que com o máo suc-
cesso, que teve no passo dos redomoinhos se hou
vesse ficado no acampamento em que estavão os ou
tros. -.? 

Pela tarde continuámos todos juntos ao rumo de 
N . , do qual voltando a N. hum quarto N.O. a bre
ve espaço se encaminha de novo a N. hum quarto 
N.E. , e nesta direcção lhe entra pela banda occi
dental outro arroio alguma cousa grande, e corae-
ção a ser mais fortes as correntes e redomoinhos, 
não só pelo meio, como os havíamos visto desde o 
Yaguari, senão também pelos lados que fazião sum-
mamente penosa, e arriscada a navegação. Com tra
balho e susto, se superarão alguns máos passos até 
huma enseadinha de arêa em que se parou ao anoi
tecer, havendo andado mais de duas Iegoas e meia, 
quasi todas á sirga. 

A disposição do rio, suas margens, elevação, 
do terreno, e repetidissimos canos de água despe-
nhados, são em tudo semelhantes aos do dia preceden
te ainda que aqui estreita muito mais o rio ,* que já, 
deste lugar onde se parou parece ser canal do saltp. 

Thermoq-jj. . 1031. A's 2 da tarde vento N.E* nermoq-jj. . 1031. A's 2 da 
fraco, egrandissimo mormaço. 
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Dias 19, e seguintes até 5 àe Novembro. 

Vendo-se que não era possível poder navegar o 
bote mais acima, quizerao os commissarios que fi
casse este com o astrônomo para que fizesse alli as 
observações, e continuar a diante nas canoas; po
rém os pilotos, e práticos de rios, não o achando 
em estado de se poder navegar sem. certo perigo, 
pelos continuados redomoinhos que nelle se vião 
por todas as partes, lhes representarão o risco a que 
tfe expunhão, e que nem a sua habilidade nem a sua 
diligencia seriâo bastantes a impedir a submersão 
de qualquer canoa a quem colhesse em cima a re-
beniação, ^ a inevitável perda de todos os que fos
sem dentro. Com este embaraço resolverão manter-
se também alli, e despachar conforme o artigo 5V 
das instrucções particulares, huma partida que fosse 
a reconhecer a marca, que de ordem dos commissa
rios das terceiras partidas se havia posto na mar
gem "occidental do Paraná , a qual considerávamos 
bem immediata, por não resultar mais que 8 Iegoas 
de differença em latitude entre as observações feitas 
por áquelles, e as que a noite antecedente se havião 
feito por nós outros, e suppondo que das 12 Iegoas 
que diz a relação distava a marca do salto, fossem 
só 6 a rumo, ficava esta só a duas de distancia, a 
qual estava evacuada em hum dia. Por estar enfer
mo o geógrafo de Portugal, e empregado nas obser
vações o astrônomo de Hespanha, cuja saúde tão 
pouco podia tolerar, huma caminhada desta espécie, 

vse determinou que fosse mandando a partida.com
posta de 8 homens, entre Portuguezes e Hespanhoes, 
o cabo de esquadra Portuguez Francisco Lopes, a 
quem por intelligente, e que havia estado na pica
da , que por terra se intentou fazer ao Pepiri, se 

Not. Ultram. V 7. 3& 
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lhe deu huma bússola para que fosse notando os n*. 
mos que fizesse o rio era suas voltas, juntamente 
com as distancias erios, que recebesse pelas duas ban-
dfes ; e finalmente quê levantasse o plano da" parte 
que andasse; para cujo fim se lhe ordenou que se
guisse quanto lhe fosse possível as pedras baiias d* 
margem, que ainda que desiguaes e cortantes, era 
caminho melhor ^ mais breve, e seguro para desco
brir a marca , se esta como suppõe a relação, era 
tão visivel ainda desde a banda oriental, sahio em 
o mesmo dia 19 aquella partida, com viveres pa
ra três dias, e passados estes voltou em o de 23 
parte da geúte^ com a noticia de que em perto de 
5 Iegoas que havião andado com grande artenção 
9 descobrir a marca, não a havião podido encon
trar, nem signaes de que por alli houvesse já mais 
andado gente alguma : que os companheiros, com 
o dito cabo Lopes, ainda que com muito pouco 
mantimenfo , havião passado adiante atentar se 
mais acima podião vêr alguma cousa. A' vista do 
que se lhes enviou logo bastante provisão que os 
fosse alcançar e ordem de que, se lhes permittissé 
ò caminho, continuassem até chegar ao salto, que 
era a melhor, e mais firme marca, que podíamos 
achar. í 

Em quanto se executava esta diligencia, se 
üzerão no acampamento varias observações.. Médio* 
se geometricamenre a largura do rio, que no es* 
tado de águas que então tinha , se achou de %e 

toezas a nivel daquella; mas pelos signaes do cis
co , e ramos que sobre as arvores se vião, se co
nhecia que chega-nda a ellas a água nas grandes 
crescentes subia mais de 16 toezas, e oecupava his* 
ina madre.muito mais espaçosa. -

Medir seu fundo era hum impossível , por 
não haver ,raado de parar no meio por conta da 
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rapidez- da corrente qae levaria para outras partes/ 
qualquer pezo. •>• * 

A latitude s<5 se pode determinar por estrellas, 
por não alcançar o óculo do quarto de circulo a to**-
mar as alturas meridianas do sol. Duas observações' 
do segando ,e terceiro satellite de Júpiter, se íBallo-f*7 

grárão pelas nuvens do dia 23; porém no de 24, 
ainda que com huma pouca de neblina, que sempre 
deixa duvida , se pode tomar a emersão'do pri
meiro, Não dando lugar o paredão a poder deste a 
banda occidental, em que estávamos, vêr a Jupité* 
em outra emersão que succedia a 31; se enviou o 
astrônomo para a boca do rio Iguari, d'onde fica
rão os outros barcos, para que alli o procurasse ob
servar (o que se tm\logrou pela máo tempo e cltttf» 
va), e que despachasse de novo o bote com viveres que 
já hião faltando, em quanto os commissarios espe-
ravão a volta da partida, que se desejava , tanto 
por sahir do cuidado, como pela- suprema incom-
mOdidade da estação.* 

A pouca capacidade das canoas não" ha via dado 
lugar a trazer raoxo , tripó , ou outra qualquer cou-
,sa em que se podesse assentar,. e muito menos ten
das que servissem de algum resguardo; não havendo : 
outro mais que o das mesmas canoas ,* que servião 
de camas em que erão contínuos os balanços , e en
contros com as pedras , por mais que se procuras
sem encalhar tudo o que permittia a disposição da 
margem ; porque as rebentações e ondas, que fazíão 
contínuos embates contra ellas, as obriga vão a afto-
xar logo. • ' 

Procurou-se- cobrir com algumas ramas hum 
ratichi-wlio que nos defendesse do sol, em quanto 
dia-, porém aqui o excessivo calor, que crescia con-
sideravelmentecom o reflexo da arêa, junto com o 
que pfoduáá o fogo de que era preciso estar, eerca-

. •-" 35 * 
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dos, para que o fumo afugentasse, os mosquitos; 
que nos mortificavão de noite e de dia, com qúe á 
custa de huma dobrada moléstia de caJor e fumo, 
conseguíamos não libertar-nos de todo , senão mino
rar o mal. Para alliviar em parte o do calor, nos 
pareceo subir hum pouco para cima onde as ramas 
das arvores nos podessem defender; porém a praga 
daquelles perniciosíssimos insectos que abandão ex
traordinariamente alli, nos obrigou a baixar ao nos
so primeiro porto. Da qualidade, e espécie daquelles 
se dirá era outra parte. 

OBSERVAÇÕES. 

ACAMPAMENTO EM O PARANÁ*, ONDE SE PAROU COM 

AS CANOAS POR CAUSA DOS REDOMOINHOS. 

Da variação magnética. * b 

Ângulos que a sombra do fio fazia com o N. da 
agulha, quando o Sol obtinha as 

mesmas alturas. 

17c9. Outubro 2r. 
Ângulos da. Altura* apparentes Ângulos d* Variafâ* 

manhã ao dos mesmos Uni- tarde N .0^ N.E. 
N.E. bos do SoL 

* 8 ! 30' 59° 3& 57" 8a0 50' i r 10'00" 
57 11 61 09 07 79 28 11 8 30 
53 40 -62 5*7 47 75 55 " 7 3° 
74 15* 44 48 22 96 30 11 7 3o 

73 10 4? 48 37 95* 30 11 10 
Meia entre todas. . . 11 84** 

Se por hum escrúpulo não necessário 
se quizer corrigir pela mutação em 

,. declinação do Sol, será a meia. . 1 1 7 44 
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De Latitude. 

18. 

"Estreitas. Alturas meridianos apparentes, latitudes. 

n. .De Pegaso . 36o 34' 2$" 24' 28' 40" 
R. De Pegaso 38 44 5 
E. De Pegaso . $6 44 27 
a. De Aquário. . . 60 00 20 
a. De Pegaso Markab. 51 36 35* 
a. De Orion. 58 11 57 
1», 
V. 

a. 
a. 
5. 
r. 
B. 

, De Orion 
De Castor 
Aldebaran 
De Orion. 
De Orion. . 
De Pollux 
Do Cão menor. 

Meia entre todas 

De 

67 38 11 
42 j6 37 
49 3 1 53 
5-8 12 08 
67 38 13 
48 58 22 
$6 47 06 

Longitude. 

29 
28 

27 

28 

27 

28 

41 
8 

21 

39 
42 
*5 
* 7 
17 
3 i 
•*3 
16. 
16 

24 28 15 

Emersão do i.° satellite de **£ o-
bscrvada a noite de 24 de Ou
tubro, com o mesmo telescó
pio e pêndulo, que signalava Tempos, no 
71* 41' 49", e por estar muito pêndulo. 
carregado o Ceo se lhe tirou á 
observação 1', e fica 7^ 40' 49" 00'''. 

Meio dia observado a 24 por cor- \ 
respondentes do Sol com 5* e i 
de intervallo . 12 03 5$ 00 
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Idem corrigido por mutação em 
declinação . ' . 53f 3?'" 

Meio observado a 2C por corres
pondentes do Sol cora 6h de 
intervallo . . . 39 48 

Idem corrigido . . 35* 27 
Dfcnde se conclue , que foi a 

emersão em tempo verdadei
ro - * • 7h 31' Oi" 

I$m o observatório de Grenwich. 
deveu succeder. . . 11 r8 15*'* 

Em o observatório de Paris 11 27 09 
Era Bolonha 12 3 00 

Do barometro e thermometro. 

20, 

Barometro em o mais alto da P»jeg. Lin.\As.2 a 

u J^ / tarde ven-barranca ou paredão, em que \ t Cí 
o terreno parecia já plano 26 %$( ou.sua-

IJliermom.; alli mesmo.. . 1025»^ \ve*L ,e ° 

Barometro a hum pé de ai- 1 y"s 6 V 
tura da superfície da agoa f a t a r .e 

j r 1 - * b > em tudo 
do n o , e o thermom. em 
o mesmo gráo . . 27 o i 

da tarde 
era tudo 
como aci
ma. 

A maior altura a que subio o licor do thermo
metro desde o dia 19 de Outubro até o de <r de 
Novembro, foi a 10334 o dia 28 de Outubro ás 
duas da tarde com vento N . , e algumas nuvens, e 
o regular entre dia era de 1031 para cima. 

JEinalmenÈCi a dia 5- de Novembro voltou a par-
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tida , qae havia" chegado até o ni esmo 'salto, e para 
assegurar-se melhor delle, subio até acima do pre--
cipicio em que alargando o rio, faz as mesmas ilhas 
que notarão as terceiras partidas, e também nesta 
que entre os soldados Portuguezes, enviámos ao ca
bo de aventureiros João Rodrigues, que baixou de 
S. Paulo nas canoas, que para isso das partidas vie-
rão daquella cidade; e ainda que este não accompa-
nhou aos commissarios na demarcação , havia estado 
no salto era o reconhecimento, que aquellas pratica-» 
rão antes de entrar pelo rio Gatimi, e agora o tor
nou a vêr do mesmo lugar que o vio então. 

Os da nossa partida seguirão a margem até 
pouco mais de duas Iegoas abaixo do salto, d*onde 
arrimando-se muito a madre do rio ao paredão, e 
não lhes dando passo para poderem proseguir, fi-
zerão pelo mato hum pedaço de picada, pela qual 
andarão alguma cousa, e voltarão de novo á mar-» 
gera, que seguirão até novo estorvo era. que execu
tarão o mesmo; e finalmente em o rio Garey, que 
estava crescido, lhes foi preciso buscar passo três 
quartos de legoa acima de sua boca, d*onde guia
do pelo mesmo ruido do salto, que ouvião de bas
tante distancia, cortarão em direitura para elle. 

O espaço que o cabo Lopes, e os mais compu-* 
tárão havião andado com as voltas, e entradas no mato^ 
foi de mais de 12 Iegoas; vendo que os fervedouros, e re-< 
domoinbos continuavão até o salto, fazendo-se maio
res na visinhança delle, em que lambem erão mais 
escarpados os paredões. Em varias partes, acharão 
palmitos, cocos pequenos, e laranjas azedas, que 
foi seu alimento por dois dias em quanto lhes 
não alcançou a provisão que se lhes enviou. 

Alguma differença se acha entre a configuração; 
e rumos que observarão os enviados pelos commissa*-
rios das terceiras partidas, quando vierão a pôr a 
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marca, e o plano levantado pelo cabo que nós ou» 
tros enviámos', a qual pode nascer em parte, de 
que áquelles forão por cima do paredão, e hum pou
co desviados do rio , ainda que diz sua relação, que 
sahião a miúdo a elle, e os nossos seguirão sempre 
a margem baixa , d'onde poderão vêr melhor as 
voltas do rio, marcar bem os rumos todos a que 
corre, notar algumas pequenas ilhas que tem, e os 
rios que desaguão. Destes entrão pela banda orien-;; 
tal vários alguma cousa grandinhos, e alguns'pela-
occidental , dos quaes dois são de consideraçl^. 
hum a hum terço de legoa do acampamento doafe 
ficámos, ao qual chamarão rio das Pelotas, por ha
verem necessitado usar dellas para passa-lo (chamão 
Pelota a hum couro de touro dobrado por seus la
dos, e ajuntado pelos quatro cantos, ou ângulos,; 
para que conserve a figura de caixão quadrado,* 
qual tirado por hum nadador, que leva presa nos 
dentes a ponta de huma curta corda que nella atão, 
faz ofHcio de embarcação para o transito dos rios) 
e o Garey, que está a meia legoa do salto. 

A conformidade que se acha entre o plano que 
levantou o cabo Lopes, e a parte reconhecida., e 
andada pelos officiaes intell-igentes das terceiras par
tidas, prova a exactidão com que este trabalhou,? 
o melhor direito que tem a que se lhe creia aqueUt̂  
parte que áquelles não virão, e só poserão pela nd̂  
ticia dos que enviarão; ainda quando a disposiçSt' 
dos paredões não fizesse mais verosimil a configurei 
ção que este dá ao rio; por cuja causa se tem posto 
esta com preferencia, até o acampamento que oc-
cupárão os commissarios e officiaes; continuando 
para cima. pelo trabalho destes, que he quasi o 
mesmo de Lopes. Não acharão o signal ou marca, 
que deixarão áquelles enviados no anno de 17541 
nem vestígios de gente que por alli houvesse anda*: 
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do, á^xcépção de duas palmas cortadas cpm macha
do que virão perto da lagoihha'mencionada, Os1 

quaes todos julgarão ser muito antigo o seu corte ; 
porém he natural que em huma terra tão feroz e 
viciosa houvesse ào cabo de y annos, crescido tanto 
0 mato, que ainda que outro accidente não tivesse 
feito perder, a occultassem estas á cuidadosaJinda-* 
gação doj nossos,-a quem fazia bèra solícitos a ne-
cessittade que padecião; e o persuade assim o não a-
charem também vestígio algum da picada por onde 
baixarão osxtomrrtissarios, e acampamento que oc-
oupirão abaixo-do salto. O não haver-se achado a-
quelle signal, que era o que, segundo o artigo f.°J 

das instrucções-'particulares, devíamos buscar, obri
gou a pròseguir adiante , e produzio (á custa de ai-' 
guraa moléstia} o fructo de se reconhecer o mesmo, 
salto pe!aKparte debaixo, o que se reputava por in
vencível; e com esta diligencia se unio a demarca-, 
çâO á que fizerão as terceiras partidas, tão perfeita
mente ,; que não tem ficado a menor cousa por exa
minar. 

Visto o plano, e o de mais executado por esta 
partida, o approvarão os commissarios; e posta huma 
cruz em huma arvore de Jaearandatan bastantemen-
te alta, q w se deixou só, havendo-se cortado quan
tidade de outras grandes, e rossado todo o mais 
mato immediato, para que fosse mais visivel, se 
dispoz a volta ao Iguasú para o dia seguinte 6. Os ' 
commissarios e officiaes, não querendo aventurar-se' 
a baixar o rio nas canoas, as deixarão sem carga, 
com a geme precisa, e se embarcarão todos no bote: 
onde era menor o perigo; e tomando-se O meio do' 
rio se procurou hir com grande cuidado descabeçan-1 

do os redomoinhos, que* se vião levantar bem per
to , formando horrorosas profundidades, que se pas
sarão com bastante susto; porém sem desgraça , este 

Not. Ultram. V. 7° 3t> 
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&».<&& h* &h <W»prâ** com© o « a n f e ^ - H é T * 
gHariy em ctfja boca eb^gawotfc com j , horaj»esca*, 
sa% de n***ega$?QV hajven^o- «ntão«m*ro tempo des* 
*áeit(t* sem, txambP * © qu*-na stjbida havia: citstfdo-
d o i d i a s , de• muiM kdjgat kpgPva&wn-ááilãfcpis.. 
jf»ar-iV; os> baroos, pa/% prosegui-r a marcha* pela tacde-, 
ç.jíwfc-s>os coiftnjissai^.e oiRciaes-, que aiti <nc*ar 
çJanmQft, se de^ripQf parecer de todo*, jsôr eoa*. 
chuida. epja: parte de demarc-t-ção,,. focrafludo-íi assina 
****ra que, era qualquer tempo, podesse constar d*.sua: 
«xecucao, e de tudo o mais que se tem* referidou 
Bçca^dorio Yaguari era o Paraná, e de NowáHhfií 
6 de J.759- •••-> ' i*"» ! 'P 'Er *"*-rp 

Pelas 3 horas^e meia. da. mesraa^ tarde depaii 
dç haver passado hum forte aguasseiró, sahimotvàg 
Yaguari,., ratificando na volta-., o planar que se havi** 
levantado á hida; e busca ndç*ris.e o meio da riaera 
que; ajudavâo muito • as correntes, com as. quaes em 
ibj-eyç chegámos aos redomoinhos do Ibiranárirni 
ondes se vio em grande, perigo»o barco de Poj-tnph 
em que hia o commissario e astrônomo, por causai 
dp- hunv redomoiuho daquelles subitan&osr, que arre
bentou , e abrio tão immediato puxando-, .e sci-venda* 
cpua seu movimento espiral o barco, para.o-ceniro 
do retorcimento, e concavidade de tal modq, q«*: 

sem poder obedecer ao leme, nem i força com que. 
ao. mesmo tempo procuravao apsrtar-delle, os rema
dores, que não sendo bastante foi preciso/para-qf*) 
podesse sahir, que o commissario e astrônomo, ajso 
dessem tomando cada hum seu remo; e assim esca
pou , depois der largo tempo de luta em que recebe
rão alguns golpes de água, que entrou por hum dos 
bordos sem embargo de ser alto. Os outros barcos 
passarão felizmente; e ao anoitecer se parou hawn*-' 
do andado em todo o dia mais de 9 Iegoas e hu*» 
terço. Perto do arroio . Yaçanguasú sahíráo áma* 
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g#i»qsecfdeM§l tres^ índios*, e hírraâ' índia infiéis 'fia 
McÊillkWÇ^Gmmáiia,"&jk figura, corte de"cabel-i 
ló,£e:ttrtflhos, erao -em tudo isemilhantes à dós que/ 
-ré̂ iévSã© visto abaixo." Receberão com grande a-
f&zaâé é ; abraços* aos índios do ^arco do côtii-
rfkSfrio'Hespanhol que chegòd a elles ? ainda 'que' 
só se ienteiidíâo-por signaes.-*-Estavão' miserá*/eis e 
perecendo, coberta sua modéstia com huns ascaro-
sissimos trapos, que parecião melhor que a limpa 
desnudez dos otítrosC 'A* 1-ndia* -trazia huma es
pécie de manteo, que lhe tapava da cintura para 
baixo. 

A?J DerSó-se-lhes âtgui-h-as" facas, e Se passou a-
dianteV-N&di*:7-sahimès ttatiiwr de túanhí\ e na
vegando com felicidade chegámos ao anoitecer á 
boca do Iguasú , onde se parou, havendo anda
do pouco mais de Í4 íégoas. No arroio Iribaya*r, 
que deságua pela banda oriental perto da ilha do 
Acaray, apparecêrão ©uiros índios da mesma nação, 
figura, e lingua, aos quaes repartio o commissario 
de .Portugal huma barraca velha, que pari elles 
foi regalo estimavel. Pediao com anciã machados, 
oíferecendo por elles cera , mel, e pennas de arara; 
ppüênf sendo nô£ neeessario os que tínhamos ,T os 
deixámos com seu desejo, e con*padeeen*io-oõs de 
sna miséria. í" r̂ - • 3'-jí - ' 
,.$t Em o dia» 8 sahisnaos-cído, e mofando- pel* 
Iguasú que achamos? muito baixo,- se continuou se-*ft 
especial embaraça d0. parte das cOrrenfete , a*á-q4iaes 
pelas menos águas do rio, e pouca carga dos bar
cos, rorapüSp e>tes pelo ^ttvttiiutW s& aTremo, e de
rão lugar a poder chegar ao mesmo dia ao acam
pamento abaixo do salto, em o qual achámos de 
volta o barco, que se havia despachado a Corpos 
por legumes que os havia trazido. Soubemos tam
bém que as canoas havião feito huma viagem com 

36 * 
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mantimentos ao rio de S. Antônio, e que se espeta-
vão breve de volta da segunda. No dia seguinte, se 
começarão a arrastar para cima do salto as canoas, 
que havião servido na navegação do Paraná, e a ha
vião de fazer agora na do Iguasú; e ha vendo-se de 
continuar ao diante esta sem interrupção, começa, 
xnos a dar as observações feitas nesta demarcacã**, 0 

OBSERVAÇÕES. 

ACAMPAMENTO EM QUE FICARÃO OS BARCOS RUMA 
LEGOA MAIS ABAIXO OO SALTO DO IGUASÚ'. 

De Latitude» 

1759* Julho 15*. 

Limbos ito Sol, Alturas meridia- Latitudes 
e estrellas. nas apparentes.. 

Limba inferior . ., 42" 05' 22" aj" 3*̂  03,* 
a. Arcturo . . . 43 «74 52 08 
5". De Bootes 49 35* 22 11 
a. Arcturo 43 ^4 46 14 
3. De Bootes. . 49 3»? 2& f' 

Limbo inferior . . . 44 yj 46* z$ tf 

Meia entre as 6 observações a-jr* 39' 07/-



285 — 

per^oxgitudfr 

Emersão do i.° satellite de % obser
vado a noite de 21 der Agosto, com 
o mesmo telescópio e pêndulo, Ceo 
despejado e limpo . . 131- 5*3'46* 

^tOCaia rz 21 observado? por corres- r -." 
pondejgtes àp Sol, com 4 horas e 
meia de intervallo . . 11 58 481 

Idem corrigido . 4 40 
Meio dia a 23 por çofrespondentjes do 

Sol cora 4 noras, e três qyart^s dej•_ ,. .i-maT 
intervallo 31 

Idem corrigido. , . . • •••.•.,„ ...,>- ->-<ç> ; 22 
Donde se conclue que foi' a" emersão * -c*-

emjerapo verdadeira . .. j* . i* J J o j , 
Em observatório .de^Granwieh devia :: _•*> 
^^sucçéder . . - . . j . . , . , . . . . . 17 ^42 5-5 
Em o observatório de Paris. . . \j 2% 00 
EmBolonia . . . .. . ., , 18 2& 00 
Emersão ?do mesmo satellite era a pifo-* 

pria .paragem,,., e com .. as mesmas. .,.. 
circunstancias, observadas o dia 23. ; 

., de Agosto, . . , . . . . • $ 22 çz 
Cora os mesmos datos de cima/se çon-* , -., 

elue, fai esta em^tempo verdadeiro» 8 24 26 
Em observatório de Qranwich devia 

succeder . „ ' , r . . . . . 12 12 *t© 
Em o de Paris. . . . 12 ^ 2ç> JJ*» 

Em Belonia . . . -. . . - . . . . 12 £7 00 
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D* barometro ̂ ê thermometro. 

AgOStO 2T. 

PâUg- l-inh, . . 

Barom. 26 y*> A*S 6 ldà tarde Vento N.O. sua-
Therm. 1011 ; í ' w , e algumas nuvens. 

Barom. 27 >j \A*s 6 e meia da manhã,; vento 
Therni. 1003-; / S» fraco, e nwe espessa. >• 

O que mais chegou a subir • o mercúrio no ba
rometro foi o^expressado, 'nr»n*eftw-ste peiô coiriuni 
e*tf27i polegadas. O sitio eflílij^^'*t6lt0iMij"era 
hum pequeno-píano-quôestava -na mediania -da bar» 
ráhifca.e 'coma a 15 -toezas sobre- o nível'"da-água 
em as haitaís d» rio. 

O mait alto- que se notou- o licor no %a«ofl,eí 
tro no mesmo^âgar foi ém 1030, o dia'9 de No
vembro, com*pôuco~< vento N*'ás duas da tarde; po
rem subirá miülo mais'nos mezes-seguintes. -O alais 
quer. báÈJ*oá> nas «geadas de Agosto, foi a icooè; ás 
6 da manhã vêftto' S. • forte. 

ò- J£m © dia io'p\ssárão; os commissarios, eifSais 
officiaes, que-deviãlJ seguir a viagetií, aO- BCMIS 
pamento décima do salto, e nos seguintes -ficátao 
em cima as canoas, e se» trasladárão^iõS^irístrlfníeiJ 
tos, viyer*s, e- mais cousas que devião s**W*«a M* 
vegação do Iguasú ; e tudo esteve preparado o dia 
14 para no seguinte marcharem os commissarios, 
a quem devião seguir o astrônomo, e capellão Hes
panhoes , logo que chegassem as canoas que se es-
peravão de volta do rio de S. Antônio *, mas haven-
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do-se visto este dia muito de manhã se s.uspendeo a 
marcha, até ao dia- seguratte ti que fomos todos 
juntos. 

OBSERVAÇÕES. 

ACAMPAMENTO' EM CIMA BO> SALTO* DO fGfUAt#*' 

Da larraçfa maznstica. 

Ângulos que a sombra do fio fazia com o N. da-
agulha , quando p Sol obteve as 

mesmas alturas. 

i?5fy Setembro;-

Ângulos da ma- Alturas, apt\arentes da Angula tfeiat- Variâcto 
nkã N.E. limb» inferior ia Sol de"N'.0^' N.E,. 

8 o ' P 6 ' .5*3' 4 / IO" ioo" 3a ' 15o 12' 
75 40 54' 2*7 15- foff oò 13 10 
75 10 55 17 4$ , io; 50 13 .10 
78 45" 56 10 cô 105:* cí-f 13 10. 
7*15 5* 35" 40 104 "fo r j 12 

Meia entre todas . 13o n' 



a. 

3-
r. 
a. 

r. 
a. 
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De Latitude: 

Limbo do Sol, Alturas meridianos Latitudes. 
e estrellas. apparentes. 

Bfe Liza fiéíouk. - 2y! 46' «J? -*»í"í 4* - *?" 
4 

Limbo inferior- . y6,*ro8>-*i3 ào 00 
De Cysne. 3Ó yi 37 20 
De Aguila y4 17 02 11 
ESdfoila •*• '• • *5 4* 37 Í 35 

6. 

Limbo inferior J7 3° 5*2 ll 

Da Águia . . 54 16 55 18 
Da Coroa boreal . 3*1 47/49 33 

**3* 
Limbo inferior . . . 60 16 14 II 
Limbo inferior" 61 49 01 26 

Meia entre todas T. 2y° 41' iy W 

\ - ' c 
O mais a que subio o licor no thermom. em 

fado o raez de Setembro, foi a 1030, e abaixou 
até 1008.* 

Dia 10. 

Carregados os instrumentos e viveres, que cou-
berão em 13 canoas, que alli tínhamos, sanírão ás 
8 e meia da manhã as partidas compostas dos mes
mos que havião hido ao Paraná, i&to he, por parte 
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te de Portugal a .quem pertencião «as 9 canoas peí 
quenas, do commissario, astrônomo commandante 
da tropa, e geógrafo, com 06 vôgadores, e gente 
mais precisa ; e por parte de HespanJbá,:do commis
sario , do astrônomo, e capella©, que occupárão 4 
canoas grandes. 

Levou a vanguarda, a partida Portugueza, que 
seguio encostada á banda septentrional. Em o rumo 
de N. hum quarto N.E., a que corre o"rio, ha hum 
arrecife de pedras, que o atravessa com vários sa-
randizes no meio, que os cobrem as crescentes, e 
pouco mais a cima no de N.E. hum quarto E. ou
tro: ambos se passarão á força de botadores a que 
dava lugar o baixo do rio4 perto deste segundo e na 
distancia de dois terços^delegoa de comprimento, 
fica encostada á banda meridional huma ilha como 
de yoo toezas de comprido, de terra hum pouco al
ta , e coberta de arvores, a qual o astrônomo Pòr-
tugez, e o geógrafo Hespa-nhol chamarão, na sua 
primeira viagem , Ilha Só. Passada esta no princi
pio na direcção a N.N.E. que toma o rio, ha ou
tro arrecife comprido, e perigoso, que o atravessa 
deixando canal hum pouco encostado á mesma ban
da meridional, em o qual se vêm rebentações, e re
domoinhos fortes, onde vindo de volta do rio de S. 
Antônio, estiverão quasi perdidas duas canoas Por-
tuguezas, e a bom livrar sahírão alagadas. Dobrada 
huma ponta volta o rio já cora menos correnteza a 
N. hum quarto N.O., era cuja direcção atravessá
mos á banda opposta, e depois a N.N.E. na qualy 
se parou , havendo andado pouco "mais de legoa e 
dois terços. 

O furçdo do rio he todo de pedra , as margens 
de terra hum pouco vermelha, e em algumas partes 
de pedra : fazem pequena ribanceira escarpada, e 

Not. Ultram. V. 7.0 37 
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«oberta de <bosquevmuito espesso qfle deita dentro âft 
rio raizes, e troncos perigosos ao encontro das ca* 
noas. Tudo quanto pode alcançar âcjviíta por am* 
feos os lados, he terreno baixo cheio dè ãrvoreda-
.pnmensp., enredado de espinhos, e taquaras. 

-3fbermom»^."..ioi3. A' huuiâ do dia coul vento S» 
fresco, e Cêo claro.. 

Dia 17. 

Levou a vanguarda a partida Hespânhofa, e 
para que as cãnóas grandes > que por hirem carre» 
gâdas não podião alcançar as menores, hão deti-
vessera a viagem , se díspoz, que sahissem ao rom
per do dia sem rguardaí formalidade, nem ordem 
de marcha. Dobrada huma ponta que faz o rio na 
volta de E N.E. a S.E..'hum quarto È . , conreçao 
•torrentes largas e fortes , qúe se vencerão com bo
tadores, não permirtindo as raizes de que fizemos 
menção, nem o cortado da barranca ,. e seus espi
nhos levar sirga pela margem- Continua o rio sua-
volta inclinando-se a S.E. hum quarto S., cujo* ru
mo seguem a distancia de pouco mais de huma le
goa da ilha só, quatro ilhas grandes, a que chama
rão Ilhas de Taquaras , por estarem todas cober
tas dellas; e no remate da ultima se vê porção de 
ilhotes pequenos cobertos de sarandizes, defronte* 
dos quaes ha hum arrecife cujas correntes vem com-
grande força, á banda meridional que seguimos. Ao< 
passar estas com os botadores, que pela profundida
de do rio apenas alcança vão a fixarem-se nas lages 
resveladiças , foi arrebatada da mesma corrente a 
Canoa em que hia o commissario Hespanhol, e naò 
podendo a gente contelía, deu sobre hum páo secco-
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que afastado bastantemente da ribanceira estava den
tro do rio, onde se vir«u, O commissario , que 
não sabia nadar , pode agarrar-se ao mesmo tron
ca , e pegado a elle se manteve por espaço de meia 
hora com só os braços, e cabeça fora da água, 
•era quanto pode com bastiante trabalho chegar a 
soccorre Io a canoa da epiumissario de Portugal-; 
Os jremadores sahírao a nado, e hum delles pode 
alcançar as papel-eii?as, que continha o tractadoj 
instrucções, C mais papeis, que já a levava o rio^ 
como o fez a outras varias cousas, entre as quaes 
--* copia do mappa das Cortes, que hia em huni 
canudo de taquara. Este accidente que fez perde» 
e que hia na qarçoa, augmeutou a escacez que se 
levava, aiftda do preciso, e obrigou a parar para* 
t-Qceorrer a canoa que o piloto Paulista, montado 
a cavallo neüa soube por sua habilidade inclraap 
á terra, bem distante d'onde se virou, e entretan
to se poderão secçar hum pouco os papeis, que 
contavão esta por terceira molhadura. 

Pela tarde se proseguio a acabar de passar a 
correnteza, e outra que está hum pouco mais aci
ma na direcção de E.; e se parou em a de E, 
hum-quart > N.E, , em qae pela mesma banda me
ridional entra hum arroio mui curto ; havendo an
dado perto de legoa e meia. 

A canoa em que hia o astrônomo Hespanhol 
com os instrumentos, não pode passar este dia a 
segunda corrente. O fundo do rio he de lages, e 
a ribanceira de terra, e como de 2 toezas de alto,» 
escarpada, e coberta de arvores, e espinhos, 

"{ 
Thermom, . 1013*. A' huma, do dia vento S. 

fresco, c Ceo despejado. i,„l -

37 * 



— 292-

Dia 18. 

Pela manhã> cedo se enviou huma canoa des* 
carregada , e com bastante gente, para que ajudasse 
a do astrônomo a vencer a corrente, e entretanto se 
acabarão de seccar os papeis molhados. 
r Não havendo chegado aquella até ás n horas-, 
se marchou pela tarde, e levou a vanguarda a par
tida Portugueza. O rio segue por mais de três 
quartos de legoa a N.E. hum quarto N . , em que 
pela banda meridional lhe entra hum pequeno arroio, 
e com outro comprido rumo, volta depois a E. hum 
quarto N.E. em o qual paramos, havendo andado 
pouco mais de huma legoa a maior parte de cor
rente, que se venceo á força de botadores. O fundo 
e margens, como a dos dias anteriores» 

Thermom»... 10264. A*s 2 da tarde vento N. fro 
xo, e Ceo claro. 

Dia 19* 

Levou a vanguarda a partida Hespanhola, t 
continuando ao mesmo rumo de E. hum quarto N. 
E. , se deixarão pela banda austral duas pequenas ca
nhadas, e ao fim deste rumo, se vêm a distancia de 
2 Iegoas e hum quarto das ílhasj das Taquaras, ou
tras quatro ilhas pequenas cobertas de sarandizes, 
as quaes por serem todas iguaes, chamarão as qua
tro Irmãs: no remate dellas, na direcção de E.JN-
E. ha hum arrecife que faz corrente forte, a qual se 
superou cora botadores; e termina em- hum pequeno 
salto, em que foi preciso deitar-se a gente á água 
para se poder passar, por tomarem pé em que coia 
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trabalho se podião segurar sem serem levados da 
corrente. Montada huma ponta depois da qual cor
re o rio (deixando remanso que se pode navegar a 
remo) a S.E. hum quarto S. , e logo a S.S.E. em 
que pela mesma banda meridional lhe entra hum 
pequeno arroio, volta a E. , e nesta direcção se en
contra hum arrecife, que atravessa de hum a outro 
ladp; o qual se venceo com a gente por dentro da 
água ; e immediato a elle fica hum arroio pequeno. 
Desvia-se depois o rio por N.E. a N. hum quarto 
N.O., e fazendo huma ponta aguda volta a E. hum 
quarto S.E., onde paramos havendo andado duas Ie
goas e meia. 

O fundo, margens, e de mais circunstancias dó 
rio em tudo semilhantes á dos dias precedentes. 

Thermom.... 1027i. A's 3 da tarde cora vento N ^ 
e muito mormaço. 

Dia 20. 

Levou a vanguarda a partida Portugueza. Na
vegou a remo hum largo pedaço, em que fazendo 
o rio huma grande volta por S.E.; e outros rumos 
entre-meio3, recebe três canhaditas até N.O; hum 
quarto N . , em cuja direcção lhe entra pela mesma 
banda meridional, hum arroio de boca hum pouco 
grande, e mais acima na inflexão a O. hum quarto 
N.O. , outro" pequeno, defronte do qual se encon
tra hum pequeno arrecife que dá bom passo pelar 

• banda meridional, e muito máo pela opposta para 
onde se encostão as águas, e forma salto, em o 
qual se virou huma canoa Portugueza vinda do rio 
de S. Antônio, com perda de duas armas, e pela; 
habilidade de nadar, escaparão os que vinhão dentro 
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nella ,* sahindo hum bastantemente maltratado, -J*i 
for*a'com que a corrente levou sobre elle a canoa> 
Km prende o rio outra volta, recebendo na djrec» 
cão de N. hum arroio, em a de E.S.E. outro, e 
pouco mais acima na de N.E. hum quarto N,, ou-,, 
tros dous todos muito curtos; e defronte da ultima 
ponta ha hum arrecife pequeno, que se passou co***, 
Jiuma trovoada de raiqs, água, evento N.O. tão. 
forte, que alterou todo o rio levantando ondas taq 
grandes, que raettião fataes, e repetidos golpes de 
*ígua dentro das canoas; o que obrigou a parar ven
cido aquefle, havendo andado pouco mais de 3 le-» 
goas, nas quaes a disposição do rio, suas margens 
ç terreno, das duas bandas he tão parecida á das 
outra? , que só as voltas o distinguem. Conserva q 
rio a mesma largura que defronte do acampamento, 
e em. partes he maior. 

Thermom.. . . 1028:. A' huma do dia com vento 
N. tempo de trovoada, e de mormaço. 

Dia 21. 

Amanheceo chovendo, como o havia feito, to*-
da a noite,, e continuou a maior parte da manha,, 
pelo que sahimos ás 12 do dia, levando a vanguar-, 
qa a partida Hespanhola. Segue o rio hum largo pe-. 
daçõ a N.N.E», em cuja direcção recebi hum ar
roio pela banda meridional, e pouco mais acima ou
tro pequeniuo pela opposta, sendo este o primeiro; 
que se vio desaguar por aquella banda. Vai-se pou
co a pouco inclinando o rio pelo N.E. hum quartOi 
E . , e S.E," hum quarto S. a S.S.O., em que pela, 
mesma banda septentrional lhe entra outro arroio, 
e volta a S.O., em cuja direcção alarga considera-



^295-=* 

vetítienfè; e se éftcontra a distârVCíá dè 7 fegdás das 
4 Irmãs huma ilha como de 400 toezas de compri
do , de terra pouco alta, e coberta de bèscjué en
costada para a parte Septentrional, defronte âá qual 
paramos, havendo andado pouco tòais dè huma le
goa e três quartos, por manso rio T e da mesma dis-* 
posição dos dias antériorès-í 

Thérmom....i022. A's 2 da tarde vento S. fraco, 
e Ceo coberto. 

Dia 22. 

Levou a vanguarda a partida Portugueza , e/ 

continuámos pelo braço meridional pelo qual se 
passou a ilha, e immediata a ella segue outra como-, 
de rres quartos de legoa de comprido,, a qual cha
marão Ilha grande, de terra-alta , e cheia de bos-̂  
que. Entre esta, e'a terra firme austral, ha huma;1 

corrente muito comprida, procedida do arrecife enri
que termina , a q«àf he summamertte penosa , e "ar
riscada quando o- rio está crescido;. pòr«êm na occa-
síão estava baixo, e se pode'vencer com botadores,. 
á excepçãú de alguns pedaços em que foi, necéssariò-
l&nçar-se a gente á ag.ua que o permittia ; e do mes
mo.modo se passou o arrecife. Ao lado da iília, que-
faz vários recantos, sendo o rumo direito o que cor
re, o de S.O., e depois- delia se vê porção de pe
quenos ilhotes dè pedra e sarandizes, que se ccbrem 
com as crescentes; passados os quaes volta o rio a 
S., elogo a S.E. huíir quarto S., em principio de 
cuja direcção seencohrrão outras ilhitas* baixas, que fa
zem suas correntes, e nella entrão pela-banda meridio
nal dois arroios pequeninos. Paramos na boca do. segun
do ao pé de hum arrecife, havendo andadopòucomais* 

http://ag.ua
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ãe huma legoa e dois terços, com bastante fadigt 
da gente. Depois da ilha começa a estreitar-se o rio, 
e se vê a distancia pela banda septentrional, terra 
hum pouco alta, ainda que não montanhas. As mar
gens, fundo, e ribanceiras, em tudo parecidas ásarraz. 

Thermom.. . . 1020 *. A's 2 da tarde com vento S. 
fresco, e Ceo claro. 

Dia 23. 

Levou a vanguarda a partida Hespanhola; e 
logo se entrou no arrecife das Antas nome que lhe 
dêrão por haverem visto muitas neste lugar, que se 
passou a botadores. Depois delle emprende o rio, 
já sem corrente, huma volta por S E . hum quarto E», 
em a qual lhe entrão pela banda meridional duas ca-
nhaditas, até N.O. hum quarto N . , recebendo no 
entre-meio outras quatro peia mesma banda. 

Inclina-se logo a N. hum quarto N.E., com 
huma corrente comprida, que se passou como as 
antecedentes, e se estende até dobrar huma ponta 
em que de É . , volta o rio a E.S.E., a que corre 
huma ilha de terra alta coberta de bosque, e de 55*0 
a 600 toezas de comprido x a qual denominarão do' 
Pesqueiro, pela grande pesca que na ponta occiden
tal delia fizerão os da primeira viagem. Dista esta 1 
Iegoas e meia da ilha Grande. Segue o rio a S.E. 
hum quarto E. , em cuja direcção deságua pela mes
ma banda austral hum rio o maior dos que havia-
mos encontrado, ainda que não grande, o qual nos
sos precursores, que navegarão como meia legoa por 
elle, havião chamado de S. Francisco. Continua o 
Iguasú a volta pelo N.E. hum quarto N. em que 
lhe encontrão duaa canhaditas, e faz corrente que sé 
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W pode vencer a botador até E.S.E., em cuja direc
ção separou na mesma ponta, havendo andado em to
do o dia perto de 3 Iegoas ehum quarto. O terreno"da 
banda septentrional continuava hum pouco elevado, 
ç todo cercado de bosque : a barranca pelos dois la-> 
dos mais alta, e coberta de espinhos; e o fundo do 
rio de pedra e diminuía sensivelmente sua largura. 

Thermom.... 1028. A's 3 e meta da tardo, cora ven
to E. fraco, e Ceo limpo. 

Dia 24. 

Levou a vanguarda a partida Portugueza, A 
meia legoa que navegámos aos fumos de S.S.El, e 
S.E»; e na distancia de húma legoa e três quartos, 
do rio de S. Francisco, deságua pela mesma banda 
austral o rio que*chamár.1o de .y, Antônio, ao qual 
chegámos ás 8 horas e meia da manhã* Tem este 
de largo em sua boca 3y toezas, e no seu fundo, 
nesta occasião que não estava crescido , nem de" to-* 
do baixo, se achou de 3 , 6, 12, até iy pés, era 
que tinhão muita parte as águas do Iguasú, que de-
tinhão as daquelle. Na ponta oriental que forma ao» 
desembocar, havia hum pequeno rossado com hum* 
-cruz posta pelos que havião entrado primeiro por el
le; e considerando-se que este parecia ser o rio que 
tivesse suas cabeceiras mais immediatas ás do Pepiri-
para unir a linha divisória, e poT conseguinte sua 
boca hum ponto principalissimo da demarcação, se 
determinou aproveitar da commodidade que oífere-
ciaro despejado de seu horizonte, especi-iJmeiite o 
da parte occidental (que era a mais necessária) por 
Onde seguia a larga madre do Iguasú, para obser
var a longitude que não se poderia lograr.no interior 
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do rio de S. Antônio; assim pelo bosque,, que ro* 
dea sua estreita caixa, como porque estandoJupi-* 
terimmediato á sua conjunção com o Sol, se punha 
pouco depois deste ,v e só se podia observar cedo, e 
não muito elevado dó horizonte; e assim se resolveo, 
que o astrônomo Hespanhol ficasse alli até fazer as 
observações necesssarias, e que depois de feitas pas
sasse, a encontrar-se com os commissarios, que en-

\ trando pela' boca do rio de S. Antônio seguirão a 
diante. Como este faz tão repetidas pequenas voltas, 

'que nem a hum quarto de legoa corre a huma mes
ma direcção, seria molesta prolixidade pôr neste 
diário todos os rumos que se vêm em o plano, pa
ra cuja formação se teve conta delles por menor; _e 
só se dirá por maior, dos mais direitos. Ao desem-> 
bocar corre este rio por hum terço de legoa a E.S» 
E. , e fazendo pelo 4." quadrante huma volta, torna 
aío mesmo rumo, para desviar-se logo a S., em cu
ja" direcção se encontra huma pequena ilha cobertai 
de sarandiz , e depois delia dois arrecifès com mui
to pouca água, que se passarão levadas as canoas á 
força de braço; e finalmente fazendo outra peque** 
na volta a E. se vê outro arrecife, e lhe entra pela? 
banda austral, a pouco mais de huma legoa e três 
quartos da sua boca, hum arroio a que chamarão 
S. Antonio-mini, com o qual fôrma forqueta, .onde 
havião dois ranchos que havião feito a nossa gente 
antes de passarem ao acampamento, que ©ccupárãos 
mais acima-, e nelles paramos, havendo andado pou
co mais de duas Iegoas e hum quarto em todo o> 
dia. 

O fundo deste rio_ he também de pedra, e suas-
margens fazem barranca mais alta que a do Igua
sú , e hum bosque muito espesso, e serrado. A cu»-
to espaço que por elle se anda começa a estreitar-se,, 
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e* fíca como aos dois terços da largura de sua boca, 
« seu fundo se reduz a bem pouco. 

Thermom.. *. 1026. A's 2 da tarde com calma, t 
tempo claro. 

Dia 2y. 

Levou-a vanguarda â  Partida Hespanhola, e 
tomando o braço oriental que era maior, e por on
de havião hido os outros, continuámos navegando 
-para o septentrião, d*onde com huma grande volta 
por vários rumos do primeiro, e segundo quadrante 
se dirige o rioa S. Depois de duas curtas voltinhas 
emprehende o rio de novo outra grande, encami-
nhando-se primeiro a N.E- hum quarto E. , e d e -
-pois a S.O. hum quarto S. d'onde se desvia a Ê. 
'N.E. em cuja direcção paramos, havendo andado 
-três Iegoas arrastando continuamente as canoas pe
los repetidos arrecifès , que a cada passo se achão, e 

•nos entre-meios destas ficão remansos de bastante 
-fondo. O do rio he todo de pedra, suas margens 
fazem ribanceira de terra alta^ e pelo cisco que sé 
via nas arvores contíguas a ellas, se conhece que 
em suas crescentes sobe muito a água. 

Pelas duas bandas entrão alguns canos de égua 
mui pequenos, e faz dois pequenos ilhotes de pe
dra, e arêa grossa. Nestas, nas ribanceiras, e ainda 
deitadas por cima do mesmo alveo do rio se encon-

•trão freqüentes arbustos que dão huma frutinha a 
•que chamão Guambopi semelhante em côr», tama
nho e figura, á sereja cujo gosto a imita imperfei
tamente ainda que he hum pouco comprida, e tem 

-mais de huma pevide ou caroço. 
Outros arbustos ha que produzem huma .fruta 

38 * 
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negra*, que chamão' Acho parecida á gínja garrafal^ 
porém de hum gosto muito differente, e menos grày 
to que esta. O Guavirá-guasú que he fructa de ar
vore alta e corpulenta, se acha em tinta abundân
cia que fôrma bosque. O gosto de hir colhendo, das 
canoas estas, e outras fructas silvestres, sem o so-
bresalto, e cuidado de perigos a que não dá lugar 
a pouca água do rio, houvera podido fazer diverti
da a navegação, senão se houvesse contrapezado cota 
grandes moléstias. :í r. 

A repetição dos arrecifès fatigava summamente 
a gente, e a falta de livre communicação de ar pe
lo cerrado do bosque, estreiteza do r io , produzia 
hum, calor insoífrivel e sufFocaote, porém sobre tudo 
se fazia insupportavel a inundação dos mosquitos de 
tão differentes espécies, que ajuntando-se de ambos 
os lados, excedião aos que até então nos havião atri
bulado no Paraná e Iguasú. O ver a multidão que 
cobria a atmosfera, parecia que se havião convoca** 
do todas as espécies de insectos para defenderem a» 
quellas margens, e repellir com seus agudos fei-
róes a quem intentasse penetrai; até ás origens deste 
rio» 

Thermom..... 1028. A's 2 da tarde com pouco ven
to N», e Ceo claro.. 

Dia 26+ "1 

Levou a vanguarda a partida Portugue*ea. CêiW 
tinua o rio fazendo as mesmas voltas em que pelar1 

„ duas bandas recebe pequenos canos de água, e se 
encaminha principalmente a S. com repetidos arre
cifès, entre os quaes deixa dois remansos hum po(K 

: co compridos especialmente o segundo, que he de 



-perto dé três qdartos de legoa * e Vai a terminar 
em hura salto elevado^ que havia impedido ao 
geógrafo Hespanhol continuar a navegação mais 
adiante. Pouco antes deste deságua despenhado pe
ja banda occidental hum arroio em que estavão a» 
canoas, e*.havião feito ranchos para depositar oi 
viveres. Chegámos ás, onze e meia do dia, haven-
do andado pouco menos de duas Iegoas em que a 
disposição do rio, e sua barranca he a,mesma que 
para baixo: com tudo o espaço do ultimo Feman-
so tem o rio bastante profundidade com as mar
gens de penhascaria alta , e escarpada. 

Thermom.... 1030f AV 12 e meia do dia com 
vento N . , ar escuro, e coberto como de fuma
ça. # 

Dias seguintes até á conclusão. 

Com a chegada-a este acampamento- soube
mos, que continuando o geógrafo Hespanhol na 

-indagação do Pepiri, havia, jâ subido hnma serra
nia que dividia águas, e encontrado huma verten
te que corria para S* , a qual considerou fosse 
desaguar ao Vrugay. Immediatamente lhe avisarão 
os commissarios do seu regresso do Paraná, e se 
lhe enviou provisão de- viveres escoltada de alguns 
soldados por causa dos signaes , 4que se havião 
reconhecido de haverem infiéis naquelles'bosques, 

-•e juntamente gente de refresco para que trocani-
-do a que estivesse -fatigada, ou enferma,, podes
se adiantar a picada até á marca. Por dois sol
dados que se adiantarão aos outros que voltava**** 
de conduzir estes viveres, e receberão os commis
sarios no dia 8 cartas do de y de Dezembro, em 
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5üè rerriertendo o plano doqtte até então havia am
ado, com-munica o geógrafo a noticia, de que se-

guindo a primeira vertente dò S. havia entrado em 
•outra - maior, qtíe formava rio, e depois de sua 
imito continuarão-ao mesmo rumo, ao qual lhe de. 
•morava a marca : que pela distancia que havia an
dado, côr das águas, e disposição das montanhas 
qué bordão estas margens, e mais circunstancias^ 
cria que não podia ser ourro rio que o Pepiri; 
•pois netfel!' concorrião todos os signaes que havião 
•notado na parte inferior deste, quando o navegar 
rão de sua boca para cima, em cujo conceito es
tavão tão afiançados os picadores, e conhecedores 
qúè tinha comsigo, que todos'lho asseguravão por 
•constante; e uenhum outro dos rios que se havião 
visto desaguar no Urugay por aquella longitude, 
podia ter suas cabeceiras tão Tetiradas, e tão altas, 
por serem, todos rios pequenos." 

Que na segura confiança de achar neste rio d 
wignal que se havia deixado, vendo que depois da 
forquera havia fundo , e parecia dar navegação pa
ra baixo , resolvia fazer huma canoa, e embarcar 
«ó^com 6 homens para seguir até ao encontro da 
•marca, da qual por seu plano só distava ó a 7 Ie
goas em linha recta. a- -• 

Ajunwva que baixaudo pelo caminho de sua 
picada, por huma das vertentes que vão a N. havia 
dado, depois de passada huma montanha alta, em 
hum rio cuja largura maior que a que tinha o de 
S. Antônio, e capaz de navegar-se,, lhe fazia jul
gar não fosse o mesmo senão-outro, que talvez hi-
•ria desaguar ao Iguasú mais > ao oriente; e assim 
«propunha se fizesse alli huma cahòa em que podei-se 
-baixar a rèconhcce-lo. Com estas favoráveis noti
cias , se dispoz que em quanto o -geograíb seguia 
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sua navegação até á marca , e delia voltava ás Cabe-, 
ceiras' d-o Pepiri, fossem 8 homens fazer duas ca
noas ligeiras, em lugar que aquelle dizia, para que* 
subindo humas águas-,acima até onde podesse, a es--
perar o geógrafo de Hespanha, que devia vir por 
sua margem, baixasse o de [Portugal na outra levan
tando o plano, e se acaso eça. rio distincto que des*> 
aguasse. no'Iguasú, sahisse a este, e desse-a volta, 
ao acampamento, para que pelo mesmo caminho que 
elle houvesse trazido subissem os commissarios, e na
vegassem até á paragem que permittissenv suas águas-

Já se disse que a gente que voltava de condu--
zir viveres ao geógrafo Hespanhol, se havião adian
tado com as cartas dois soldados', ficando atraz o. 
resto dos Paraguays , e índios : estes chegarão feliz
mente ao outro dia; mas ou;por fatigados, ou por 
negligentes , vierão muito de vagar 3 Paraguays, e 
estando na noite do dia 9 a distancia de y Iegoas do' 
acampamento, em búm rancho dos muitos que por 
todo o caminho se forão fazendo para resguardar os ' 
viveres das chuvas, lhes acomettêrão os índios in
fiéis aproveitando-se do profundo somno, a que sern-
cautela se havião entregado, e ferirão gravemente 
a dois, atravessando-lhes duas flechas pelos peitos a 
eáda hum. Com pouca claridade que dava a lua en*-
tre as ramas, poderão distinguir até dez, e defen
dendo-se com os tiss*6es de fogo com que lhe atira-; 
vão. e com hum fuzil que tinhão o qual por sua ni-
mia confiança, ou desmaseío trazião sem carga , ga-; 
nhando o bosque, nelle se mantiverão até amanhe
cer, que com grandes alaridos, e vozeria se retira
rão os infiéis : elles continuarão até duas fegoas, 
mais adiante d^onde encontrara© a gente que hia a 
fazer as canoas, a quem acompanhava outra conda* 
cta de viveres para a partida do Pepiri, a qual avi* 
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«ou do successo; e logo se enviou quem os trouxesse 
em redes ao acampamento. Soccorridos espiritual
mente pelo capelláo, e corporalmente com o que 
prometria a escassez que alli tínhamos, se despachou, 
-pontualmente huma canoa que os levasse com a 
maior brevidade possível ao salto de Iguasú, para 
que alli os podesse curar o cirurgião, que por falta 
de coramodidade senão havia trazido. ••-. 
" Hum dos feridos, que fazendo-lhe grande in-

commodidade para caminhar as flechas armadas de 
nove íinguetas, ou farpas; que trazia metidas no 
corpo, as havia tirado á força, morreu na mes
ma noite na canoa, e se enterrou na margem do rio 
de S. Antônio, deixando nella este triste monumento 
de sua desgraçada sorte: o outro que manteve as 
flechas no corpo se curou perfeitamente. 
" Era o dia 13 receberão os commissarios cartas 

do geógrafo Hespanhol feitas em 10, nas quaes avU 
sà que baixando na canoa pelo rio, o achou tão fal
to de águas pela muita secea , que com grande tra
balho pode em dia e meio, navegar pouco mais de 
três quartos de legoa, e vendo que adiante havião 
outros arrecifès maiores, havia determinado deixara 
navegação, e continuar sua picada por terra; e que 
a- meia legoa de caminho por ella em que corria o 
rio sempre a bom rumo, deu com huma chácara an
tiga de índios infiéis, e pouco depois com outra era 
que tinhão milho secco, fumo e outras plantas, a qual* 
lhe pareceo grande; e enviando ao sargento Barreto*, 
a reconhecer o terreno, havia este descoberto pisa
das frescas de índios, assim destes como de meni
nos e mulheres- e dettaz de hum cerro immediato 
por cuja fralda dava volta o rio, havião muitas fu
maças , que denotavão ser numerosa a toldaria. Cpn* 
este encontro não tendo gentç bastante para prose" 
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guir pelo meio dos infiéis, sera expor a que levava! 
çomsigo, e a que havia deixado atraz, respeito a que* 
com a sua mesma picada havia aberto caminho por 
ande áquelles o podessem conhecer e seguir, lhe pareceo 
voltar a encorporar-se com os outros, e dar parte aos 
•commissarios pedindo lhe enviassem só doze solda
dos, mas para continuar com seguridade até á mar
ca", ou a determinação do que devia executar, rati-
ícando-se de que era aquelle seguramente o Pepiri, 
pelo rumo a .que corria, e em tudo o mais que havia 
andado delle, e as voltas que fazia em tudo seme
lhantes ás de sua parte inferior. 

A' vista deste embaraço, determinarão os com
missarios ouvir os pareceres dos astrônomos, e do 
outro geógrafo, para deliberar em conseqüência flel-
les o que parecesse melhor, e mais conveniente ao 
serviço. Juntos todos, se lêrâo as instrucções dos se-* 
u-bores commissarios principaes, e as cartas do geó
grafo Hespanhol; e se reconhecesse o plano com o 
diário remetrido por este, em o qaal se achou o 
curso daquelle -rio ao mesmo rumo da marca accora-
modando se igualmente as distancias, as observações 
feitas em as bocas dos rios Pepiri, e de S. Antônio; 
e examinando-se alli mesmo os dois soldados Paulis
tas Francisco Romeiro, e Antônio Dias enviados 
pelo geógrafo com as ultimas cartas, os quaes asse
gurarão , segundo seu conhecimento, e pratica de 
tios, que não podia ser outro que o Pepiri; porque, 
à configuração, das montanhas entre as quaes corria 
subindo por hum lado qu-çndo baixa vão por outro, 
a [côr de suas águas que parecia virem de Pântanos; 
a-s pedras de seu fundo, e as arvores e arbustos, 
que havião notado no Pepiri quando o navegarão 
para cima, erão em tudo tão parecidas as que vião 
neste, que algumas vezes se havião enganado crendo 

Not. Ultram. V. 7 / 39 
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haver estado naquellas paragens *, e o rumo que elle» 
conhecião pelo lugar a que sahia, ou se punha o sol, 
era o mesmo que o do Pepiri. Em consideração dis* 
to dissêrão todos unanimemente, que não admittia 
duvida alguma , de que era o Pepiri o rio em que se 
achava o geógrafo de Hespanha, e que sua verifica-» 
cao pelo reconhecimento da mesma marca, ainda que 
Fundasse huma evidencia fysica, não era de todo ne* 
cessaria á vista da concordância de tantos signaes, 
nem nós o podíamos prometter em as circunstancias, 
senão expondo sem especial necessidade aquelk offi-
cial, e toda sua partida, a perigo de que perecesse 
ás mãos dos infiéis, ou da necessidade. 
< r O pode-lo soccqprer com os doze soldados mais, 

que pedia, era hunfí impossível; porque dos yo ho
mens que compu-hhão as escoltas das duas nações 
além de alguns enfermos e estropeados, que por es
ta causa se havião enviado a S. Nicoláo, havião o-
brígado os embaraços do rio por onde se navegava, 
tí caminhos que de necessidade se fazião para o lo
gro do fim, a divisão em que estava o curto resto 
em sete partes, que erãa os acampamentos de cima, 
e abaixo do salto do Iguasú , a que se occupava no 
rio de S. Antônio, os que havião hido fazer as ca
noas de que se tem falíado, a partida que estava 
com o*geografo , e outras duas andantes para trazer 
viveres do Iguasú, e para leva-los aquella partida; 
e ainda que dando-se de mão a outros precisos tra
balhos se houvessem podida ajuntar os doze solda
dos de mais,, ficava sempre a difficuldade em pé; pois 
tínhamos a mesma falta de índios cargueiros, dos 
quaes se necessitava pelo menos igual; numero, para 
conduzir a provisão precisa para a subsistência da
quelles; porém sobre tudo se impossibilitava o poder 
em mais de 20 Iegoas de distancia enviar ao hombro» 
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*novo"sòccorro pára o crescido numero de mais de 40 
homens, que comporião naquelle caso a partida, por 
hum paiz bem conhecido de huns inimigos que fa-
rião furtivamente a guerra; e cortado nao só pelot 
infiéis da Toldaria, que se interpunha no passo, se
não também pelos que já se havião visto no cami
nho , e provado sua depravada intenção com o suc-
cesso dos Paraguays feridos. ; r ' -*i 

A'vista destas forçosas razões fôrão dedictame, 
que em lugar dos doze homens que não se podião 
enviar, se aggregassemi dois mais aos que tinha cem* 
sigo o geógrafo; para que subisse a reconhecer a 
cabeceira principal daquelle rio, que unanimemente 
se cria ser o Pepiri, e delia buscasse a mais imme
diata que se julgava bem perto, e que segundo a 
disposição da serrania, e vertentes que havia passa
do, devia hir precisamente ao rio que ainda que se 
ignorava fosse o mesmo de S. Antônio, ou differen-
te se usava da disposição do artigo 6° das instruc
ções particulares; pois se este ordena , que se facão 
as observações correspondentes na paragem a que 6e 
possa chegar de hum rio, cuja boca esteja com cur
ta differença em a longitude em que se considere a 
cabeceira principal do Pepiri, para tirar em o map
pa huma linha, que até os dois pontos observados, 
quando a distancia seja tão grande , otí o terreno tão 
áspero, que não sepossão trasladar as canoas, com 
«mito maior razão deve ter lugar neste caso em que 
só se trata de y a 6 Iegoas, que ficão por reconhe
cer, e em qué ha os inconvenientes expostos. 

Acharão, Os commissarios fundado ò parecer re
ferido, cora o qual se conformarão, approvahdo jun
tamente as observações feitas pelo astrônomo Hes
panhol na boca do rio* as quaes para formar cabal 
juizo do plano, se tiverão presentes na junta, e em 

39 * 
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SUa conseqüência se enviarão logo ao geógrafo Hes** 
panhol as ordens correspondentes, e os dois solda
dos do reforço para que subisse a fazer o reconhe
cimento das origens dos dois rios; e para que em todo 
o tempo constasse deste accordo se firmou por todos 
ao pé da taboa das observações. 

Acampamento do rio de S. Antônio, e de De
zembro 13 de 1759» 

OBSERVAÇÕES. 

I7yO. BOCA DO MO DE SANTO ANTÔNIO 
EM O 1GUASU1. 

Da variação magnéticas. 

Ângulos que a sombra do fio fazia com o N . da 
agulha, quando o Sol obteve as 

mesmas alturas. 

Anguhs da ma- Alturas apparentes do- Angulo* da, VariaeS* 
nhS N.E. Umho inferior do Sol. tarde N.O. N.E. 
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De latitude. 

Estreitar. Alturas meridia
nos apparentes. 

Novembros*, o De Andromeda-
mirach . , jo* 06' 07'' 

a Seguintes de A-
ries. . . 42 06 {i 

28. B Precedentes de 
Aries. . . 44 48 -7 

n De Pleyadas A-
leyou . 41 J 27 

a De Lalis 38 10 j j 
r De Orion. . $8 18 *r> 
d i.a Do Cingulo 

de Orion , 64 54 41 
j De Persêo . . . j*. id 4a 

, «De Tauro Alde-
bran 48 2c* 18 

E a.a Do Cingulo'. <Sj 47 2* 
^ j . * Do Cingulo. 65 *o 22 
a De Orion . . 57 04 5 7 

Meia entre todas . . . 25-* 

De longitude. 

Latitudes. 

»í° w' «fA 

4t 

ai 

14 
if 41 

11 

-s it* 

J4 í t 
J5 -*{ 

»*» 
4* 4Í 

?f' 4" 

Emersão do 1 .* satellite de TJ2 observada a noite 
do dia9 de Dezembro com o mesmo telesco-

. pio e pei>dulo, Ceo pouco carregado , e a 
athmosfera alguma cousa crassa 

Meio dia observado a 8 por correspondentes 
do Sol coro 4 { h de intervallo . . . 

Correcção por mutação, em declinarão nulla. 
Meio dia observado o dia 9 por corresponden

tes com 4 , de intervallo . . . . 
Donde se conclue foi a emersão em tem

po verdadeiro . 
Em o observatório de Grenwich, deveu sue-

ceder . . . . 
Em o observatório de Paris. 
Em Dolonia -

7li ez> 4sp 

** $9 i 4 

jo 
Tempo verdadeiro* 

7 í* 49 

11 
12 

J8 
47 

22 

4* 
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De barometro e thermometro. 

A maior altura a que subio o mercúrio no ba
rometro , foi a 26 polegadas 10 * linhas com vento 
B.*, fresco ás y da manha designando o thermome-
tr-Q 1013 *; e a menor altura foi de 26 polegadas 8 
linhas ás 8 da manhã com algumas nuvens, e ven
to S.E., o thermometro era 1017. Sua altura regu
lar era 26 polegadas 9 linhas. 

I A maior altura a que subio o licor no thermo-
"4ètro do dia 2$ de Novembro até o 10 de Dezembro, 
foi a 1041 5 com vento E . , e O.N.O. ás 2 , e 3 da 
tarde em huma barraca posta debaixo das arvores; 
e o regular era de iogy para cima. 

,Em o dia 16 voltou a gente que havia liido a 
fazer, as canoas, com a noticia de que o rio, que 
havia designado o geógrafo Hespanhol estava mui
to baixo cheio de arrecifès, e incapaz absoluta
mente de navegar-se ainda que quando aquelle o vio 
poderá pelas chuvas estar crescido; e que por esta 
causa não se havião detido a fazella, e a havião 
baixado costeando sua margem hum pedaço, em que 
dava huma volta que o fazia crer não era distincro, 
senão o mesmo rio em que estávamos: que em suas 
margens havião achado pegadas muito frescas de 
mulheres, e rapazes, que prova estar immediata a 
Toldaria dos infiéis, que os inquieta vão na marcha, 
seguindo-os com gritos e algazarras por dentro do 
bosque, sem atreverem-se a apparccer. Com este noV 
vo embaraço se determinou, que o geógrafo de Por? 
tugal com huma escolta, que podesse.assegurar sua 
pessoa, fosse levantar o plano daquelle rio, seguindo 
pela margem seu curso até á paragem em que co
nhecessem haver água bastante para pode-lo nave-
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gar, e que alli fizesse húma canoa, em a qual bai» 
xasseyfse fosse rio disfincto, ou quando não a po
desse fazer, que avisasse encaminhando-se sempre pa-* 
ra sua boca; para que subindo os commissarios pe
lo Jguasú o encontrassem nella. ;• 

Em o dia 28 communicou o geógrafo Hespanhol 
a noticia de haver concluído o reconhecimento das 
dJbeceiras principaes do Pepiri, e do seu immediato, 
da qual havia baixado seguindo o curso do r io, que 
na sua volta julgou ser o mesmo de S. Antônio, e 
esperava aviso do que devia executar. •• ?/ 

Como já o,de Portugal estava levantando o 
piano do pedaço de rio que faltava , e devia assegu-r 
rar-se se era © mesmo, ou outro rio, se lhe enviou 
©rdem . para que se recolhesse ao acampamento; ao 
qual chegou com toda a partida, "salva no dia 30. 

A narração diária , e expressada por menor -
desta penosa peregrinação, seria summaraente proli-
xa; por cujo motivo se dá em resumo todo o sub-
Maneia! delia, que pode conduzir a melhor conheci
mento do terreno, e curso dos rios por onde vai a 
demarcação, e se vêm no plano. 

O dia xy de Outubro começou a abrir a pica
da desde o acampamento dirigindo-a a S. hum quar
to S.E., com alguns pequenos rodeios ao 3.0 qua-* 
drante a que lhe obrigava a situação dos mentes: 
andou legoa e meia por terreno r que á exeepção de 
llima lomba não alta, era no de mais igual, e en
controu o rio que com suas varias voltas sahia ao 
«uno da picada, o qual foi eosteandb por alguns 
tspaço. Aquella distancia começou o caminho mon-
teoso, que dava trabalho aos picadores, ea todos, 
pela necessidade de hir subindo, *e baixando serros 
de intrincado bosque p não lhes permittião caminhar 
mais de meia legoa por dia, sem as falhas a que; 
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Jheè óbrígavão- as élwvas. Para poder situar bem o 
curso do rio V! a serrania , e os repstidos galhos de 
águas que dellas se desprendião , vendo em quanto 
se podia alcançar os que entra vão immediatamente 
naquelle, e os que se união entre si antes de desa-' 
guar, subia algumas vezes gente' ás arvores mais al
tas , d'onde Se podesse distinguir o que o bosque 
dava pouco lugar a vêr. A 3 Iegoas do acampamen
to se encontrou hum serro muito alto desde o qual 
se descobrio huma elevada serrania, que corria a 
N.N.E. , e S.S.O.'atravessando o passo, e na baixa* 
da delle hum arroio de 6 toezas de largo, com fun
do de pedras lizas, e bastante água. Passada a serra 
se achão por algum espaço montes baixos, e de ter
reno plano. Duas Iegoas mais adiante está huma 
vertente grande, que vai ao rio que se disse havia pare
cido por seu tamanho e rumo, não ser o de S. Antô
nio, o qual passarão quatro vezes, procurando não 
perde-lo de* vista em quanto seu curso não se des
viava do-rurao da marca. Volta depois a elevar-
se o terreno, e se começarão a vêr pinheiros, pai-, 
mas e cedros, que são as únicas arvores que nesta 
parte cobrem os serros, e na distancia de 3 Iegoas 
se abate,"- formando hum comprido banhado, de-* 
pois do qual continua por huma lomba hum largo 
pinhal, e volta a elevar-se a serrania correndo a S. 
E.: nella se vião oiteiros escalvados ; e encaminhai*-
do-se pela lomba para hum serro o mais alto ea** 
gudo, que lhe demorava a E. , na cahida delle , en
contrarão em o dia 23 de Novembro,~ huma grana 
vertente, que hia á direita, a qual conhecerão seq 
já vertente do S., e que aquella serrania era a que 
dividia águas; e deixando a picada que lhes era mo
lesta pela escabrosidade, e espessura do bosque.; e 
servindo-se do leito do arroio por caminho (ainda 
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que fatigoso por suas pedras desiguaes, e por hirem 
mettidos na água. todo o dia) adianta vão mais. A 3 
Iegoas entrou esta vereda que corria aos rumos di
reitos de S., S.S.E. e S.S.O., e tinha dois saltos de 
mais de 4 toezas de alto, em outro arroio maior 
com que já formava corpo de rio de 6 a 7 toezas 
de largo, o qual desde logo que o reconhecerão pa
receo & a itod os ser o Pepiri, pelos signaes que se tem 

"dito antesv e considerando-se tão perto da marca, 
a cujo rumo corria o rio, que só distava de 6 a 7 
Iegoas, fizerão.a canoa em que navegarão trcs quar
tos de legoa a S,? e S.S.E., fazendo algumas voltas" 
a O.N.O., N.O. , com freqüentes arrecifès, e tanto 
trabalho, que a deixarão continuando por terra meia 
legoa , em que encontrarão o estorvo dos índios in
fiéis, que lhes obrigou a voltar para a forqueta, a 
unirem-se com a gente que alli havia ficado. 

Com o reforço que lhe chegou dos dois solda
dos , e ordem de passar a reconhecer as cabeceiras, 
começarão o dia 18 a subir águas acima, tomando 
por caminha o mesmo alveo do rio, que tinha de y 
a 6 toezas de largo , e em partes tanta profundidade, 
que era necessário abrir picada pela margem. Corre 
aos rumos de O. , e N.O. hum quarto N . , por pou
co mais de hum quarto de legoa, até outra forqueta 
de dois braços quasi iguaes , e.medidos ambos, se a-
chou m*ior o da esquerda, que com a largura de 4 
a y toezas, corre por mais de huma legoa fazendo 
varias voltas a rumo direito de S.O., e depois cora 
os mesmos rodeios a S.S.O., em que a huma legoa 
e três quartos da passada, faz outra forqueta por 
cujo braço da esquerda, que be também o maior, 
corre o no aos rumos de S.S.E.^, S.O. hum quarto 
S., e S.S.E., por espaço de meia legoa. 

Segue para diante com 3^4 toezas de largo, 
' Not. Ultram. V 7." 40 
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e vólStas mais, curtas, e direitas ao rumo de S., a 
a p^uco mais de meia legoa lhe entra hum arroio 
pequeno por E . , e a curta distancia mais acima 
outro pelo occidente, Ifonde volta, o rio aos rumos di-
xeitos de S.O. hum quarto'S. e S., em que tem 
dois saltos elevados, e mais adiante outra forque
ta , cujo braço maior da esquerda segue já mais 
estEeito a S.S.E., e nelle se encontrão outros dois 
Saltos immediatos de 8 a io toezas de altura cada 
l*tum , depois dos quaes o terreno he plano, e com 
muitos pântanos que dão águas ao rio , verifica»* 
do-se cora isto a asseveração, que desde que entra
rão por sua boca no Urugay havião feito os Pau** 
listas conhecedores, de que aquelle rio devia ter 
sua origem em pântanos. A pouca distancia se di
vide em outros dois braços muito estreitos, dos 
quaes o da direita se acaba a ioo toezas em hum 
pântano, e o da esquerda corre entre .pedras como 
de 200 a 300 toezas, era que se subdivide em ou
tros dois ramos, que logo se acabão em hum ma
nancial de pedra pequena, que brota .muito pouca 
água. 

A distancia que se computou desde a forqueta 
primeira em que se começou a subir até a origeni 
he de perto de 4 Iegoas e meia, e o terreno por 
Onde corre montuoso. 

Achada a origem'principal do Pepiri, se bus
cou a vertente mais immedkta , que corresse para 
o N . , a qual se achou a meio quarto de legoa 
em hum manancial de bastante água, que brotava 
entre grandes pedras, e seguindo seu. ouso por al
gum espaço se- vio continuava a N.,. recebendo-
canos menores poF hum , e por outro lado. 

Na origem do Pepiri se desmontou hum pe
daço de bosque, cortando as arvores circumvisinliafis 
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Tio espaço de yt> toezas, e em hum pinheiro alto 8 
•grosso, que se deixou só na margem occidental, sé 
gravou huma cruz, d'onde fazendo para o N. huma 
picada, bem larga pelo.! terreno entré-meio, que era 
plano, se seguio em direitura a outro manancial re
conhecido, ern-o qual praticado igual desmonte, se 
•gravou outra cruz em huma arvore de timbó, que fi-
•cou só no lado oriental. Feita esta diligencia, ert-
Várão no arroio que lhes serviu de vereda, o qüaí 
-corria a N.O., e N.O. hum quarto O. por terreno 
<le algum declive; e reconhecendo que as águas que 
•lhe entra vão erão menores, e a hum quarto de legoa 
fazião já hum leito de 3 a 4 toezas de largo, Daqüt 
se começarão a vêr por espaço de meia legoa rastos 
frescos de índios infiéis , caminhos largos trilhados", 
•e pegadas de mulheres e pequenos, que cruzarão o 
rio: vião-se as camas que lhes havião servido, com*-
postas de porção de folhas grandes da'planta que 
chamão Ac hir d, e todas estas paragens exhalavão 
muito máo cheiro. Em alguns poços que fazia o rio 
se rio peixe morto, e se notou o modo de o matar 
cm áquelles infiéis com o páo de timbó machucado, 
e deitado na água , o qual produz o mesmo eíFeitõ 
da coca, que he embriaga-lo, e entorpecido ou dte 
todo morto, surge sobre as águas , onde o apanhão. 
#- Segue o rio com curtas influxóes aos rumos di
reitos de N., N.N.O., e N., e a perto de duas legoafs 
de sua origem , lhe entra pela banda occidental hum 
arroio grande, que se havia costeado peto picada*;, 
com a qual formava hum corpo de rio de 6 a 7 toe
zas de largo, pelo que conhecerão que não havião 
acertado a tomar a cabeceira mais immediata , se
não também a principal; pois os outros braços qtíe 
lhe havião entrado erão rodos menores que o que «c-
guiáo. Continua suas voltas a N.O. hum quarto N. , 

40 * 
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è N . , recebendo sempre águas que o fízerão crescer 
de modo, que obrigou a deixar o caminho de seu 
leito, e seguir as margens, cujo terreno era plano, 
coberto de pinheiros, e algumas arvores de herva de 
matte. Cora maiores voltas segue aos rumos direitos 
de O.S.O., e N O. hum quarto O. em que são já 
montuosas as margens, e não se vêm pinheiros se>-
não algumas arvores do dito matte. Finalmente ha
vendo atravessado até sete vezes o rio pelos largos 
rodeios que fazia, chegarão á boca do arroio que ha-
,VÍão antes çrido era rio differente, e então conhece
rão ser o mesmo de S. Antônio, d'onde se recolhe* 
rao 'ao- -acampamento , sem haver em tudo o que 
andarão, visto campo algum, senão bosques inter
mináveis, k 

a O Geógrafo de Portugal voltou no dia 3 dè Ja
neiro de 1760, havendo proseguido o plano desde 
a boca do arroio em que parou o de Hespanha, ao 
qual chamou das Antas pelas que alli se virão. Ain
da que naquella parte tinha o rio 13 toezas, e 4 pal
mos emeio de largo, quando só no acampamento tinha 
13 toezas e 3 pés, não o achou capaz de navegar-
se ; pelo que baixou costeando sua banda occidental. 
Logo que entra aquelle na direcção de N.E. hum 
quarto E„, volta o rio a E. , e deixa duas ilhitas r e 
emprebendendo outra volta por N.O. , era que Ite 
entrao vários arroios, dos'quaes havião passado pela 
picada a O S.O., em que a pouco raaisrde meia le
goa das primeiras tem outras duas ilhitas, segue aos 
rumos de N.O. hum quarto N . , e N.E. hum quarto 
N . , recebendo águas por huma e outra banda. Na 
distancia de huma legoa , 'e hum quarto das ultimas 
tem outra ilhita , e outras **- pouco mais adiante 
perto de huma ponta que faz voltando a N.O. hum 
quarto O. , e na direcção de N. lhe entra pela banda 
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oriental hum" arroio' de boca grandita. A pouco mais 
de três quartos de legoa se vê outra ilhita, e outras 
mais adiante na direcção de O. Em o principio da 
volta que deste rumo faz o rio para E.N.E., entra 
o arroio que pela picada se passou com 6 toezas de 
largo, o qual se andou na maior parte do seu cur
so, e encaminhando-se cora outra volta a O. hum 
quarto S.O., era que lhe entra pela banda oriental 
hum arroio grandinho, e pouco depois huma ilhita 
a huma legoa de distancia da ultima, lhe entra ou
tra a N.E. hum quarto E. As y Iegoas e hum quar
to que havia andado por hum terreno montuoso, e 
de bosque muito enredado , lhe pareceo que contri
buindo as águas de huma forte chuva que cahio era 
os dias 28 e 29 , poderia navegar-se o rio, e que 
por elle concluiríamos de pressa a diligencia: deter
minou fazer huma canoa em que baixar, e com o 
«esmo pensamento enviarão os commissarios a reco
nhecer se aquellãs aguás davão lugar a que subisse 
pelo salto immediato alguma das canoas pequenas, 
o que não pôde ser. " 

O dia 2 de Janeiro se embarcou, e continuan
do as voltas, já E., já a N . , e O. hum quarto N. 
O., em que tem huma ilhita, e outras duas mais 
adiante na direcção de N.N.E., d*onde por N. , vol
ta a O. hum quarto N.O. , e recebe pela banda oc
cidental hum arroio grande, que havião passado 
pela picada, e lhe chamarão das Taquaras, pôde 
passar mais adiante, e andar perto de legoa e meia 
com grande trabalho pelos arrecifès, que obrigavao 
a levar quasi sempre arrastando a canoa. Finalmen
te o dia 3 havendo andado pouco mais de hum ter
ço de legoa aos rumos direitos de O. humqu*irfoN.O.-, 
eO. hum quarto S.O., não dando-lhe lugar as pedras 
o continuar pelo rio, deixou a cano*!,, e seguindo por 
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terra chegou ao acampamento ás l i horas do dia» 
Reconhecerão os commissarios a parte do plano qiwt 
havião levantado, e unindo-a com o trabalho do 
geógrafo Hespanhol approvtrrão o todo. 

OBSERVAÇÕES. 

ACAMPAMENTO DO RIO DE SANTO ANTÔNIO D ' 0 N D E 

COMEÇOU A PICADA POR TERRA. 

Da variação magnética. 

Ângulos que a sombra do fio fazia cora o N. da 
agulha, quando o Sol obtinha as 

mesmas alturas. 

I7y*?. Dezembro 30. 

'A\ngulos da Alturas apparentes Ângulos da Variação 
manhã do limbo inferior tarde N.O. N.E. 
N.E. do Sol. 

84o 40' yi° H ' 3Q" 107o iy' 11" 17' 30"' 
§4 2y yi 31 30 ioó yo 11 
84 10 y3 10 00 106 26 11 
83 yo 

Meia entre todas 

12 30 

13 
11 12 30 

11 13 y* 
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De Latitude. 

2 1 . 

Estrellas. Alturas meridianos apparentes. Latitudes, 

a. De Tauro Aldebaran 48o 18' 01" zy" 41' 12*'* 
v. De Orion . yS 12 31 12 
1/ Do Cingulo de Orion. 64 48" 36" 23 
a. De Orion $6 59 21 21 
a. DaBalea. 61 11 23 42 
E. 2*a Do Cingulo 6y 41 01 44 

Das Pleyadas Aleyon. 40 $9 19 40 41 
Boreal de Tauro . 35 57 34 4f 

•f. Do Cingulo , 66 24 $4 .44 
a. Da Flor de Lys 38 oy 07 41 07 
a. De Aldebaran» 48 19 02 ©o-

Meia entre todas . . - 25 41 11 

A maior altura a que subio o mercúrio no ba
rometro, foi a 26 polegadas 9 linhas e dors terços' 
ás 6 da manhã com vento S.E», Ceo pardo depois»; 
de haver chovido designando o thermometro -*OI8J. 
e a menor foi 26 polegadas 7 linhas á mesma hora^ 
com vento S. a 24 dé Dezembro: a altura ordinária-
era de 26 polegadas, e 8; linhas.. 

A mesma altura do licor em 0- thermometro 
desde 28 de Novembro até 3 de Janeiro foi de 
10334 era hum rancho bem coberto ás 2 e meia da-
tarde, o dia ly de Dezembro com vento N.O. fra
co, e permaneceo na mesma altura até que se poz 
ft Sol-: a altura regular era de 1030 para- cima, e o> 
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dia primeiro de Janeiro em huma canoa sem dar-lhe 
o Sol subio a 1043 t ás 12 do dia com vento N. 

Do modo referido se pode executar esta parte 
de demarcação com a diligencia, e trabalho que se 
deixa entender para superar a escabrosidade de huns' 
matos cerrados, impenetráveis, e de todos ignorados, 
sem mais •.caminho que o que abrião os braços, nem 
mais guia que a bússola ; tendo pela proa, cs rios 
cujas correntes se vencerão.sempre para cima- os. 
calores do ardente verão entre .espessa ramal liada, 
OS; mosquitos, tabanos, vespas, cobras, e de mais 
infènsissimos insectós armados a defender o paiz, e 
os mesmos infiéis habita d ores .delle de. quem longe 
de esperar noticias e soecorro, .era preciso precaver: 
por outra parte o bosque feroz, e só de abrolhos, 
offèr.ecia tão pouca casa que ainda para os enfermos 
não provia; o rio em que estayamos em lugar de 
peixe, presenrava^arrecifès que retardando as mar
chas , c as provisões augmentayão a miséria, a que. 
sem excepçao, estávamos reduzidos ao cabo de seis 
mezes e meio de viagem, sem mais alimento que o 
de feijão e milho , e sem poder contar outros auxí
lios que os muitos remotos, e escassos que podia 
soffragar o povo de Corpos. Por meio destes obstá
culos se logrou depois de achada a origem principal 
do Pepiri, reconhecer também a cabeceira principal, 
e seguir todo o curso do mais immediato que corre 
ao Iguasú; ao qual como se tem dito, se chamou, 
rio de S. Antônio (e com propriedade podéra havei1*, 
se chamado rio desejado) , e feita por elle a demar
cação se atou a linha divisória ; reconhecendo em 
virtude do. artigo V. do tratado como pertencente 
aos domínios de S. M. F. todo o terreno, que se 

.estende ao oriente, e septentrião dos ditos rios- e 
por tocantes a S. M. C. o que fica ao ocecidente, e 
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ipeio dia dos rios Pepiri, S. Antônio, e Iguasú, e 
para seu mais constante valor se firmou por todas 
neste acampamento do rio de S. Antônio a 3 de Ja
neiro de 1760. 

Não ficando outra cousa por fazer, resolverão-

os commissarios o regresso, para o que nos embar
cámos no dia 4 de Janeiro. Estava o rio tão baixo/ 
e. pelo mesmo tão penosos os arrecifès, que até ao 
anoitecer do dia seguinte não se pôde chegar á sua' 
boca , havendo no espaço destas 7 Iegoas arrastado» 
33 vezes as canoas, e em partes por larga distancia.* 

No dia 6 se fez hum grande roçado pelos doisj 
lados da boca, cortando porção de arvores: na ban
da oriental se deixou só huma ^ a mais grossa e ele
vada, a qual chamarão Tapid-guasú, e no seu tron
co,' separando-se-lhe a casca, se formou huma cruz, 
cuja peanha era huma tarja em que cora sebo e car-. 
vão se-encherão para maior duração, os ocos pro
fundos destas letras; R.C. anno de 1760. Na parte» 
oriental de fronte da qual se havia medido "a largu
ra do Iguasú estando baixo, de 2Óy toezas, com 
fundo de y , 12 , 24 , até 27 pés, em o meio se fez 
a mesma diligencia enchendo o oco desta nota: 
R.F- anno de 1760 para que servissem de marca, 
ainda que fóra da longitude e latitude, que chegão 
a.conhecimento de poucos, seja signal mais visivel, 
e durável para reconhecer em todo o tempo este rio 
de Santo Antônio segundo de consideração que pe
la banda meridional deságua no Iguasú acima do 
seu salto grande, sendo o de S. Francisco, que dis--
ta huma legoa e três quartos o primeiro; ainda que 
muito menor como o são os arroios, que lhe entrão 
mais abaixp. 

Em o mesmo dia 6 pela tarde continuámos a 
navegação ratificando os planos, que se levantarão á 
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subida ,'i e seguindo com felicidade, ainda que cònT 
contínua chuva, este, eos seguintes dias chegámos no 
de 8.pela manhã ao acampamento de cima do sal
to ; e sem embargo de estar o dia coberto de nuvens 
se distinguio com claridade, a bastante distancia% 
a columna que formava o mesmo salto. Immediatí-> 
mente se começarão a compor os bancos, trasladar3 

os trastes para baixo, e passar as canoas, das quaes 
se deixátão 3 por inúteis: tudo o fazia com gosto, 
e celeridade a gente, e muito especialmente os ín
dios, a quem chamava o desejo da comida, e de seus 
povos. 

Finalmente estando tudo pronto, o dia li pe
la tarde deixámos o acampamento debaixo, e ao che
gar á boca do Iguasú se encontrou nella o barco, que 
voltava de Corpos com os viveres, qüe havia pedido 
a este povo o commissario de Portugal. 

Aqui paramos , e feito por hum, e outro lado 
da boca huma derrubada em terreno elevado, se po
zerão em- huma arvore que chamão Anguay, duaS 
cruzes semelhantes ás do rio de S. Antônio , gravan
do na da banda meridional, pertencente á Hespí*A 
nha, a nota que lhe correspondia, e na septentrioj; 

naí a que tocava a Portugal, o que se executou'õ 
dia seguinte 13; merecendo alguma reflexão a que 
se houvessem posto estas ultimas marcas da demar
cação do sul, tão combatida era o mesmo dia em' 
que se cumprirão os dez annos de concluído © trata
do , em virtude do qual se executou a divisão de li
mites. 

Em o mesmo dia 13 se proseguio a navega*»-
çáo para baixo do Paraná, que começava a crescer,. 
e tomando o meio do rio nos leva vão com celerida-».* 
de suas correntes , ainda que não sem perigo de seus 
freqüentes redomoinhos. 
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Perto da ilha do Pareá se levantou repentina

mente hum debaixo de huma canoa Portugueza, que 
«com o sargento Barreto levava outros três Paulistas 
da melhor gente, e sowendo-lhe a poupa por pude 
acolheu, a fundio até o meio, levantando-lhe a 
proa para cima de tal modo, que todos se submer
girão , e nunca lhes foi mais útil sua destreza, e 
.habilidade de buziar para não perecerem : fazião es-
iòrços para surgir, e apartar-se do redomoinho- po
rém seu impeto os arrastava de novo, e o pjlotp 
que estava mais chegado ao seu centro, depois d*e 
haver surgido até 3 vezes, foi outras tantas fundi
do, e na quarta desvanecida já J a rebenta cão pôde 
.desprender-se arrojando sangue pelo nariz e boca», 
do esforço que fez para libertar a vida , a qual tal
vez-nenhum houvera**saIvado se duas canoas,"que 
vinhão , immediatas não os hoUves?em soccorrido. 
Perderão 4 fucis, e tudo quanto tinhão, tornámos a 
i-encontrar pela banda occidental aos Índios que vi
mos á hida , [e em maior numero, por causa da pes
ca , para o que tinhão,- suas canoss, e em huma del
las vogava huma.mulher com tão bello brio, como 
•qualquer delles. Paramos ao anoitecer havendo andado 
18 Iegoas. G dia 14 encontrámos aos índios da ban
da oriental a quem tem por-máos os Guaranis, e na 
(Verdade dêrão provas disso, sahindo doze ao encon
tro de huma canoa Hespanhola que com dois Para*-
•guayás, e hum índio se havia ficado atraz de to
dos , e lhes tirarão quanto trazião de ferro, e par
te de sua roupa , sem fazer-lhes outro mal. Final-
auente o dia iy pelas 9 da manhã chegámos ao 
povo de Corpos, e á sua vista descobrimos os pri--
•meiros campos , que em sete mezes são havíamos 
logrado vêrj nem ainda em pequeno espaço;, e m o 
ihor nos soube o pão, que no mesmo tempo ó nap 
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.fcaviamos provado. Recolhidos os tras'tes e equipa» 
:gens, que neste povo se havião deixado, partiméte 
o dia seguinte pela tarde, e fizemos noite no porto 
do povo de S.j Ignacio-mini, d*onde com 3 horas 
de navegação chegámos o dia 17 á Candalaria. 

Em quanto se preparavão as carretas necessa--
.rias para trasladar as equipagens , e restos que ha
vião ficado., descançou hum pouco a gente, e dal-
li o commissario Hespanhol a suas casas os Para-
guays, que já não necessitava. Observou-se a latitude 
de 27" 27' 18'', e a variação da agulha de 12o i\ 

Como os montes, e bosques depois da sahida 
de Corpos,. d'onde se fez a ultima correcção do 
quarto de circulo, não havião dado horizonte ai»* 
gum em que pode-la repetir, para examinar se o 
movimento que havia tido nas translações á mão, 
e tropeços das canoas havia causado alguma novi
dade no óculo, se quiz fazer neste povo o exame, 
antes que com os abalos, e estremecimentos das 
carretas, houvesse alguma variação, e a este fira 
ficou o astrônomo Hespanhol até lograr hum dia 
claro e sereno. No dia 22 sahimos da Candalaria, 
e chegámos ao povo de S. José, cuja latitude se o 
observou de 27o 48' 17" No dia 23 passámos ao 
dos Apóstolos r em que se achou a latitude de 27* 
y4f 4 3 ^ e no dia 24 chegámos ao da Conceição1 

em, a latitude de 27o y8' 44", e dadas neste povo 
as providencias para a conducção dos trastes, e 
preparadas duas balsas em que baixar pelo Uru-
fj;uay, fomos- a 31 ao paço, defronte do qual es** 
tá o de S. Nicoláo, que dista duas Iegoas e hum 
quarto daquelle povo, e dalli despacharão os com
missarios aos geógrafos das duas nações, a que 
continuassem o plano da parte que faltava do Urt*-» 
guay, desde o dito passo (cuja latitude se obser> 
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vou de 28o 3' 13", e a variação da agulha de 12* 
y4' 3Q" (até á boca do rio Ibiqui, que deságua 
por sua banda oriental, conforme o artigo 7.0 das 
instrucções particulares; e no mesmo dia, em vir
tude dà ordem do Snr. Marquez de Vai de Ly-
rios, Commissario principal de S. M. C., se re
tirarão os commissarios com o resto das partidas 
ao povo de S. Nicoláo, distante do dito passo 4 

Iegoas e meia. • 
Em o dia iy de Fevereiro voltarão os geó

grafos '; depois de''concluída a demarcação até o 
Ibyqui, e apresentarão aos commissarios o plano 
do que havião demarcado com o diário seguinte. 

Dia 31 de Janeiro. 

Sahimos do passo da Conceição ás 12 do dia, 
e navegando ao rumo de S O., a que corre o rio 
passámos alguns arrecifès entre huma ilhita, e seis 
ilhotes, depois dos quaes volta a S.S.O., e a S. 
hum quarto S.O., e começa huma ilha estreita de 
perto de dois terços de legoa de comprido, cober
ta de arvores que divide o rio em dois braços qua
si iguaes, passámos pelo occidental em que ha dois 
arrecifès, e no fim delia entra pela banda oriental 
o rio grande Piratini, perto de cuja boca está ou
tra ilha pequena.. Volta depois a N.O. hum quarto 
O. no principio de cuja direcção se vêm recosta-
dos á mesma banda três ilhotes defronte de hum 
arrecife, e pouco mais abaixo huma ilha pequena ,' 
depois daqual entra hum arroio. A meia legoa do 
Piratini entra pela banda occidental o rio Yacanr-
e a hum terço de legoa deste o Tapiá entre am
bos pequenos, e defronte do ultimo se vê huma 

no meio do rio, e na mesma volta que de 
L. 
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O. farpara S.O. hum quarto S . , e-no fim desta di
recção ha huns ilhotinhos, e mais a baixo outro na 
direcção de S.O. , era que entrão quasi defronte 
jium do outro, dois arroios, e fica huma ilha hum 
pouco maior encostada á banda oriental, no fim da 
qual entra pela mesma outro arroio. Volta o rio a 
p . hum quarto S.O., em que ha hum arrecife, a §. 
O. , e logo outro , e daqui a S. hum quarto S.O, 
onde se vê outro defronte de huma ilhita, a que se-» 
gue. outro maior, no principio do qual deságua pe-

1o próprio lado o pequeno rio Yacaray distante 
egoa e meia do Tapeá. 

Finalmente segue-se hum arrecife con prido no 
principio da direcção de S., d^nde volta o rio a 
S.O. em que se. vê o segundo passo da Conceição. 
Nelle paramos, havendo andado mais de 3 Iegoas e 
três quartos. O rio alarga-se alguma cousa , com seu 
$indo de pedra, e neste tempo muito baixo: o mar 
to de suas margens ainda que cerrado baixo. 

Dia 1. de Fevereiro. 

Continuámos a navegação a S.O. , de onde por 
N. volta o rio a N. hüm quarto N.E., e nestas di--
recçóes se vê no meio do rio huma ilha pequena, a 
que segue outra de meia legoa de comprido estreita, 
e coberta de bosque, por cujo braço occidental pas? 
s.ámos, e depois delia na direcção de O.N.O. desa-f 
gua a pouco mais de huma legoa de onde sahimos, 
o pequeno rio Pariqué: a hum terço de legoa deste 
no rumo de O. hum quarto N .O. , o rio Arecute^ 
mediano, e proseguindo seu curso a S. hum quar
to S.E., a distancia de pouco mais de dois terço? 
de legoa entra o Chimirá rio pequeno, e todos pela 
banda occidental. Volta a S.S.O., em que se vêm 
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cluás ílnitasr, e outros tantos arrecifès contíguos a el
las entrando defronte da primeira , hum arroio pela 
banda oriental. Segue o rio com muito curtas incli
nações até o Capiguary , rio mediano a pouco mais* 
dèduas Iegoas e meia do Chimirá , entra pela ban
da1 occidental, e defronte pela oriental hum arroio, 
havendo recebido mais acima outros dois pequenos,* 
ciada hum por seu lado. Ultimamente faz o rio hu
lha volta por S.O. hura quarto S. até S.E. hum 
cfúarto E. , em cuja direcção paramos, havendo an
dado pouco mais de y Iegoas e três quartos. 

Continua o rio alargando-se, e suas margens 
baixas, e de bosque hum pouco cerrado. 

i- * Dia 2. 

Navegámos a E. hum quarto N E . , em que a 
hum quarto de legoa d'onde sahimos, entra pela 
banda oriental o pequeno rio Maracayd, e defron
te começa depois de huma ilhita outra grande de 
mais de meia legoa de comprido, estreita, e cober
ta de bosque, a qual passámos por seu braço orien
tal, em que na direcção de S.È. hum quarto E. de-, 
sàgua o rio Goayú também pequeno, distante me
nos de meia legõa do antecedente. Depois de huma 
curta inflexão a S,E., torna o rio ao mesmo rumo, 
e recebe dois arroios pela banda oriental por qual 
passámos huma ilha pequena contígua a outra gran
de de hum terço de legoa. Volta a S.E. hum quarto 
S. deixando no principio desta direcção huma ilhita 
recostada á banda oriental, e no fim delia o peque
no rio Umbiy, que dista huma legoa e hum terço 
do anterior, e pouco mais abaixo outro arroio pe
queno. Vai por S.S.O. a S., em que pelo oriente re
cebe dois arroios, e passando por vários rumos inter-
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meios volta a S.E. hum quarto S., no fira do qual 
lhe entra pelo próprio lado o pequeno rio Ipiquiy 
distante huma legoa e três quartos do Umbiy. Faz 
nova volta por S.O. hum quarto S., até N. hum 
quarto N.O», e na inclinação destes rumos, fôr
ma hum baxio mui comprido, depois do qual entra 
hum arroio pela parte oriental. 

Chega a N. dando volta a N . O . , e N.O. hum 
quarto O . , a cujos rumos se vêm detrazhumas de 
outras, duas ilhas iguaes de hum quarto de legoa 
de comprido, e ao lado oriental da primeira por on
de passámos, ficão três ilhotes, e hum arroio mais 
abaixo na direcção de O. , recebe outro pelo occiden
ta l , e volta'logo a O.N.O., no fim de cujo rumo 
paramos havendo mais de 7 Iegoas e três quartos. 
A largura e disposição do rio o mesmo que o dia 
anterior , seu fundo, depois dos baixios , que ainda 
que molestos não são de perigo, he de cascalho, e 
e offerece boa navegação. 

Dia 3. ,. 

Começámos a navegar a O. hum quarto S.O., 
d"onde volta o rio a S.O., em que recebe hum ar
roio pela banda occidental , e mais adiante pela. 
mesma na direcção de S.O. hum quarto S. outros 
dois quasi na mesma distancia de meia legoa. De
pois de alguma inclinação a N .E . , torna a S., e re
cebe hum .arroio oriental, e voltando de O. para; 
S.O.,, corre a este rumo huma ilha comprida de mais de 
xrieia legoa , coberta de arvores, e posta no meio do. 
rio : passámos por seu braço oriental, e no fim del
ia se inclina o rio a O. , d*onde depois de receb.er 
hum arroio oriental; emprehende por vários rumos in-
ter-meios huma volta até o S. , em que á parte oc-
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cidental se encontra o passo do povo de S. Thomé 
distante 6 Iegoas d*bnde sahimos. Paramos nelle a 
comer, e prover-nos de alguns viveres, e pela tarde 
se proseguio ao mesmo rumo de S. no qual a dis
tancia de perto de três quartos de legoa entra pela 
banda oriental o rio grande Icavacuá. Volta depois 
por S.S.O. a S.O., «o fim de cuja direcção está o 
passo do povo de S. Borja, para o de S. Thomé 

lilistante huma legoa e três quartos ào antecedente, 
e dalli se inclina a O.S.O, -em que paramos, haven-, 
do andado no dia 8 Iegoas e hum quarto. O rio dá 
boa navegação, e alarga consideravelmente depois 
do passo de S. Thomé; seu fundo he de pedra miú
da , e arêa negra ,** e suas margens de terra verme
lha , baixas claras, e era partes dão lugar a desco
brir campos, e freqüentes aberturas no mato por on
de, passa o gado. >, 

Dia 4. ! 

Proseguimos navegando a O.S.O., no fira de 
cuja direcção quasi defronte d,onde sahimos, desá
gua pela -banda occidental o pequeno rio Goay, e 
voltando por S.O. hum quarto S., em que na oppos
ta lhe entra hum regato a S.O., torna de novo ao 
mesmo rumo em o qual se encontra huma ilha de 
500 toezas de comprido , que passámos por seu bra
ço oriental, e volta o rio de novo a S.O., em que 
pela mesma lhe entra o rio pequeno Butu, a distan
cia de duas Iegoas e dois terços do Goay. Nas direç-
çôes de S.O. hum quarto O», e O. hum quarto S. 
O. , que segue o rio se encontra huma ilha compri
da de perto de meia legoa, que oecupa o meio, por 
cujo braço occidental passámos, e na direcção de O. 
entra hum arroio pela opposta. Emprehende o rio hu-

Not. UÍtram. V 7* 42 
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h\a volta'até S. hum quarto S.E., era cujo largo Vu* 
jfno Hveentrão dois arroios orientaes, distante hum do 
outro meia legoa, e fazendo huma curta inflexão 
a S. hum quarto 'S.O., a alternar entre estes dois úl
timos rumos a que corre huma ilha comprida , qua 
divide pelo meio o rio na distancia dè duas legoaa 
e três quartos da ultima anterior, por cuja banda 
oriental passámos, e seguimos a S.S.O., a cujo ru
mo paramos perto de hum arroio oriental, havendo 
andado 7 Iegoas e meia. -O rio- dá boa navegação 
sera arrecifès, prosegue aíargando-se com fundo de 
cascalho, e arêa negra ; e suas margens claras, e en* 
j&rtes barrocosas, e era outras estendidas. 

••L *»»;'• 

Dia y. 
. . . . , - • 

Continuámos a navegação ao rumôrde S.S.Oi;, 
e] voltando a S.O. hum quarto- S., corre ao mesmo 
rumo huma ilha de hum quarto de legoa de com
prido, no meio da qual deságua por seu braço orien
tal , -que seguimos , o rio Mbutuy- mediano, que dis
ta perto de meia- legoa d*Onde sahimos. 

Segue a S.O., e S.O. hum quarto O., donde 
toma volta para S. hum quarto S.O., no principia 
de cuja direcção começa huma ilha de mais de três 
quartos de legoa de comprido, coberta de bosque, 
que Continua nos rumos de S. hum quarto S.E., e 
S. hum quarto S.O.; passámos por seu braço occi
dental , e hum quarto de légoa mais abaixo delia 
deságua pela opposta- o pequeno rio Paratiy, dis
tante perto de 2 Iegoas e dois terços, do anterior., 
Faz o rio huma curta inflexão a S.O.., d'Onde toma 
a S. hum quarta S.O., em cuja direcção está no' 
meio outra ilha de pouco mais de hum quarto de 
legoa de comprido, e huma legoa distante do ante**-
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jcedente , por cujo 'lado occidental passámos, e se
guindo por S.O. hum quarto S., a S.O., recebe np 
•fim desta direcção pelo oriental o pequeno rio lia,-
«quiy," distante duas Iegoas e meia do ultimo,*e ira* 
imediatamente segue huma ilhita encostada á mesma 
banda na direcção de O. Depois de algum desvio a 
S.O., torna de novo a O. , em cujo rumo deságua 
•pela banda oriental . hum arroio grande, e pouco 
-mais abaixo estão dois ilhotes contíguos a huma ilha 
-não grande que corre a S.O., no principio da qual 
-deságua em o braço occidental, por onde passámos, 
o rio grande Aguapey que dista pouco mais de duas 
iegoas .do Itaquiy. Pouco mais adiante na direcção 
de S.S.O,, se vê no meio do TÍO outra ilha delimà 
•quarto de legoa de comprido, e continuando coca 
(•muito curta volta a S., e S.O-., para mo.* no porto 
do povo da Cruz na direcção de S. hum quarto S. 
O., havendo andado pouco mais de o legoàs e meia; 
O rio que prosegue alargando-se dá boa navegação 
com bastante água por todas as partes, seu fundo 
4e cascalho, e arêa negra , as margens de terra ver
melha, com bosque mui claro, e a distancias ne
nhum, descobrindo-se a ribanceira em partes alta, 
•e em outras estendida. 

Dia 6. .: 

Navegámos a S.O., e a terço de legoa do por
to que deixámos, no fim daquelle rumo, e principio 
do de S. se encontra no meio do rio huma ilha de 
pouco mais de meia legoa de comprido á qual está 
arrimada outra pequena. O rio depois de huma cur
ta inflexão a S.S.É. corre com bastante largura a 
S.S.O. , por hum largo espaço, e fazendo huma \oi-
ta*atg O.N.O. ,'toma por vários rumos entre-nseios 

42 * 
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á S. hum quarto S.O., em cuja direcção deságua 
pela banda oriental, e latitude de 29o 2y' 28', ob
servada pela,primeira parrida o Ibicuy, rio grande 
c termo da"nossa demarcação, ao qual chegámos 
havendo andado 6 Iegoas e meia. Tem este quasi no 
meio de sua boca ainda que hum pouco mais arri
mada á banda septentrional, huma ilha da qual 
igualmente que da sua ponta boreal sahem huns es
tendidos areaes, que chegão ao meio do rio Uru
gay. Pelo braço austral que he o maior f chegámos 
á ilha,, e depois de reconhecida continuámos para 
diante. A's 400 toezas se encontra huma ilha gran
de e larga, que despede huma ponta de arêa para a 
banda oriental, e divide o rio em dois braços quasi 
tão largos como o mesmo tronco: costeámola pelo 

'occidentaí, e seguindo ao rumo de S.O.., chegámos 
ao porto do povo de Yapeyú, que está na costa oc-
cidentar defronte da ilha que continua a S., e a dis
tancia, de dois terços de legoa do Ibicuy. No espaço 
que navegámos este dia, se vê o rio muito mais lan-
go que para cima; suas margens de terra vermelha, 
pelo commum descobertas, vendo-se por todas as 
partes campos., e em algumas faz- barranca, e era 
outras estendida , com fundo de pedras não grau» 
des, soltas e lizas, e juntamente de arêa. 

*A distancia que computámos desde o passo da-
Conceição ao Ibicuy , he de pouco mais de 49 Ie
goas e hum terço, e o rumo direito a,que corre he 
de S.O.. menos 4.° 

Providos em Yapeyú de cavallarias, para vol* 
tar por terra a S. Nicoláo sahimos no dia 9,. e ao 
mesmo chegámos ao povo da Cruz, do qual conti
nuámos no dia 10, e passando pelas capellas de Sanf 
ta Anna , S. Bernardo, e S. Antônio, fomos afa
zer noite á de S. Isidro, d'onde no dia seguimfc 
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atravessando o rio fomos ao povo de S. Borja sau
dar ao Capitão General da província, que se achava 
nelle, e com seu beneplácito tornar a repassar para 
o^povo de S. Thomé,,com o fim de-continuar pela 
mesma banda, que ofFerecia melhor comraodidade. 
No dia 12, sahimos de S» Thomé, e havendo pas
sado pelas capellas de S» José Casapá, e S. Esta-
nisláo, paramos á noite na dos Martyres, d*onde no 
dia seguinte passámos pela capella de S. Allonso, e 
fomos dormir ao povo dos Apóstolos; e deste sa
himos no dia 14;, e chegámos ao da Conceição em 
que se enchugou a roupa, que trazíamos molhada 
da. chuva deste dia , e dos anteriores , e a iy chegá
mos a S* Nicoláo» 

Reconhecido este diário, e confrontados os pla
nos que cada hum dos geógrafos havia levantado,, 
se wvio com o trabalho anteriormente feito, e se 
poz em limpo todo o plano da demarcação, que 
tocou á segunda partida, debaixo do petipé ou es
cala de dez polegadas por gráo , conforme o ar
tigo IQ das instrueçdes partículares, e se tirou nelle 
pelo meio dos dois rios que fazem a divisão, huma. 
linha encarnada que denota as- ilhas, que por mais 
a algum dos domínios deve pertencer segundo o ar
tigo 10 do tratado,, o que senão faz com os rios 
Pepiri, e de S. Antônio , designando-os só com co
res ; porque nem estes ofFérecçm ilhas de considera--
ção,. nem a estreiteza com. que se representão dá ca
pacidade para isso. 

Não se havendo achado escripto algum que dé 
a mais miniraa idea do interior do paiz, que regão 
es mais rios, cujas bocas se reconhecerão na nave
gação dos dois principaes, Paraná- e Urugay, nem. 
pessoa que com alguma tinctura de geografia ou sem» 
cila, a houvesse andado, não tem sido possível sa-
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ber o ponto fixo, suas origens e curso, para situa-tos 
devidamente*, e para que não ficassem só em bocas se 
estenderão arbitrariamente, cora consideração a seu ta
manho- dando maior extensão aos que entrão cora 
maior boca , e menor aos que a tem pequena • apro
veitando também das curtas noticias que os índios, 
destituidos inteiramente de todo o conhecimento geo
gráfico, poderão dar dos poucos por onde tem na
vegado. Para situar os rios Acaray , e Monday, nos 
valemos de hum plano, que com oceasião de bus
car huns índios infiéis, que havião no espaço que 
medea entre elles fez o anno passado de 1759 o pa
dre Martin Dobrizhoffer, em o qual só se vê a con
figuração, e arroios que desaguao nelles, sem mais 
distancias, rumos, nem graduação; porém como tí
nhamos suas^bocas bem conhecidas, e o lugar em 
que a terceira partida na sua viagem ao Curuguati 
se poderão situar. A parte oriental do Urugay, que 
comprehende o terreno de Missões até o Ibicuy, se 
rem posto pelo que andou a primeira partida. Da 
mesma sorte se tem designado os caminhos , que 
em busca do Pepiri fizerão por terra as partidas, 
que se enviarão desde o salto do Iguasú, e rio de 
S. Antônio; e como estas andarão parte da serrania 
por cima delia, a qual também se vio por baixo 
desde o povo dos Martyres, e no curso do Urugua^ 
se estendeo no entre-meio, confirmando-se sua exis
tência cora os curtos rios que em hum , e outro de
saguao. 

Também senão regrou o plano em longitudes, 
até ter as correspondentes observadas em paragens 
conhecidas , á imitação do que tem praticado as 
outras duas partidas. Dispostos nesta conformidade 
os mappas, se firmarão pelos commissarios, astrôno
mos, etgeografos das duas nações,-as copias que pres-» 
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tn*e**-e o artigo n do traetado, e igualdüenfe que es
te diário em o povo de S. Nicoláo. 

Idea geral dos rios por onde corre a parte de Ti-
, :nha divisória, que tocou demarcar a segunda 

partida, e breve noticia dos animaes e vegetaes\. 
que nelles se encontrão. 

Os embaraços que por huma parte "oppoz a 
Natureza, com seus montes, e por outra os índios 
Guaraniz cora sua proterva desobediência, impedi
rão o que a demarcação que tocou á segunda tropa 
se fizesse seguida, começando da boca do Ibicuy* 
no Uruguay, para termina-la na do Iguasú, oií 
mais bem no Gatirai do Paraná, segundo a ordenr 
que -prescrevem os artigos y do tractado, e 9 das 
instrucções geraes;. obrigando--a fazélla com inter
rupções , começando pelos meios , e acabando 
d'onde devia ter principio. Por itso depois de haver 
referido por menor no diário o modo com- que se 
executarão- as difKculdades, que para logra-la se ven** 
cêrao, os rumos , distancias, rios que desaguao, e 

'"disposição do terreno na parte que se andou, jião 
será fora de propósito dar era resumo- huma geral 
idea dos rios por onde corre a linha diviíoria , reu-> 
nindo em hum ponto de vista- o substancial da de-, 
marcação da forma, que se havia execut.do sem a-
quelles estorvos; e alguma noticia> dos- anin, cs , ve-> 
getaes, e outras-•particularidades-, que se negrão. 

O Urugay rio de caramujos ou casacões , segun^ 
do-a significação daquelle nome, que junto cor o 
Paraná compõem o grande rio da Prata, hesemcunrro-
t.etsjà hum dos consideráveis, que regão o vasto con--
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tinente da America meridional. Tem sua origem 
não distante da costa do mar pela latitude de 27 
gráos e meio, pouco mais ou menos nas altas serra
nias, que estão defronte da ilha de S. Catharina, e 
correndo no principio ao occidente recebe tantas 
águas vertentes da mesma serrania, que a 20 ou 2y 
Iegoas do seu nascimento, por onde atravessa o ca
minho que fazem de S. Paulo a Viamão, o passão 
os Portuguezes com o nome de rio das canoas, onde 
he já mui caudaloso. 
i Continuando o mesmo caminho a distancia de 
l i Iegoas, se passa com o nome de rio das Pelotas 
o Urugay-mini, também considerável, que vai des
aguar naquelle. Logo que sahe da serra, que lhe dá 
origem, corre por largo espaço entre campos, e lom
bas descobertas; porém depois se mette entre mon
tes , e bosques intermináveis, que com continuadas, 
vertentes vão augmentando consideravelmente seu ca
bedal até o Urugay-putá ou Vermelho, que nasce 
para as terras que chamão da Vacaria, e correndo 
ao occidente deságua com huma boca de 49 toezas 
de largo, e bastante profundidade em a latitude de 
27" io ' , e a duas Iegoas mais a baixo, entra pela 
opposta o rio Pepiri d'onde começa a inclinar-se 
a S. 

Continua recebendo muitos rios medianos e pe
quenos, até que banhando as terras de Missões, se 
abatem os montes, e se começão a descobrir cam
pos planos, lombas baixas, e recebe pela latitude 
de 27 y8' Ijuy-guasú, que augmemado do Mini 
se faz dos mais notáveis. Entra-lhe depois o Ibicuy^ 
cuja origem e curso, reconheceo a primeira partida; 
e finalmente na latitude de 33" 29' recebe o rio Ne
gro, o maior dos que se virão. 

Pouco mais a baixo deságua o mesmo Urugay 
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por huma espaçosisslma - boca , 'que se confunde en
tre innumeraveis ilhas no rio Paraná, senão he que 

•se queira-dizer, que desemboca immediatamente ità 
da Prata; «porque perdendo entre ambos em sua u-
nião>seus primitivos nomes, tOmao o de rio da 
Prata. <• »í!'f oifi .-<* 

Estreitado o Urugay ná süa banda occidental 
pelo Paraná, e a serra' que divide agiias, não recebe 

* por ella outros rios de. alguma Consideração , senão 
o Gcnileguay,' que deságua por duas bocas pouco 
mais acima do rjo Negro, o Mirinay, que nasce da 
lagoa Ibera ^ e dir-igindoTse para S. desemboca na 
latitude de 30° 8', e desde alli começa o Uruguay 
a correr ao mesmo'rumo de S. , e o Aguapey que 
tem sua origem não distante do povo de S. Carlos ,' 
e deságua perto do da Cruz. 
1 De 300 ou mais Iegoas, que com as maira*} 

vbhas, e tortiiosidades se considera tenha este rio, e 
adiante seria navegável em barcos grandes se os seus 
muitos arrecifès, que nelle sê encontrão;'não lhes 
cortasse o passo, o he sem difficuldade, e em todo 
o tempo, ainda para as lanchas carregadas, até o 
âTrecife que impropriamente chamão. salto pequeno 
pela latitude de 31° 2 1 ' ; porém encontrando com 
este estorvo7 que se vence' facilmente quando está 
alguma cousa crescido , se segue a 3 Iegoas alli o 
que com mais propriedade se deveria chamar arreci
fe (que não he salto) grande, que só se tem sabido 
a-ígumas vezes com muito altas crescentes; Depois 
deste se encontrão outros menores, que quando so
bem hum pouco as águas;* o que succede pelo com-
míim desde fins de Julhol,até entrado Novembro, 
dão lugar a que naveguem como' humas 70 Iegoas 
rrté mais acima do povo de S. Thomé. Em os mais 
mezes, senão ha alguma vinda extemporânea, a falta de 
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águas impede o passo, e em lugar de barcos se substi
tuem as balsas, e canoas, que resistem aos golpes 
das pedras, e demandando pouca água, passão por 
todas as partes, e em todo o tempo. Em o numero 
de mais de yo arrecifès, que entre grandes e peque
nos se tem posto no diário , só ha dois, que pot 
cahirem nelles perpendicularmente as águas de bas
tante altura, merecem com toda a propriedade no
me de salto, e estes sao: o grande, que precede ao 
Pepiri, cuja descripção se vê de paginas 69 , até 62, 
e o que está mais acima do Uruguay-pitá, cuja altu
ra será de huma toeza: os restantes, ainda que, como 
fica notado, lhes dão indifferentemente os índios o nome 
geral delta, ou salto, são só arrecifès, enão ha duvida 
que quando o rio esteja crescido, se desvanecerão 
muitos, ou os mais delles, ainda que então será 
mais pesada, fatigosa, e difficil a navegação para ci
ma, pela rapidez das correntes, que de necessidade 
a hão de retardar. 

Neste rio Uruguay deságua , como havemos di
to, pela banda oriental, e latitude de 29o 2y' 28" o 
Ibituy ou rio de arêa, em cuja boca terminou a de-, 
marcação da primeira partida , e deu principio a que 
tocou á segunda, e subindo daqui águas acima, se 
encontrão no Uruguay varias ilhas muito estreitas,, 
e de pouco mais de três quartos de legoa a maior*:, 
as mais são alagadissas nas crescentes, e inúteis pa
ra outro serviço, que o que tem de despedirem al
gumas pontas , que pelo commum formão arrecifès.. 

Na latitude de 27 9 23'' deságua no Uruguay 
pela banda occidental, ou mais bem septentrional% 
o rio Pepiri, cuja boca em tempo secco, tem de lar
go 39 toezas; e sendo este o designado por lindei-
ro da divisão, se entrou por elle, depois de pratica
do o exame que se refere na pagina 69, até 7a, 
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para assegurarmo-nos que era o mesmo, e se dei
xou em sua boca hum signal para reconhece-lo, ain
da que o mais visivel, e de maior duração seja sua 
immediação ao salto, do qual só dista meia legoa. 
Nasce o Pepiri de hum pequeno manancial que bro
ta entre pequenas pedras em hum plano em cima da 
-serrania, que corre entre o Uruguay, e Iguasú, di
vidindo águas a hum, e outro rio, que pela latitu
de e.-timada, de 26" 10' a pouco de haver sahido 
se augmenta de vários arroios que nascem de pânta
nos, cem seu curso todo entre montanhas, e bosques as-
perissimos fazinfinidades devoltas, eserpentados, sen
do orumo~direito desua origem a boca de iyu para o 
S.O. Sua extensão seguindo as mesmas tortuosidades 
se computou de 36, a 38 Iegoas, em que lhe entrão 
vários arroios, e nas primeiras Iegoas se despenha 
por alguns sal tos elevados, que o fazem navegável. 

if) -Por sua parte inferior no espaço de 24 Iegoas, 
tem infinidade de arrecifès., que fazem difEcil sua 
navegação ás canoas, quando está baixo como o es
tava neste tempo; porém nas crescentes manifestão 
os signaes, que se vêm em suas margens, que se poderá 
navegar largo espaço. 

No mesmo plano em que está o manancial, que 
dá origem ao Pepiri, se encontra a yoo passos, ca
minhando para N., outro manancial eopioso que 
brota entre pedras grandes, e delle nasce o rio que 
se chamou de S. Antônio, o qual corre de sua ori
gem á bocca, segundo o rumo direito de 26 gráos 
a N : 0 . , fazendo suas voltas-, e cotovelos, entre pe
quenos montes. Tem multidão de arrecifès, que em 
suas crescentes não farão embaraço á, navegação de-
huma grande parte delle, c(*%io também nu oi pe
queno salto que está a 7 Iegoas de sua boca. pela la
titude de^y ' 41' 11", ó qual em temjjo secco que' 
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alli estivemos , impedio passar adiante, e obrigou 
a recorthecer por suas margens as águas restantes 
até 27 , que se lhe considerarão de curso. Deságua 
este no rio Iguasú pela latitude de 2y° jy' 4", e era 
sua boca, que he de 3y toezas de largo, se pozerão 
marcas para conhece-lo. 

O Iguasú ou rio grande, que isto significa a* 
<juelle nome, nasce era a latitude de 26o pouco mais 
oü menos, da mesma serrania alta, que correndo a 
costa do mar dá origem ao Uruguay. Compêe-«e 
principalmente de quatro rios , que seguindo o cita* 
do caminho de S. Paulo a Viamáo, se passão suo 
cessivamente. O primeiro he o de Curutiba, cuja o-
rigem não distante da villa daquelle nome, está a E. 
delia, defronte da enseada de Parnaguá, e correndo 
a O. se passa a 10 Iegoas da citada villa, uo lugar 
que chamão o Resisto pelo que alli se faz, para co
brar os direitos das cargas , mulas, e gados- que 
patssão. Como a 4 ou y Iegoas mais adiante se passa 
o rio chamado da Vargem ou plano, pelos campos 
planos por onde corre, o qual pouco depois deságua 
no Curitiba. Como a outras y Iegoas do anterior es
tá o rio que denominão Negro, já bem crescido, que 
inclinando-se para N.O. , he o rumo principal do 
Iguasú , e nelle entra hum arroio bastantemente 
grande, que em seu passo, distante come duas Ie
goas do Negro o chamão das Maromas. Muito cau
daloso rio pela união destes quatro conhecidos, e 
sem duvida de outros mais que lhe entrarão na parte 
de que senão tem noticia, toma o nome de Iguasú, e 
corre a occidente por terras de não muita elevação; po*« 
sém de continuado bosque até ao rio de S, Antônio, 
defronte d© qual tem 2*5y toezas de-largo, com o 
fundo de 27 pés no canal do meio, estando bem 
baixo. 
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No espaço de 22 Iegoas, que se navegarão até 
sua boca, segue com varias, e grandes volta6 a ru
mo direito de O., e recebe alguns arroios pequenos pe
la banda meridional, e somente dois muito pequenos 
pela septentrional. Deixa algumas ilhas, das quaes 
amaior, distante perto de y Iegoas dorio deS. Antônio^ 
a qual se chamou Ilha Grande, tera três quartos de 
legoa de comprimento, e depois delia corre o rio será 
lunHiuição sensível em sua largura, até perto do sal
to, em que medido se achou de 483 toezas.- Tem 
vários arrecifès, e pequenos saltos, que impedem o 
poder navegar em barcos, e sua corrente * na maior 
parte muito rápida faz difícil, e penosa navegação 
as canoas, ainda quando esrá baixo; porém se está 
muito crescido, não alcauçando então os botadores, 
ou varas, a tomar pé, se faz mui árduo, por não 
dizer impossível o pode-lo navegar no estado actual 
de suas margens , que-por sua espessura , e espinhos, 
não perraittem hir á sirga , que são os únicos -meios 
de poder vencer suas correntes; porém o trafico, e 
freqüente navegação em que cada canoa limpasse 
seu pedaço, aplanaria finalmente este embaraço até 
© salto grande (cuja descripção por ser o 'mais par
ticular, e raro de toda a viagem, se deu por exten
so na pag. 123 , até 130), e transportadas aqui-
per terra as canoas o espaço de huma legoa, fica 
franco o pas«o ainda para barcos grandes, segundo o 
Iguasú, que a 3 Iegoas dalii deságua no Paraná na 
latitude de 2y° 3*7' yi", por huma bpca de 126 toe
zas de'largo, com "fundode 45" pés no meio , estan
do baixos os dois rios, em a qual como lindeiro da 
divisão se pozerão marcos por huraa, e outra parte/ 

A terceira partida de demarcação navegou o 
rio Paraná desde sua boca, até á cidade de Corren
tes em que recebe o rio Paraguay, e pelas noticiais 
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que pôde adquirir deu idea de seu curso desde sua 
origem; nas minas que chamão Geraes dos domínios 
do Brasil, até seu salto grande a onde chegou lia 
latitude de 24o 4' 27'', com. que só resta continua-lá 
desde este..Reduzido o Paraná, depois de precipiciq 
de suas águas, a só 30 toezas de largo, corre a S. 
hum quarto S.O. cercado de altos paredões, que lhe 
dão tão pouco lugar a dilatar-se, que na latitude de 
24o 28' 13'' em que paramos só tinha 8y toezas de 
largura. Desde_ a boca do Yaguari na latitude ,de 
24" 44', corre aos iy° do terceiro quadram**; entre 
ribanceiras elevadas, pelo commum de pedra.negra, 
e alarga tão insensivelmente, que com hum fundo 
imraenso somente tem 194 toezas defronte do Igua
sú. 

Daqui fazendo algumas voltas segue não muito 
largo, a S.S.O. até defronte do povo de Corpos, 
antes do qual se espraia, e inclina 4 gráos mais pa
ra S.O. até o da Candelária d'onde já com notável ex
tensão , e formando algumas ilhas grandes, corre a 
O. até á cidade de Correntes situada na sua banda 
meridional pela mesma latitude de 27o 27' era que 
está a Candelária. :, _ 

He navegável este rio em barcos de 625" arro** 
bas Portuguezas de carga , desde sua boca até o po
vo de Corpos, sem outro embaraço que o de hum 
arrecife entre Correntes, e a Candelária , em que 
(fjuando está baixo he preciso tirar-lhe parte da car
ga para que passem. 

Pode sem dificuldade, ainda que com algum 
cuidado, pelas rebentações subitaneas que nelle se le-, 
vantão, navegar até o rio Yaguari distante 16 Ie
goas do salto , e até o dito Yaguari chegão os ín
dios de Corpos ; porém não se atrevera a passar a-
diante por causa dos rodomoinhos a que chamão. pa». 
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nellas, que se descobrem pouco mais acima. Sem 
embargo disto em hum,bote pequeno, e ligeiro, se 
passarão áquelles, e se adiantarão y Iegoas mais, 
d*onde nem ainda as canoas permittírão continuar 
sem manifesto perigo as perennes, e repetidas reben-
tâções. A rapidez de sua corrente que o faria innave-< 
gavel desde onde começa a estreitar-se perde huma 
grande parte de sua força nos remansos, que fazem 
as muitas enseadinhas interpoladas entre pontas sa
lientes que formão a figura de huma serra. 

Os rios de consideração que entre muitos de 
menos nota lhe entrão além do Iguasú, são o Aca
ray, e o Monday, ambos pela banda occidental,'' 
e não distantes entre si. Nasce, o primeiro para as 
Keducções de Taruraaá, e recolhendo porção de a-
guas se faz caudaloso, que não conhece outro que 
neste espaço lhe seja superior, senão o mesmo Igua-
sú de quem dista duas Iegoas. 

Corre ao oriente, e descarrega por duas bocas, 
visinhas, das quaes a primeira he pequena, e perto 
da grande na latitude de 2y 31' faz hum salto, cu
jo ruído ouvimos desde o Paraná, e sem duvida im
pedirá este a que naveguem barcos. O Monday tem-
sua origem não distante do antecedente, e correndo-
igualmente ao occidente deságua hum quarto de le
goa ao S. do Iguasú , fazendo salto perto de sua bo-; 
ca, sem embargo do qual se sabe, que alguns dos 
primeiros Hespanhoes que acompanharão ao Adian
tado Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, subindo por* 
elle, entrarão na província doParaguay. 

A noticia dos rios he conseguinte a dos habi
tantes de suas margens; mas havendo sido poucos os 
que destes se poderão vêr, curto o trato , que com 
elles se teve, e nenhuma a intelligencia da sua lín
gua, não foi possível examinar com miudeza seus 
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particulares, "costumes, e propriedades; pelo que 
não pôde ser senão mui escassa a noticia que delles 
se dá, e em algumas partem fundada em relação a-
Iheia. Os primeiros que ao N. dos povos occorreni 
pelas duas bandas do Uruguay, ÍÍTO os errantes Ca-
yrbes, cujo numero não- parece crescido, e ainda 
que não appareceo algum , virão-se vestígios de sua 
existência, além das noticias que dão os PP. missru-
»arios, e índios Chrisíãos, que lhes tem hum terror 
pânico. Segundo estas são escuros na côr , e na figu
ra atrozes, e desformes; faltas, e extinguidas nelles 
as luzes da leí natural ,ç nem tem idea de alguma re-
Ijgião , nem mais direito que o de sua vontade, hu-* 
mas feras era fim em quem a rusricidade, e barba-* 
ria excedem a toda a ponderação- Sem princípios de 
sociedade, nem semeão, nem tem outro sustento 
que 0 mel, e a caça que podem haver em suas con
tínuas andanças. 

Seu bocado mais delicioso, dizem, que he a 
carne humana, e resta saber se o alimentarem-se des
ta , he efifeiro precisamente de inhumanidade, ou de
va antes attribuir-se a necessidade de viver; pois he 
muito natural em seu gênero de vida , que rião po
dendo os bosques suffr3gar-lhes o preciso sustento só 
com a caça (porque não ha apparencias de que se 
appliquèm á pesca, nem para ella tem canoas) seja 
suprema a miséria que padeção, e esta os tem obri
gado ás vezes a chegar até as iromediações- dos po
vos, d*onde tem mono alguns índios Ofrinãos", e 
de seus corpos hão celebrado o mais detestável há**---
quete. Não tem chegado o caso de que algum desa
tes se tenha feito Christ-ão, e de hum que os annos 
a traz colherão "os de S. Ângelo, levado a seu povo 
nunca se pôde conseguir que fallasse; morrendo ao 
cabo de tempo como huma fera obstinada. 
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.';>. Mais acima do rio Guiráy occupao a banda oc
cidental outros infiéis, que nossos Vaqueanos disse-
rao erão Guananas, estes igualmente que -em a dis
posição, e figura, aventajão aos Caribes em o natu
ral; porque são dóceis, e humanos. Vivem menos 
fiados á casualidade da caça, semeando algumas se
mentes, como fica dito na pag. iy3 até i>8, onde se 
**3****se**eveo seu caracter. 

*"-.--• Alli.se attribuio sua côr mais branca, que o regu
lar dos índios, a estarem defendidos do Sol, e dos ven
tos pelos mesmos bosques que habitão; porém avista de 
que nós Caribes da banda opposta, e nos outros que 
occupão as. margens do Paraná, concorrem as mesmas 
circunstancias, sem que o efièito seja o mesmo, pa
rece deve ser outra a verdadeira causa da sua côr. 
A: averiguação delia podia haver examinado mais de 
vagar seu modo de viver, e tratando-os com conhe
cimento de sua língua por mais tempo , que o breve 
que nós outros tivemos, sem intelligencia delia: tal 
vez com sua communicação se houvera achado funda-
/nento á-conjectura de que mesclados com elles al
guns Paulistas, entre os quaes sabemos houve varias 
nações do, norte nos tempos em que fórão tão fre
qüentes suas incursões, e viagens por este rio, se 
íivesse alguma descendência destes, que cora a côr 
.mais clara conservasse as barbas, e olhos azues, que, 
se notarão em alguns índio?, o que não he próprio 
de sua natureza», Cobra mais alguma probabilidade 
A conjectura , se se artende a que a Guanáná foi a 
nação de índios, qu.e mais estimarão os Paulistas, e 
que antepunhão a todos os demais no apreço. 

Ainda que na parte inferior do Pepiri se virão 
alguns signaes de infiéis, e muito mais claros em a 
superior d'onde se reconheceu sua chacraria , nenvem 
hum, nem em outro appareceu algum delles,/como 
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tão pouco se presentárão os que estão nas margens 
do rio de S. Antônio,1 bem que estes, com alga-* 
zarra, seguirão a distancia, aos que forão fazer as 
canoas, e só os poderão vêr os desgraçados Para-
guays, que a expensas de sua vida experimentarão 
sua traidora aleivosia, pagando sua incauta dexa-
dez, como fica referido na pag. 303 até 304. To
dos estes índios igualmente que os da banda orien* 
tal do Paraná, de quem se fallou na pag. ioy an*-
dao inteiramente nús sem conhecer o'?qüe pede 
o pudor natural; não assim os Guananas da banda 
occidental, que mais modestos se cobrem cuidado
samente. Os que vimos, e áquelles de que tivemos 
noticia, á excepção dos Caribes, são providos, e 
em suas chácaras olhão ao futuro1, semeando fumo,, 
feijão, abóboras, e milho,- do qual tem huma es
pécie particular por seu tamanho, brandura , e mo
do de se esfarinhar e desfazer, com qualquer ca*-
lor de fogo, e ainda crua, com ponca força que se esmi* 
galhão seus' grãos, mostra dentro huma farinha mui 
clara , e macia ; porém sem embargo vivem era 
grande parte da caça. Os do interior dos rios Pe
piri, e de S. Antônio, tem a seu tempo hum fa
tal soccorro nos pinhões, que produzem os gran* 
des pinhaes de seus bosques; e do mel, que com 
preferencia depositão nelles abundantemente as abe
lhas, formão elles outra regra poderosa de seu na-
trimento. Não falta esta aos do Paraná qtíe se ajui-
dao também da pesca , accorrendo ao rio na esta
ção do verão, que abunda o peixe. Já se disse qae-
os da banda occidental deste, erão brandos, e dó
ceis. Os do. Monday derão huma prova de sua hu
manidade recebendo benignamente, e dando milho,, 
e pedaços de anta, e alguns bollos do dito milho 
pisado. , e mescla com bichos que tirão de dentre. 
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das Taquaras, que também he huma das partes dos:u 
maior regalo, a alguns dos nossos soldados que sem 
consideração forão visitalos a seus ranchos. Em 
ponto de religião parece chega a tanto seu abandono 
que não conhecem alguma , vivendo como brutos : 
senão são Idolatras se pode julgar ser porque não 
Tem concebido, que a huma substancia intelligente lhe 
seja preciso adorar algum ser, e não ha vendo-lhes 
*occorrido já mais a pensar nisto, não tem podido 
-dar no desvario de coliocar nas creaturas a adoração 
que he dada só a Deos Supremo Senhor de tudo. 
Não se compreríende no numero destes, aos da ban
da occidental do Paraná nos quaes se notou o co
nhecimento de Deos, segundo fica dito na pag. 229 
até 230, que todos tinhão nomes de Santos, cujas 
medalhas trazião ao pescoço, mais como adorno, 
que como insignia de devoção. 

Pode-se crer que a palavra de Deos semeada 
nestes paizes, produziria copioso fructo, se á som
bra de huma, ou mais reducções estabelecidas no 
rocio delles, se ajantasse algum attractivo que insen-
sivelraente os fosse inclinando. j*'* 

O temperamento que com curta diffêrença he o 
mesmo em todo o Paiz deserto que andámos, e de 
quem só se falia, está sujeito á alternativa do verão, 
e de inverno : neste que em rigor dura pouco mais 
de dois mezes de Jultio , e Agosto, chega o frio ao 
gráo de fazer granitos de neve na água, e ainda de 
a congelar dentro das Taquaras, como da observa
ção da partida, que foi em busoa do Pepiri se disse 
na pag. 348 , o que succede quando depois de algu
ma chuva assopra vento S., 011 S.O-, como he re
galar nestas regiões; porém não obstante participa 
muito mais do calor, e absolutamente se deve cha
mar ujuente; como tesdfkão as alturas a que subio 
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o licor no thermometro da construcção denMr.. 
Reaumur, de que se tem dado algumas nas taboas; 
e ainda nos mezes citados, senão corria vento, se* 
observava pelo commum passar de 1020 parte»,• 
comprovando-o também a desnudez que havemos di
to de seus naturaes proporcionada ao clima. 

As noites são temperadas, e isto faz que o tem-* 
peramento como o experimentarão, todos os que fo
rão nas partidas., nos. quae&nao houve doença espe--
cial, seja são, ainda que huraido , e tão nublosó> 
principalmente no inverno ', que era rara a noite quer. 
não se levantasse neblina densa, que tarda bastante* 
menre em dissipar-se, e no Pepiri foi esta continuai 
da ainda no verão, e no outomno. As chuvas mui 
commuas em todo o tempo vem ordinariamente a-
companhadas de tempestades fortes, e temiveis pe-* 
los raios, e coriscos que despedem. 

Não ha ventos periódicos, senão que indifiè*-
rentemente soprão de rodas as partes, e algumas ve** 
zes se excitão furacões tão furiosos, que não ha coi
sa que lhes resista. Ko dia 19 de Janeiro de 7y9 se 
levantou hum por O. no povo de S. Xavier, que fez 
tremer o campanário, derrubou hum pedaço;de hum 
corredor que olhava-ao sul, e arrebatou pelos ares as 
telhas, a huma cadeira grande de madeira com a 
mesma facilidade que se fossem pennas, arruinando, 
muito a igreja; por cuja causa são baixas as mais 
das Doutrinas. Parece que não está de todo isento de 
tremores de terra , porque a noite de 26 de Seterat 
bro se sentio hum em os dois acampamentos de ei- < 
ma, e baixo do salto do Iguasú que ainda que curto* 
e pequeno, abateu hum rancho. 

Em hum temperamento qual h?. vemos dito pro
ve natureza espontaneamente em rios, e bosques-, 
huma grande parte de sustento nc;essa.\v* a seus ia-
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cultos habitadores, r.serti o que com sua.fereza mor--
rerião xlcfome., e miséria. Os peixes: que rraquelles 
se erião-são vários, e alguns de-gesto bemvdelica--
do. O Uruguay ainda que não com abundância (o, 
qrüaí5' talvez haverá em outra estação) leva t os se
guintes : o Pirapirá quejambem chamão PJracanyú; 
o Dourado ^ Pati, Bagre ,* Eoga, Savel ^Palombeta, 
ou Pinénha ,Í Piabas, JTarairas,-Kagados, eu Tar
tarugas pequenas ,3 e. outros.-. Alem- destes q.ue_ ern 
grande, quantidade se acbao no -Paraná , especial
mente no verão ajunta outras espécies nada infe
riores em qualidade, e sabor,: como são as Corovi-
n a s ^ e o Pacé,r»que também se encontra na parte 
inferior do. Uruguay, e o que chamão -Mangurujú 
os índios, e Jahú os Portuguezes' 

-*-'Alguus--sã»*** disformes-em tamanho t, assim co
mo )OSi;doürados -que--são,, mais seccos,^e alguma 
cousa differentes dos do mar, os Mangurujus, e;'os 
Sucubiz, dós quaes se apanhou hum no Uruguay, 
cujo- comprimento-.!era de 7 palmos, sua grossura 
debaixo das barbatanasc.de 2 e deis terços, e sua 
iCábeça de outro tanto com ópalmo e hum quarto 
de boca. O mais regalado de tedps he a Coro.vina; 
oao passa a maior de dois palmos; porçm he de
liciosa, e preferivel á do mar também, são mui gra
tos o Pirapirá, ou peixe vermelho, cuja côr imita 
a do salmão ainda que. lhe he inferior no gosto, e 
o,Pacú cujo peixe he consistente, • e de poucas es
pinhas. <-Os--Kagados, ou Tartarugas, sío mais gos
tosas que as de.Hespanha, e difFtrem daquellas no 
comprimento,-do seu pescoço, com o qual apoian-
do-se contra a terra ou outra matéria, recobrão fa
cilmente sua situação natural, e zombão da .saga
cidade, r°,ue se promettia o inexperto pescador da 
ordinária diligencia de.dar-lhes volta. A muralha 

http://barbatanasc.de
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que com o 'paredão de seu salto antepõem ò Igwsii; 
não permitte suba para cirna o peixe, e pelo quehe 
este escassoj e-só se encontra nelle huma espécie de-
de bagres pequenos püttados, e outra de Surúbit in-
sipidos, que cfóamão cabeçudos: no ventre de hum 
destes se acliou huma anguia, que deu a conhecer ha-; 
via esta espécie neste; rio. Os jacarés conhecidos em 
outras partes Corg o nome de Caymans são communy 
ao Iguasú, e Paraná, e bem disformes era seu ta
manho, igualmente-que os lobos marinhos : os rios 
Pepiri^ e derS. Antônio, levão peixes pequenos, e 
cm muito curta quantidade. 

Não he mais escassa-a natureza nas producçáígt 
que era seus bosques liberalmente offerece a terra aos 
viventes que os habitão., 

Estas são proporcionadas ao temperamento quen
te, e quasi as mesmas que se dão no Brasil, e de 
mais paizes que gosão de igual clima. Entre as plan
tas qiíe para beneficio da saúde a medicina, se co
nhecerão o escardio, a douradilha, o polipodio, o 
sombreirilho ,'* ou embigo de venus, a saisa parrilba, 
e ©""coentrinho^e não se esconderia infinidades Bo 
outras (como se vêm muitas mais ao sol), aos olho» 
de hum diligente botânico,' que as inquirisse com 
o prolixo exame, que não permittia: em nós outros 
a falta de conhecimento das espécies, e a ocoupaçã**» 
no trabalho de outro destino. 

Como pela relação histórica de sua viagem, qu« 
imprimio D. Antônio deUiloa, se tem feito -fao eoáhe-t 
Cidas na Europa muitas frutas que são peculiares da A» 
mericá, jtor evitar repetições apontaremos somente as 
que se achão também nesta parte, e^plh^dâr alguma 
idêa das qUe são de espécie disrincta não se estranha* 
rá , que nos vàlhamos daquellas que elle tem descri 
pto a que mais se assemelhem , usando dos- nome* 
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que lhes dá; e o mesmo se fará respeito aos animaes, 
que por esta obra , ou pela viagem do rio das Ama
zonas, que escreveo Mr. de Lacondamine sejão.já 
conhecidos. 

As fructas silvestres que se encontrão (isão va
rias ;"porêm nenhuma de gosto >tão particular, que 
se possa preferir ás comrauas quese cultivão. Alem da
quellas deque sefallou na pag. 299 até 30*3, ha olbar-
poroti fructa de arvore mui elevada no tamanho, e 
figura he huma ginja grande', não tão negra1 como 
esta quando está em sua perfeita madureza. O Ja car
rada o he rambemí de huma arvore aita cuja. folha 
he parecida a da nogueira, a fructa he como hum 
Mamão, ou Papaya pequena r muito' amarella por 
dentro, e por fora,*com porção de pequenas se
mentes oupevidés bfancás,. e despede hum leite no
civo do qual he necessário purga-la para pode-la co> 
mer sem damno, e-assada, ou cqsinhada he gosto*-
sa. O mesmo succéde á do Craguatá, que se seco-
me crua, lastima a boca; a planta.desta he parecida 
á do ananaz, pelo qual em outras partes lhe dão o 
nome de pinhoéla , que assim chamão áquelles ; pro
duz em huma' espécie de cacho como os de bana
nas, Ou platanos, cuja côr amarella imita, e sua 
figura não he mui diversa dos pequenos que chamão 
güinetes: das suas folhas se faz a estopa com que 
caíafetão os barcos nos povos. ••**>•*• 

A que chamão Ingá he o Paeaédo Peru, ainda 
; que suas bainhas sãoi menores. Os pinheircs que são 
abundantíssimos na serrania entre o Uruguay y e I-
guasú são bem altos, e sua grossora regular tem hir-
ína vara de diâmetro. São hum pouco cifferentes dos 
da Europa, e seus pinhões mui gratos ao gesto, são 
de muita sustância. Entre as varias espécies que ha 
de palmas, humas produzem em cachos de Datilea 
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huma fructarmui deliciosa quexhamãoYalay da % 
gural: de ihumr...ameixa ,/ou siraela grande amarella-, 
outrasd^o hua&i-aequenos cocos,. e oagreios de io
das são os palnritos, que guisados ou em.-salada são 
•mui (gira tos. 

Ha outras differentes fructas, que oraittimos por 
dizer alguma còusa-díi Jaboricáha. 

He a Jabotrcába especial, assim no gosto, como 
no modo de produzir.' Em figura espherica. tem como 
oito linhas de dianaetjo, a parélinha: que a cobre no 
exterior he. negira-y vermelha no.meio,-e branca no 
anterior contiguo^á mesma substancia comeítivetquç 
.também o be, com dois caroços pequenosj no cen
tro. A arvore- que. a produz he alta egrossa, sya"* 
folhas compridihh&sVe miúdas, sua casca esbtanqtiir 
-cada,-e liza ; porém a differença das mais,dá o fru
sto ni> tronco, e ramos carregando-se.defle ainda eta 
algumas raizes ç que estão fora da terra de maneira-, 
-qoe só fica© livres as folhas : ra certo tempo se çp» 
•bVè a casca de-infinidade de bexiguiphas, que são ou
tros tantos botões,-d'onde nascera as flores tão abun
dantes como se,deixa-entender.-

O-Guembér .ho- fructa de huma; planta cuja-fo
lha he, còmpridáye-larga., pelo commum se cria so
bre as arvores ,- e pedras, e deitando humas raizes 
flexíveis que. ficão„ pendentes , senão encontrão outras 
arvores immediatas cm que se enredem: da casca des
tes se fazem espias, e cabos para os barcos, e tam
bém para os navios que resistem basta níemente,,^? 
n̂ãa ha pedrasrque os rossem, e do interior se f&zett 

-canastrinhás, e outras obra? semelhantes. 
A frifcta se.dá em hum gênero de espiga, ou 

•maçaroca. branda, i hum pouco parecida á do milho, 
cujos grãos imita . ainda que as destas são mui bran
das, e douradas, com humas pintinhas negras», .quajf* 
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dòestãb bem maduras: estas^ dizem, lhes vem de hu
mas mosquirihas, que occorrendo a chupa-las a cer
to tempo em que se abre a folhagem em que está 
metida a massaroca, lhes preparão a madureza neces
sária para poder-se comer, sem cuja diligencia não 
amadurecem. 

N ã o o podemos observar; porém he certo, que 
verdes não tem nes grãos aquélias pintas: os Guá-
•.inhos que de mui doces se fazem fastidiosos, se hão 
de chupar somente; porque se se mastigão, são hum 
cáustico para a lingoa, e gengivas. 

Entre as arvores fruetiferas deve ter lugar a da 
herva , que geralmente chamão Mat te , ou "do Para-
guay, cujo frueto he a mesma folha beneficiada,: da 
qual faz estimação bellissima o uso tão estendido, e 
consumo exorbitante que delia se faz em quasi to
da a America, para a bebida que do vaso em que 
se toma tem o nome de Matte'.-A arvore a que mais 
se assemelha era sua figura, e folha, ainda que a des
ta he maior, e mais comprida, he a do louro. Da'-1 

se abundanrissimamente nas visinhansas de todos os 
rios de que temos fallado, e especialmente nasmargenS' 
do Paraná, e se cultiva com prolixidade nas missões.-

Ao principio, segundo referem os PP. missio
nários, semearão nas immediaçoes dos povos a semen
te, que .originalmente he parecida aos grãos da pi-i 
menta , mas não poderão conseguir a que nascesse, 
aTé que a casualidade acompanhada de alguma ob
servação ensinou o modo de logra-lo: observarão que ai-» 
gunsgrãos, que depunhão inteiros ás aves, nascião.bem 
com o beneficio do calor natural, como acontece com a 
noz-moscada na Ásia. segundo testifica Mr. Taverniere,1 
com csre principio fizera o,- que os rapazes engolissem al
gumas sementes, e depois que estes as havião depos
to inteiras, as semearão com bom effato. 

Not. Ultram. V 7.0 4-5 
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Finalmente derão em lava-la muito bem cdtrft 
água quente até que separados huns grãozinhos an
gulares, que encerra a primeira cobertura, arroja hi* 
ma espécie de goma, e fica cada hum de per si cora 
huma côr de hum. pardo claro, cora cuja operação 
tem , e guardão a semente preparada , e hão conse
guido que nasça seguramente qualquer dos granitos 
interiores, semeando-os em canteiros , dos quae» 
transplantao depois as arvorezinhas dando entre ellas 
algum espaço, e pondo-as em ordem , e fileiras. for* 
mão agradáveis alamedas. Ainda depois de nascidas 
não estão livres de todo o risco; porque as geadas 
asdamnão notavelmente quando estão brandinhas, elie 
preciso resguarda-las neste primeiro estado, até que 
tomem hum pouco de vigor para resistir-lhes. Noa 
bosques em que se dão silvestres sem que por isso se-
jão de inferior qualidade, além de que por estar mais 
ao N. onde são menores os frios tem a defensa das 
arvores de outras espécies com que estão interpola-
das que as «brigão. Para a conservação das cultiva--, 
das, e economia dos hervaes procurão juantelos lim» 
pps, aproveitando-se de seus ramos por huma espé
cie de poda. -r<' 

O modo de fazer a herva he não menos curio
so. Colhem-se os ramos não grandes, e se passa***» 
mui ligeiramente pelo fogo, a fim de que quebrem' 
a sua maior verdura , e neste estado os vão pondo so
bre humas pyramidês vasias, ou quadradas como de 
rahchos em ripados, que posto sobre humjura-u, ouva-
raes levantados do chão como a dois ou três palmos,, 
com a espessura como de huma quarta servem de te
lhados , e paredes os mesmos ramos; o todo lhe co
brem muito bem de couros por fora , para que o fo
go , que fazem por toda a extensão do chão commu-
nicando uniformetueate seu calor os toste a todo*.* 
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por1 igual;'' quando estão na precisão conveniente 
tos tirSo dalli, e stfsteírdo em huma mão o pé de ca
da rama , passão a outra pelas folhas que separada 
dos páos'Calre'ió em huns fojos forrados de couro que 
tem feitos no ch$o'? d\>nde c o m huns niassos, oü 
pilões aSmoem mais,'ou menos segundo a querem 
de fina,-e fica feita a celebre herva, que sendo pâs-
4tsada por peneira lhe chatúão Camini, por ficar seni 
páoaígum,0 e fmão, e assim a guarclão emsurrõesi 
de couro dè 6, a 7 arrobas cada hum," e se condu-
eettí a seus destinos. 'J. 

Acabada de fazer hè muito forte, e necessita 8 
ou mais tnezes 'para desbravar: não obstante òs ín
dios a!bebem immedianimentc já em água quente, 
já em fria , sem que lhes faça novidade. 

Na provinciá do Paraguay onde todos oé hét-
vàes íãosilvestres,' eCUSTOSOS osjornaeí?, a vultâo mais, 
pondo sobre no encarta do ramos rtlaidres, tanto por for
rarem parte do trabalho, e gastos, como porque alguns 
a gastão assim, deixándo-lhes seus páos, e moendb-a 
CÒmo sabe do tostadouro, e guardão sem mais bene
ficio, á qual chamão herva de páos, que he de ríie-
ftõs estimação, e preço. Além das arvores fructiferas 
ha Outras que resumindo todo o seu sueco. e Vigor 
em'Tormar madeiras consisrentes;, e formosas, não 
dão frueto algum. Se dirá alguma cousa das mais 
particulares, omittindo infinidade de outras. 

Entre todas tem 0 primeiro lugar a que os Por-
ruguezes chamão Jaearandátan, ou vermelho, que se 
acnão nas mediações do salto do Paraná: he mui 
a*lta, e grossa , suar folha comprida, e estreita , a côr 
mesclada de encarnado, e amarello, e ainda que 
quando se secca, se apaga o lustro desuas cores, sem
pre fica formoso: branido cobra hum lustro mui bcl-
iò-, que foj-ma ondas agradáveis. No Brasil a traba-

45 * 
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Ihão polidamente, em papeleiras, mesas, cadeiras, e 
outros moveis de gosto, e adorno, preferindo-a aq 
Jacarandá. commum, ou negro; tanto por sua çòr ale-
gr2, como por sua consistência, sendo aquelle tão 
Yidrento, que salta a qualquer golpe. c-

A arvore que chamão Paróba, e se acha no J-
guasú, e Paraná, he também mais alta, e grossa, 
bastantemente parecida á precedente, em suas betas, 
e. consistência,, delia fa.zem em S. Paulo ^s canoa 
maiores, e de mais preço, e he não menos útil pa
ra fabricas, e edifícios, por sua duração ao vento», 
e á água. Q Tagibo. he páo mui. forte, e compacto 
de côr amarella. Os cedros vermelhos são mm' çomT 
muns, e bastantemente grossos. O Angico por,sua 
casca he bom para curtumes. Seria mui largo o fal-» 
lar de rodas as madeiras úteis que se encontrão. 

No Uruguay, á excepçao do que chamão Cabo-
raúba ou Lapacho,. que he grosso, e de consistência, 
pão se virão outros páos de iey , e estimação, com-
pondo-se suas margens, na- maior parte dasque-á re
sina chamão sangue dle drago, a quaL tambei*2 de-
nominão Caberá; e de outros de pouca grossura;,po» 
rêm não tem duvida que se entranhassem, pelo bos
que, se. achariao muitos bons. Em tão dilatados, e es
paçosos bosques li abi tão differentes espécies de qua
drúpedes prejudiciaes, como o gato montez, e o ti
gre, aind** que estes em extremo abundantes mais ao. 
sul,, não o sao tanto para cima : outros: úteis como 
a anta , ou grambesta já bem conhecida, ha dellas; 
tanta copia que alguma vez se vio tropa de sete.; sua. 
carne hum pouco dura,. pode supprir muito hem a. 
de vacca. ',* 

Os porcos do mato,, e veados=, são mui gosto*: 
sos; porém a todos^ávantaja o animal a que os Por.-
tuguezes chamão páca, e os índios Queya: no ta>-
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manho de hum porco de 6 mezes, tem/muitas car
nes sua cabeça como de coelha, seu pelo como de 
porco, e míMichada de branco, sobre côr parda»-
Seus pés, e mãos curtas, e seu rabo muito peque
no, remata como se lho houvessem cortado de pro
pósito; tem a carne muijbranca, e delicada ao co-
tíier. O* Coáti cujo focinho he comprido, o arma-
.dilho ou Tatu: a cot& a que chamão os índios 
Acuti, he animal pouco menor que hum gato, sua 
cabeça parecida á do rato, cabello ruivo dourado, 
e teso , como de porco, sem rabo algum; porém 
a caçaria mais commua he dos monos de differentes 
tamanhos, e ejpecies já conhecidas: os mais estra
nhos por sua disformidade são as Carajás a que 
os Portuguezes chamão bugios , estes são grandes, 
o cabello comprido , e negro, com humas barbas 
prolongadas , que lhes cobre hum papo do tamanho-
de huma lima, que lhes occupa rodo o pescoço. 

Entre as aves que se alimentão das fructas, que 
dissemos antes, ha também várias espécies, humas 
formosas á vista , como- araras bem conhecidas por 
suas diversas: permas-, os papagaies, o tocano cujo 
bico he raro r o pica-flor que he maior que os que 
se vêm mais ao sul, suas azas negras, e não tão 
douradas as costas , e. ainda entre elles ha alguma-
diírerença na côr , e bico. O raro- entre todos estes-
pássaros he o que chamão Surucuá r seu- corpo he 
pequeno,'os olhos a-marelios, peito, e encontro das 
azas encarnados, as pennas destas mescladas de a-
zul negro, e ama-eHo, as costas pardas,, e o rabo 
comprido de hum azul- mui-,escuro com.- duas pen
nas encarnadas-

Poucos sao os agradáveis aos ouvidos per seu: 
canto: o único que mereça se faça menção he o-
Sabiá, cujo' tamanho- he de tordo,, de côr pardo* 
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tlaro que tira a vermelho; sua voz he alta,'sua
ve, variada com muit09 e differentes trínos, qué 
talvez se desconhece, parecendo que não lie o-mes
mo o que pfosegue a melodia. O pássaro que cha
mão campainha , imita perfeitamente o sonido 
desta, e'se seajuntão muitos, que por seus diffèrefl* 
tes tamanhos, fazem os ecos mais, ou menos fi
nos , he huma confusão de campainhas. 

As espécies gratas ao gosto são m*j-is, e a 
principal' a-que chamão Vrúí esta he huífia espe-» 
cie de perdiz- do mato, seu tamauho' o de ht»ma 
pequena codomiz cóm o bico curto, grosso, e com 
alguma curvidão como o de papagaio; no pinci-
pio do nasCMnento deste, igualmente que na cir-
çumfereacia dós olhos he sua côr encarnada ? a ca* 
beca parda, e o restante do corpo cinzento escura, 
com numas pintinhas mui miúdas brancas, seu can
to forte, lugobre, e desagradável; porém sua carne 
mui branca, e a mais delicada de todos os volá
teis. - *'•' 

O Jacú ou pava do mato, ainda que hum pou
co secca, he gostosa especialmente as Jacotingas 
que são as femias. O Macúcu he do tamanho de 
hum grande Jacú, seu corpo grosso, e redondo, 
sem rabo algum , - o pescoço comprido, a cabeça, 
e bico semelhante ao da perdiz, sua côr azul, cin
zenta manchada de pintas brancas: anda semprd 
por terra buscando minhocas, e insectos de que se 
mantém, e só para dormir sobe ás arvores; os ca
çadores lhe imitão o assobio, e respondendo a elle 
he logo descoberto: sua carne ainda que hum pou
co secca he gostosa, e de huma alvura que rira-
para amarello. Hà também Sâra*curas> a que chamão 
galinetas, patos, chorlitos, e outras varias espécies 
já comiveis para o gosto, e já esíimaveis' para a 
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necf&sMade de carne que obrigou a «ao perdoar al
guma , entrando no prato as duras, e insipidas ara
ras, os tocanos, e alguma vez teve lugar o -Urubu, 
©a corvo; pois ainda que na numeração são niuitas 
as-espécies, não erão tão fáceis havellas ás mãos, e 
as úteis se distinávão aos enfermos. 

Mais abundantes que todos são os insectos. Des
tes sim ha huns, que cora suas vivas luzes, e bri-

•tíiantes coloridos lisongeao a vista, e outros que com 
seus doces trabalhos deleitão o paladar, ha outros 
que com seus agudos ferrões molestão todos os sen
tidos , e se perdoaria de graça aquelle recreio, por 
não soffrer este contínuo jmartyrio. São muitos os a-
aimalinhos luminosos , que já arrastando-se, e mais 
commumraente voando, levão comsigo huma brilhan
te luz, que os fazem outros tantos fósforos vagantes. 

Nas mariposas de vários tamanhos, que em co-
pioso numero-cortão o ár, se vêm pródigalisadas finís
simas cores que excitão a admiração..Não são menos 
diversificadas as abelhas de què ha oito ou dez es
pécies , que se distinguem já na cor, já em tamanho, 
com a rara especialidade de não terem ferrão com 
que offender, ainda ^aquellas que tem semelhança ás 
de Portugal, e seu mel he não menos differente: humas 
o fazem mui branco, doce, e deliciosissirao, como as 
que chamão Jatay, e Iguiraysi: outras hum pouco 
acçendido, e não tão grato como a Tepezoa, Mandori, 
Mandazay etc, outras de côr amarello, e azedo, co
mo a Vera, e Tayuba, e as mais fazem cera. As a&e-
Iheiras, ou cortiços para fabricarem estes, e suas pa-' 
nellas,.,são os troncos grandes das arvores, especial
mente dos pinhos, cuja resina lhes acommoda para 
suas obras. Os infiéis que deste trabalho alheio fa
zem hum grande sustento, apressão extraordinária-/ 
mente os cachados para derribarem as arvores era-
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que o ha , os quaes á falta delles cortão com pedras; 
quando pela estreitcza da entrada não lhes cabe a 
mão para tirarem os favos. 

Entre as espécies molestas entrão as vespas- de 
que ha grande copia no Urugay , e são impertinen-; 

tissimas por suas picaduras, mas não tem compara-
ção^com os mosquitos, cuja multidão se faz inscffri-
vel :' até seis espécies se contarão, que se feve-avão' 
no trabalho humas, em quanto descançavao outras, 
para que deste modo não tivesse momento de soce-
go o misero caminha me. 

Huns do tamanho de moscas pequenas fazem' 
•em. cada picada ou mordedura huma sangria; po-. 
rêm sobre todos molestavão os pequeníssimos, que 
com propriedade se poderião chamar invisíveis; por
que só se sentia seu effeito na comixão, e cosseira que 
causavão: parece que piedosa a Natureza lhes deu 
hura miúdo corpo, para que assim fosse menor a 
quantidade de seu veneno, capaz de desconcertaria 
paciência mais provada. '->:; 

Elles são atrevidos, e se introduzem no mais 
interior do corpo, sem que o fumo que afugenta as 
outras espécies ,-os facão arredar, nem para elles ser 
remédio mosqueteiro de garça por cujo tecido acháo 
portos francos para seus corpos. 

Não ficão atraz os tabanos, ou burrachudos, de 
que se notarão rres espécies : a mais grande e rara he a 
de huns mui grandes todos negros, que visitão particu
larmente de noite, e depondo em cima da carne se 
crião em breves dias de baixo da cutis huns bichos 
ou gosanos, cuja cabeça he parecida á de hum far-
neiro sem aspas, e seu corpo crescia em figura pvra-
midal até fazer-se do comprimento, e grossura do 
dedo menor; porém o especial he , que morrião ao 
ponto que se expunhão ao ar: se se não cuida em ti-
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ra-losrcom tempo procrião, e fórraão ukera doloro
sa de larga curaçãow O mesmo risco ha se se descui
da em acodir á infinidade de carrápatos, que se. apor 
derão do corpo para nutrirem-se das suas carnes. Por 
fim a variedade immensa de insectos, que omittire-
mos por dizer alguma cousa dos reptis, seria obje-
ctó digno da attenção filosófica-de Mr.Reaurnur, p 
qual acharia por cá sobradaTmatéria para enriquecer 
suas curiosas especulações. Contamos na classe -dos 
reptis ao lagarto-,-ainda que este não se arraste. Só 
se differença dos de Hespanha no tamanho, achan-
do-se por cá alguns que tem de 3 a 4 pés de com
prido*, quando são grandes, e estão bem grandes, e 
bem gordos, são deliciosos.' de comer, e huma vez 
perdido o horror que causa sua espantosa figura, ou 
disfarçada esta no prato, são preferíveis ainda, ás gál-
linhas delicadas. Em linha de cobras não se vio ãlr 
guma ; mas em seu lugar se contarão a cada passo 
horríveis víboras de espécies diversas., humas innc-
çéntes em suas picaduras, e outras de mortal? peço-
nha. A que chamão caninaná, ou Jacâninana, cuja côr 
he pardo claro ou de terra, com algumas pintinhas 
negras, e seu comprirnento de 4 a 5 pés, he da pri
meira espécie, igualmente que outras mui delgadas, 
e compridas, de côr entre arriarello, e verde-mar a 
que chamão Dágua; porém a que denominão os Pór-
tuguezes jararaca, e os índios Quiririó que são as 
mais commuas que se encontrão , he de mui activo 
veneno, e se está irritada ou enfurecida, não espera 
que a offendão, para logo assaltar a gente, e encar
niçar-se em morder: são pintadas de manchas negras^ e 
amarelfo claro, a cabeça grande e chata, rabo curto, 
eseu ordinário tamanho de 3 a4 pés, com a grossura 
de 3 a 4 polegadas na peripheria de seu corpo. A 
que chamão Jararaeufú, ainda que da mesma, espécie 

Not. Ultram. V. 7." 46 
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•da' antecedente , he muho maior, e ffiâis grossa : des. 
tas se matarão no rio" de S.'Antônio , que tinhâô 
de, seis a oiro palmos de comprido,' com grossura 
correspondente: suas manchas mais vivas, e «Ua pelíe 
pelluda de humofustro como veludo, ainda que seii 
veneno he igualmente violento, não pica senão he o£ 
fendida^Das de'cascavel não se vio alguma, aiwdâ 
que nas missões, e na parte do sul se aéhSo em bas*-
tante numero; porém sim as de coral, cujo cerrfprii 
menfO ordinário chega, e ainda passa de 4 parmos, 
e a superfície superior de sua pelle he matizada dè 
fino éhcarnâdp, e negro,-em figura de anneis. Co* 
tstarmos mettidòs entre irmümeraveif*- dellas, que dè 
todas as esperie.**- se tiravãodos ranchos em que habi
távamos,, e se encontravao a cada passo, foi Deos sei* 
vidto preservar-nos de sua fúria. Como em outras pa* 
rágens em que abundão estes cruelissimos ininfigos 
da vidâj tem posto benéfica a natureza antídotos cotífc-
tra seu mortífero veneno, aqui não menos provida o 
tem descoberto' tão fácil como seguro, na raiz da 
angélica õu nardo, em Hespanha, em muitas parte* 
márgaritaí Concluiremos este summario com a noticia 
deste especifico, e do modo de usalo, que he bem 
prorapro. * '"'•o 

' Machuca -se % ou pisa se huma porção daquella 
raiz (não importa que seja secca ou verde), do rama* 
nho como de huma noz regular, depois de bem ma
chucada se lhe ajuntão duas onças de agua-ardente 
commua, e depois de bem mechida se coa por hum 
panno para que o ferido beba a agua-ardente, eo 
bagaço que' fica no panno se applica, e pce sobre 
a ferida, depois de se ter feito nella humas pequenas 
sarjaduras só com esta diligencia praticada três ve
zes, nas primeiras vinte e quatro horas, e repetida 
duas vezes nos dias seguintes se consegue huma segti-



ra, e perfeita cura. Em todas as hortas das doutrinas 
se vêm plantadas multidão destas angélicas; e além 
das reiteradas exp1friéf*cias"qtfe Wfàvíaór^fetta pelos 
missionários da éfficacia deste remédio, a comprovou 
D. José Duboris cirurgião da partida Hespanhola, 
curando perfeitamente a hum peão depois de passa
das doze horas, que foi" picado "da víbora, e a huma 
Jpdia do povo de S. Xavier, a qual a havia picado 
duas vezes a cobra que chamão Jararaca , cujo vene
no he tão activo: asségurãó qué se tem provado suf
icientemente sua virtude, contra ás de cascavel, e he 
mui provável o seja também contra a coral, que 
.não sabemos se se tem experimentado O conhecimen
to de que em Europa chamão contra-herva , e por 
cá figueirilha, he também" mui efiícaz para estas pica-
caduras, e sem outro remédio cur u D. Pedro Gar
cia cirurgião da terceira partida Hespanhola, a huma 
mulher estando já quasi toda inchada depois das 24 
horas de ferida; sendo mui conforme a clementíssima 
providencia do Altissimo, que d'onde abunda o mal, 
«aperatounde o remédio. -

46 * 
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DE S. MAGESTADE FIDELISSIMA. 

V . 

•{MARIO DA TERCEIRA PARTIDA DE DEMARCAÇÃO 
DA AMERICA MERIDIONAL. 

ANNQ DE 1753-

INTRODUCQÃO. 

AVENDO determinado os dois principaes commis
sarios, o III. eEx.mo Snr. Gomes Freire de Andrade 
por S. M. F . , e o IIlm0 e Ex'DO Sur. Marquez de 
Vai de Lirios por S. M» C . , executar a demarcação 
pertencente á terceira partida , que comprehende o 
terreno intermédio entre os tios Paraná, e Paraguay, 
e o que segue sobre este ao N. da província do mes
mo nome até o rio Jauru -r concorrerão em a ilha de 
Martim Garcia em os últimos de Maio de 1753 c o n t 

os commissarios da dita terceira partida, para conferen-
ciar, e communicar-lhes as ordens, e instrucções per
tencentes á sua com missão, e recebidas estas vi erão os 
commissarios até o rio Paranã-Guasú,. em cuja para
gem estavão esperando as embarcações, que devião 
servir em huma, e outra partida, com todos os.ia** 
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díviduos destinados em ellas: compunha-se a deS. M< 
F. dos sujeitos seguintes : 

José Custodio de Sá e Faria sargento maior de 
infantaria com o exercício de engenheiro, e seu pri
meiro commissario nesta partida de demarcação. 

O doutor Miguel Ciera cosmografó; ,.r, ííi 
Gregorio de Moraes e Castro Pi mente!, segun

do commissario, e capitão de infantaria, e ajudante 
das ordens do principal commissario. 

João Bento Pithon ajudante de infantaria, com 
exercicio de engenheiro, e cosmografó. 

Manoel da Silva tenente de infantaria, e tercei
ro commissario. 

O R. P. Antônio Al vez: Machado, capeMao. 
•José Poliani cirurgião. 
Hiao para a guarnição das embarcações 62 sol

dados, e para o serviço, e uso dellas 47 marinhei
ros' inclusos os patrões. 

As embarcações erão seis fáluas pequenas coro 
cobertas corridas, e o aparelho, a carangueja armavão 
se remos nellas., e quatro pedreiros em cada huma» 

-i Os indivíduos de S. M. C. erão os seguintes: 
D. Manoel Antônio de Flores capitão de fraga

ta da real armada, primeiro commissario nesta par
tida de demarcação-. - f 

D. Atlxanasio Varanda tenente de fragata da 
real armada , segundo commissario, cosmografó. 

D. Alonso Pacheco alferes de navio da real ar
mada , e cosmografó» 

D. Manoel de Ia Qui-ntana- tenente de infanta
ria com o mando de 24 soldados, que hião de guar
nição nas embarcações. -.->•" 1. 
r O R. P.. José-Quiroga da companhia de Jesus 
eapeHão da partida. 

IX Pedro Garcia cirurgião do exercito-
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'* - .Hião para o trabalho, e remo das embarcações 
76 pessoas inclusos entre éllas três práticos do rio, è 
os que governavão os lemes. r 

As embarcações erão cinca lanchas armadas 
com dojs pedreiros cada huma sem coberta, de 16, e 
18 remos com,seu mastro «o meio, e-vela redonda. 
Sobre as' bordas das lanchas se levantavão pontaes 
de tirar, e pôr, que sustinhão huma tolda de coiroa'; 
para resguardar a carga das injurias do tempo, e aos 
remadores dos rigores do Sol: este" gênero de "toldas 
sao as que se usão: em o rio, Paraguayr em todas as 
embarcações, havendo-as capazes de cairegar 15600 
arrobas. »r* 

O dia 2 de Junho estando por huma , e outra 
parte promptos se lançarão -sortes para tomar a" van
guarda em comprimento do artigo 6» das instrucções 
•dos Senhores commissarios principaes, e tocou,á par» 
tida Hespanhola o primeiro dia, e o segunda á Por* 
tugueza. 
c > Com esta ordem f se principiou a navegar este 

inesmo dia, e se-continuou pelo Paraná acima, já 
á vela, já a remos, ou cirga, segundo o permittia o 
tempo, e ribeiras do rio, e o dia 8 chegámos ao rin
cão de S. Pedro onde devíamos tomar a providencia 
da carne secca , que chamão charque acommodada 
ao estilo do paiz para se poder conservar. Está esta
va já prompta ; porém não se pôde embarcar até o 
dia iz por causa do roáo tempo, e chuvas: neste pe
la tarde continuámos a navegação. Foi se conhecen? 
do cada vez mais que as faluas Porruguezas. em es
pecial as maiores ergo summamente incommodas para 
o remo, e como a maior parte do caminho se faz a 
este, era forçoso atrazar-se muito, e assim, pareceo 
conveniente dár aviso ao tenente de Santa Fé por 
postas a fim de que era a baixada-, que he o porto 
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etn a costa opposta á dita Santa Fé se achasse á 
nossa chegada hnm barco dos medianos, que naye-
gão neste rio para alliviar-as faluas Portuguezas^-pâr-
ticularmenté a* capitanea, que demandava muita agüa, 
e as noricias dos que vinhão de rio acima erão de 
que o rio Paraná estava demasiadamente baixo. 

O diá 26 do mesmo chegámos ao porto da bai
xada de Santa F é , d'onde estava prompto o barco* 
que se havíâ pedido, o quaT se carregou, e se alliviá-
rão às faíuaâ alguma cousa bem que sempre a fabri
ca dellas pelas cobertas corridas era pouco'a propó
sito para os remos. '*•». 

O dia 28 sahimos do dito porto, e- continuámos 
a navegação cora fatalidadejdé carecer de Ventos de 
modo, que á força de remo, e cirga o mais sem perder 
dia, que não fosse por grande necessidade dilatámos 
âté 13 de Agosto, que chegámos á cidade das cor
antes , d'onde foi forçoso derer-se para preparar car
ne para O resto da viagem até á assumpção dó Pa* 
Wgiiay, pois cora a notável difaçab que até aqui se 
havia experimentado, se cònsumio a que-sé tirou do 
rincão de S. Pedro,1 que pareceo bastaria sé as Cir
cunstancias, e mãos tempos, não, houvêrão mudado» 
o systema regular desta navegação- Sendo pois inex--
cusave! a dilação nesta paragem a fim de abastecer-
nos, para continuar a nessa viagem;,, e con te HI piado'» 
por huifiâ parte, que as de mais das faluas Poríugue-
zas erão- pouco apparentes para o rio, e por outra? 
reflexionatido r que das suecessivas diíaçd.s era forço
so, que a estação do tempo se adiantasse de modo, 
que se mallograsse a boa próxima, para- seguir rio a-
eima desde a Assumpção , pois segundo os informes, 
por Dezembro, e Janeiro já não era possível subir 
pelas crescentes do r io , e enfermidades, determiná-
sao os commissarios despachar por terra a Assuras* 
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pção do Paraguãy hum ofEcial da partida Portuguo, 
za com aviso ao Capitão General daquella província, 
a fim de que se buscassem embarcações a propósito 
para a dita partida , e que os viveres estivessem 
promptos para não termos dilação quando chegasse-
mos: foi cora este encargo o capitão de infantaria 
Gregorio de. Moraes e Castro, que sahio das Corren
tes no dia i.° de Setembro. /•• 

Até o dia 5 não se pôde concluir com os man-
tiraentos, e tendo-os, continuámos a viagem exper
imentando alguns ventos favoráveis de modo que che
gámos á cidade da Assumpção do Paraguãy o dia 21 
de Setembro. S • 

Logo que se chegou a esta o commissario de 
S. M. C. em conformidade do artigo 3.° das instruc
ções dos Senhores coramissarios principaes, pedio ao 
Capitão General práticos para continuar a viagem 
até á boca do rio Jaurú; porém depois de exquisitaa 
diligencias não se achou em toda a província quem 
tivesse feito esta navegação , nem noticia de que 
Hespanhol algum daquelles que os mais velhos co
nhecerão, desse razão do que se pertendia, só se encon
trou hum velho, que exercitou aqui o emprego de 
mestre de campo, o qual em perseguição dos índios 
inimigos, se alargou mais até á boca do rio Embo-
tetey: não era possível que o dito mestre de campo 
fizesse viagem porque-alêm da falta de vista estava 
sumraamente caduco, e enfermo: deste pois se tira
rão as mais individuas, e melhores noticias para ser
vir de governo, ás quaes se unirão as do diário que 
formou este Capitão General, em huma viagem que 
fez em seguimento dos índios Payaguay, até o sitio 
chamado Pão de assucar muito mais para cá da dita 
boca do Embotetey: achava-se em a província nes
ta occasião hum Portuguez, que foi visinho do Cuya-
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feá-i e Mato Grosso, e veio pelo rio Parâguay fugi
tivo: este recolheu o commissario da partida Por-* 
tugüeza , è o levou nas siías embarcações. 

ínterim continuarão, preparando-se quatro bar
cos-pequenos apparentes para o rio,; Os quaes tomou a 
partida Portugueza havendo dilatado em recorrê-los, 
mudar as pedras que compunha©-a metade do marco 
fazer rres caitoás novas, e compor outras três, até o 
ífôa 26 de Outubro',fr,que sahimos da dita cidade, á> 
partida PôrtUgüeza em os quatro barcos ditor, e duas 
faluas das ümaisr ligeiras que frouxerão da colônia, 
e três canoas todas bem armadas: e a partida-Hespa-
ahota nâs cinco embarcações em que sahírão de Bue-
ííõs-Ayresí e tomarão mais três1 canoas», e quinze 
soldados para ajudar aos que trazião, pois o risco de-
âgua,e terra pedia já humá cpntinua vigilância."^ - £ 

•^Seguio-se a'navegação; já Com mais vantagens5 

pelas novas-embarcações*/ que-servírao mui"a propo-' 
sitó/para chegar áorio Jaurú cOmO se verá do dia--
rio. Ajudárão-nos beírt-os'ventos , sem embargo de' 
ser estação em que-não se experimentão os favorá
veis para rio acima; e o dia 11 de Novembro achân-*-" 
dó nós"ségúndò" às duas ultimas observações-ao nbr--
te do trópico1 de Capricórnio se determinou princi-f 
piai" a demarcação pelos motivos, que se expressão* 
(to o instrumento de declaração seguinte. 

Instrumento de declaração sobre'se não achar no--
• tida do rio Correntes, que devia servir de prin-* 

cipio do lanço de demarcação que cahe sobre o* 
*<riõ Paraguãy. 

Por quanto se não descobrirão meios para se exe-' 
cutarem os capítulos 3.0 e 4.° da instrucção dos prin-L 

cipaes •commissarios na parte que tratão da entrada 
Not. Ultra m. V. 7. 47 
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do rio Correntes até ás cabeeeiras do Igufey, por 
não haver noticia de taes rios (como jbe fizemos a 
saber em conta de 20 de Outubro do presente anno), 
e -ser precwo adiantar a diligencia na forma que ex
põe o mesmo capitulo 3. da dita instrucção em que 
nos ordena passemos a assentar o marco de mármo
re na boca do rio Jaurú em tempo, que a6 águas da 
lagoa dos xaraes estejão em disposição de se fazer 
O transito por ella, nos resolvemos a executar cora 
toda a brevidade o dito capitulo, por estar a esta
ção mais própria bastantemente adiantada, e como 
não sabemos do rio Correntes para servir de primei
ro ponto a demarcação, que cahe sobre a margem 
oriental do rio Paraguãy, na fôrma do tratado de 
instrucções: conviemos de commum acordo principiar 
a demarcar do trópico .para cima ppr dizei* o mesmo 
tratado no capitulo 12 , que o rio Correntes he a-
quelle que fica ao norte do trópico de Capricórnio -, 
e ao sul do rio Tepaçi na conformidade do raappa, 
que se entregou aos primeiros commissarios; para 
ao depois quando viermos demarcando o terreno in
termédio dos rios Paraguãy, e Paraná, unirmos a di
ta demarcação com o seu primeiro ponto y ou princi
pio no dito rio Paraguãy,, desjeendo. pelo sobredito 
rifi Correptes, ou por outro por onde deva ser. E pa
ia que não sirva de prejuízo o-demarcar-se mais ou 
menos terreno por este rio Paraguãy do que o pre
ciso, e a todo o tempo constar esta nossa detectai-. 
»2§áo íi-eemos este instrumento.,, em que declaramos, 
q-ye só se determinará o. primeiro principio da de
marcação no rio Paraguãy, quando findarmos o trao* 
sito do terreno intermédio, que resta para co pie-
tar o que toca. a esta terceira partida. Rio Paraguai"? 
11 de Novembro de I75"3. 

José Custodie de. Sá e. Faria. Manoel Ajitmtio de Flores. 
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DIÁRIO 

©A OÉMARüAqXO DA ÍÉSfiElíU PARTÍDA O Qj/AL> 
TfiVE PfciNCIPIO EM O DIA 11 OE 

ttOVEMBRO DE iffi.. 

-.ilviu este diâ se principiou a demarcação na confor* 
ittid-ade do instrumento antecedente. 

Sahimos ás-r horas da manhã a remos, revarttán* 
doa vanguarda a partida de S. M. C. a quem toca
va pbr turno, e largândo-nós da costa occidental 
(aonde havíamos pfts**ado a noite) a pouco* espaço 
deixámos nella huma boca de arroio. As duas mar
gens são baixas com pouca espessura de arvores, po
rém cheias dejumcaes, e masseg**.: em a occldént*! 
íe : deijcáírão quatro bocas que são de âlagadiços. 
A's 7 horas e meia largámos as Veias com- vento" 
sueste, continuando as costas na mesma altura com 
arvoredos, e palmares: em a oriental deixámos hu
ma boca de ilha baixa, que tem sua sahida mais aci
ma : em a parte de terra firme (que aparece ser ain
da que alagadiça em seu principio) se percebeu ou
tra. Segue-se a costa oriental com hum grande pal
mar, e se deixou em a occidental huma boca larga 
junto a huma ilha baixa, que fôrma outra boca 

47 * 
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mais acima o terreno de huma, e outra parte he 
baixo , e próximo a inundar-se. A's 12 e hum 
quarto camjímos porto, em a costa orientai": parar-se 
dizer missa immediatos a hum arroio, e defronte 
de huma ilha baixa. 

A's 2 e hum quarto da tarde sempre com vento 
favorável, nos largámos seguindo a mediania do rio 
entrámos em mediana barranca pelas duas costas 
com seus bosques: era a oriental se rirão duas bo
cas pequenas» que formão ilha baixa, e depois ou
tras três; passámos mais adiante a que corresponde 
a primeira que se deixou, e fôrma ilhas baixas com 
as de mais. A barranca do occidente se retira aqui 
formando enseada, e interpondo hum banhado com 
poucas -arvores, e algumas palmas. A costa oriental 
que se encontra passada a ultima boca que fica di
ta , tem sua barranca mediana, e em o interior pal
mar porém sempre he terra alagadiça em as cres
centes : segue-se era ella barranca mais alta, e pou
co depois o mesmo em a occidental com arvoredo, 
e palmar passado o banhado. Ao pôr do sol se ar-
reárao as velas, e seguimos a remos até 7 horas,e 
meia deixando huma pequena ilha da parte orien
tal desde a qual descobrimos três lombas em ter
ras planas a que dêmos o nome das Três Irmãs, 
e á dita hora tomámos porto passando a partida 
de S. M. F . a vanguarda. 
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OBSERVATIONES. .. 

Ad latitudinem loei inveniendam die 11 Novembris. 

Altitudo vera Capitis Andromedx. Alpheratz fuit. 
Extrema in ala Pegasi . . »__. Algenib. 
Prima dat latitudinem loci . . 
Secunda . . 

}*>' 
5 * 
22 
22 

19 
"5" 

í-5 

Bina: hx observationes quemadmodum acxtera in pos-
terum habita; sunt cum sextante cujus radius pe
dem unum ac dimidium Pansiensem aequabat, ad 
declinationem açus magnéticas inveniendam. Hac ipsa 
die cum sol occiduus dimidio, sui diâmetro supra 
horizontem esset , linea inter australem ejus lim-
bum et observantis oculum cum sud magnético da-
bat anguIum. . . . . . . . . . 

Insuper ergo habita correctione amplitudinis erit áe-
. clinatio ad N.E. 

.»ua«jta,»«u9 
Em lugar de expressar todos, os dias em as observações os 

thermometros, barometros, e seus authores, o fizemos 
com as marcas seguintes. ;.-

Therm. de espirito de vinho roxo segundo Mr. de Reaumur. 
Outro de azougue Farenheits. 
Outro de azougue . . . . . . . . Mr. L* 
Barometro composto 
Outro simples . * . 

19" 
16 
5* 
li 

59 45' 

io 4* 

R. 
F. 
Y. 
C. 
S. 

De Thermometros e Barometros. 

A's 2 horas da tarde 

A*s 6 horas 

da tarde ÇK 1021 
) F. 76 t Vento S.E. nuvens 

"S C. 27P io.1* Ç temperado. 
da mesma \<Y. 127 -}' 

José Custodio de Sá e Faria. 
Miguel Ciera. 
João Bento Pithon. 

Manoel Antônio de Flores, 
Athanasio Varanda. 
Alonso Pacheco. 
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Dia i i de Novembro. 

Sahimos ás jr da manhã levando a partida de 
S. M. tf\ a vanguarda, e seguindo a barranca da 
parte oriental que logp.se perdeo, passámos em ella 
a boca de hum pequeno arroio, e tanto de huma 
çoitio de outra parte era o terreno baixo, e de mas-
iega. Ficou outra boca cm a costa oriental que se 
kinta com a que deixámos , e fôrma ilha. Defronte 
ha outra em a occidental, e sê segue huma media* 
4a barraflca cOrrt arvoredo pouco espesso, depois em 
a oriental continua terra baixa dejuncal que indica.ala-
sfar-se em as crescentes; porem hum pouco para dentro 
Ia bosque de varias arvores-, e pahrmr. A's 8 horas dé-
pois de chegar aonde havia duas bocas em esta Cos
ta vimos huma ponta de pedra tosca e parda, que 
se avançava sobre o rio da mesma margem onde 
também termina o bosque antecedente; e principia 
hum grande palmar, e por detraz deste sé elevão as 
1Í"rés Irmãs, fem á parte Occidental defronte da dita 
ponta de pedras fica huma boca de riacho, que siip-
pomos se vai unir com outra que deixámos em a 
mesma tnâfgtm. A terfa que dtsde aqui eomintía he 
baixa , e alagadiça : o palmar da cosi* oriental con
tinua sobre mediana barranca. Chegámos á vela e re
mo a huma ilha que divide O rio em dW braços t 
entrámos pelo do lado esquerdo, que segue o rumO 
ae sudoeste por ser a mais caudaio*»: a ílh-ar que hè 
itaixa com arvores se alagará em as crescentes: tome* 
mos porto em a costa oriental junto ao palmar refe
rido ás 11 horas do dia onde paramos todo è&te 
para descarregai- os barcos e limpa-Iós, e par* frtm 
observações de latitude, e longitude, e variação da 
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agulha: a de longitude não teve effeito porque á ho
ra de se executar se nublou o Ceo. 

m 

OBSERVATIONES. 

Die 12 Novembris. 

Jtitudo vera prima? in ala Pegasi 
Quare latitudo loci . 

Marchab fuit. 5*°i8 jo f ' 
22 48 -a 

De Thermometro e Barometro, 

mA's 2 
Ws 6 

horas da tarde, 
d» dita 

l 

f\\. 1026 "V 
) F . 85 / 
) C. 27P. io'. ? 

} José Custodio de Sá e Faria. 
* Miguel Cura 
João Bento Pithon. . 

Manoel Antônio de Flores 
Atlianasio Varanda. 
Alonso Pacheco. 

Dia i j de Novembro. 

1 Em os dias antecedentes cahírão muitos água*-* 
ceiros, e não forão sufficientes os reparos que trazem 
os barcos para evitar q-ue se molhasse a carga; e as
sim se empregou todo este dia ext\ assoalha-Ta para 
a livrar da podridão, que era estes paizes he freqüen
te, em 0 fim do qual se tornOu a recolher, e ficarão» 
carregadas as embarcações depois de preparadas o 
dia antes. Mandou-se huma esquadra de soldados a 
reconhecer o interior da terra-, não acharão rastros 
de índios: virão porcos do mònté, e camas de cer-' 
vos_ Disserão que seguia bosque e palmar por muita 
distancia. De tarde veio huma canoa com quatro In-» 
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dios Payág-uaS a capitaneai de S* M. C. com o fim 
(segundo disserão) de" nos acompanhar ate á boCá do 
-fcurú, 28tèm^2^£l?&^nclf$ ^Slks, dian-
fj; dos commissarios e omciaes de ambas as partidas,, 
pareceo pelas suas resfíostas, que iiao era pratico do\ 
caminho, ou que recatava os signaes com malícia*; 
urdindo algum engano dos muitos que usão, e assim-
orco'rnftifs§íírio','dé S. M. C. lhedeu huma carta pa-' 
ra que a levasse ao (jovêrnador da Assumpção'pelo 
fazer voltar. .-..—,.. „.« 

OBSERVATIONES, 

Die i - Novembris, 

Sol erat ad altitudínem veram correctam 
Hoc ipso tempore, viso sole per duo furam i-

nula, linea ab ejus centro ad spectatoris 
oculum cum sud magnético dabat angulum. 

Hic angulus - augeatur ob correctionem instru-
menti . . . . 

Oemptis IJ amplitudiní occidu-e soKs, ut ha-
beatur ejus amplitudo observationis tempore 
erit declinatio ad N.E . 

Per acum magnèticam simplicem viso sole per 
r pinnulas dioptricas angulus supra descriptus 

CiaC . . • • • • -• • • * 

,Quare declinatio ad N.E. 

De Thermometros e Barometros. 

C R . 1027 i 7 
A's 2 horas e i d a tarde < F. 86 > 

£C. 27P. 10 £ } 

54° 

S 

I O 

59 
1 0 

Vento 
bladc 
calor 

7 '. 

->6' 

4) 

1 0 

?3 

55 
-1 

2 0 " 

'• 

:ÍS) 

E.S.E. nn-
1. mediano 
• 

José Custodio de Sá e Fará. 
Miguel Ciera. 

João Bento Pithon. 

Manoel Antônio de Flores. 
Athanasio Varanda, 
Alonso Pacheco. 
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Dia 14 Novembro. 

A's 5* e meia da manhã levando a partida de S. 
M. F. a vanguarda nos largámos a remos da costa 
oriental, e navegando pela mediania do rio se dei
xou em a occidental a boca -de hum braço, que 
parece se une com o que passámos o dia 12 defronte 
da ponta de pedras: pouco depois se passarão três 
ílhas da mesma parte, e a boca-de hum rio mui
to pequeno detraz dellas. Das duas margens sahem 
pontas de pedras deixando pelo meio hum canal 
bastantemente largo, e a costa oriental segue cora 
o arvoredo, e palmar: em a occidental ha banhados. 
Depois se principiou a vêr a oriental baixa com 
palmas, e arvoredos, e em a opposta barranca pe
quena com poucas arvores. Virão-se terra a dentro 
lombas povoadas de bosques: ficou huma ilhita jun
to a esta costa com banhado, e em a occidental 
outra hum pouco maior: deixámos hum braço em 
aparte occidental, e junto a ella outro que era 
braço do rio grande formando ilha. A's 12 e meia 
tomámos porto em a costa oriental, que já se se
guia com barranca mediana, e arvoredo ainda que 
não espesso. A's 3 horas da tarde com vento sua
ve do sudoeste, e o tempo revolto sahimos sirgan-
do, e a pouco espaço deixámos ao occidental hu
ma boca. Ambas as costas são aqui baixas com ar
voredo : segue a oriental com banhados ao pé da»' 
lombas altas desta manhã que continuão mais lon
ge : caminhando por esta paragem arrimados a es
ta costa, não pudemos seguir por hum banco que 
ha em o rio, tornámos atraz por hum curto espa
ço, e tomámos a occidental, que também he baixa 
ainda que em seu pé ha bastante água. Passámos 
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huma ilha pequena, e alagadiça que fica a oriente, 
e pouco mais acima tofnámos porto ás 7 horas e 
meia em a costa occidental passando a partida de 
S. M. C. á vanguarda. 

OBSERVAÇÕES. 

De Thermometros e Barometros* 

CR. ir02O ^Catm» , nuvens, cafor,, 
A*s 2 horas da tarde. < F. 90 >pouco depois vento SSL 

£ C . 27p'9.'*-f-je t r o v o a C , a às chuva. 

A*s 6 da manha. i j * " * , I c e o 
\ S . 27 P. 7». J sereno. 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio- de Flores.. 
Miguel Ciera. Athanasio Varando. 

João Bento Pjthon. Alonso Pacheco.. 

Dia tf de Novembro-

Largámos a cirga da costa occidentar ás ç Bt>* 
ras da manhã levando a vanguarda a esquadra de S. 
M.. C. Continua desta parte a mesma mediana bar
ranca coberta dè massega cora que finalizou o dia 
antecedente Desde este sitio se avistarão ao rumo de 
N.E. vários serros, e lombas. Da parte oriental prin
cipião a elevar-se as que vimos o dia antecedente, 
precipitando a sua maior elevação sobre o rio onde 
forma huma ponta circular de rocha y a quem dão o 
nome de- Ytapocú-mini, que em lingoa Goaiani si
gnifica pedra comprida menor por distingui-la de 
outra maior, ou mais comprida que ha mais acima: 
seguem as ditas lombas., ou serrania, pelk, margeai 
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*3o rio até outra pbnta escarpada onde fenece tam-í 
bem sobre o mesmo. O terrenooccidental he de me
diana barranca,, dentro do qual está huma lagoa cu
ja boca passámos; porêrn tornámos a retroceder pof 
hum pequeno espaço para atravessar para a outra 
costa não podendo seguir pela occidental por impe
dimento de hum banco, e nos arrimámos á serrania 

. fjjue está toda coberta de arvoredo. O terreno da par
le oriental he de huma pequena barranca, que esrl 
toda coberta de arvoredo-, o da parte occidental he 
dehüma pequena barranca, para cuja costa tornámos 
atravessando -segunda vez o rio por hum arrecife de 
pedras, que sáhe da costa oriental, e á cirga conti
nuámos até ás ia em que paramos. ' 

A' huma hora d^i tarde sobreveio huma trovoa
da com vento sueste, e chuva , que nos deu bastante 
cuidado porque se molhavao os mantimentos. A's 6 
parou r-o verao, e seguimos á cirga pela mesma cos
ta occidental, que he de mediana barranca, e lim
pa em a margem do rio *, porem para dentro ha 
palmar. A parre opposta segue com a serrania até 
que>encontrámos huma ilha que divide o rio em doi/s 
òraçós, e defronte da boca do da parte oriental h* 
•hum banco de arêa; seguimos sempre a barratica da 
occidental, que he por onde vai o braço maior, e 
comamos porto em a ilha ásZ horas e hum quarto.^ 

48 * 
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'• OBSERVAÇÕES. 
- --* 

De Thermometro e Barometro. ****'"'' 

A's 4 horas e i da, S p ' 1 0 2 \ ? Vento Leste nublado e 
tarde - l á a 7 W.*y e m p e r a d o ' 

A's 7 horas e 20. < g' * *-om --, r (-*0 nublados. 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores. 
, Miguel Cura. Athanasio Varanda. 

João Bento Pj/thon. Alonto. Pacheco. 

Dia 16" de Novembro.. 

Havendo precedido toda a noite de tormenta „ 
e com chuva sahimos da ilha em que dormimos ás ç 
horas e meia da manhã, a remos com calma levan
do a vanguarda a partida de S_ M.. F., e tomámos 
a costa occidental que segue como o dia anteceden
te. A's 7 chamou o vento ao S.E. r e S.S.E., rijo 
Com muita água y e trovões.. Fizemos a travessa do 
rio para ganhar a costa oriental,. e ainda que com 
trabalho tomámos nella porto ás 8 horas passada a 
ilha, e se vio desta paragem outro braço além do 
que formava aquella y que segundo pareceu formava 
outro mais dentro. A costa onde aportámos he bai
xa Com pequeno bosque, e a- sua opposta he de pal
mar. 

A's duas horas da tarde que o tempo estava 
mais sereno ainda que o vento era pela proa, e do 
N.E. seguimos á sirga a costa oriental que se eleva 
formando barranca mediana, e em cima hum dilà-*** 
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tádo plano de palmar. A Occidental vai mais t»i íà 
com arvoredo pequeno, e algumas palmeiras. Era a 
costa oriental deixámos a boca de hum pequeno ria
cho ,Te por cima delle palmar que sempre segue- a-
vistão-se mais perto as lombas que se virão honteru, 
a occidental he de pouca altura; porém todo o terrenoj 
coberto de arvoredo, e massega espessa, e entre ella 

f raudes canas. A's 7 horas e htlm quarto acabou o 
àlmar em a parte oriental, e entrou immediatamen-

te hum bosque espesso de arvoredo com massega. 
A occidental segue com barranca mediana, e o bos
que espesso. Aqui se divide o rio em dois braços 
por huma ilha de pouca altura, e muita herva inú
til. Tomámos o da parte orientar que era o maior, 
e paramos em esta costa, na entrada do mesmo bra-r 
Ço ás S horas. 
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OBSERVATIONES. 
Die \6 Novembris. 

Altitudo vera ac omnino correcta ciptis Andro-
meoas Alpheratz per sextantem fuít. 

Extremas in ala Pegasi Algenib. 
Prima dat latitudinem loci. 
Secunda 

1 . - 1 - j 

J9° 
5 5 
22 
22 

W 

40 

'Venere centro ad -rftitudinem vcram supra 
i-r bprizotitem . . . . . . . . 
Arcus inter ipsius centrum et austrum magne-

ticum observatus est . 
Augeatur angulus iste ob correctionem instru-

ment 1. . . . . . . , . 
Amplitudo vera occidui hac diehocin loco erat. 
Qu*£ diminuta . . . . . 
Dabit dectinationem ad N.Ê 

o 

íi 

f 
to 

10 

22 

57 

IO 

*•» 
9 

25 

4 0 " 
6 

5, 
it 

De T/termômetros , € Barometros. 

dá^rdeV "i £* l6* f Vento S. chuva temperado. 
£ C. 27P.7'. 3 

A's 7 horas e i < S27I" 7'.* r ^ 0 chuvoso. 

José Custodio de Sá e Faria. 
Miguel Ciera. 

Jnõo Bento Python. 

Manoel Antônio de Flores, 
Athanazio Varanda. 
Alonso Pacheco, 

Dia 17 de Novembro. 

Sahimos ás c horas e meia da manhã levando] 
a vanguarda a esquadra de S. M. C., e a remos 
seguimos pelo braço oriental dos dois, que for
mão a ilha de que falámos o dia antecedente conti-
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ftuanép tfo mesma parte bosque com terreno baixo; 
t? logo passámos huma boca, que ainda que secca era 
àox a*-**oio.:• A,ferra da ilha he baixa, e cheia de mas-
sega. Rodeámos hum banco que fica arrumado á par
te oriental, e huma pequena ponta de pedras, e ha
vendo caminhado, como couq de meia legoa por 
fste braço tornámos para traz, por não ha ver; água 
para passarem as embarcações, e fomos a buscar o> 
firaço occidental, pelo qual entrámos a remos, e a-
**f)ámos que era mais caudaloso. O vento que era 
pela proa nos embaraçava muito, e paramos ás 12*. 
esta costa occidental he de mediana barranca cora 
sirvoredo espesso. " r 

A's duas horas da tarde sahimos á vela com 
vento sul passando a ilha de que temos falado, queM 

Íarecendo de fora huma, estava dividida em três. En-
antráraos duas bocas em a parte occidental, e mais 

afcima outra : todas são de ilhas», e terra alajadiça, 
Jjjmpa de arvores. Deixamos em a mesma parte ter-. 
reno baixa, e de- massega limpo também de aF vores. 
ainda que Jogo appareeeo povoado. Da parte oriea-
tal continua, a terra baixa com arvoredo espesso, qué 
logo cresce em lombas altas desde aqui vimos hurri^ 
restinga de pedras. Passámos huma boca em a parte 
occidental , que" também termina- ilhas baixas e ala-
gadiças. Depois- desta ultima principia a crescer a 
barranca. Continuão as lombas da parte oriental ele-
vando»se as quaes servem de base até á margem do 
rio, por grande espaço huma roca coberta dè espes
so arvoredo com varias concavidades, e rachas, em 
as pedras, pelo que chamamos a este sitio Pedras^ 
partidas. A's 6 horas nos carregou © vento fcul mui 
fresco com chuva, e cal que nos fez caminhar bas
tante em arvore secca, e logo passámos a boca de 
outra iiha de terreno limpo da parte occidental. Vai; 
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ainda continuando a serra oriental com a mesma ro
cha , e o terreno da ilha da parte occidental Se eleví 
em mediana barranca com bosque em partes. Acabaf-
da a rocha de serrania avistámos ao norte hum ser
ro alto. A's 7 horas paramos era a boca de hum arw 
roio, que fôrma ilha em a parte occidental temero
sos de seguir adiante por haver crescido muito o 
vento, e as embarcações não terem cobertas. 

OBSERVAqOES. 

De Thermometros e Barometros. 
> 

A* , hora da tarde. <F." "li ' V V e n t ° , S ' t r o v 5 e s > <*™>-
l C a?** 71* J C " ^ 

I y j | . 1 
A's 7 horas e meia. •< c* „ , D ' . 2 >* 

,{•*. 27P. S*--j • 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores. 
Miguel Ciera. Alhanasio Varanda. 

João Bento Pt/thon. Alonso Pacheco. -)í 

Dia 18 de Novembro. 

Levando a partida de S. M. F . a vanguarda 
sahimos ás -r horas e meia da manhã da boca do 
arroio, que tomámos a tarde antecedente, e á vela 
seguimos o braço grande que navegámos sempre 
cora vento sul: a costa oriental continua como an
tes com pedras na sua margem--; porem a pouco es
paço se perdem estas, e fica a costa baixa com bos-1 
que. A occidental também he baixa com massega, 
e pequenas-arvores, era a qual deixámos huma boca-
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pequena sahida do arroio aonde dormimos : hum 
•pouco mais acima se divide o rio em dois braços, 

:e por ser maior o oriental o seguimos: a terra que 
.se acha entre os dois he baixa ede juncal: caminhan
do pelo .dito braço se achou outro em a margem o-
rieiital, e continuando pelo braço que parecia maior 
o deixámos á direita; porém a pouco espaço tornou 
para traz a paftida de S. M. '¥..', que levava a van-
.guarda por não encontrar água para as embarcações: 
tornou-se á boca oriental que o era do braço mais 
caudaloso: era o principioda sua entrada tem a cos
ta oriental bosque, e palmar, e logo se estreita por 
dois. paredões de pedras, as da parte oriental, que esr-
.tão era a margem partidas, são mais#lizas, grandes, 
e finas, que as da occidental. De entre as mesmas; se 
.elevão era as duas costas arvores delgadas, e direi<-
tas vestidas de ramos delgados, e folhas miúdas qup 
formão espessura mui cerrada, a este estreito chamá
mos de S. Thomé, porque os naruraes do Pâragiiay 
dizem, que. em as pedras que aqui ha debaixo da 
água se vêm marcadas as suas plantas ou pegadas , 
porém, não ha quem as tenha visto, nem nós as des
cobrimos , se bem que as ditas pedras estão cobertas 
de água. A corrente adquire aqui violência, e ha 
neste passo muito peixe que anda saltando. A' sahida 
delle se vê o braço que senão pode navegar antes, e 
que deixámos ao occidente, a sua-costa oriental com 
a occidental do estreito forma huma ponta circular 
de pedra sobre a qual se eleva o bosque com arvores 
unidas, e direitas. A ponta oriental do dito estreito 
dobra na mesma fôrma continuando com bosque es
pesso, e deixando entre elle, e a costa oriental, que 
depois seguimos á boca de hum rio estreito, e se 
percebe em o interior abra de arvores, que parecq 
ser por onde corre. Continuámos a direcção do rio^ 
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que era huma, e outra costa tem pouca altura a sua 
barranca ; porém com bosque. O da parte oriental 
mais elevado, e espesso. Vião-se pela proa á parte 
oriental do rio serros, e serranias, e se deixou nes
ta costa huma boca pequena, seguindo mais baixa, 
e alagadiça. Em a occidental se passou outra intcr-
pondo-se terra baixa. entre ella , e a que seguimos • 
a costa firme da que passámos seguia com palmar 
havendo tomado a oriental, que era a maior e con
tinuando por ella se deixou a sahida da dita boca 
em a parte occidental, e era a oriental outra mui 
estreita. Huma ,~.e outra costa vão aqui baixas, e 
com pouco bosque. Em a parte oriental deixámos hu-. 
roa boca de rio mediano, que entra pela ponta de 
hum bosque, que forma esta costa com pedras em 
seu pé. Vão banhando as suas margens (segundo pa
recia) as faldas de três serros, e huma lomba com
prida tudo povoado de bosque espesso r continua a 
Costa oriental baixa, e alagadiça ; e a occidental fôr
ma barranca pequena com pouco arvoredo-- porém 
grande palmar. A's io horas se mettêrão as velas 
nos rinzes-por ser o vento muito: em o alagadiço da 
tosta oriental se vio outra boca : a occidental se-c 
gue com palmar ainda que mais baixo, este conti
nua , e o rio se divide em três braços além do que 
navegámos, hum que em a parte oriental, chegando 
a onde se divide nosso caminho, corre águas abaixo», 
e dois que segmão rio acima. Dos dois últimos to
mámos o mais oriental que era*o maior, a terra que 
os separa he mui baixa": a costa oriental que cor
responde ao braço que seguimos, era alagadiça,, 
tinha algumas arvores, e desaguavão ao rio peque
nos regatos das vertentes dos serros, e lombas imme-
diatas que sempre seguem adiante-formando serrania/: 
* costa oriental segue baixa, passámos em a occL-
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dental á sabida do braço que nella se deixou: a ilha 
que circuradão os dois he próxima a inundar-se cora 
pouca crescente, e não tem arvoredo defronte da di
ta boca na costa oriental entra outra pequena, e con* 
íinúa terra baixa. A occidental segue com barranca 
pequena, e o mesmo palmar que antes. A's n ho
ras e meia, sempre com vento rijo, e rajadas gran
díssimas se escasseou de modo, que a partida de S. 
M. C. que levava a recta guarda, não pode montar 
a vela á poma de hum banco , que sahia da costa 
oriental, e o intentou a remos, e não foi possível ain
da ajudada primeiro com -espias compr-das estendi
das á mediania do rio: e querendo tomar porto na 
dita costa para se dizer missa, o não pôde conseguir 
porque era praia, e não havia água na sua margem: 
em fim cora as fateixas se segurarão as embarcaçooi 
da dita esquadra até que ás 2 da tarde já sem refe-
gas ainda que com veoto rijo se emprehendeu atra
vessar até se pôr em disposição de montar o banco 
e ajudados de espias se conseguio a vela , e remos» 
com bastante trabalho. Tem cada costa aqui hunl 
banco, e o da parte occidental he visivel por algum 
espaço. Para elle deságua da costa huma boca pe
quena, e as duas margens são baixas com algumas 
palmeiras. A's três tomou porto a capitania da par* 
tida de S. M. C. em a costa occidental, paTa espe** 
rsr o resto d*a-s suas embarcações: em frente se Vnafl-
tinhão esperando ss de S. M. F. A's $ havendo-se 
encorporado todas nos largámos á vela deixando era 
a costa occidcnral hum banhado com duas bocais, 
das quaes huma tem a sua sahida em o mesmo, e a 
outra parece que se perde alli: contárão-se do tope 
quinze cerros ou pontas que apparecião, e formavão 
serrania, a qual chamámos de quinze pontas. Dei
xou-se em a costa oriental huma boca, que se en-
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» * terra pelas faldas de dois serros, a cujos pés estão 
descobertas algumas pedras, e tudo o mais está co
berto de bosque espesso. Passado o banhado da par
te occidental, que fica dito, segue a sua costa com 
barranca pequena, e palmar espesso: ema oriental 
se passarão duas bocas, que formão huma ilha pe
quena ao comprido da costa,, e a pouca distancia se 
encontrou em a parte oriental hum paredão de pedra 
alto coberto de algumas matas, e com varias conca-
vidades ao lume da água , a qual desce prependicu-
lar sobre o rio-, porém o seu cume está coberto de 
bosque: chama-se Ytapocú-guasú ou pedra comprida 
maior. Passada esta tomámos porto ás 7 horas e 
meia, em a falda de outro serro coberto também de 
arvoredo, e unido com aquelle por meio de huma 
lomba. 

OBSERVAÇÕES.. 

De. Thermometros, e Barometros., 

A' , hora e i da tarde . /? ' *°\\ ' \*«** «"* S.E. nubla-

A'* 8 e meia da noite. •< J' , 2 4 >Ceo claro.. 

I d. 27 1 O | 

José Custodia de Sá e Faria. Manoel Antônio- de Flores. 
Miguel Ciem. Athanasio Varanda. 

JOÃO Bento Pj/lhan, Alomo Pacheco,,. 
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Dia 19 de Novembro. 

A's 6 horas da manhã nos largámos a remos le-
.vando a vanguarda a partida de S. M. C. Continua 
o paredão de que falámos o dia antecedente com a 
mesma propriedade, e corre N.S. formando huma 
ponta com bastantes pedras soltas: feneceu retiran-
ao-se era outro serro mais para dentro da campa
nha. Segue-se terra baixa com bastante arvoredo, e 
huma pequena ilha: a barranca da parte occidental 
he baixa com arvoredo, e palmar , e entrando por 
detraz da dita barranca se encontra ao comprido 
delia hum pequeno arroio. A*s 7 horas e hum quar
to paramos, porque tocou huma falua em huma pe
dra , e fazendo muita água, foi preciso descarrega-
la para se calafetar em o que se gastou todo o dia. 
Em o qual sondámos , e medimos a largura do rio, 
achámos que tinha no seu canal 20 pés de rei de 
fundo , e de largo 250 toezas. 
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OBSERVATIONES. 

Die 19 Noyembris. 

Alt itudo vera ac omnino correcta capitis Andro-
medx Alpher fuit 40* 5' 41'' 

Extrema*; in .ala Pegasi Algenib, $4 o 7 
Ex prima fit latitudo Joci . . 22 10 5 • 
Ex secunda 22 ti {7 

De Thermometros e Barometros. 

(R. 102» ** Pela mai -h i io i2 , fr» e 
A'$ t horas da tarde-** F. 77 >neblina, calma calor, e os 

Î C. 2 7 P« I I 1 - J horizontes carregados. 

~ fY. 116 1 
O mesmo. . . ^ ,7p.9*,è J-.;„. .. 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores. 
Miguel Ciem. Atkamsia Varando. , 

João Bento Pj/thon. Alouso Pacheco. 

Dia 20 de Novembro. 

A's 5" horas e três quartos da manhã levando a 
vanguarda a partida de S. M. F. sahimos a remos, 
e logo passámos outra ponta de rocha com grandes" 
pedras em que se torna a elevar continuando por pe
queno espaço outro paredão, como o que fica dito, e 
passada esta se segue huma enseada, que se termina 
em outra ponta também de rochedo alta guarnecjí 
da de arvoredo. O terreno da parte occidental he 
baixo, e alagadiço, ainda que logo se eleva com ar
vores : a ponta da parte oriental, que fôrma figura 
de monte, fenece em escarpa, e continua formando; 
outra curva de terreno baixo com bosque, o qual-se 
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«caba em hurn monte, que está próximo ao rio co
berto de bosque espesso, em cuja falda ha huma 
•boca de hum braço, que sahe mais acima ao rio 
"Grande. Achou-se huma ilha pequena alagadiça qud 
divide o rio em doÍ9 braços, seguimos o da parte OO* 
(Èidental por ser maior. 

Toda a campanha que aqui se descobre para rJ 
•qorte he plana baixa , e com poucas arvores. Depois» 
chegámos a outra ilha maior, que também divide O 
rio em dois braços, seguimos sempre o occidental* 
por maior ou mais caudaloso, assim mesmo he bai
xa, e próxima a inundar-se. Toda a campanha oc-
tidental, desde que sahimos hoje até aqui, he baixa 
com algum arvoredo, porem agora se eleva em me
diana barranca com a mesma propriedade, e em o 
interior continuados palmares. Passámos as bocas de? 
dois arroios desta parte-, a ilha da oriental continua 
com sua pequena .barranca, e massega, ea costa occi
dental he o mesmo. Apartado da margem do rio ao 
rumo do N.O. como meia legoa ha hum monte con» 
arvoredo chamado o Serro de Galvan, e mais para 
íentro do dito se segue bastante bosque: passámo*** 
em ella a boca de hum arroio, e alli junto acham©* 
a terra baixa, e alagadiça. Atravessámos para a par
te oriental, por causa de hum tranco de arêa, e atar 
mesmo tempo-se terminou a ilha referida. Também 
vimos a esta hora dois fumos ao N.E que pareceo 
estavão perto. A's 12 horas paramos em a costa o-
riental , que he de barranca pequena , e côm pou
cas arvores, a occidental he de rerreno baixo , e ala-
gadiço. Ars 2 horas e hum quarto da tarde nos lar
gámos deste lugar a remos, e passámos duas bocas: 
a primeira he sahida da que ficou á falda do cerro r 
dita pela manhã , e a segunda-segue ao rumo de N». 
K. E . , e parece entranhar-se pela campanha potr 

*\ 
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grande espaçopelo qual julgámos que era rio, qtjc 
.vinha de terra dentro, e segundo a corrente que tra% 
zia, e a paragem em que estava situado nos parecei*-
seria o rio Correntes de que fala o tractado de li
mites. O terreno de huma, e outra parte he baixo, 
o occidental limpo de arvores com massega, e o 
oriental da mesma sorte sobre o rio; porém para 
dentro ha bosque espesso. Aqui estava o fogo cujo 
fumo vimos antes. Das duas bocas dos sobreditos rio* 
seguimos a remos, e vela; a barranca da parte oc
cidental cresce alguma cousa até mediana altura. Pas
sámos a boca de hum riacho em a parte oriental, e 
logo encontrámos huma ilha que divide o rio era 
dois braços, seguimos pela desta\parte por ser mais,, 
caudaloso que o outro : a ilha he de massega, e jun-
cal. A esquadra de S. M. F. costeou esta ilha, ea 
de S. M. C. seguio pela costa oriental. Depois de 
passar a dita ilha chegámos a outra, que também-, 
deixámos á parte occidental. A terra èm as media
ções do cerro de Galvan, he de banhado com va-* 
rias bocas, que sahem ao rio formando ilhas ala-* 
gadiças. A's 7 horas e meia tomámos porto junto' á 
barranca da ultima ilha referida em frente de hum 
arroio pequeno com huma pequena ilha na sua bo
ca que ha era a costa oriental. 
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OBSERVAÇÕES. 

De Thermometros , e Barometros, 

A*, i hora da tarde.-< F.' ' °U * \Ve"to L • »» •««« carre-
P C. 27^ i o'» f \ S*"*os' m e d , a n 0 ca l°"* 

*>, 

A V i i da noite. < g* 2
I ! ° è >Ceo claro. 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores. 
Miguel Ciera. Athanazio Varanda. 

João Bento Pijthon. Alonso Pacheco. 

Dia 21 de Novembro. *?> 
•• ry-r .* 

Levando a vanguarda a partida de S. M. C. 
nos largámos a remos ás 5" horas da manhã. A cos
ta occidental continua com barranca pequena , e 
poucas arvores, deixámos em ella huma boca larga 
que se vai unir com a ultima, que passámos a tarde 
antecedente, pouco mais acima se deixou outra em 
a mesma parte, e ambas as costas vão aqui cora 
barrancas pequenas ,* e poucas arvores. A's 7 horas 
se virão perto da margem oriental do rio cavallos 
pastando, e em a terra da occidental s2hio de hum 
bosque huma quadrilha de índios a cavallo. Fez-se 
alto para fallar-lhes; porém ainda que se chamarão 
a huns que sahírão de outro bosque em a parte o-
riental, em cuja costa estávamos, não quizerão che
gar-se, recolherão seus cavallos, e se retirarão. Se
guimos a dita costa , e em ella passámos huma boca, 
-que pareceo formava ilha. Em a costa de terra fir
me deste riacho estavão alguns índios a cavallo, 

Not. Ultram. V. 7.0 5o 
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perto de hum bosque pequeno: seguimos pela parte 
occidental, e se descobrio desde aqui serrania a les-» 
te. As duas costas erão baixas, e a occidental tinha 
palmar espesso. Deixou-se em a oriental huma bocaj 
que pareceu de lagoa, e á cirga seguimos por esta 
parte deixando em frente huma pequena ilha: en
contrámos outra boca em a mesma costa com banha
do : seguia a occidental com o palmar, e vimos nel
la huma boca defronte da qual deixámos outra. Ao 
"Oriente do riacho havia huma toldaria sem gente 
(ao que parecia), e mais para cá huma lagoa. A's 
12 horas tomámos porto e m a costa oriental, e em 
a occidental se vio huma boca, e em cima delia ter
ra a dentro huma lomba. As 2 da tarde coro vemo 
suave por S.S.O. nos largámos á vela seguindo a 
costa oriental, que he baixa , vimos em ella huma 
boca com banhados aonde desaguão pequenos ar
roios. A costa occidental he também baixa conõ ala-
gadiços. Deixámos em a oriental huma boca de ria» 
cho, seguem as duas margens baixas, com algumas 
arvores, e em o interior palmar. Passámos em a o-
riental hum bosque, que entrava terra dentro^e pe
la margem havia banhado. Também se deixou hum 
serro com duas pontas, e hum pedaço de serrania 
daquelle mais adiante. A costa occidental segue com 
barranca pequena, e algumas arvores. Desde que sa
himos esta tarde até agora, vierão quadrilhas de ín
dios-segui ndo-nos pela costa oriental todos a caval-
io em pêlo. 

A's 5- horas e três quartos não servio o vento, 
e a remos caminhámos pela costa occidental. A's 6 
horas e três quartos tornámos a largar velas, e com 
ajuda dos remos seguimos até ás 7 horas e meia, que 
tomámos porto em ella defronte do sobredito bania** 
do da costa oriental que ainda seguia. 
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Em tpdo este dia procurámos fallar aos Bayás, 
que são os índios que vimos,'para que nos dessem 

:;vaccas que criao. Huma canoa lhes^fallou duas ve-
f-zes, e nos disserao, que mais acima as trarião á 
• margem d,° fio. Vimds era praia massarocas suas de 
,mifno, e muitas arvores de algodãp. Sabe-se por *a-
rias noticias que estes Bayás tem três toldarias, ;e 

-duas dosGuanás seus alliados: estes servem de lavrai 
•ka terra Onde seraeião milho, abóboras, e outras se-
;jnentes: plantão algodão, tabaco^, e os outros criãip 
vaccas, cavallos., e ovelhas, e fazem a guerra aos 
índios seus inimigos, e dos Guánás que confinão 
com estas duas nações, e vivem em o1 interior do 
çhaco; pelo que dizem, que se servem dos Guanas, 
como se se houverão submettido a elles por pusil-
lanimes, e incapazes de défender-se de seus inimi
gos. Estas cinco toldarias estão situadas por ambos 
os ladbs do rio? e colhem algumas Iegoas ao com
prido delle. 

50 * 
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OBSERVAÇÕES. ;•• 

De Thermometros, e Barometros. 

m—m 
11 -n 

CR. 
da tarde. < F. 

l°il 3 CCalma carregado o horia»-
a 8 P . 8 < J , . O e , calor. 

A's ç da mesma, tj s " toí i»Ceo claro, vento S.SJE. 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de FlortU 
Miguel Ciera, Athanaiio Varanda. 

JoSo Bento Pijthon. Alonso Pacheco. 

Dia 22 de Novembro. 
• ' * • -

Sahimos ás 5* horas e hum quarto da manha 
levando a vanguarda a partida de S. M. F . , e a re
mos costeámos a barranca da parte occidental que 
he pequena: seguindo-se em a oriental o mesmo ala-
gadiço deixámoè em ella huma boca pequena, cres
ce esta margem alguma cousa com pouco arvoredo, 
e algumas palmeiras. Passámos por defronte de hum 
monte, que fica da parte occidental, ao qual dão o 
nome do serro das Pinhas, e atravessámos o rio pa
ra a parte opposta. O monte estava guarnecido de 
arvoredo, passado este ha huma boca que vem de 
huns pântanos, e alagadiços próximos á sua falda. 
Depois segue terra baixa, e alagadiça, e em o inte
rior grandes paímares, por detraz deste serro, se 
vêm outras serranias a que chamão dos Guanás, 
porque na sua falda está a toldaria dos índios deste 
nome. Defronte desta serra está outra em a terra 
oriental, que principiando perto do rio, se vai en-
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tfánhatído pela campanha até ro que alcança a vista 
desde r o tope dos barcos, cuja distancia se julgou 
por mais de -12 Iegoas o mais afastado. A barranca 
da parte, oriental que he pequena principia aqui a ele-
.varíe, e se contarão 14 serros em a serrania oriental, 
•passámos aparte occidental d'onde já o terreno se le
vanta hum pouco. Encontrámos huma ilha rasa, e 

njilagadiça que divide o rio- em dois braços, segui-
.mos o da parte oriental por ser maior, e passámos-
logo huma boca pequena ema oriental,^que forma 
ilha pequena tcom joutra que depois vimos. -Conti-
nuão as duas Costas xom barranca baixa, e pouco, 
arvoredo. A's 9 horas e três quartos, seguimos tá 
vela , e passámos huma boca de riacho da parte o-
riental chamado Tepoti, ou água suja,rem ar-parto 
jOpposta deixámos duas, bocas, que formão huma pe». 
quena ilha. .Era a oriental passámos duas bocas: 3-
qui se avistou hum índio a cavallo. Da occidental 
ficou outra boca estreita, que pareceo unir-se cora 
a que deixámos era a mesma, e logo paramos de
fronte da serrania de que já falámos acima ás 12 
horas. 

A*s 2 horas e meia da tarde nos largámos á ve
la com vento S.E. Seguindo a mediania do rio: em 
a parte occidental ha huma pequena barranca com 
poucas arvores, e logo palmar: o terreno da parte 
oriental, ainda que continua o mesmo he agora 
com algumas arvores. A*s 3 horas e meia augmen-
tou o vento: o terreno da parte oriental, se eleva 
em pequena barranca, e a occidental he baixa cora 
massega, e arvores: a barranca opposta tem de espa
ço em espaço bosques, e alguns palmares em o interior 
da campanha. A esta costa chamão do Querquincho 
bolita, em frente da qual está a serrania dos Gua-
nás, e em sua costa ficou huma boca: daqui sedes-
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côbrio hum pedaço de terra plantada de álgOda<í> 
encontrámos huma ilha que divide o rio era dois 
b-raços, entrámos pelo Occidental por ser maior ?rc 
dentro achámos outra' il{ia : seguimos a direita'por 
onde hia o braço mais caudaloso: o terreno de htí-
roa, e outra parte, tem bosque, porém a ilha be 
baixa, e o mais de barranca pequena. Passámõ-} a 
boca que termina a ilha da parte oriental, e aiáda 
continuava a da esquerda. Aqui se alarga- bastante
mente o rio: passámos a boca de hum riacho em a 
costa" oriental, que diminue em terreno baixo, e que 
se alargará' em as crescentes. Está cheio de massrga 
sem arvoredo. A costa occidental depois de acabar-
se a ilha daque-lla parte continua com barranca pe-» 
quena, e bosque: por ambas as costas nos forão fa-
aend o fogos os índios deixando-se vêr alguns: toma
mos porto ás 7 horas e meia, era a costa oriental» 
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OBSERVATIONES. 

Die 22 Novembris. 

Altitudo vera correcta capito Aridromeoj-e Alphe-
ratz per sextante fuit. , 

Extrema; in ala Pegasi Algenib. * 
Prima dat latitudinem loci. 
Secunda . 

De Thermometros , e- Barometros. 

i . . , j - -, \v* o„ '"CC$itm, carregá-lo o rrori-A . hora 4 da tarde.< F. 89 > z o m e ' ^ . 

A's 5 da manhã. J ~' >Ceo sereno. 

40* 
54 
2 1 

2 1 

ÍS; 
JO 
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4 2 " 
3» 
5a 
6 

{z>r,y 
José Custodio de Sâ e Faria. Manoel Antônio de FtoteA 
Miguel Ciera. Athanazio Varanda, 
Joio Bento Pythoií. Alonso Pacheco. 

Dia 23 de Novembro. 

A's cihco horas da manhã, levando a partida 
de S. M. C. a vanguarda nos largámos a remos da 
costa oriental, que he baixa na sua margem, e se ele
va com decfive, e bosque: a occidental segue cora 
mediana barranca, e hum geande palmar. A pouco 
espaço da sahida se dividia o rio em dois braços, to
mámos o occidental que era o maior, e de mais al
ta barranca , o que deixámos se une com o que 
passámos a tarde antecedente : chegámos a duas 
pequenas ilhas que deixámos á direita : continua a 
costa occidental com o dito espesso palmar» A orien
tal tem barranca pequena J; e bosque. Açaboü-se a 
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Carranca occidental, a cujo pé está a boca de hum 
arroio, e desde aqui segue a costa baixa, e alaga
diça limpa de arvores, e em o interior palmar. Da
qui se vio perto huma serrania em a qual ha vários 
serros, o maioríparece hum pão de assucar, pelo 
que tèm este nome: está em a costa oriental; e em el
la se passou huma bócâ que corresponde áque deixá
mos efta imanfrã a este lado; depois delia segue a 
Costa baixa em seu principio com bosque, e algu-
mas lombas pequenas, não mui longe da margem. 
Deixou-se nesta costa a ponta de huma das lombai 
que Cahe sobre 9 rio? tem ao seu pé pedras que sa
nem por algum espaço até á mediania delle : a cos
ta torna a ser baixa com palmar, e arvoredo não 
espesso. Ao occidental que seguia baixa se eleva aqui 
formando barranca mediana com bosque: ás 9 horas 
e meia tomámos porto forçados do vento N. , e N. 
N.O. rijo que era pela proa , e assim nos atracámos 
com cuidado á costa occidental. 

Todo este dia se virão índios a cavallo pela 
margem oriental, e ainda que desde o dia 21 se hão 
deixado vêr alguns por ambas as costas, agora foi 
só por esta ; porém em maior numero. Huma das 
canoas armadas"da partida de S. M. F. em que hia 
hum capitão da tropa dos Paulistas, da mesma se ha
via chegado sempre que elles chegarão á praia para 
falar-lhes, a fim de que: dessem vaccas por vários 
gêneros,- que elles estiraão. Logrou este trata-los, e 
achou alguns que sendo nascidos no Cujabá, e em 
o Paraguãy sabião a üngua Portugueza, e Guarani, 
porque forão trazidos feitos escravos pelos Bayás, 
e Payaguás. Esta manha foi a falar-lhes, e lhe disse-
rão que tinhão as vaccas defronte d'onde paramos, 
que fossem a toma-las em hurna canoa só, e-sem 
armas de tum (assira explicão a arma de fogo). Com 
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parecer de ambos os commissarios vehdo que era 
verdade o terem as vaccas, pois se vião desde as 
embarcações, e que erão muitos os índios, forão às 
seis canoas armadas de ambas as partidas, e aos ca
bos, delías ordenarão que comprassem as rezes -aos 
índios sem • engano a troco de varias cousas que se 
lhes derão para este effeito; porém que não pernait-
tissem que a sua gente* se apartasse do alcance das 
armas, no caso de intentarem os Indiosralguma trai
ção. As embarcações grandes não podião passar a 
outra costa por estar o vento muito forte , que em
baraçava fazer a travessia do rio. Chegarão as ca
noas a huma barranca da costa oriental, e os In** 
dios que estavão sobre ella, se retirarão receosos. Su
bio acima hum dos nossos sem armas descobertas, e 
os chamou, assegurando-lhes, não lhes fazião da-mno, 
chegarão-se • dois delles pouco a pouco ̂  e lhes. fez 
que largassem as armas antes de chegarem a elle: fi-
•eerlo-no assim, e tratarão do preço, entanto vio es
te que serião os índios que havia á vista duzentos 
todos armados com lanças, macanas, facões, arcos 
e flechas, e montados .era pêlo sobre bons cavallos: 
os índios lhes disserão que podião subir os de mais 
que vinhão para matar as vaccas, e que fossem as 
canoas a trazer mais gente porque erão poucos para 
aquella faxina; porém assim os que ficassem, como 
os que viessem, havião de estar sem armas, ajuntá-
rão julgando que era o capitão de toda a nossa gen-% 
te,1-'que elle podia hir dentro a hum bosque imme
diato, aonde estava o seu Cazique. Respondeu-lhe 
(zombando de tudo com conhecimento do que são 
ós índios), que se deixassem de conversas, que trou
xessem as vaccas á .margem do rio , e que lhas pa-
garião bem: elles as trouxerão, e sem deter-se subi
rão alguns peões para colhe-las com os seus laços 

Not. Ultram. V 7 / si 
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bem prevenidos dos seus cabos de que não se apaf-t 
tassem de junto da barranca, em cuja paragem &tt+ 
vão seguros. Já'havião principiado a matar rezes, 
e hum marinheiro da partida Hespanhola sem repa, 
ro e com muita confiança se meteo para dentro a 
comprar huma ovelha: o índio que lha vendeu, tan« 
to que vio ao dito marinheiro com ella aos hombros, 
e separado dos seus companheiros, Í chegou por de-
traz, e lhe deu com huma raacana em a cabeça de 
que cahio morto: os de mais ainda que de longe o 
virão bem, e se lançarão da barranca abaixo, e ao 
mesmo instante fugirão os índios, que já antes se ha
vião apartado do que lhes fallou: os nossos se qui-s 
zerao vingar, subirão alguns ; porém os Índios fugi* 
rão a toda a pressa, e não se lograrão (ao parecer) 
alguns tiros que lhes dispararão. Intentarão recolher' 
o corpo do defutwo,-:peírê£tt-estaya longe da margem, 
e temerão a hum- bosqrue que estava immediato. Lo
go que as canoas se largarão, para vir para as em
barcações grandes, tornarão os Índios com muita 
algazarra celebrando a façanha : soube-se depois que 
outro marinheiro natural do.Paraguãy lhe havia di
to por duas vezes hum paisano seu, que estava com 
os índios, e que foi feito ca privo por elles sendo) 
rapaz, que se fossem para as canoas, porque os Ín
dios não estavão de boa fé, e que havião de fa-jer 
alguma das suas; porém o nosso marinheiro não fez. 
«aso, nem avisou a sua gente, até que estando já na 
sua embarcação o contou, e he digno de reparp,. 
porque o captivo não se veio para as canoas a reco
brar a sua liberdade, e tomar para a sua terra, o 
qual não tinha embaraço, pois com descer a bar
ranca estava defendido \dos seus paiz-anos* A*s 6 ho
ras e meia da tarde que principio» a acalmar o ven
to resolvemos passar a.outra parte do rio, assim pa** 
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recolher, e dar sepultura ao corpo morto; cortib pdr 
fazer vêr aos índios, tínhamos bastantes forças pa

ira Os castigar, e que os não temíamos: esta diligen
cia pareceo mui essencial para nos livrarmos de 
muitos insultos em o resto do caminho, a que osvili
citaria o seu orgulho, e atrevimento, se vissem qtie 
nao procurávamos a satisfação, e chegámos ao metí-
mo sitio Onde succedeo a desgraça , ejá ô grande 
Corpo dos índios havia fugido aos bosques terra 
dentro, só se virão algumas sentirtelas que escaparão 
e igualmente pozemos em terra IOOÍ homens berh 
armados comse Us officiaes, e cabos: marchou-se ao 
bosque immediato, qué estava hum tiro de pedreiro 
da margem do rio: achou-se o cadáver sem cabeça; 
porém não appâreceú índio algUm por todo aquelle 
campo, e assim se recolheu a gente ás embarcações. 
Dormimos -"no mesmo lugar com bastante cuidado, 
e ainda1* que se ptopoz em a junta dos ofícíaeis'* de 
guerra se seria bom fazêr-se huma emboscada em ò 
referido bosque, que estava perto da margem por 
-se acaso a noure vinha a espiar-nos-reolher alguns: o 
maior numero doa parecere» foi de que se não fizesse, 
por nao aventurar alguma gente, que nos faria mui
ta falta: pouco depois de haver deixado a costa oc
cidental se virão fogos de outros índios em o mes
mo lugar que havíamos deixado. Desde que sahimos 
do p-wagaay se tratou varias vezes com as canoa* 
dos Payaguaz com muita doçura, dando-lhes algu
mas ridicularias^que estimão, porque estes acaba-
vão de fazçr paze*s cbtfi aquella proviuçia , e ainda 
que veio ás embarcações capitaneas de ambas as es--
quadras o Cazique, e mais respeitado deU-K-<h*M»a-
do Aypará, os que forão hoje pelas vaccas virão en
tre os Bãyás alguns Payaguaz , e ainda lhes pareceo 
que não obstante a pintura com que tingem os ros-

51 * 
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tos de que todos usão, erão dos mesmos, que havião 
visto em as canoas referidas,, pelo que inferimos 
que havião feito liga para destruir as partidas, assim 
por terra, como pelo rio, e receando-nos de que os 
Payaguaz tivessem suas canoas era hum riacho, cuja 
boca estava immediata ás embarcações, e que se to
da a Indiada se aventurava a avançar-nos o havião 
de fazer áquelles pelo riacho, pozemos duas embar
cações em a boca , que a cerravão mui bem cora 
grande custodia , e bastantes armas de fogo grandes, 
é pequenas; porém passou-se a noute sem novidade», 
Os dois commissarios havião dado ordens em suas 
esquadras, desde que emprehendêrão a viagem para 
que não se fizesse damno, nem extorsão aos índios 
que se encontrassem em o caminho; porem haven
do visto o acontecido que fica referido, dérão de 
commum accordo as ordens" contrarias, mandando se 
faça todo o mal possível aos índios que se veja©, 
como a inimigos declarados. 

OBSERVAÇÕES. 

De Tnermometros, e Barometros. 

A's 2 horas e * dà Urde. 5 í ^ "£ * \ 7™°*;™%** 
CR», ,o ,ol 1 V e n t o N G3rB 

£á 28P.%5^h G r Í 2 0 n t e c l i 

•á-a 

P Cèo sereno, vapores; 
> em hori-zonte ocei* 

*7 i ) dental, chuva, calma. 

\ Y afí- tf ° s e r e n o » vaPores 

A's 9 da noite . .. **? o* „, Ai ^ em horiionte ocei-

José Ciistodio dè Sá e Faria. Manoel Antônio dé Flores.. 
Miguel Ciera. Aihanasio Varanda. 

João Bento Pjjthotu. Alanso Pacheco. 
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Dia 24 de Novembro. 

A's 5; horas e hum quarto da manhã--levandoa 
vanguarda a esquadra de S. M. F . , nos largámos a 
remos da costa oriental atravessandof'a occidental, 
e logo passámos do lado de onde partimos,; duas-bo
cas de arroios, que parecerão vinhão de terra den
tro. Passadas estas se segue daquella parte terreno 
baixo^è alagTdiço."Chegadas as embarcações ao ou
tro lado seguimos á sirga, he esta costa de media
na barranca com algumas arvores sobre ella, e pa
ra dentro da campanha ha espessos palmares. A cos
ta oriental he tambenvde barranca : encontrámos 
mraa ilha-que divide 6 rio em dois braços, e se-

juirnos 0 maior que era o occidental, a ilha não he 
tnuito baixa -. porém está- limpa de arvores, Da parte 
occidental se segue a mesma barranca defropte da 
ilha, em aqual paránios ás 11 horas por causa * do 
vento rijo, que toda â manhã tivemos pêfárprOa. A*s 
três horas da tarde mandámos huma canoa da es
quadra de S. M. F. a sondar este braço, -para ver 
se podíamos passar com as embarcações a tempo 
que já os índios de que falámos o dia antecedente,, 
havião atravessada o rio a nado para a pa-rre occi
dental , e se presentárão á vista das embarcações fa- • 
zendo suas escaramussas a cavallo : a canoa se arru
mou hum pouco á barranca sobre..que estavão,, e 
Chegando a- tiro dois Paulistas que«,hião nella lhe 
dispararão- três matando a hum IUÍJÍO, e ferindo dois-
que sqgúndo a postura era que esta vão,-julgámos 
por impossiyel que escapassem. Atirarão logQ-algu-
massflexas porênr sem effèito; aojmesoio tempo nós 
laKgámos todas as embarcações, com a idêa de che
gar a* terra a impedir--lh.es, que podessem retirai* o* 

http://impedir--lh.es
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corpo morto; porém elles o fizerão com a maior 
diligencia , e nós -outroe-tornámas'á arribar á dita 
ilha por causa de huma grande trovoada, que so
breveio com vento-rijo,< e dima-, qucdurou* resto 
da tarde, e a maior parte da noute. Os Ibdiojêque 
sé virão serião de 6o até Só, e logo: que succedHn*>© 
caso referido^ desapparecêrao deixando somente ai£i> 
mas espias. 

mmmmmmmmm^Ê^mmmmmmmmmtmmmmmmmmommmmmmmmmi 

OBS^VAÇOES» 

De Thermometros , e Barometros. 

carregtrda 
muita calo-. 

A' t hora e meia J p'rn1-0**I f V»»*» ioti*'H.', 
.• da tarde.. K " gp. t i 4 °i^*M!nt?».mu*' 

A's 6 da manha. < e ' > Nublado vento N.N;0. „, 

José Custodio de Sá e Fatia. £,3'l Manoel Antônio ie Flores^} 
Miguel Cierflj, ir] Athanaúo Varanda, 
João Bento Pytho*. Alonso Pacheco. 

Dia 2? de Novembro. 

Partimos ás^ ehuitíquarto da manhã, lcvandò-á 
partida de S. M. C. a Vanguarda , sahindo a remoi 
da ilha era que estávamos amarrados,' e tornámos á 
costa occidental que segue cora grande palmar, e 
fcarranca mediana: a oriental he baixa com:arvores, 
e algumas palmeiras, e em o interior serrania não 
mui longe da ribeira, seguindo á sirga a costa occi
dental com vento pela pfoá se vio em a opposta, 
que duas bocas -fçrmavãô duas ilhas 4>aixa*, e pfc** 
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querias^ pela.- falda nde hum serro o quaf remata so
bre q rio erd pónta.> Pouco mais pára ,dèatro se --eão 
deixando serros-j rã cujos- pés Jia pjcdre^aes que che-
gão até^álmaEgem do rio. Em a costa occidental se 
varão--bnüos , epai*ám*->s nella pela üuanre meia.:. es*> 
te dia ainda que de guardiã não se disse missa, por
que estando os índios perto^poderi-a haveraJg-am re* 
bate em oacto.dâlla. Em quanto a gmiecomeu^ e 
ddscançou, se forão chegando os índios ás embarca
ções; porém não tanto, cpe se Thes podesse fazer* 
dam nó maifí do que icoarj' ibala de pedreiro: o que 
mais. se adiantava não se ;lheshjdds&aco*tr, por vêr 
se se lograva algum tiro de metralha em alguma 
quadrilha delles ": gritavâo dizendo paz paz , e 
bura t marinheiro nosso lhes responde»,. que * viesse 
huma falar mais perro que eíle hiria. Veiq Iram In*-» 
dio nú hum pouco adiante da sua gente, e foi o ma* 
rinheiro também do mesmo modo,r nâo rraéi -ibn*£*e.j 
perto delle: falarão por senhas porque ò Indh>rfkla8-' 
va a sua língua que não entendia nãos» O mNvakem* 
depois que esteve largo espaço com elle (porém 
.«•empre desviados hum do outro, e o nosso debaixo 
do tiro de fuzil de nossas embarcações), só pôde 
comprehender que erão Guanás, e que querião paz r 
hia prevenido em dizer-lhe que viesse © Cazique a 
trata-las, e não se sabe se o Índio o entendeu: tudo 
isto era engano delles para fazer outra infâmia co
ma a passada, e nós procurávamos tornar-lhes a 
paga com outro- tanto. 

A*s 3 horas da tarde partimos, e immediata-» 
mente se retirarão todos os índios; fomos sirgando 
pela costa occidental sempre com vento pela proa 
com bastante cuidado, e prevenção, até que ás 6 
horas chegámos a huma estreitura, que formão eirt 
o rio os serros da parte oriental, e hum da ocei-
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dentai cheios de arvores, e em as margens pedras*; 
a este estreito chamámos do Pão de «Assucar.; pela 
visinhança-do-.èerro deste nome. -Receámos 'que nos 
bosques de huma, e outra parte, houvo-sem índios em
boscados para-rfiexar-nos ao passarmos a reinos, o 
que executámos sem vêr sigmaes de tal cousa. Em a 
costa oriental ao principio daentrada Hanestreitura re
ferida deixámos huma boca. Passadas estas pontas' 
de serros entra a costa occgdebtalrbaixa, com dila
tado banhado, e lagoas no interior: a oriental se
gue com serros, e se vio nella. huma boca de ria
cho, que corresponde á ultima: que passámos antes 
formando ilha de serro mediano, pouco depois se 
vio outra em a mesma parte, e aqui chega a falda 
do Pão de Assucar á margem do rio. A's 8 horas 
tomámos porto em a costa occidental depois de ha
ver passado algumas bocas de pequenos riachos, que 
vem do banhado, e lagoas interiores, em frente ha
via terra baixa entre a margem do rio, e as fal
idas dos serros com arvores, e palmeiras. 
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OBSERVATIONES. 

Diea j Novembris. 

AJtitudo vera ac omnino correcta stellíc singulo 
. Androrheda- Mirach fuit *4° 14.' 14" 
Ergo laticudo loci 21 27 49 

De Thermometros e Barometros. 

A's 2 horas e meia 1 £"' " « 8 * C VentoN.,ohoriiontecar-
da tarde i »-•* «» ,* l regado, calor. 

i a í f " { { O VentoN.,o 

(_G. 28P.1C j t e S " d o ' c a 1 ' 

. , , , - f Y, 116 ) Ceo sereno vento N. 4 As 7 da manha. < „ „-. > .T/-. ' (_ S. 27 8f J N.O. 

Jooé Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores. 
'• Mizuel Ciera. Athanasio Varanda. 
,. João Bento Píthon, Afonso Pacheco, 

Dia 26 de Novembro. 

Levando a vanguarda a partida de S. M. F . 
nos largámos ás 7 horas e meia da manhã j porque 
a esta hora deu lugar huma grande trovoada de ven
to , e chuva, que~houve pela madrugada, e atraves
sámos ao lado oriental, que serve de falda ao serro 
de Pão de Assucar, por onde continuámos á sirga 
passando primeiro huma boca de arroio em a parte 
occidental, e outra que parece ser de ilha. Todo es
te lado he baixo com alagadiço, e lagoas. O orien
tal he também baixo com palmares, e logo se se
gue hum pequeno bosque de arvores, que se termi
na em huma ponta de pedras soltas. Acabámos a 

Not. Ultram. V. 7." 52 
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travessia para o lado oriental, e seguimos sirganda 
por terreno baixo com massega sem arvoredo ainda* 
que logo continua com pequena barranca. A*s 8 horas 
e rres quartos tornou a trovoada com chuva, que 
nos obrigou a parar até que ás io horas e hum quar
to nos tornámos a largar á vela, e remos, por ser 
o vento mui fraco, e sempre continuou a chuva. A's 
I I parou o vento totalmente, e caminhámos a re
inos : as margens do rio de huma, e outra parte 
são barrancas pequenas limpas de arvores, passámos 
huma ilha que se arruma ao lado occidental, e prin
cipia em hum banco de arêa. Continuão as mesmas 
margens com arvores, e palmares, dentro da campai
nha , e a pouco espaço se vê mais arvoredo sobre 
huma, e outra barranca, ainda que não mui espesso, 
as quaes erão mais altas depois. A* huma hora 
paramos para que comesse a gente , e descânçat> 
se. 

A's 3 horas e meia da tarde, continuámos á 
sirga seguindo as mesmas barrancas por ambas as 
margens sem arvoredo junto do rio; porém para den
tro havião bosques, e palmatesi crescerão as barran
cas, e a occidental mais que a outra. Passámos hum 
arroio desta parte oriental, que se mette pela terra 
dentro. Dimiuue a barranca occidental, e se segue 
com massega, e algumas arvores, e depois cora a 
mesma altura com declive sobre o rio com massega 
sem arvores. Atravessámos a remos a esta parte, e 
voltando huma ponta encontrámos barranca mais 
que mediana desde aqui vimos duas bocas era ao-
riental em terreno baixo, e alagadiço-; tomámos por
to era ella ás 7 horas e meia. 
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D< Thermometros e Barometros. 

"\Toda a manhã tormentosa 
C R 1021 " ) T o d a 

datarde.<F.' ' ° J í >C°"l 
) r B I ( vento 
(C- 27P' 10'3rado. 

A'f z horas da t a r d e i F.' 76 ^ ^ « v ^ » / ^ hora 
vento L, nublado tempe-

A's 8 da noite. . -1$ 2 * *i S-Nublado. 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores. 
Miguel Ciera. Athanasio Varanda. 

João Bento Pithvn, A Io ti s o Pacheco. 

Dia. 27 de Novembro. 

A's 5" horas e meia da manhã levando a van
guarda a partida d e S . M» C. nos largámos a remofí 
<|a costa oriental, que he de barranca pequena sem 
tosque: em a occidental ficou huma boca , e em aí 
Oriental huma pequena ilha: logo a occidental he de 
grandes pálmares, e nella se passou huma boca que 
Corresponde á que deixámos, e fôrma ilha baixa 
limpa de arvores, era frente da costa oriental se 
passou hUma boca, e segurado-a se vê esta costa 
b a i x a / e em banhados, e a occidental com barranca 
pequena, e palmar. A's 8 horas soprou suave o ven
to sul , favorável. Largámos velas, porem ás 9 ho
ras acalmou: deixou-se em a parte occidental huma 
boca, e tornámos a sirgar , seguio a costa oriental 
com barranca mediana sem bosque, e a occidental 
baixa com palmar , e arvoredo, em o interior da 
campanha. A ' s i 2 tomámos porto em acosta oriental. 

52 * 
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A's 2 horas e hum quarto da tarde, sahimos 
seguindo a costa oriental á sirga a qual continua 
com barranca mediana, e sem arvores: a occiden
tal he baixa com bosque, e palmares : também se 
vio a opposta com grandes palmares, e a occiden
tal com arvores entre as palmeiras. Depois se deixou 
nella huma boca pequena secca, e seguindo hum ba
nhado achámos outra que se inclinava como a bus
car a antecedente;' a pouca distancia se vio que tam
bém tinha communicação com huma lagoa mediana, 
e se segue a dita costa com banhado. Deixou-se em 
a parte oriental huma boca pequena de arroio, que 
fôrma ilha baixa de massega ao comprido da mar
gem do rio, e em a occidental que he de barranca 
mediana com arvoredo, e palmar, he huma lagoa 
que deságua no rio. Tomámos porto ás 7 horas e 
meia, na opposta. 

OBSERVAÇÕES. 

De Thermometros e Barometros. 

CR. 1 0 1 - O 
A*s 2 horas da tarde. < F* 80 >Calma, nublado, calor». 

([C. 27P. t-,1. ) 

A's 8 da noite. < c* >Ceo entre nuvens, calor. 
{_**-. 37 7 j 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores. 
Miguel Ciera. Athanasia Varanda, 
João Bento Pitho/i. Alonso Pacheco. 
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Dia 28 de Novembro. 

Levando a vanguarda a esquadra de S. M. F . , 
sahimos a remos ás *> horas da manhã seguindo a 
costa oriental que he de terreno baixo, e alagadiço, 
com algumas arvores, e palmeiras, dentro da cam
panha : a occidental he de pequena barranca com ar
voredo, e palmar, que logo se acaba. Depois ha 
em parte oriental barranca mediana com bosque ain
da que não mui espesso, que diminue com arvores, 
e a opposta he baixa de massega sem ellas, em a 
qual passámos hum arroio a tempo que crescia a 
oriental com arvoredo. Seguimos a occidental que 
logo se levanta com pequena barranca, e em o in
terior da campanha vimos huma lagoa mediana. A 
oriental continua com barranca, sobre a qual se vê 
arvoredo espesso, e palmar. Seguimos sirgando pela 
opposta, que já aqui he alagadiça, e sem arvores 
na margem do rio, e até muito para dentro do ter
reno. Desde este sitio avistámos mais perto os três 
serros, que chamão os Três Irmãos, e nos ficavão 
ao N.O., e N.O quarta N . , aqui também achámos 
bastantes arbustos de algodão, e tabaco. A barranca 
oriental diminue, e fica em campo baixo, e alaga
diço com algumas arvores apartadas humas das ou
tras : passámos da mesma parte huma boca de arroio 
a que dá principio huma ponta de arêa. O lado op-
posro he de barranca pequena, e deixámos nelle hum 
arroio, que se une com a boca por onde deságua a 
alagoa; que vimos antes formando em ella huma 
ilha mui baixa. Continua o terreno desta parte baixo, 
e alagadiço, e depois o he muito mais, e não po
dendo passar as embarcações por este lado por cau
sa de hum baixo, passámos á opposta. Fomo-nos 



— 414 — 

emparelhando com os três serros sobreditos que li
ção ao lado occidental, os quaes são quasi seme
lhantes, e iguaes/O primeiro está separado dos dois, 
o estes unidos por huma lomba todo* cobertos de ar
vores , e nâ sua falda palmares; porém o terreno 
que delles vem a fenecer no rio, he baixo com mas
sega , e próximo a inundar-se, como também a cos
ta oriental d'onde tomámos porto ás 12 horas' e três 
íjuartos, defronte do ultimo serro, para que comesse, 
e descançasse a gente. 

A's 3 horas da tarde nos largámos á sirga se-. 
guindo o lado oriental, que he baixo em principio; 
porém logo se eleva alguma cousa com arvores. A-
travessámos o rio para a parte occidental d'onde vi
mos, que depois dos 3 serros se segue huma lomba 
alta com serra coberta de arvores, e logo huma bo
ca de arroio, que se arrima á sua falda, a qual tem 
Irama ilhita no meio. Segué-se nesta costa barranca 
pequena, com massega sem arvores, e o mesmo em 
a parte opposta; já desta paragem se vai vendo mais 
serrania para diante, que fica como dez Iegoas afas
tada da margem do rio. Continua a mesma qualida
de de terreno de ambas as partes, e acabámos de 
passar hum banco de arêa arrimado á parte oriental, 
cr fôrma ilha. *' 

Passámos huma boca de arroio, que só tem a-
jgua em as crescentes em o lado occidental, e não 
podendo passar por este lado por ser baixo de pou
ca água retrocedemos pôr hum pequeno espaço, até-
montar o banco , e atravessámos á costa oriental 
•Onde tomámos porto ás 7 horas e meia. 
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OBSERVAÇÕES. 

De Thortnometros , e Barometros, 

C R . 10271") 
A*s 2 da tarde. < F. 86 > Vento N.E. nuvens, calor. 

i a 27Ü. V. i 
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^«i^ Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores. 
Miguel Cl era. Athanasio Varanda. 

João Bento Pijthon. Alonso Pacheco. 

Dia 29, de Novembro. 

Levando a partida de S. M. C. a vanguarda; 
nos largámos da costa oriental á sirga pelas 5" bo-> 
ras e hum quarto da manhã, e continuámos por el
la que he de barranca mediana: a occidental he al
guma cousa mais baixa, deixámos nella huma boca, 
em ambas, as costas são limpas de arvores. Em a o» 
rieátal ficou outra boca, que entrava pela campa* 
uha, e se divisava por muito espaço para dentro: se-* 
gue-se a costa igual á antecedente, deixou-se nella 
outra que formava huma ilha com o braço gFande, 
passada vai a costa baixa, e a occidental como fica 
dito. A's 9 horas e hum quarto.com vento á bolina 
largámos velas, e passámos a boca em a costa orien
tal que corresponde á sobredita que fôrma ilha , dei-
la sahia outro braço que segue pelo banhado, pelo 
qual desaguáo dois pequenos arroios : a occidental 
he. também de banhado, pelo qual desaguáo outros 
dois pequenos atrois. A oriental segue com barranca 

http://quarto.com
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jbequena, e massega de banhado com a opposta. Dei
xámos nella huma boca que se julgou sahida do bra
ço , que sahia do que formou ilha nesta costa. Em 
a occidental entra hum braço que se divide em dois 
hum rio acima, e outro rio abaixo: ambas as costas 
são baixas: em a oriental que he de banhado ha hu»i 
ma boca, que parece busca sua sahida mais acima. 
Pouco mais adiante entra outra que pareceo se per
dia em o banhado. Estão aqui as duas costas, e a 
campanha para dentro múi baixas. A's n horas e 
meia, que o rio se inclinava mais ao norte sendo o 
vento N.E. não servirão as velas, e seguimos á sír-
ga era a costa oriental, e neste sitio demorava o Pão 
de Assucar ,ao S. 4 S.E», e o serro do meio dos 
Três Irmãos ao S.S.E. Deixámos cm a costa orien
tal huma sahida de riacho do banhado dito, bem 
que ainda seguia mais adiante, á huma hora nos a-
marrámos em esta costa, que formava barranca pe
quena , limpa de arvores com massega. • 

A's três horas da tarde continuámos á sirga; 
porém logo navegámos a remos: esta costa oriental 
he de barranca mais alta, que aquella em que co
memos , e de massega, para dentro se deixão vêr ar
voredos pequenos, e nesta costa se deixou a sahida 
de hum rio, que se veio vendo todo o dia, e pareceu 
ser o que hontem á tarde entrou pela falda do serro 
que se disse; seguindo sempre as duas costas da fôr
ma referida. 

A's 5" horas largámos as velas, e a barranca da 
parte oriental se perdeu com hum banhado, em a 
qual entravao dins bocas, a sahida de huma se vio 
bem que logo seguia. A's y horas e hum quarto ar-
riámos as velas porque não servia o vento» A costa 
occidental segue com barranca pequena, e massega: 
deixou-se huma boca em-ella, e vão as duas. com 
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barranca pequena de massega; em a oriental muita 
arêa. A's 7 horas se virão pela proa duas lombas 
ao N.E. , e ás 7 horas e meia paramos em a costa 
oriental, que he de barranca alta, e a occidental he 
também de barranca; porém mais baixa huma, e ou
tra com massega sem arvores. 

OBSERVATIONES. 

> Die 29 Novembris. 

Ahitu-do visa ac incorrecta stellce cingulo Andro-
medce Mirath per sextantem fuit. . . . . ^4° 48' 26" 

Quare loa latitudo. . 20 5 - 47 

De Thermometros, e Barometros. 

f R. 1027 í 1 
Á's 2 horas da tarde.«( F. 87 )>Vento N. nuvens calor. 

I.C. 37P.7l.eJ 

r -i 
A's 7 da manhã. -< í* ll[ >-Vento N. 4 N.E. «uvens. . *>. 27 7 . 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores. 
Miguel Ciera. Athanasio Varanda. 
João Bento Pithon, Alonso Pacheco, 

v 

Dia 30 de Novembro. 

Nos largámos ás -r horas e meia da manhã, 
levando a partida de S. M. F. a vanguarda, da cos
ta oriental que he de pequena barranca : a occiden
tal baixa, e alagadiça, e as duas com massega lim
pas de arvores; porém logo se eleva ao lado occiden
tal em pequena barranca. Passámos huma boca era 

Not. Ultram. V. 7 / 53 
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e«e mesmo lado que termina a ilha antecedente, e 
depois se segue terreno baixo: em a oriental ha a 
mesma barranca com alguns pequenos arbustos em 
cima. assámos huma boca em aparte occidental que 
parece vir de terra dentro; entre a dita boca, e o 
braço, que seguimos, ha terreno baixo, e alagadiço, 
e sempre continua a mesma barranca da parte orien
tal que vimos, e era de terreno duro que parece pe
dra , e se termina com dective sobre o rio, e aqui 
paramos ás 11 horas e meia, para dizer missa, e co
mer a gente. 

A's 2 horas da tarde nos largámos á vela pela 
mediania do rio, ambas as costas são como se tem 
dito; porém logo a da parte oriental se segue baixa , 
e alagadiça de massega semelhante ao opposto, tor
nou a crescer a barranca da parte oriental, e a dimi
nuir pouco depois ficando em terreno baixo e ala
gadiço. Passámos duas bocas desta parte, que pare
cem de arroios, e a costa occidental cresce á pequena? 
barranca: encontrámos huma ilha alagadiça que di
vide, o rio em dois braços, tomámos o da parte oc
cidental , que he maior següindo-lhe pequena barran
ca por ambas as costas firmes ,~e hum e outro lado 
da iiha. Encontrámos outra dentro deste braço, que 
tâmbem o dividia em outros dois, fizemos caminho 
por entre as duas ilhas por ser este o braço maior. 
Esta segunda ilha também he alagadiça, e baixa. 
Acabámos de passar a primeira, e.iogo vimos huma 
boca em a costa oriental, que parece hir juntar-se 
com a que passámos antes em ella. Era a occidental 
continua a segunda ilha baixa e alagadiça, e o ter
reno que se segue era a oriental depois da dita bo
ca- he quasi baixo, e se alaga. Acabámos de passar 
a segunda ilha, e seguem ambas as costas com pe
quena barranca de massega, e logo he o terreno 
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mais baixo da parte oriental. O da occidental vai 
cora alguns arvoredos, e palmares, crescendo até 
formar mediana barranca com grande palmar , o da 
oriental continua mui baixo -, porém depois sé eleva 
em pequena barranca com algumas arvores. 

Arriámos as velas porque não servio o vento^ 
e seguimos por esta costa a remos. Passámos por 
defronte de duas bocas em a parte occidental, 'mima 
de arroio, que entra pela terra-firme, e outra que 
parece forma ilha. Passámos outra em a mesma parte 
bastantemente larga , na qual, segundo nos pareceo, 
acaba a dita ilha, e principia outra maior, ambas são 
táe terreno baixo, e alagadiço; porém para dentro hã. 
grandes palmares. Fomos continuando pela oriental de 
barranca pequena, e para dentro da margem do rio vi* 
tnos como que seguia hum arroio largo, que soube* 
raos era lagoa, porque não achámos a sua sahida ao 
rio: pouco mais adiante encontrámos depois em a mes
ma parte outro arroio que entra pela terra dentro, 
c ás 6 horas e três quartos tomámos porto. * 

• io r 

OBSERVAÇÕES. 

De Thermometros e Barometros. 

Vento S.O. suave, nu
vens, calor. 

A' i htm e três $*' ' T Z 
quartos da tarde. £<£ 2jV^$ 

A*s 8 da noite. I*m \ " 2 >-Ceo claro, calma. ....; i 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio- <tV Flores. > 
Miguel Cura. Athanasio Varanda. 

João Bento Pjn\hen, Abuso Pacheco. 

5 3 * 
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Dia i de Dezembro. 

Levando á partida de S. M, C. a vanguarda 
nos largámos da costa oriental ás y horas e hum 
quarto da manhã, e á vela, porque o vento ainda 
que pouco era favorável. Deixárão-se em a parte o-
riental do rio duas ilhas, ou bancos alagadiços; a 
occidental he baixa de massega : a opposta que segue 
desde onde estávamos amarrados detraz dos ditos 
bancos, he de pequena barranca com algumas arvo
res, e palmeiras r deixou-se em a costa occidental 
huma boca , que tinha communicaçao com a que fi
ca dita hontem á tarde formava duas ilhas, e conti
nua ainda o braço a formar terceira , cuja sahida se 
•vio logo: segue esta costa baixa , e de massega, e a 
oriental já sem interpôs!*ção de banhados, alguma 
cousa mais alta com arvores e palmeiras. Á's 7 ho
ras e meia seguimos á sirga com calma, em a costa 
oriental que he de barranca mediana, e limpa de ar
vores: a opposta he baixa com massega. £m ao* 
riental se perdeu a barranca mediana , e ficou baixa» 
e nella se passou huma boca de riacho, e a occiden
tal cobrou altura mediana , atravessámos a ella conti
nuando á sirga. Depois se passou em a mesma hu**-, 
roa boca de hum braço, quê fazia ilha baixa sem ap-
voredo. A costa oriental he baixa, e limpa de ar
vores, navegámos entre ella, e a costa da ilha,pe
lo braço maior até ás 12 horas e hum quarto, que 
tomámos porto em a parte orientail, que era de me
diana barranca limpa de arvores. 

A's 3 horas da tarde nos largámos a remos da 
dita costa, que continua como fica dito, entrava 
nella huma boca que dentro se dividia em duas. Em 
a parte occidental remata a ilha defronte desta boca; 
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porém segue o braço interior como a formar outra, 
continuámos á sirga pela costa oriental, que he bai
xa , e de massega. A occidental tem em o banhado 
da segunda ilha huma lagoa, e a terra firme que vai 
detraz delia tem grandes palmares, e arvoredos: a 
oriental torna a cobrar mediana barranca com gran
des palmares: atravessámos para a parte occidental 
•que era alguma cousa mais alta, e seguia detraz o 
riacho que fica dito: virão-se nesta parte duas la
goas pequenas, e ambas as cestas são de espessos 
palmares. A's 6 horas e meia largámos velas cora 
pouco vento, e ás 7 horas e meia, tomámos porto 
em a costa occidental, que segue com barranca me
diana e massega. 

OBSERVAÇÕES. 

De Thermometro e Barometro. 

A»i hota e- í da Ç ? * I O « 7 * Ir t 

A's 6 da manh*. < g* *p> g, ^ >Ceo entre nuvens» 

calor. 

José Custodio de Sá c Faria. Manoel Antônio de Flores. • 
t Miguel Citra. Athanasio Varanda. 

João Bento Pjthonv Alonso Pacheco* 

Dia 2 de Dezembro. 

Sahimos á vela, e a remos, ás 4 horas e três 
quartos da manhã, levando a vanguarda a partida 
de S. M. F.,, o vento ainda que era favorável sopirar 
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va mais suave: seguimos o lado occidental que con
tinuava com a mesma mediana barranca, com que 
•se acabou o dia antecedente ? e com poucas arvores: 
o opposto he de terreno baixo, e alagadiço. Sobre a 
barranca occidental se vio palmar, a qual diminua» 
•depois ficando terreno baixo, e alagadiço, aqui en
contrámos huma ilha , que se arruma muito á costa 
oriental, e seguimos o braço occidental deixando ao 
•mesmo tempo era aquella parte huma boca como de 
enseada que dentro tem duas, huma para baixo, ou
tra pára cima, esta qUe dá"principio a alguma ilha, 
e aquella que termina outra. Dadtta boca para dian
te segue terreno baixo ainda que jogo se eleva em pe
quena barranca , que he de huma pequena ilha que 
fica deste lado. Passámos a boca que com effeito for
ma Ilha com a antecedente, seguindo-se terreno bai-
jto , e alagadiço com massega, em a qual havia hu
ma boca que parece dava principio a outra ilha. Da 
parte oriental segue pequena barranca por onde sir-
cámos, e logo se elevou enf mediana, com declive 
sobre o rio, dç&onte da qual ha duas bocas. Eraora* 
do oriental para dentro se vio huma lagoa sem com** 
municação com o rio era terreno de massega,' e al
gumas, palma?. Depois vimos huma boca de arroio, 
que se perde em a parte occidental. A"s io horatj 
e três quartos, paramos por causa do vento que era 
pela proa. 3 

A's 3 horas da tarde nos largámos a remos com 
bastante vento pela proa, o que nos embaraçou mui
to para montar huma ponta de aréa em a costa o-
riental, cujo terreno he baixo com arvores, e pal
meiras: passámos huma boca ema occidental, que 
se vai ajuntar cora a ultima que fica dita , dentro da 
qual ha outra, que parece forma outra ilha interpor 
do-se terreno baixo, e. limpo de arvores. SeguUw» 



— 423 — 

á sirga pela mesma barranca oriental, que continua 
com palmar. Atravessámos' a remos aò Iadb occi-
djenral passando huma ponta era ú mesmo, da qual 
se segue por diante barranca pequena de massega, dj 
sem arvores. Defronte delia âea&a a barranca orien-» 
tal, a que se seguio terreno baixo; e alagadiçoT no 
qual se vio horna lagoa pequena, e para dentro hum 
riacho que deságua nella. Era o interior da cstmpé-' 
nha hâ espessos palmares. Continuámos a barranca 
occidental y a remos ,= e depois atravessámos para a 
Oriental cujo terreno se eleva alguma cousa, porém 
todo he de massega, e se levanta formando huma 
ponta. Depois passámos numa boca de arroio desta 

.parte, e mais adiante outra mais estreita. A's 7 ho
ras e três quartos, tomámos porto nesta costa em hu
ma ponta de terra ficando da occidental huma Ia? 
|oa. 
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l m . , OBSERVATIONES. 

Ad\declinotionem açus magnética inveniendam. 

•Sole ad altitudinem veram. . . . z" -to' |-*'i 
.'Angulus'intra ejus centrum etaustrum magnetfuit $2 9 o 
Augeatur iste angulus ob correcta enstrum . . ' 10 o 
Amplitudo occidui solisobservationis tempore fuít. 22 51 o 
ítacjue declinatio ad orientem . . 9 50 o 

<B De Thermometros e Barometros. 

A' 1 hora e meia.',-,' 1 0 2 7 , \ . _ _ ' ; 
da tarde . <r' p

 8? * > V e n t 0 N« n u v e n s ' aiot-
tc* -*7P- 7*0 

As 7 emeia da fria 
nhã. 1 S" 6 i f^60 s e r e n o > vento N. 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores. 
Miguel Ciera. Aihanasio Varanda. 

João Bento Python. Alonso Pacheco. 

Dia 3 de Dezembro. 

Levando a partida de S. M. C. a vanguarda sa
himos da costa oriental a remos ás <ç horas da ma
nhã; he baixa, e de massega:«a occidental he de 
mediana barranca limpa de arvoredo. A' sirga con
tinuámos pela parte oriental, e a pouco espaço atra
vessámos para a occidental a remos. A mediana bar
ranca que trazia esta costa se perde aqui, e fica em 
terra baixa , e alagadiça : virão-se em ella duas la
goas , huma se fez notável porque se virão em ella 
muitos Jacarés ou Caymanes. Seguio-se a dita costa 
cora mediana barranca sem arvoredo, e a oriental do 
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mQBnft-o-mpdp com palmar.-A,'s 9 horas l-a^gjíffiosj vê-
las /dejgftndo á. parte -oriental huma. boca., ^qugfcot-
resgoude -á ultjmà-qi*e:.passámos hentem-ja^ occid<*n--
tal vai diminuindo^ e era o.interior- cora, calmas: % 
opposta,segue também C0h\j barrancáppequena , po» 
rêm limpa,- a.chámjps huirjajílha baixa, que dividia 
o rio-em dois braços, B-J^fiji4mosMPGOççidental poç 
*-**• aior, cuja,.costa contifU^^como fica d̂ t»?.; Deppis 
sç.pef deu ^.barranca, nesta, parte com hiiirir-banliado 
grande, e neste entrava hpma l*»pcaque formar3~A%" 
g o a , , e outro braçp que costeavaf por elíe. ^ m ^ a 
oriental se deixou a sahida dpb raço , queiformar 
va a ilha , e,segue ê t-a .costa con*,,barranca que 
diminue , e logo sobje3-a ^mediana , 0 e sobre j-jUa, 
palmares e ,arvoredc*tg3 a occidental vai baixa ,( e 
no fim do banhado, grande, se #vê;m palmares. 
Perdeo-se a barranca (©rienraj com ,tèn*a; baixaj, 
e m a qual entrava .huma, bqc%,qju,e fprmaya ilha. A 
occidental sq eleva pouco, ,e ajsAias barrancas prin
cipaes vão mui retiradas,para. dentro. Depois cobra 
a costa oriental mais.altura,; a occidental era-jde ba-
p^ado , e depojs, de .bari;ran9a .mediana limpa de ar
vores.; A. qrierital he quasi,da mesma maneira: dei
xámos huma boca nesta costa, e outra em a oppos-r 
ta : seguem as duas baixas, a occidental mais que a 
Outra,: passámos na costa occidental hum braço quç 
fôrma ilha baixa. Passada estatentra huma boca que 
se-estreita entre arvoredo, e parece que vera de ter-
rajfldentro. A parte oriental he^ de pequena barranca , 
e em o interior ha. palmares. Deixou-se nella outra 
boca, e em*a»joccidental outra-ilha..Passada esta, sç*-
gue á dita costa com mediana barranca , e a-assegal, 
e para dentro bosque. A oriental he de pequena bar
ranca sem arvores, e vai diminuindo com massega: 
continuou a opposta com barranca mais pequena , e 

Not. Ultram. V 7: 54 
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em o interior palmar : depois he mui baixa com ba
nhado,, e ir-eüé se deixou huma pequena boca. A o»» 
riental pfostgüe com mediana barranca, e algumas 
arvores'^^ fiP-opposta he> baixa com bosque, e pal
mar para'ráàifro, a oriental continua baixa com 
massega. Achámos huma1 ilha que dividia o rio em 
dois braços, o que entrava pela parte oriental eraí 
menor. O ©ccidentat qàe tomámos tem a costa orien
tal baixa, e a eccldéntet-he- de barranca mediada 
com bosque, e painfàr espesso. A parte orientai se-, 
gue cora pouca altura;, porém com espesswa de ar
vores delgadas: depois se deixou nella hum braçgi 
3ue pareceo correspondia ao ultimo que se disse, e 

elle seguia outro que formava ilha: esta costa con
tinua com pouca altura, e em o interior tem pai-* 
mar, e bosque, como em a opposta que já he aqui 
de banhado e m-áà-sega-.- logo cresce nella o banha
do , e a oriental segue cot» palmar espesso. Deixá
mos ema terra baixa da oeeidenral numa boca que 
seguia, e pareceu terminar-sé- etn a bar-ranca, e se 
segue esta costa baixa com massega, re a*v©Fed©y a 
orietífal continua com© ficar iko. Desde as 9 da ma
nhã- até ás 5 da tarde ^foi o vento favorável- dó sul 
bem fresco, e ainda que continuou com roenès fèrça,, 
a esta hora nos não servio, porque o rio tinha a sua 
dítecção de medo que nos era eseas*© , e assim se
guimos á sirga em huma ponta de arêa em a costa 
occidental, e logo achámos huma boca nesta parte, 
que parece corresponder á ultima que fica- meriéiora-
«a, a qual atravessámos a remos, e seguimos pela 
costa de terra firme desta mesma parte , onde para
mos ás 7 horas da noite. 
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- OBSERVAÇÕES. 

De Thermometros, e Barometro». 
• V .» . » - • > • • • . 1 - . •• 

ÇR. § 0 2 Í ^ i r c 

A's 2 da tarde . . . . < F , 7 9 ! >V ? n*0 & n u v e n s » t e m -
t C 27P. 9'.J •Jerado* 

. . . * J . _.___ ; Y. 11 8 ICeonublado vento SÃ 
A l » da mer-ma . . » .< c „ >_ -

I o. 27 8 j C. e forte. 

- José "Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores, 
u Miguel C*gr«. Athamsio, Varanda. 
. João Bento Python. Alonso Pacheco. 

Dia 4 de Dezembro. 

AVjr.horas da manhã sahimos levando a van
guarda a esquadra de S. M. F . , e á sirga caminhá
mos eosteandò o lado oriental: o occidental he de 
mediana barranca com bosque, e palmar: logo passá
mos â boca de hum arroio, que ficava da parte 
oriental, cuja costa he de pequena barranca de mas
sega limpa de arvores, ás £ horas e meia, demos' 
á vela com vento sul, e passámos outro arroio em a' 
parte occidental, continuando em esta costa a mes
ma barranca com espesso palmar, a qual dirainuio 
depois ficando em terreno baixo com palmar, e bos
que. A pequena barranca oriental continha com mas
sega, e algumas arvores. Tornou a crescer a oppos
ta , e ao mesmo tempo passámos em a Oriental a 
boca- de hum arroio, e depois outra era a mesma 
parte, que parece fôrma ilha, e hé banco de arêa : a 
b»»rr*i*fnca de terra firme daquella parte segufe; comi 
mais arvoredo. Passámos outra boca que termina a 

54 * 
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•dita ilha ou banco, a qual se séguê~TtôT~do1irFrT.i 
jnesmo lado barranca p-^Uéna com massega, e poifl 
ças arvores ainda que logo tem palma/es. Da parti 
occidental ha terreno baixo com palmar espesso ao 
comprimento da costa; aporem*) a pouco espaço se 
perde-de vista ̂ "entrámos pelo braço oriênisl^qtie he 
maior de dois y que fÓFmão huma ilha que está em a 
mediania do rio. Continua a barranca oriental com 
dilatados palmares', e o terreno da llh^^r^^Oiüi 
massega.. Virão-se algumas arvores em a ilha que* 
acabámos* de passar, seguindo-se "ri-fJpefs terrelftHãr*** 
xo com poucas;, e pequenas. Diminuto-, a barrai*":» 
oriental, e ficou terra baixarem a qual se--vê huma 
pequena elevação de terra com seu arvoredo, qHe 
fôrma a figura de huma ponta desde a qual segui
mos a remos. A barranca ocçide*-jt-»i he mediana de 
massega com palmar. A*s io horas tornou a servir 
O vento, e seguindo barranca pequena da parte orien
tal com arvoredo, hia a opposta cona gr-mdes, e 
continuados palmares.- Depois diminuem ambas com 
a"rvoredo, e deixámos duas bocas pouco distantes nu
ma da outra, dovlado occidental que parece for*-o#-
vão ilhas, de terrenos bakos, e aíagadiços. Em a 
costa oriental ha barranca mediana. Ao mesmo; tt*i**-
po..passámos a boca que. termina a ilha da parte 
occidental^ que temos dito,, e segue esta.çpsta. com-. 
barranca mediana.. Logo foi & terreno baixo de mas
sega , e ás 12 vimos huns serros ao N.E. quarta N..,. 
e hum fumo que-se levantava, longe ao N.N.E. Pe-
pois?encontrimosthuma pequena ilha-, que dividia.o 
rio em dois braçps, .seguimos- Ov occidental. por 
maior. Dentro do orienfâL havia huj*Qa boca de rio,, 
qpe parecia vir f.de terra/dentro. A ilha he baixa, e 
principia em hum banco de arêa, e amhas as costas 
sao de pequenas barrancas. 
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Em* a occidental vi trios huma lagoa, e>ariõs 
afrrôlèsi por dentro da campanha, e junto da lagoa 
andava -pastando numa tropa de1 cavallos: logo ha 
h\JrrV ártoiô' èm"a mesma parte, e depois outro era 
a opposta,* segue esta coiô'terreno alagadiço," e lo
go pequena barranca. Deixámos em a' occidental 
outra boca de arroio, e depois outro fem a oppos
ta , quesuppomos se vai unir á ultima desta parte, e 
a diante segue barranca. Encontrámos três bocas; 
entrámos pela mais occidental,-que o era do braço» 
maior: a do meio-p-jjrecia formar ilha baixa. A bar
ranca occidental he mediana: depois achámos huni 
banco "de arêa,. que fôrma ilha no meio ffd rio, o-
qual* passámos, e guiou outro mais pequeno ao-la
do occidental. Passámos outra boca do lado orien
tal, que pareceo se hia-unir com a do- meio das a.** 
sõbreditas r e para diante aindar ifu^rpdwÔ^sersêgüe 

equena barranca, e da parte occidental baixa sem;1 

rvores. Encontrámos quatro bocas que se oppõerat 
.mediania do-rio, e qtye pareceo formavão ilhas,; 

seguimos a do braço râais occidental por maior,, 
djentro delle passámos logo hum aiioio em a sua 
costa occidental. Depois em a oriental deixámos** 
huma boca, que parece termina as ilhas :antece-, 
dentes, e outra- boca*1 dem**o desta q***t-r̂ sti-g-aê pa--
ra cima, e.em o terreno occidental-outra y o qual 
he de pequena barranca, e poucas arvores. A op
posta- he baixa, e alagadiça, e para denfrO tem ar
voredo. Passámos outra boca da parte oriental, que 
parece ser onde termina a primeira dás quatro- que 
dissemos, e ficava-^também- da parte oriental. Se
gue-se em ella barranca mediana,, e depois peque
na- com arvoredoi Deixámos a boca de hum arroio 
da parte occidental," que também se vai ajuntar 
com a boca do ultimo que disseimos a cima,. fica-* 
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•va desta parte» e seguem as di*«s.costas de terreno 
baixo, e alagadiço, e logo ao occidental de barran
ca. Em a opposta passámos huma boca de arroio, e 
depois outra , que se corresponde com ella. - O terre
no de ambas as partes he de pequena barranca cora 
algumas arvores, e passada a sobredita boca tomá
mos porto em a costa oriental ás 6 horas e meia. 

Q.BSERVATIONES, 

Pie 4 Decembris. 

Altitudo vera capitis Andromedi Alpheratz. 
Extrema: i-n a|a Pegasí Algenib. . . 
Prima dat latitudinem loci. 
Secunda 

42 o 

íâ 
2 0 

2Q 

1 2 ' 

7 
1 
4 

Afi" 
26 
46 
16 

De Thermometros , e Barometros. 

A' l hora e i 
da tarde -

R. 1022 Vento S. rijo, nublado, tem-

A , 7 da tarde. -^ & a ? p ^ J. Ceo sereno, vento S.SE. sua
ve. 

José Custodio de Sá e Faria. 
Miguel dera. 

João Bento Pj/thon. 

Manoel Antônio de Flores. 
Athanaiio Varanda. 
Alonso Pacheco. 

M Dia $ de Dezembro. 

Levando a partida de S. M. C. a vanguarda, 
sahimos da cosra oriental ás ? horas da manhã a 
remos, e continuámos por ella, que he de barranca. 
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mediana com arvoredo. Em a ocJcCidental se déixotr 
háma boca que entrava a huma lagoa-, e pouco de-
poi's" outra qúe'hia a formai* ilha, a sua costa se
guia com pequena barranca r e algiimas arvores. A*s 
7 largámos velas, e se deixou éttí a parte occidert-*-
tal a sahida da ilha sobredrta, continuámos esta cos
ida depois baixa, e em o interior arvoredo. A oriental 
segue sem differença.. Passámos em a parte opposta 
huma boca, que se dividia dentro em dois pequenos 
braços, além desta se deixou outra em a mesma 
costa: era esta de pouca altura com arvoredo. A o-
riental seguia baixa , e nella se deixávão duas bo
cas^ huraa formava ilha r eoutra se internava; se
guia a costa cora barranca mediana,. e massega, a 
occidental he mais baixa, e de banhado, deixou-se 
nella hum banco no qual entrava huma boca. A cos
ta oriental prosegue cora barranca pequena, e arvo
res , deixou-se nella huma boca, que se coramunica 
com a outra, que se disse formava ilha: a occidentaí 
he baixa com bosque de pequenas arvores- Ficou em-
a orrentaf outra boca, que formava ponta baixa de 
arêa, e era* sahida das duas antecedentes, seguindo 
aqui a costa com banhado. A Opposta era de peque* 
na barranca com arvores: deixou-se ndla huma bo
ca estreita, e ao oriental huma ilha baixa, prosegue 
depois esta costa baixa com matas. A oceidrEBtal he 
quasi o* mesn-tb r e tem huma boca estreita; porém 
fogo cobrão- ambas pouca altura. cem* arvoredo. Pas
sámos huraa boca era a parte occidental que Vai a 
formar, ilha, a barranca oriental cresce com Bosque, 
e se perdeu- depois com a falda de hum serro <ájra> 
pridO coterto de arvoredo espesso, que corre ao ar*-
dar dia costa. Em a parte occidental sahio a boca r 
que corresponde á ultima que se disse, pela falida 
da ponta cie outro serro coberto de bosque separado 
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desta que faz ponta ha outro mais pequeno tarabei*! 
povoado de arvores. Estes serros,de huma, e outra 
parte, fórmao estreito em o rio no qual sondámçs, 
e havia i-r pés (de rei) de água em fundo dí* barro, e 
nas margens havia pedras: chamámos a este estreita 
de S. Francisco Xavier. Depois delle ficao as costas 
com barrancas pequenas limpas de aryores, porém, 
em o interior por huma , e. outra parte se descòbrein. 
serranias, e daqui se divisarão fumos não muito lon
ge. Cobra a costa occidental bosque, e em a orien
tal ha hum pequeno sobre hum serrinho não muito 
alto, que se avançava á margem do rio: outros dois 
ficavão em a opposta, cujas faldas costeámos, e de-, 
pois entrou hum banhado. Segue-se terra baixa com 
arvoredo. Deixámos ao oriente huma boca de, lagoa., 
Logo . seguem as costas baixas de massega,, e algu
mas arvores. Em a occidental se Ievantpu hum fumo 
perto da margem, e nella deixámos duas,lagoí*s pe-; 
quenas: a oriental continua com bosque,, e nepa se 
deixou hum riacho. Aqui vão as costas já com pe
quenas barrancas, e poucas arvores. Deixou-se huma 
boca era a oriental em a ponta de hum banco de 
arêa, segue esta costa com pouca altura, e bosque, 
passou-se nella huma. boca, e huma pequena ilha,. 
A occidental continua com pequena barranca limpa, 
de arvores. Achou-se huma ilha no rio, tomámos o 
braço oriental que a, formava por ser o maior. Esta 
costa he como fica dito; a opposta em a ilha o mes
mo , e em a terra firme banhado. Passámos a outra 
boca da ilha , e seguia a occidental baixa de arêa, 
e limpa; porém para dentro tem bosque. Acabou-se 
o que havia sobre a mediana barranca oriental, e se-
guio com a mesma altura, limpa, e nella tomámos 
porto ás 7 horas e meia. 
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OBSERVATIONES. ..."".',» 

Die 5 Decembris. 

Altitudo vera Mirach /uit. 
'Aldebaran. 

Prima dat latitudinem loci . , '. . '. 
'Secunda.. . . . 

Prácterea 0 ad altitiidinem veram 
Observatus est arcus inter ejus centrú et Aus-

traí rnagneticu . , , . . 

Augeatur ob çorreçtionem instrumenti. . . , 
Amplitudo 0 occidua ad observatiónh tem-
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Ergo declinatio ad Orientem . . . 
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Noctu- hoc ipso in loco cum Telescópio 2$ 
palmaram observata «st ímmètat» p-fírt»t sa-
tellitis Jovis horol ind . 

Solis adventum ad meridianum per acquaJes al-
titudines difinire minirne concessum fuit; 
stat-im ergo post ebservationem sequentes 

- -Vtoillaj.i.uni.iJtitmiiBM çaput sunt. çortigenda 
í ' 10" subtrah. 
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ab 'hoc érrore instrumenti. 
*' ac reíractione . . 

Aítltudo Rigel , . . 
Syríi. . . * 
Prooyotais * 

Calculo infro ad steflam Rigéí observarionis 
t«rnpe*je horol«ígium -mteçedobab te*í-p. V. .. 

Quarei immersio observata fuit te.mp.-V.,... 
Ergo meridianus íôcf á "Pariühò secundum 

epherfaerid». de la- GaiHe- diffatt. < . » . . 
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! . * O 2- :***) 
r y< Thermometros,. e Barometros. 

A' 1 ; hora. e meia j **- I 0 f 3.! (Vento S. r a athmosfer-r su-
da tarefe. ' ^ V ^ í * ' ^ ^ " "* 

A's 4 da manhã. «J J' » U iCeo entre nuvens, vento 
l S. vi 10* fS. 4.S.O., suave. 

José Custodio de Sá e Faria. 
Miguel Ciera. 

João Bento Pythen. 

Manoel Antônio- de Flores. 
Athanaxio Varanda. 
Alonso. Pacheco. 
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Dia 6* de Dezembro, 

largámos da costa oriental á rela s «reffl<oi, 
ás 5- horas da ma-aM levâ-ndô a vanguarda a partida 
de $. M. F. i esta tcoi?ta ihe de mediaria bíftanea 
Jimpa de arvores cora tnassegã; e a campanha piátí**. 
dentro he dilatlda, e plana: á occidental he dê tet-
írênô baixo cotí-f poucas, e pequenas' arvores , e togb 
-cresce -aígattía cousa o dito terreno, EneOrtWáiftds 
huraa ilha que divide o rio em dots-irá-^os, téiftl-
mos o oriental por se? maior. á ilha he tfáiíí •*àjfti 
f-bteSs arvotes. Acabámos de passar .7 e desde aqui se 
vio hum riacho terra a dentro em-a pã-rte Oriertfdi 
com bosque, e as suas duas margens, porem não p<í*<* 
dêmos descobrir seus termos, Depflis da ilha'lie â 
costa occidental de barranca pequena co-rn árv^redêl 
e logo he mais baixa: a barranca oriental eoíítfn-ãi 
com decliVe sobre o rio: Cresceu á occidental até me** 
dianá altura Com o mesmo bosque,1 que logo feiig-* 
oe: a opp^stâ dimiflue com arvores pfeqüen-As,- PâêSâ* 
mos nella a bo<?a de hffm arroio, que parece Vir éè 
terra firme de alguma lagoa* Segue esta'costa de ffièi 
diana barranca eoiri bosque, e a occidental dfrni-ntâé 
éCandá dê terreno baixos e alagadiço^Com poucas* 
arvores em' a qual havia hunii âribio. Proségde 2 
barranca Oriental,c-ora menos arvores, e a süa ©ppos-i 
ra ainda qüè baixa com bosque. Depois passámos 
huma bdca era a parte oriental qúe he do riacho de 
que se fallou,-eFío**o diminue alguma cousa a bar-
rtanoU em a qual tncoirtrámos Outra- boca, que se Une 
confí a primeira', e O terreno sé levanta mais. Em ás* 
diias bocas ditas -como em a costa do rio haí bo&^úé 
espesso. Daqui pOr diante seségue-da parte occi
dental mediana barranca com* poucas arvores, e se 
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Vê em a mesma huma serrania alta: em ã oriental ha 
terreno baixo com masseg» „ è arvores, e se vio {hum 
grande fumo pela terra adiante: logo forão ambas 

.as costas de terreno baixo com poucas arvores*-, porém 
depois se levanta a oriental com mediana barranca, 
e bosque. Deixámos huma boca em a parte occiden
tal , que parece ser de lagoa, e segue terreno baixo, 
e alagadiço. Em a oriental passámos outro arroio, e 
se segue barranca com poucas arvores,, e depois ba 
terreno baixo com bosque, em a parte occidental>pa
ramos ás i r horas e três quartos, para que comesse, 
e desçançasse a gente do rema. 

A's 4 horas da tarde nos largámos deixando 
em hum-, e outro lado do rio, as mesmas barrancas 
ditas, e depois, passámos huma ilha era a parte o? 
riental de terreno baixo com arvores: era o mesmo 
lado para dentro se vêm varias abras de bosques, que 
parecem de arroios, e pequenas lagoas, das quaes se 
vio a água- em partes, e o mesmo em a parte ocei*» 
dental em as faldas de hum serro y eaja barranca he 
pequena com arvores. Fomos emparelhando com o 
dito serro y que fica ao- lado esquerdo havendo ou
tros muitos pata diante, que vão formando serrania. 
Levanta-se mais o-terreno oriental-, e em o occiden
tal passámos a boca- de hum pequena ria, que se 
encaminha- ao serro, e logo segue terra baixa „ e ala
gadiça , dentro ha huma lagoa, e era frente em a 
parte oriental hum arraio. Depois he o terreno de 
ambas as costas de mediana barranca com arvoredo., 
Deixámos huma boca larga em, a paste oriental, e se 
seguem ambas, como fica dito. Logo' tornámos para 
traz para tomar a dita boc-i», que parecia enseada,. 
e era o rio, pois por onde hiamos não havia bastan
te agoa para as embarcações. Entramos por ella-,. e 
deixámos á mão esquerda hum grande banca de asêsV 
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por onçhD segundo parecia hia antes a canal princr-
. pai. .-/Tomámos porto em a costa oriental ás 7 ho
ras e meia. 

OBSERVAÇÕES. 

De Thermometros , ~e Barometros. 

A* i . h « * e meia5í?- * ° 1 4 ' ? r , . 
' da tarde. "S£* 1 9 t . >Calma, nuvens., cdor. 

^ e . 37P. 111* y 

A*s 10 da noite . .'< *c" *"** >Ceo sereno,'calma; 
. .— ^t.S. r> 27 ? J i u . J 0 
. um . . i LI -. i M ' llL* ••!. ".- • 

Jjosél Custodio de Sá' e Faria* Manoet Antônio de Flore*, 
Miguel Ciera. Athenazio Vatanda.' 

João Bento Pythoiu Alonso Pacheco. 

Dia 7 de Dezembro*. 

AV 5* horas e* meia da manha sahimos da cos
ta oriental, e a-travessámos para a occidental a bus
car hum sitio próprio para tomar huma grande agoa, 
qifè fazia huma da* embarcações y que cremos seria 
preciso vara lia, e ao mcsm© tempo tomar outras 
pequenas das- demais. Porêra líavendo-se* logrado es
tancar a primeira de medo, que ficou* para seguir 
viagem,, e não>sendo o porto eommodo para o que 
se-desejà-va-, se-determinou seguir até encontrar ou
tro melhor: e assim levando a vanguarda a- partida 
de S. M.. C , noa largámos- a remos ás 7 horas.. He 
a costa occidental de pouca altura com massega 1, e-
bosque: a opposta de mediana* barranca, e em o de 
mais como aquella. Achámos duas becas, e seguimos-
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a mais occidental que. era do braço- maior, e esta 
*iosta segue com barranca, e espessura de masst^»} 
faz huraa quebrada em fôrma de boca; porém:não se 
lhe vio desaguamento por estar coberta de herva. Den
tro do braço'Õríerítal^qüe se deixou, hívia duas bo? 
jpas de arroio. Prosegue esta costa baixa de masse* 

Í
;a, e bosque. Deixou-se nella huraa ilha junto a h-J» 
na ponta de arêa: passada esta segue a costa como 
e disse, e a occidental sem differença, o bosque, e 

Jbasspga d^s;a he sobre sua barranca, que o infe
rior he campanha limpa -. e sç vê huma grande ser
rania. Deixámos huma ilha pequena em a parte o-
rientalj e tomámos porto-ás 12 e meia,, em outra 
ilha que está próxima á costa occidental. AJs 5 ho
ras era tarde continuámos a remos -seguindo ambas 
as costas como esta manhã, e sem mais novidade pa
ramos ás 7 horas e meia, em a costa oriental. 
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OBSERVATIONES. 

Ad decfínatlortem aeus magnéticas investigandam 
. sols-j-d" akitudinem viso-. •». . . . . . . . — Í 4 ' o " 
Angulus intra ejuscentrqtn et austrumMagnet fuit. 50 o 50 o 
Ãddantur ob coçrectionem ins.tru.-r. . . . 5 10 o 
Erit declinatio orientem versus . . ., . . _ . . 9 40 

»mmwimmmmmmmm*Mms~mm^BmMmi^uÊmmmmmmmm^mwmmmmmmmw 

•'~'t.y- De TherMotnétnos e Barometros. 

(R. 1-027 i- 1 
A* 1 e meia da tarde.«( F. 86 i > Vento, nuvens, calor. 

I G 27P-I1-.J 

' - fv 1 
A's 1 da tarde;., -i „* . „ , 1 VCeo sereno vento M.N.E, 

^b. 27-p*7*'5 1 

José Ciistodio de Sá è Faria. Manoel"Antônio- de Flores.. 
Miguel Ciera. Athanasio Vaéanda. 

J0S0 Bento Fothont, A4onso Pacheco... 

Dia U de Dezembro. 

Depois que se disse mis?a em ambas as parti
das nos largámos a remos ás 6 horas da manhã , le
vando a vanguarda- a partida de S. M. F. Deixámos 

* janto ao lugar onde dormimos em a Costa oriertral 
hüm arroio, ao qual se segttio barranca mediana corá 
massega, e pouca® arvores, e pára diante sem eiI?»: 
a occidental he baixa com bosque espe-sso, e-logo 
encontrámos huma ilha que divide o ' r io em-dois 
braços , seguimos o occidental por ser maior,; ou 
mais caudaloso. Esta ilha he-de pequena barranca 

http://ins.tru.-r
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òorh arvoredo. A occidéntaf se alterna com media
na, e pequena, e o mesmo bosque. Passámos a ilha so-
brediia , á qual se segue hum'banco de arêa , e con
tinua em a costa oriental pequena barranca com 
poucas arvores, e logo sem ellas , e com grande ex
tensão para o interior da campanha. Encontrámos 4 
bocas que tcdas se oppunhão á largura do rio, e pa
receu forma vão ilhas. Seguimos por ser maior a segun
da da parte oriental, em a qual deste mesmo lado' 
havia mediana barranca com arvores, e emooppoW 
também arvoredo, e barranca mais pequena. Passá-| 
mos huma boca em a parte occidental, que se une 
cora a terceira das quatro ditas, c fôrma ilha. De
pois passámos outra da parte oriental, que se une 
com a primeira dellas formando ilha. Dentro do seu 
braço ao lado oriental se vio huma boca era a terra 
firme. Esta costa segue com pequena barranca, e lo
go he baixa sem arvores: a opposta também he bai
xa com arvoredo, e massega, e limpa de arvores, e 
a occidental em a forma antecedente. A' Sirga co$~ 
tinuámos pela dita costa até que ás 11 horas e meia, 
paramos para descançar, e comer a gente. A's 3 ho
ras da tarde tornámos a largara remos, seguindo a 
costa oriental que logo diminue ern terreno baixo, 
de massega, e banhado com alguns pequenos arroios, 
que formão ilhas, e lagoas: em a occidental ficou 
outro arroio : encontrámos dois braços, divididos por 
hum bocado de terra que he ilha: seguimos o mais 
occidental por ser maior., e daqui se avistou ao N. 
O. serrania. O lado occidental cresce cora mediana 
barranca, com o mesmo arvoredo, e logo torna a 
ser baixa, atravessámos a este lado, e o oriental que 
era de mediana barranca ficou em terreno baixo com 
bosque. A barranca occidental se retira para dentro 
da campanha com arvoredo, e delia até o rio terre-
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no baixo, e alagadiço. Passámos hum monte ao la
do occidental coberto de bosque espesso, e do op-
posto barranca pequena. Deixámos huma boca de 
rio á parte oriental, que vinha (segundo parecia) de 
terra dentro, a qual se reconheceu que era assim. A-
diante delia segue a dita costa de barranca pequena 
com massega, e algumas arvores. Depois passámos 
outro monte semelhante ainda que mais pequeno era 
a occidental, ambos ficao defronte da dita boca. To
mámos porco ás 8 horas em a costa oriental. 

1 HJ!.J 

OBSERVATIONES. 

Oie 8 Decembris. 

Altitudo vera Mirach 
Ergo latitudo loci 

-6o io ' - i " 
•9 J* 4 ° 

De Thermometros, e Barometros. 

ÇR. 1028 O 
89 >Vento N, , nuvens, calor. A's 2 horas da taTde.< F. 

£ C . 27?* í o L ^ 

José Custodio de Sá e Faria. 
Miguel Cura. 

João Bento Pj/thon. 

Maneei Antônio de Flores. 
Athanaxio Varanda, ' 
Alonso Pacheco. 

Not. Ultram. V. 7.0 
66 
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Dia 9 de Dezembro. 

Levando a vanguarda a partida de S. M. C., 
JIQS largámos a reaios ás 5* horas da manhã : ambas 
as costa* são de mediana barranca com massega, e 
arvores. Fica de traz da occidental hum serro pe-, 
queno, por cujo pé vao dois arroios. Deixou-se em 
a oriental huma ilh-j, e seguimos pelo braço occiden
tal , e maior. Havendo-se elevado o terreno occiden, 
ta l , e crescido o seu bosque, passámos huma ponta 
4e pedra que chegava ao rio coberta de arvores, e 
ftmto a ella havia huma boca de arroio estreito, lo
go se abatia o terreno cora pouca barranca limpa de 
arvores : a oriental seguia cop* pouca altura con*-
massega, e algum arvoredo, depois cresce até me
diana, e em o de mais como de antes. Dividio-sc o 
rio- em dois braços, navegámos' o oriental, que era 
o mais caudaloso. O occidental entrava Mnmediato*-
a huma serrania, que se hia deixando em* aquella par
te. O que seguíamos, tinha a costa oriental de me
diana barranca com massega, e bosque, ea occi
dental baixa de-massega, que logo cresce a median* 
com arvores. A's 5. horas e hum quarto nos larga-
unos a remo-s,. e seg-aimos pela costa occidental» aui-
fcas são como se disse : largámos logo as velas por
que J-> vento picou pelo S.O. favorável, ainda que 
mui suave para ajudar os remos. Deixou-se em a 
parte occidental a sahida do braço desta manhã, e 
huma boca que se entranhava para dentro: segue-se 
depois esta costa com pouca altura massegal, e bos
que : a serrania vai próxima ao largo da cost<» toda 
coberta de arvores • a oriental continua mais baixa, 
que antes com massega , e arvoredo: a occidental foi 
depois de barranca mediana limpa de arvores, e a 
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opposta baixa, como fica diço. Arreárão-se as velai 
ás 4 horas e três quartos /porque o vento se mudou] 
á proa. Depois se deixou env a margem oriental hu
ma boca larga com bastante corrente, que mostrava^ 
vir de terra dentro, a .qual conheceu hum. pratico, e 
disse ser a do rio Embotetey. Em a occidental se 
deixou' outra que hiafla formar ilha, e nesta havia 
hum ba-nco de arêa separado por hum arroio que* se
guia por eüa: a co***a occidemal do braço que segui
mos , he de pouca altura cortv massega, e arvore» pe
quenas : a oriental de pequena barranca, e pequeno? 
bosque, deixou-se aqui outra boca estreita, o terreno 
da parte occidental se eleva em mediana barranca , 
com massega, e arvores. Dívidio-se o rio em dois: 
braços, tomámos o occidental, que era maior: em a 
divisão ha huma ponta de banhado, e depois se ele
va o seu terreno a pouca altura com arvores. Conti-* 
miamos á sirga era a costa occidemal, e ás 7 horas 
e meia , tomámos porto nella defronte da sahida da 
ultima boca da parre orientai. -***" 

He de notar que 5/ ou 6 dias antes*de chegar 
ao Embotetey, encontrámos muitas canas grossas 
(chamadas Taquaras), que este rio trazia, e arro-
jova em as margens ; e passada a boca do Embote
tey, não encontrámos nem huma, o que pôde ser
vir de marca. 

56 * 
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OISERVATIONES. 

Die y Decembris. 

-£. 
Sol erat ad altitudinem visam. . o° 7/ o' 
Arcus inter-ejus centrum et austrutn magneticum 

observatus est . . . . . . . . . JO 50 o 
Factis binis correctionibus erit declin: ad: N.E 9 27 o 

De Thermometros e Barometros. 

, A 1 2 horas d a t a r-) F.' ' Io" ( c 
* ( a 27

p* «•-. ' 
Ti 7"' 

A*s 10 da manhãs < c * > Nuvens, calma. 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Fltres, 
Miguel Ciera. Athanasio Varanda. 
João Bento Pithan. Alonso Pacheco. 

Dia 10 de Dezembro.. 

Largárao-nos ás 5* horas da manhã da costa 
occidental a remos, levando a vanguarda a partida 
de S. M. F . , e logo passámos a ilha que nos ficou 
da parte oriental, e a boca que correspondia á que 
deixámos em a occidental, que parece entrava pela 
terra dentro, digo, a que deixámos em a occidental 
da tarde antecedente. Ficou a boca de num arroio-
em a oriental, que pareceo entrava pela terra dentro» 
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e ao mesmo tempo outra dâ opposta:'© terreno de 
ambas as costas he baixo com arvoredo. Deixámos 
era a oriental outra boca qué parece de.lagoa 'pe
quena, e cresce a barranca occidental. Dividio-se o 
rio era dois braços por huraa ilha, e seguimos o 
oriental por ser maior: a barranca desta "parte sobe 
a mediana, e o terreno daJíha he baixo com algu
mas arvores, e logo acabámos de passar, diante da 
íj[ual se segue em a mesma parte occidental terreno» 
baixo com arvores que a pouco espaço Cresce a me
diana barranca com arvoredo.' O lado opposto- tem 
as mesmas qualidades, e de barranca limpa de arvo-r 
res. Passámos nella outra boca, e se segue terreno> 
baixo, e alagadiço. A occidental diminue, e cresce 
a oriental ambas com arvores» Depois cresce aquella, 
e logo diminue esta onde deixámos huma boca de 
arroio. Passámos outra em a mesma parte oriental, 
a que se segue barranca pequena, e a occidental he 
mediana cora decliVe sobre o rio: ás IÜ horas e três 
quartos , paramos defronte de duas ilhas que estão 
em a parte oriental. f "i u •'-np.r c 

À's 2 horas da tarde nos largámos á vela ,"'e 
remo, seguindo as mesmas barrancas antecedentes, 
logo a oriental ficou em terreno baixo, bem que se 
eleva-depois alguma cousa, e o mesmo suecede na 
occidental. Atravessámos a esta parte que he dê bar
ranca pequena com bosque sobre o rio, em a orien
tal ha também barranca pequena lmrpa- de arvores. 
Depois passámos nella huma boca que parecia ser de-
lagoa ; e logo outra mais acima, e para dentro dá 
campanha outra lago a.maior: adiante se segue bar
ranca pequena limpa de arvores, e grande extensão-
d e Cam-panl-ia"* * crptrc a foflrrannn rlVcra nart-í» a <•. 

opposta-»va 
ilha que es 
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occidental delia por mais caudaloso. O da outra pap. 
te tem [hum arrecife de pedras toscas, por onde não 
poderão passar as ernbarcaçôes. A's 8 tomámos por-
to era a costa oriental, adiante da dita ilha. 

mmwwmmmmmBmm—*mm^mmm*mm^mmmmm^^mmM*—*^mmm 

.-• •-,!•: :vo"> o :v OBSHRVAÇÕES. 
i -.- . i r - K) í 

De Thermometros , e Barometros. 
."V .' I r 

A' i hora e i d . tarde. 5 F . ' " Í J * l fa!ma ' » « « " . « • 

Jo'*" Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores. 
Miguel Ciera. Athanasio Varanda. 

João Bento Python, Aloaso Pacheco. 

Dia I I de Dezembro* 

Levando a partida de S. M. C. a vanguarda 
nos largámos a remos ás 5- horas e três quartos da 
manhã da costa oriental, que segue com mediana 
barranca , e arvoredo. A occidental he baixa com 
bosque. Deixámos nella hum braço de dois que for
mão huma ilha, seguindo pelo oriental por maior. 
A costa opposta he de pouca altura, e tem espessura 
de massega com arvores pequenas. A's 6 que o ven
to era S. O. favorável largámos velas , porem a 
pouco espaço acalmou : em a parte occidental se 
deixou huma boca que era do dito braço. Seguimos 
á sirga em a costa oriental: ambas são de mediana 
barranca com massega, e bosque, e o da occidental 
mui espesso. Tornámos a navegar immediatamente 
á vela , e remo atravessando a esta costa, a oppos-
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ta era mais "rrrrtpa* de arvores, deíxo^FW flelia \rama 
boca, e segue terreno baixo corn arvores: a occiden
tal he de barranca' pequena com bosque espesso, e 
massega. A costa oriental era de pouca altura limpa 
de arvores, e com_massega pequena, aqui continuá
mos á sirga; e em a occidental st deixou huma bo
ca «rá terreno baixo, pouco mais a cima outra ecn* 
fiuma ponta de arêa , que er-a a que corresponde í 
antecedente. Seguia o terreno oriental mais baixo» 
com pequeno arvoredo *, ptassou-se nelle hura arroio» 
que vinha de'huma lagoa: ás u horas emeia, to
mámos porto nesta costa» A's 2 horas e três quar
tos da tarde, nos largámos da dita costa que seguia 
baixa cora arvoredo. Passámos dois bancos de arê* 
nesta parte: a opposta he de maior altura, e bos
que. Depois se eleva a oriental a mediana barranca 
com arvoredo-, deixou-se nella hunsa boca em cuja 
sahida se via a água córada , conheceu o pratico, e 
disse: que era do rio, Taquari por onde baixava» 
antigamente as canoas, que de S. Paulo em o Bra
sil viájâo a. Cuyabá, e Mato Grosso .- continuava a 
costa oriental,, como fica dittv Atravessámos a oppos
ta que era de massega, bosque ̂ e mediana altura? 
pouco depois era a oriental mais limpa de, arvores 
com pouca barranca , e pequena massega, logo tem 
arvores, e se vio huma parte de serrania pela proa: 
a occidental segue com mediana altura ,. e arvores: 
Atravessámos, a oriental que he de espesso bosque 
baixo: vio.-se nella huma boca de lagoa-, cuja água-
era mui negra.; porém muito clara em hum vaso de 
cristal:. a occidental tem barranca com pequenas ar
vores. A's 8 horas e meia, tomámos porto em estav 
costa, e ambas, são de mediana barranca,. e espessa 
arvoredo. 

file:///rama
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OESERVAQÕES. -/ 

De Thermometros e Barometros. 

\R. 1027 * y 
A' 1 hora da tardex F. 8 7 4 >Calma, nuvens, calar. 

/ c . 27p. ÍL\ 

A's7 da manha : 1% ll* 1^° s e r e n o ' v e n t 0 S-&* 
,- ' 1 o. 27 7 fsuave. 

jTi-w' Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores. 
Miguel Ciera. Athanasio Varanda. 
João Bento Pithon. Alonso Pacheco. 

Dia 12 de Dezembro. 

Levando a vanguarda a partida de S. M. F., 
nos largámos ás 5/ horas e meia da manhã a remos, 
da costa occidental que he de terreno baixo. A orien
tal he de pequena barranca, e ambas com arvoredo. 
Dfvide-se o rio em dois braços, por huma ilha to-
mámos o(occidental por ser maior: a ilha he de pe
quena barranca com bosque', e o lado occidental de 
mediana , acabámos de passar a ilha que se termina 
com huma ponta de arêa. Depois segue a costa orien
tal de mediana barranca limpa de arvores. A pouco 
espaço teve bosque, e havia barranca de ambas as 
partes. Atravessámos para o lado oriental, e em o 
occidental deixámos mediana barranca com arvores: 
ás 8 horas e hum quarto, largámos as velas, e a es
ta hora diminuio a barranca occidental ficando em 
terreno baixo, e alagadiço, e para dentro ter arvo
res. A costa oriental também he baixa com bosque. 
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Tornámos a atravessar a occidental, a qual continua co
mo antes, e a opposta he de mediana barranca com 
arvores: logo cresce a occidental também a mediana 
altura, porém toda coberta de massega , e arvores. 
Diminuio a oriental, e vimos nella huma boca de 
arroio, e mais adiante três, duas pequenas lagoas, ea 
do meio de hum rio, que dentro se dividia era dois, 
o da esquerda se terminava em outra lagoa, e o da 
direita disse o pratico, era do rio Taquari, que já se 
não navega por ter pouca água. Seguimos a costa 
oriental para onde atravessámos, a qual he baixa de 
massega com arvores, e a occidental de mediana 
barranca. Dividia-se o rio em dois braços por huma 
ilha pequena com pequena barranca, e arvores. Se
guimos o braço orientai por mais caudaloso, dentro 
do qual encontrámos huma boca, que parece (ainda 
que secca) vir da lagoa que acima se disse, segue-se de 
huma, e outra parte barranca mediana- porém a oc
cidental com mais arvores, que a oriental, e nesta 
tomámos porto ás 7 horas e hum quarto. 

OBSERVAÇÕES. 

De Thermometros e Barometros. 

A ' 1 hora da t a rde . \ F* '°ll í £ V e n t o
f

N * * «""egada a a-
/ C 27P- 81» \ t'*mosfera > calor. 

A's 7 da tarde. < c " ' . >Ceo sereno, e calma. 
£*>. 27 7 3 J 

José Ciistodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores. 
Miguel Cura. Athanasio Varanda. 

João Bento Pithon. Afonso Pacheco. 
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Dia 13 de Dewrabro. 

A's 5* horas-da manhã no»largámos, levamiè-t 
partida de S. M. C. a vanguarda: atravessámw a 
costa occidental t que he de barranca pequena cora 
arvoredo: a oriental tem a mesma barranca; porém 
mais frrnpa, deixou-se nella huraa ilha baixa, e duas 
bocas de- arroio, o terreno que se seguia era de pouca 
barranca, massega , e arvores. Ficou huraa. boca era 
a costa occidental, e a terna seguia baixa cora mas
sega : havendo atravessado a opposta se vio* em a 
occidental huma abra em a pequena barrauca, por 
ende desaguava hura pequeno arroio , que fôrma 
ilha com a antecedente, a oriental he de pouca altura 
com massega, e arvores, e por ella continuámos á 
sirga. Depois fomos a remos pela mesma que seguia* 
com barranca mediana > e massega, e a opposta co
mo disse antes.. 

A's 9 horas e meia nos deu vento fresco pela 
proa, e a este tempo= avistarão as nossas canoas as de 
<£uyabá., que nos estavão esperando em a boca do 
Paraguay-mini, ou, pequeno, e pouco depois veio a 
nossos bordos em huma canoa de guerra, com sua* 
peça de amiudar,. e. dez soldados de guarnição, o al-» 
fferes de dragões da companhia do Cuyaba Francisco 
Xavier de Horta, o qual nos disse, que havia basn 
tantes dias que nos estavão- esperando com algumas) 
canoas de viveres, que enviava o Capitão General 
4o Cuyabá-, D. Antônio Rolím de Moura, cora o 
fim também- de que nos acompanhassem até á boca 
do rio Jaurú, em "conformidade das ordens que ha
via dado o Commissario Principal de 8.. M. F. , 
continuámos a remos até chegar- á dita boca do Pa-
raguay-mini, onde achámos hum sitio a propósito* 
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fiara compor os barcos, e limpar a carga. Parámot 
á huma hora. 

Em esta tarde se poz a carga em terra, e se 
principiou a tomar algumas águas.ás embarcações, e 
em tanto forão os dois commissarios em a canoa de 
guerra, a reconhecer a boca do Paraguãy-mini, que 
o he também de hum braço do rio Taquari, e en
trarão por elle até duas. Iegoas de distancia. 

OBSERVAÇÕES. 

De Thormometros , e Barometros. 

, T R . IO-O-Í T 
< F. 93 > Calma, nuvens', 
| C 27P*«',t 4 

tarde S " ^ -F- 93 ^ Calma, nuvens 4 calor. 

I . ' ' - l . !• ' - • ' " j i 

•José Custodio £e &á e Faria. Manoel Antônio- dt Flores. 
. Miguel Cura. At lianas io Varanda. 
João Bento Pi/thon. Afonso Pacheco, 

Dia 14 de Dezembro. 

Estando juntos os commissarios, astrônomos, 
«geógrafos, e mais Officiaes dè ambas as partidas, 
forão perguntados o commandante das canoas do 
Cuyabá , e práticos que trazia ,-sobre a distancia que 
feirava até á boca do rio Jauru, e dos dias que tar
daríamos em a caminhar; todos responder^ unani
mes, que -segundo caminhávamos fariamos a viagem 
era três mezes ao menos, porque as correntes erão fu
riosas com a crescente dorio, qué he a maior por este. 
tempo, e os ventos pela proa contínuos que reinavão 
da norte em esta estação, o que-embaraçaria muito 

57 * 
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as embarcações grandes que vinhão carregadas; e-
mais não havendo por onde sirgar, porque ainda 
que o rio seguia navegável ainda para maiores bar
cos até mais acima do Jauru, as suas margèttç erão 
de bosques espessos sem praia, ou de pântanos com 
massega serrada. Ajúntárão que o tempo presente era 
o da intempérie, ou temporada de muitas enfermida
des perigosas, e que nos púnhamos a risco de não 
fazer viagem, se seguíamos com todas as embarca
ções. 

Depois de. haverem ouvido os dois commissa
rios tudo isto, e era attençao do que convinha fa
zer para o perfeito cumprimento das ordens de Suas 
Magestades, e instrucções de seus Principaes Com
missarios sem arriscar, ou pôr era perigo a gente y 
cuja falta sem duvida houvera embaraçado o fim, 
da viagem, que era a' demarcação da linha de limi
tes,, e erecçlo do marco de mármore era a boca do 
rio Jaurú , cora parecer* dos mais officiaes, e intelü-
geníes de ambas as partidas determinarão de com
mum acordo fazer o resto do caminho os dois com 
o astrônoma da partida de S. M. F . , e o geógrafo 
da de S. M.. C., encarregando-se o commissario da-
quella do que tocava ao diário, e geografia , e o 
desta ao que pertencia a astronomia y e diário*. Tam
bém determinarão levar hum. capelião , e cirurgião, 
e que se pozessem as pedras que compunhão o mar
co era quatro barcos-, os mais pequenos, e ligeiros 
por serem 4 as pedras grandes, que não se podião 
transportar cm as canoas que trazíamos, nem em
as do Cuyabá ,v sendo muito mais difícil hir em bal
sas, que caminhar em as embarcações maiores. Im» 
imediatamente depois desta determinação, se princi
piou a dispor a cabria, para o trespasso de algumas 
das pedras grandes dos barcos, era, que vinhão aos 



4 signaládos <Jâ partida^de S.* M. F.* e a dispor a' 
carga que devião levar, a qual foPsó do mui preci-j 
so, deixando quasi todos os viveres era as que ficavão, 
e que erão sufficientes pára 'mais de quatro mezes, 
•fepeffcj a que o recurso a Cuyabá era mur^dilafadoj 
porque só de hida em canoas se tAr daria hum raez, 
é par a < os que marchavão, levavão bastante às canoas 
t|e Cuj-abãr, e*o commandante dellas disse que era 
a boca dojsio Jaurá«acha«iam©*v^uinze carregadas 
também de viveres, que se havião enviado por aquel-
le Capitão General. •'•. 
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OBSERVATIONES. 

Die 14 Decembrij. 

*»7*-^--^»-»¥»»«»í---------»---*----*»WF,--|-,,,fl 

Altitudo visa ac sirie correctione instrumenti 
t*tell-e IWirach, . . . 16" 45' jj" 

Dat I^titudin-sm . . . 19 2 47 

De Thermometros e Barometros. 

A* 1 hora e meia \ ,-, 2 9 , fVento N.É.., nut-ens, ca-
dat«de- lk 27

9ãUy<*' 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores. 
Miguel Ciera. Athanasio Varanda. ; 

João Bento Python. Afonso Pacheco. 

Dia 15- de Dezembro. 

Em este dia se mudarão as pedras, e se embar
cou toda a carga assim era os barcos que hião, co
mo em os que ficavão já limpa, e as embarcações com
postas , e em fim promptas para marchar o dia se
guinte. 

Os primeiros commissarios derão aos segundos 
que ficavão mandando, instrucções do que havião 
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executar em tanto que volvião. Deixarão toda a'gen« 
te de armas fora dezeseis homens que levarão, por
que o official commandante das canoas disse: que 
na© havia receio de índios inimigos dalli a Jaurú» 
Também ficarão as 6 canoas, que trazíamos para a 
caça, e pesca, e hum pratico do Cuyabá-

OBSERVAÇÕES. 

De Thermometros, e Barometros. 

AV2 hora* datar- } F J ^ * f V e n f o L > n u v ( W ) ^ 

Ad declinaiionem açus magnética; investigandaíir 
Sole Oriente ad altitudinem visam o" i o ' útf 

Arcus inter ipsum solem--et austrum raagneticunr 
fuit . . ,- . • . 79 5J- o 

Adbibitis correctionibus erit declin. ad N»E-. 9 -.5 o 

José Custodio de Sá e Faria-, Manoel Antônio de Flotesi 
Miguel' Cicra. Athanasio Varanda, 
João Benta Pj/thon. Afonso Pacheco. 

Dia lé- de Dezembro^ 

Nos largámos com as quatro embarcações, e 
as canoas do Cuyabá , da costa oriental ás 8 horas 
da manhã, e atravessando' a opposta que he de Bar*' 
rança mediana com bosque, deixámos á direita a bo
ca do Paraguay-mini, ou pequeno, tomando a do-
Paraguãy-guaçú, ou grande : a costa oriental he bai
xa cora massega, e algumas arvores. Passámos duas 
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bocas em ella, e pôr dentro fica huma pequena ser
rania com dois serros, que sobresahem chamados do? 
cavalieiros, ou gente de cavallo, e esta coberta de 
arvoredo. Deixámos outro serro largo em a parte oc
cidental com bosque espesso, que remata sobre o rio, 
e depois delle he a costa baixa cora massega, e aigu7 
mas arvores, defronte ha huma boca de lagoa, a 

-que atravessámos a costa oriental, e depois torná
mos á occidental, ambas seguem baixas com masse
ga- e algumas arvores. A's n largámos velas, po* 
rêm a pouco espaço acalmou o vento, e seguimos [a 
remos, até ás 12 [que tomámos porto: as costas são 
como fica dito. 

A's 2 horas da tarde sahimos a remos: os dois 
los do rio vão agora com pouca altura, e masse

ga. Deixámos em a costa oriental huma boca de la
goa (segundo parece com hum pequena ilha no 
meio). Depois deixámos huma boca de arroio em a 
parte occidental , e mais adiante outra. Veio huma 
trovoada com vento favorável pelo S.E. Largámos 
as velas, porém durou pouco, e tornou a ser calma. 
Todo este dia temos hido passando a serrania, que 
se ha visto pela proa desde pela manha. Passámos 
pontas de espessissimo bosque em a parte occidental, 
e em a oriental cresce alguma cousa a barranca com 
massega. Nestas pontas que são de serros ha lages, 
que sabem de rochas, depois que se passarão baixou 
a costa occidental • ás 8 horas, deixámos huma ilha 
arruinada á parte oriental, e adiante em esta costa 
tomámos porto defronte no meio do rio, no seu fun
do ha pedras com as quaes forma a água remoinho. 
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OBSERVAÇÕES. 

De Thermometro e Barometro. 

da \ R. ÍOJO ÇCeo 
J C . 27P. $«• '-frio. 

A's 2 horas da j R. -0*0 ^Ceo nublado, ventova-
tarde 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antojiio de Flores. 
Miguel Cura. Athanasio Varanda. 

João Bento Puthon. Alonso Pacheco. 

Dia 17 de Dezembro. 

Sahimos ás -r horas da manha a remos, e pou
co depois largámos velas com pouco vento: a costa 
oriental segue baixa com massega, e a occidental tor
na a elevar-se com lombas , e pedras, a seus pés 
em o rio. Passámos huma boca pequena «esta parte, 
e desde aqui vão ambas as costas baixas com masse
ga , e depois com barranca mediana, e em o de 
mais o mesmo. Seguirão assim até que paramos ás 
IO horas e três quartos em a oriental, aqui achá
mos muita canafistula, caça, e pesca. A' huma ho
ra e meia da tarde partimos, e deixámos hum arroio 
em o lado occidental : as costas são iguaes de bar
ranca mediana, e arvores, com massega. Depois a 
occidental vai baixa com hum banco de arêa mais 
adiante, em a qual ha huma boca , a oriental segue 
como antes-, pouco depois se achou hum banco no 
meio do rio: seguimos o lado oriental por onde hia 
o braço mais caudaloso, e achámos huma boca que 
corresponde á primeira que deixámos, aonde o rio 
escava dividido em dois braços, tomámos cpm OS 
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fiàrcos por hum , e com as canoas por outro, o orieri-* 
tal he maior, a ilha he baixa com massega , e se a-
laga era as crescentes, tem em a ppnta contra a cor» 
rente hum banco de arêa separado delia por hurn ar
roio. Achou-se outra ilha no meio do rio, o braça 
occidental he maior, depois passámos a boca que a 
tjermina, e tem seu banco de arêa em a opposta. A* 
«Tostas vão baixas com massega , e ás 8 paramos,. 
Hoje se vio hum rancho de palha dos que fazem os 
Índios Payaguás quando vem a corço das canoas de 
Cuyabá. 

OBSERVAÇÕES. 

De Thermometros , e Barometros. 

1 TV 1C1X\ — 

A' i bora da tarde.<( n' „ ™> 3, )-Cèo nublado, vento N. , c . 2 7 f . 4 . ' 3 . 

---»-• 

José CtKtodio de Sá e. Faria. Manoel Antônio de Flores.. 
Miguel Cura. Athaaasio Varanda. 

João Bento Pithon. Afonso Pacheco.. 

Dia 18 de Dezembro. 

Sahiíaos ás £ da manhã, e ambas as margens* 
áo rio com barranca pequena, e espesso bosque, cher 
gámos á boca de hum riacho que está em a parte 
Occidental, e se vio terra a dentro huma lagoa aon
de elle vinha : as costas seguirão sem differeoça, e 
tomámos porto ás i r horas, os ventos nortes, not? 
destes, e noroestes nos embaraçao muito, e a cor
rente se augmenta, porque o rio vai crescendo. A' I 
hora e hum quarto, aos largámos a remos, e ainda. 
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que houve huma trovoada não durou meia hora, foi 
com vento favorável. As costas tem sido baixas com 
muito bosque pequeno, e marssega, e era tal qual 
"pírte barranca pequena; porém todo alagadiço co* 
mo se conhece em as iriárcas, que tem os troncos 
das arvores feitas pela a^ua em as crescentes. Fica 
arrumada á cóstà occidental hum banco de£ arêa. De«-
|jois hia esta costa com mediana barranca, e a orien-> 
tal baixa ambas com bosque, e massega. A's 7 ho*» 
•fas e hum quarto, tomamos porto. 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores. 
Miguel dera. Athdnasio Varanda, 
foãó Bento Pjthbri. Afonso Pacheco. 

Dia 19 de Dezembro, 

A's 5; horas da manha nos largámos a remos, 
«e atravessando o rio á parte occidental, cuja costa 
era baixa com arvoredo, e a opposta que defxáYnos 
de mediana barranca com bosque espesso. Achámos 
dividido o rio em dois braços, tomamos o occiden
tal por ser maior: a ilha he pequena , e baixa , e 
em a ultima ponta que passámos tem banco de arêa. 
Pouco depois t?e vio a margem oriental baixa, e a 
occidental de mediana barranca ambas com arvores, 
ás K> horas e três quartos, paramos. Sahimos ás » 
horas da tarde a remos: as costas vão baixas com 
arvoredos: chegámos aonde havia huma boca em a 
parte oriental, e depois achámos outra que corres-, 
pondia com ella formando huma ilha baixa : encon
trou-se a costa occidental de mediana barranca cora 
bosque, e algumas palmas, que forão raras, por se-
nlío haverem visto outras em muitos dias. Á orien
tal he baixa com arvores. Seguirão deste modo as 

58 * 
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tostas, e para dentro da terra se virão muitas la
goas , e todo o terreno alagadiço: ás 7 e hum quar
to tomámos porto: os ventos continuãõ pela proa, 
e nestes dias tem havido trovoadas com chuveiros 
desde o meio dia até ás 3 horas. 

i íV. 

OBSERVATIONES. 

Die 19 Decembris. 

Ad loci latitudinem inveniendam, Altitudo 
vera Musc-e 

Algol . . 
Clara Persei , . 
Prima dat latitudinem 
Secunda 
Tertia . . . 

45° 
} i 
2 2 

18 
18 
18 

7' 
2 2 

2 * 

*9 
l« 

6.'' 
8 

5" 
H 
40 

**\ii 

José Custodio, de Sá e Faria. 
Miguel Ciera. 

João.Bento Python, 

Manoel Antônio de Flores, 
Athanasio Varanda. 
Afonso Pacheco. 

Dia, 20 de Dezembro. 

A's 5* horas dá manhã' partimos- a remos : am
bas as costas vão com mediana barranca, e bosque. 
Encontrámos duas bocas, tomámos a dõ braço occi
dental, que era o mais caudaloso. A ilha he baixa 
com arvores: em a entrada do braço que navegámes 
se deixou huma boca de arroio em a parte occiden
tal , que sahe de huma lagoa, mais adiante em a 
mesma costa ha huma boca larga com huma ilha pe
quena no meio, dfentro tem outras duas bocas, ao la
do direito entrando por ellà-, e huma ao esquerdo-, 
todas são pequenas. Era o braço oriental do rio qua 
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deixámos havia pouca água , e muitos bancos de a-» 
rêa. Ficarão á parte occidental serros cobertos de 
arvores, e pouco desviados da margem: chegámos 
aonde hum delles terminava o seu pé em,o rio, era 
mediano coberto de bosque: a costa oriental era bai
xa. Depois do serro segue a costa occidental do mes
mo modo, e se achou outro serro sobre o rio cora 
pedras na sua margem, e segue a oriental como de 
antes até hum serro, que tem quasi defronte do da 
occidental cora pedras também na sua margem*, po
rém mais altas, que as do outro com covas pela par
te inferior. Passadas estas faz o rio hum recôncavo 
em a parte oriental , e nelle ha huma ilha com hum 
banco de arêa baixa*• com arvores, e em a costa oc
cidental que] he do mesmo modo, ha outro banco 
que sahe de hum banhado d'onde se virão vários ar
roios, e hum banco mediano que antigamente era o 
rio grande (segundo disserão os práticos do Cuya-
ba) defronte no meio do rio ha hum banco de arêa 
coberta de herva pequena: o rio principal, que a-
gora vai pela direita, tem as costas baixas com ar
voredo, e nelle paramos ás. n horas» A*s 2- horas da 
tarde tornámos a caminhar a- remos-: seguião as cos
tas de mediana altura com arvoredo- Achou-se arri-
mada á oriental huma ilha baixa com bosque espes
so, ficou nella depois huma boca de arroio; Chega* 
mos aonde o rio se divide em dois braços, com huraa 
ilha baixa, tomámos o occidental que era maior: as 
costas forão como de antes, e parimos ás 7 horass 
e três quartos-» 
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OBSERVAÇÕES. 

De Thermometros , e Barometros. 

*•„ ,* w „ , ** ,*,.n4*s J R* >oi8 4 \Ceo entre nuvens, */en-A • 11 horas da manhaã Q 2 ? p > +I> V N a 

/oíe Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio dê Flores. 
Miguel Cura. Athanasio Vàtdnda. 
João Bento Ppthott. Afonso Pacheco. 

Dia 21 de Dezembro. 

Sahimos ás c horas da manhã, e passámos o 
•fim da ilha de homem á tarde que he baixa com arvo
redo : as costas estavão cobertas de bosques, o ter
reno da oriental era mais alto que o occidental, po* 
rêm em as crescentes o cobrirá a água. Deitámos em 
a occidental huma boca de arroio , e outra em a op» 
pOsta. Depois achámos huma %ilha de mediana bar
ranca com bosque espesso, e massega. Dividio-se o 
rio em dois braços, o oriental era mais caudaloso.-
Não houve difFerença em as costas , e ás to horas e 
hum quarto tomámos porto. 

Á's duas da tarde partimos, e seguindo as cos
tas de mediana altura com bosque , e massega , achá
mos huraa boca em a parte oriental. Ficou huma 
ilha no meio do rio com bosque, e massega, toma-
mos o braço occidental por maior. Acabada de pas
sar achámos huma boca em a costa oriental, que se 
corresponde com a que dissemos, e forma huma ilha, 
chegámos logo á boca do Paraguay-mini, ou peque
no, se conhece em as duas barrancas que formão, que 
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são medianas, e estão situadas á vista da ilha que S6 
disse estava no meio do rio. A agoa deste Paraguay-
jmini corria contra a do Paraguáy-guaçú ou grande: 
Jsto succede, porque quando çhoye muito emasdilata-
das terras baixas, ou pântanos da parte oriental daquel-* 
le rio desaguão nelle, e sendo mui estreito cobra rapi
dez tal que sobre-puja a do grande; porém em tem-
fio secco pode mais esta, e corre em direcção que 
he he cpmmua. passámos hum arroio em a parte 

priental o qual segundo os práticos vêm das lagoas 
do rio Cheanes. A costa occidental he baixa, e a 
prienfal de mediana barranca ambas cora arvoredos,, 
e em algumas paragens mui baixas- por todas ellas 
sojje a água em as crescentes.. A's 7 horas- e meia„ 
tomámos porto 
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1 OBSERVATIONES. 1 

Die 21 Decembris. 

Ad loci latitudinem inveniendam. Altitudo 
vera Algol , 

Ergo lati tudo loci 

Ad loci longitudinem inveniendam. Noctu ob
servata est emersio priini Satellitis Jovis 
Telescópio catadioptrico digitorum duode-
cim coelo sereno hor. ind. 

Statim observata est altitudo vera Rigel. 48o 

45' 50". -
Inito calculo hor. antecedebat . t. v. 
Tempus ergo observationis verum fuit. . . . 
Per ephem. dela Caille immersio Parisiis este 

debuit t. v. . 
Per Tabulas Cassinianas. . t. v. , . 
Per Tabulas Bradlejanas ad merid. Grenowi-

cens t. v. 

31° 
18 

• 

H» 

I * 

IJ 

17 
17 

17 

**' 
27 

44' 

48 
* 

40 

45 
42 

} l 

z' 
s& 
5 a 

íf 
2t 
2 , 
54 

81 

}9 

José Custodio de Sá e Faria. 
Miguel Ciera. 

João Bento Pi/thon. 

Maneei Antônio de Flores. 
Athanasio Varanda. 
Afonso Pacheco. 

Dia 22 de Dezembro. 

Principiámos a caminhar ás 5/ horas da manhã, 
seguião as costas como se disse em o fim do dia passa
do, edeixámos huma boca de arroio ema parte occi
dental. Depois achámos duas bocas de arroios da 
mesma parte , que se correspondiao, e formavão ilha 
baixa com arvores, mais adiante havia huma boca 
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de arróiò em a mesma parte que vinha pela falda ãe> 
hum serro immediato ao rio, e depois outra de ar
roio, que corria pela falda de outro serro também 
arrumado ao rio. Mais dentro da margem vai a ser
rania, e ambas cobertas de arvoredo. Deixámos a 
boca de huma lagoa á parte occidental que banha 
os pés de dois serros: a terra que depois de passada 
a boca fica entre o rio e a lagoa he baixa , e alaga--; 

'dica. Defronte ém a parte oriental ficou hum arroio 
mui estreito. Achámos dividido o rio era dois bra-
Ços, tomámos o oriental por maior: a ilha he de 
mediana altura com arvores, e tem huma lagoa que 
se communica com o braço occidental. Passámos 
huma boca em a margem oriental, e pouco mais-
adiante outra em a occidental da ilha de que se fal-
lou, com hum banco de arêa em a ponta. Defronte 
em a oriental deixámos outra boca que dentro tem, 
dois braços, que se metem pela terra dentro, e to
dos são arroios era terras baixas. A*s 12 paramos 
Eara que descançasse a j-*ente do penoso trabalho que 

avia tido, por soprarem todos os dias os ventos pe
la proa, e se augmentar a crescente. Sahimos ás 
duas horas e três quartos, e atravessámos para a par
te , oriental que he baixa com arvores. Passámos a 
boca de hum arroio da parte occidental, e fomos, 
caminhando por defronte dos montes que ficavão do. 
mesmo lado. Havia barranca mediana em a parte o-
riental, e a occidental era baixa com arvores. Pas
sámos a boca de huma lagoa nesta costa, e huma 
de arroio em a opposta, e pouco depois huma pe
quena lagoa em a própria. Dividio-se o rio em dois 
braços, tomámos o occidental por maior: a ilha he 

; de mediana barranca com bosque. A costa occiden
tal segue baixa também com arvores. Acabámos de 
passar a ilha, e depois achámos outra pequena com, 

Not. Ultram. V. 7.0 59 
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áfguraas arvores da parte oriental, em a qual hí ter
reno baixo cora bosque. A costa occidental he aqui 
de mediana barranca com arvoredo: encontrámos: 
dividido O rio era dois braços, tomámos o orientai por 
maior, e na çntrada do outro ha pouca água : o ter
reno intreraedio (segundo os práticos do Cuyabá) iae 
ilha de mediana barranca, e arvores, e o próprio a 
costa oriental, ás 7 horas e meia tomámos porto. 

OBSERVAÇÕES. 

De. Thermometros e Barometros. 

[Ao meio dia .. . / * ' Ç»?. \%% en*£ BaVeM» *«•* .̂ C 27P. -i '• rN.O.. 4 O. 

José Custodio de Sá: e Faria. Manoel Antônio de Fkra. 
Miguel Ciera. Athanasio Varanda* 

João. Bento Pj/thon. Afonso. Pacheco. 

Dias 23 de Dezembro» 

Partimos ás 5* horas dâ manhã a remos t e «K 
ífontrámos hum banco de arêa arrumado á cesta ts* 
ítfenral, e outro defronte, por detraz do qual, c p-***-* 
fo de hum bosque de arvores altas fiavia huma pe
quena lagoa. Mais adiante faz o rio hum recôncavo 
em a parte oriental, em cuja ponta ha huma gra-n-
dissima corrente, por aqui perto da margem occi
dental vai hum serro comprido coberto de arvoredo. 
Ficou hum arroio em o recôncavo da parte oriental, 
e mais adiante duas bocas, que formão huma ilha pe
quena.: deixámos outras duas huma defronte deoutra:: 
e da parte oriental parecço de pequena lagoa, cuja' 



agoa negrejava; porém era hum vaso era claríssima ,*í 
a da occidental ainda que ao principio he larga, se 
estreita para dentro por entre os pés de vários serros 
que fkão em esta parte, epaTece hir ajunrar-se com a 
•que deixámos a tarde antes, quetem huma pequena ilha 

• no meio. Mais adiante continua a serrania, e nella 
ha alguns serros limpos de arvores por cima «em-o^ 
cumes , cuja terra, e pedra se vê corada: os de raa-rs, 
e estes pelas suas faldas estão cobertos de espessos 
bosques. Deixámos huma lagoa em a parte orientai, e 
-pouco depois outra pequena era a occidental. Era a 
opposta vimos hum arroio, e depois outra boca -es
treita. Seguem as costas baixas com massega , e ar
vores , e ás io horas e três quartos tomámos por
to : hoje vimos dois ranchos velhos de Payaguaz-. 
A* i hora e meia sahimos, e logo passámos huraa 
boca em a parte orientai, e pouco depois outra que 
com a ultima desta manhã formão duas ilhas. AscoÍ« 
tas-são de pouca altura, e arvores. Ficou huma boca 
em a parte occidental, e depois outra, as quaes se 
correspondem, e formão huma ilha baixa. Dentro 
deste braço ha outra boca, que vai a huma lagoa, a 
que" os práticos do Cuyabá chamão de Manioaí, a 
qual vimos, e he bem grande, rodeada de serrania , 
que entra ao circular da lagOa, e torna a aproximaivse 
ao rio immediatamente por dois serros, que se dis
tinguem dos de unais em serem mais altos, rematan
do em pontas em fôrma de dois pães de assucar, hum 
he mais agudo que outro cobertos ambos de arvo
res , e as suas ütidas rematão em a logoa Manio-
ní, pelo que se chamão os serros de Manioní: 
•encontrámos em a costa orientai huma lagoa, que 
-deságua em o rio por huma boca larga , dentro 
ddla se virão varias mais pequenas em t̂erras ala-
.gadicas: as costas vão baixas com arvores. Passou-se 

59 * 
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a boca de hum rio em acosta oriental, a que cha-; 
márão os práticos de Guyabá Cheanes, he estreito, 
e a sua água trazia muito pouca corrente, defronte 
tem os dois serros de Manioní para marca, o qual, 
segundo disserão os ditos práticos, corre por terras 
baixas , e alagadiças, e he braço do rio dos Porra-

, dos, cuja boca principal está mais adiante: as canoas 
.que vêm de S. Paulo a Cüyabá, entrão pelos Chea
nes, para hir ao dos Porrudos: a costa da parte o-
riental depois segue baixa, e a occidental de media
na altura ambas cora arvores. Paramos ás d horas e 
três quartos. 

OBSERVAÇÕES. 

De Thermometro y e Barometro-.. 

j R. JO27 (Geo- nublado, e 
i C. 21P. }'• f to N.O. 

h' i hora do j R. 1027 £Geo nublado, e chuva-,,yen» 
dia.» 

José Custodio-de Sá- e. Faria. Manoel Antônio de Flores. 
Miguel Ciera. Athanatio Varanda. 

João Bento Pijthon. Afonso Pacheco. 

Dia 24 de Dezembro; 

Sahimos ás 5* horas e hum quarto da manhã 
com vento pela proa, e chuva. A costa occidental 
era de mediana barranca, e arvores, e a orientai 
baixa com massega. Passámos duas bocas em a occi
dental, e hum banco de arêa arrimado a.ella, e de
pois outra boca que cora as duas fórmão,ilhas. Se-
guião ambas as costas de pouca altura, e arvoreia-?. 
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Deixámos huma boca estreita em a parte erien-
< tal. Desde aqui se virão de mais perto os serros de 
Manioní, são estes de pedras, e por cima não es
tão mui povoados de arvores, pois em partes desco
brem as manchas de pedras coradas. Depois destes 
se segue a serrania com as mesmas circunstancias. 

•Passámos duas bocas em a parte oriental, que for
mão ilha baixa com arvores. A's 12 tomámos porto 
para dar descançq á gente mui molestada pelos ven
tos pela proa, os quaes, ainda que não tão forrei*?'., 
nos não tem deixado nestes últimos dias, as chuvas 
se augmentão, e por conseguinte he muita a corrente* 

A's 2 horas e três quartos da tarde sahimos a 
remos. A costa oriental era baixa com arvores, e a 
occidental também com bosque,, porém, mais alta. 
Passámos hum serro pequeno em a costa oriental, 
que chega a fenecer no rio com pedras soltas, pouco 
mais adiante immediato a elle havia huma boca que 
pareceo de lagoa: em a costa occidental vimos ou
tro serro maior, que remata em o rio com pedras 
soltas, e depois seguem outros desta parte pela mar
gem. A costa oriental he baixa com banhados, e la
goas. Chegámos a huma boca que ficou em a costa 
occidental, pareceo de arroio, que se entranhava pe
los serros, e que vinha a sahir a huma lagoa que se 
passou depois, a qual está separada do rio por huma 
tira de terra baixa mui estreita, dentro tem varias 
bocas, que vão pelos serros, seguem estes immediá-
tos ao* rio r e a costa oriental he baixa com arvo
res. Passada a lagoa ha terra baixa era a parte oc
cidental, e em a oriental pequena barranca, deixa* 
mos huma boca nesta, costa que se interna, e ou
tra que torna, a sahir ao rio pouco- mais adiante 
formando huma ilha baixa com massega, e arvo
res , as duas costas seguem do mesmo *nodo, e se 
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tornou a passar por perto de hum serro que «tá so
bre o rio coberto de arvores em a parte Occidental, 
e a serrania deste lado segue adiante com muitos 
«erros altos, e alguns,sem muitas arvores em os cu
mes; porém em as faldas, e lombas da serrania ha 
espesiissimo, bosque. A-s 6 horas e meia tomámos 
porto era o sobredito serro, o qual teni pedras eüx 
k margem do rio. 

OBSERVAÇÕES. 

De Thermometro, e Barometro, 

A'i í d* tarde. J-J*' l°**. ÍChutt vento,N.O. 
1 *-*• 27 i * \ 

José Custodio de Sá e Fatia. Manoel Antônio de Flora, 
Miguel Cura. Athanasio Varanda. 

João Bento Python. Afonso Pacheco. 

Dia 2$ de Dezembro. 

Sahimos ás jr horas e hum quarto da manhã a 
remos. Seguia o serro de pedras em a ribeira do rio, 
•pela < costa occidental, e a oriental era baixa com 
massega, e arvores. Acabado o serro ficou a occi
dental mui baixa de banhado, porém com arvores, 
deixou-se nella huma boca, que pareceo de lagoa, 
entre o banhado, e outra dentro. A oriental he de pou
ca altura com bosque, se passou nella huma boca de 
riacho, e pouco mais adiante outra mui estreita, 
que formão ilha. 

As costas vão de pouca altura cora arvoredo 
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Deixámos huma boca estreita de arroio era a parte oc
cidental , e pouco mais- adiante outra do mesmo 
modo, e ás duas formão ilha. Esta costa he baixa-
eom pequenas arvores: a oriental tem alguma bar
ranca com bosque, deixámos nella huma boca de ar
roio , e outra mais acima. Pouco mais adianre ha hu
ma boca, e dentro delia duas, huma que vai rio a bai
xo ajuntar-se (pode ser) cora as que passámos antes, 
e outra rio acima, que sahe nelle a curto espaço, 
formando huma pequena ilha baixa com massega» 
As costas são baixas com arvoredo, e ás io horas e 
meia paramos para se dizer missa, e descançar a 
gente. 

Partimos á huraa hora e hum quarto da tarde*, 
as duas costas são baixas com arvores. Passámos hu
ma boca estreita era a parte occidental, e dentro se 
virão três, duas rio acima, e huma rio abaixo. De
pois passámos outra da mesma parte,, e as costas vão 
como se tem dito. Deixámos outra boca pequena em 
a oriental, e hum banco de arêa arrimado á occi
dental. Chegámos aonde havia três bocas, e ayistá,-
xnos iram serro largo era o terreno oriental desyiado* 
da margem do rio para dentro, ao qual chamarão* 
os práticos de Cuyahá dos Porrudos nação de índios 
que habitava alli, e de que agora não havia veŝ -r 
tigios. Seguia a serrania de que se fez menção os 
dias passados pela cesta occidental. Das três bocas 
que dissemos ultimamente a? oriental he a do rio 
dos Porrudos, que, trazia huma grande corrente. Se
gundo os ditos práticos tem muita água, e quan
do esti crescido, bastante rapidez para deter as em-
bat-caçóes* corre banhando as faldas do serro do 
mesmo nome, e tem a» suas cabeceiras cm as ser
ras dos Goyazes, e nelle deságua o rio de Cnya-
bàx o qual passa por.este povo, e tem a sua opir 
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gem mais acima em a serra de Cuyabá. Tatfibem, 
he de muita água, e grandíssima corrente quando 
está cheio. A boca do meio das três pareceo de la
goa pequena , e a occidental dellas he a do rio Pa
raguãy , que seguimos. Encontrámos huma boca era 
a parte occidental, que fôrma ilhas com outras que já 
passámos, e outra defronte que parece de lagoa. As 
costas são baixas com arvores, e ás 6 horas e meia, 
paramos em a boca de hum riacho, em a costa occi
dental , toda a tarde temos tido grandíssima chuva, 
e os ventos pela proa não nos deixão. 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores, 
Miguel Cera. Athanatio Varanda. 
João Bento Pijthon. Afonso Pacheco. 

Dia 26 de Dezembro. 

A's 5* horas e hum quarto da manhã partimos, 
e tomando a boca do rio Paraguãy, seguimos por 
elle com menos corrente que os dias passados, por
que a do rio dos Porrudos a augmentava muito. As 
costas são mui baixas com arvoredo pequeno sem 
barranca. A terra da parte occidental se interna des
te modo, e com pântanos até o pé da serrania, que 
vai perto da margem do rio. A oriental he também 
de banhado, que se estende para dentro, e chega ao 
pé do serro de que se fallou hontem á tarde, e fica 
a este lado. Deixámos duas bocas em o mesmo, e 
outra em a occidental. Depois ficou huma em a op
posta , todas são de arroios. Seguem ambas as mar
gens do dito modo: passou--se huma boca de lagoa 
cm a costa occidental com huma ilha pequena, e en
trada. Achámos três bocas, as duas são de lagoas, 
e a mais occidental he a do rio que seguimos: á eu-
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trada da do meio havia varias ilhas pequenas, e maif 
dentro duas maiores, è em a boca da oriental havia 
outra mediana , todas são baixas, com massega, $ 
algumas arvores. Em o braço por onde caminhámof 
achámos huma boca "em a parte oriental, toda está 
bosta he baixa.. A occidental he pouco mais alta, e 
ambas com arvores pequenas. Deixámos outra boca 
estreita em a orieijtal^ e huma em a occidental. Aqui 
he esta costa de barranca pequena com arvores, e a 
oriental baixa de banhado, depois cresce esta algu
ma cousa, e"em a opposta vai a serra perto do rio, 
que he bem alta com serros cujos -pés chegão á mar
gem com pedras era água. Paramos em hum delles 
ás 11 horas para ouvir missa, e descançar. 

A' huma hora e três quartos partimos , e pas
sámos a boca de huma lagoa grande, que segundo 
os práticos de Guyabá se chama de Oràcaraz, na • 
çab de índios, que agora não se sabe se permane
cem. A parte occidental depois de passar a boca "da 
dita lagoa em ella, he baixa de banhado por perto da 
margem do rio, e a oriental como antes. Passarão-
se varias bocas pequenas de lagoas também peque
nas, e ilhas baixas por hum, e outro lado, era ter
renos baixos, e alagadiços. Desde o serro onde pa
ramos ao meio dia sè aparta alguma cousa o rio da 
serrania, e o terreno intermédio he de banhado. Se
guem ambas as costas baixas com arvores j ás 6 ho
ras e meia tomámos porto. 

Not. Ültram. V 7." 60 
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OÍSERVAÇOES; 

P< Thermometro , e Barometro. 

A*s, a da fc»<Je .•< £ ' J , 'H . >Nuvtfos, ç çajip^ 

1 ti. 27/* » • • \ 

.José- Çu}S\odi» de Sá e Umjíçs. ',,. Wapael 4>*¥<*ia de FhrtK 
Miguel Cifra. Atkajiasio Varanda, 
JoãS Ben^o Pvthon. Afonso Pacheco. 

Dia 27 de Dezembro. 

Sahiraof*- ás f horas e num quarto da maflhJH 
-4 fossa occidental he de pantanp até os sensos d-* 
serrania , qüe vai pouco apartada do fio. A oriewal 
he baixa, e ambas com algumas arvores.. n̂c«?i?t*raV 
•©OS era a ultima huma boca de-riacho, e depois se-
gtje «de banhado. A oc-çideatal lie de barça»», mer 
diana- cpj-n arvorçd*-**, Passamos, a boca de hum ar
robo em a. orieaíat eh,eia de henv»x f outra que be 
$fc lAgoa pçquena> Defronte ficou hu**oa em a, ocei-
dental. Torna o rio para a serrania, daquat ha aqui 
lií*,n\, serrq q-qe chega çom o seu pé ao rio com pe
dras soltas em a margem, pouco rpais adiante b* 
duas bocas nesta costa que depois do serro he baixa, 
com massega , arvores,, e pântano, do qual sahem as 
d-itas bocas. A oriental he de pouca altura com ar
voredo. A*s to horas e hum quarto paramos para se 
dizer missa, e dar descanço aos remadores, conti
nua©, as chuvas, e ventos pela proa, e o rio cresce. 

A's 12 horas e três quartos, tornámos a carai-
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«fiar a remos, vão as costas balsas, e a ífrraríia 
perto do rio. Encontrou-se huma bcca^láVgá ím a 
costa occidental, que .jrazia. a cojren.te^paraiJG»ir|., 
e se divisou dentro, huma, grande lagoa cercada Me 
serrania, a qual chamão" -ti' p^ãriccs do Cuyabá a ç -
goa Yaybá, ou de água mala, cuj-a boca principlrl 
he a mais occidental das duas que passamos pqja 
•manhã 
serrai 
berta 
íJüTf-t ÍSgW pcqtféná. 'fyçf&K fte pfsW a fruta* «fia 
lago» Yaybá segue o rio muito esifeito CORT ba-stan-
te corrente por entre banhados. Passá-móè em a o-
riental huirlâ bbèâr de arroio, e dçp^s rjtYrfa ê to a 
mesma parte , que são de hum braço estreito, que 
torna ajuntar-sé crjtrf o" rio riíais' sr-éima , e por elle 
transirão as canoas do Cuyabá, quando íão a bus
car A bttcá do riò jáiirtf para fafr â Maio G-rosso. 
A Hlla que fórirta o dito bráçO cerrr o rio piinúi-Jaf, 
SC òha-hia à Ilha Comprida', "he baiiá coni arvbi-ê-S, 
è sé âfága em' as crescente?. Passámos *htímá" fa-gtía 
Cm parte oriental , que' tinha íhímá pequena1 ilha" no 
meio, e seguia para baixo. Em á occidohtáí defron
te sé' virão outras pequenas lagoas todas com' botas 

*ao rio, poüCO' mais adiante havia outra* lagrjá em a 
parte oriental, onera a ffiesihá que pas'sárne's' <pjè coH-
tinuava, seguem os pãntàHòs', è ar̂ VOrédo' por1 dét?-
tfo, deixámos hütria lagoa évti a rjárrè' ócéitiêrítáf afie 
chept aò pé de hum serio alto. Desde òs* que se pas-
***âtaò ao meio dia até e^tè, faz' a serrania hirrrtà Que
brada com. lombas pouco altas; pereiri cobertas <íe 

farVíires como os serros. Depois pa^sátnds pendido di-
ro -sèYrá cjuè hé comprido, á cujo pé lia' mirfr gYárícfe 
banhado 'dom la^rJhs; As costas segiiehi baixas còrh 
arvoredo, e sem banhado. Vão os serros immVdíárÒs 

60 * 
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ao rio, e as costas como antes, Ás 6 horas e três 
quartos paramos* . <rj 0 

mmm 

OBSERVAÇÕES. 

De Barometro e Thermometro-* 
' i :i -. • 

A*s 2. horas da tixàtÀ r' ' ». ,t 4 >Ge*Oeni« ouveria. 
i "-* 2 7 r * >. • * j 

José Custodio- de Sá Faria. Manoel Antônio dse Flores* 
. Miguel Cera. Athanasio Varanda. 

João Bento Ptjthon. Afonso Pacheco,, 

Dia 28 de Dezembro.. 

Partimos ás 5" horas dia manha, seguem as cos
tas baixas de banhados., a serrania da occidemal 
vai perto do rio,, porém depois se inf-eraa deixando 
hum grandíssimo espaço com lagoas y e pântanos- A 
oriental he assim, em quanto alcança a vista, e se
gundo os práticos de Cuyabá se estende **o ou 40 Ie
goas terra a dentro do mesmo modo- Passámos hu
ma boca de lagoa em a- parte oriental, e duas na 
occidental, a mais adiante destas ultimas o he de hu
ma lagoa a que chamarão os práticos ditos Ube
raba. O rio vai sempre estreito, de espaço a espaço 
emas margens tem bosque sem novidade em as costas-, 
paramos ás 10 horas* e três quartos para se dizer 
missa , e desçançar. 

A**- huma hora e meia da tarde sahimos, forão 
as costas baixas cora algum arvoredo. O rio vai al
guma cousar mais largo , ás 6 horas e três quartos 
paramos. 
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OBSERVATIONES. 

Ad loci latitudinem inveniendam. 

Die 28 Decetnbris. '•••"'• • 

Altitudo vera Aldebaran 
Dat latitudinem. 

5*V 

n 
2»' 
14 

jo-'' 
$9 

*• Ad loci longitudinem inveniendam.' , 

Nocte hac ipsa observata est imm. primi Sa-
tel. "XC Telescópio, 17 pedum hor. ind . . . 

Telescópio Catadioptrico supra descripto „ , 

Statim observatx sunt b-e 
Stellarum altitudines verae 
Syrii post transitiíp. m. 

Procyon.i-1 post transitrí p. m. 
Çapitis Pollucis põfJt. t. p. m. 
Caudae Leonis ante adveotií 

ad m. . . . 
Spicae Virgínia aute adv. 

ad m. . . . . 

Calculo inito ad omnes hasce altitudines de-
preher-sú fuit horologiú antece^sisse t. v.. 

Ergo tempus verum obseryationum fuit ..- < 

Per Ephemerides supra citatas Parisiis immçr-
sio esse debuit. . . . . . t. v. 

Per Tabulas Cassinianas . . . . ' . t. r. 
Per Tabulas Brádlejanàs ad merid. Grenoávi-

censem. . . . . . . .. t. v. 

*8° 
42 
28 

S* 

49 

9' 
24 
2J 

«. 

5-4 

co'r 
20 

S-O* 

j,Q 

2 0 

rj» 
15 

• 5 
»s 

15 

16 

19 
19 

19. 

i9 ! 57 
4Q 12 

45 
47 
5"1 

57 

7 
i2 
Í-" 

já 

2.1 

to 
4» 

$ • 

»9 

8. 

J5 
2 2 

J7 

o 
2Ji 

48-. 

De Thermometro, e Barometro. 

»»Ceo sereno vento S.E.. A*s 2 horas da tarde.-̂  ~' ' 9, 4 C. 27P. ••»* . 

^OÍC Custodio de Sá\ e Faria. 
. M i?jut CifMt. 
João. Bento-. PytAank. 

ManotT Antohh ie Flores.. 
Aihanasio Varanda. 
Afonso Pacheco. 
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Dia 29 de Dezembro. 

A*s £ da manha nos largámos: as costas vã* 
éera di-üerença poi* muito tempo sempre -~* *•!*--•* •* cotn 
|>0*-)qúefi, è iem al-gumas paragens p^t*mos em as' 
margens dò rio. Este segue com a meámâ- tergtfrâ 
|üê a tarde ahtes, passámos a boca do braço de que 
se fallou o día 27" deste mêz peta farde, ó" terrena 
de ambas! as costas he alagadiço ás u heras parar
mos. A' l hora e trtís quartos da tarde sahimos, 
as Costas côntinüão como esta m'â'rtM. Paséáfllús r\\x-
jína boca em a parte orifental, que he de hum* Ittgfea 
que se deixou depois erti o mestrio lado terra- â dert-
t ro . dêffonte em a occidemal havia outra lágoà des
fiada da raargeme^ as costas vão sem novidade-, paf-
ramos ás 8 e meia por buscar terra secca. 

J^sé Custodio de Sá e Pari:,. M\wet Antônio de^FloVes. 
Migutl Cera. Athanasid Varanda. 

João Bento Pithen. Afonso Pacheco.. 

. tt « _, 

V Día 30 dè Dezembro; 

Largámo-nos ás 5; horas* da manhã, smbas as 
tjnárgens vão mui baixas, se alagâo nas crescentes, 
ê s-obes» segundo^ as mí*rcas mais altas,, que se vèrt. 
nos troncos d**rs arvores seis palmos -retma do ní
vel da água, em o estado em que está hoje. Acha* 
se bosques, e arvores soltas, vesííadas de massega, 
eenreda^cíeiras por ambas as margens, só fâltão quando 
ha alg,um espaço de banhado, que então se retirão os 
bosques para dentro circund.3n.l0-0, porém se care
ce huma. margem delles, os tem a sua oppõsfá, e as
sim nunca falrà lenha, seguem as-costas sem no-vi-

http://circund.3n.l0-0
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dade,* i s i choras,paj*-í-rms para. dar desanco é gçn-? 
te, A' buraá e três quartos QA tarde partimos, o rio 
segue estreito»' as costas iguaes-de terreno baixo ala
gadiço, e bosques sem acuar cousa, notável, navega,*» 
mos aíç ás 6 horasque tomámo!? • porto. 

OESERVATIQNES. 

Die- jo Decembris. 

n:v 

-.ad'-

Ad loci. latitudinem inveniendam. 

. v Algol. . 

v 

Altitudo vera 
Claras Persei 
CapcJJa:. . . . . 
Prima dali latitudinem» 
Secunda. 
Tertia 

2(5 
l 7 
17 
17 

» 
54 
2*4 
2} 
22. 

41 *r 
i(S 

i 
12: 

8-
5Í 

Ce Barometro e Thermometro. 

. . . f R, í o jo ~) Cèo ent?re nu-v-en»», veri--

J W Custodio- de Sá e Faria. 
Miguel Cierat 

João Bento Pithon. 

Manoel Antônio de FloreK. 
Athanasio Varanda. 
Alonfo Pacheco. 

\ 
Dia 3.1 de Pe*4crt-*br,o-, 

Partiraps ás $ horas da manha. Â  parte orientai 
do rio de traz* de huma fileira de arvores *, qye ha 
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ha*sua rrnargem se vio hum estendidissirrio terreno, 
mui plano, e baixo, que he!alagadiço em as crês-
centes com pequenos bosques de lanço em lanço,não 
ha'mais novidade, e paramos fás 11 hora***, 

Sahimos á huma e meia da tarde, ô rio segtie 
Como JcA.dito, e ambas, as CQ§tas ,,mujj*<aixas cora 
árvores. Deixámos huma boca era a costí oriental, 
que vinha de varias lagoas que se virão naquelle ter
reno , depois achámos outra em a occidental, que 
(ambem vinha de lagoas: as costas, e o interior hè 
•pnui baixo com arvoredos em as margens do rio, e 
para dentro4»a-bosques espalhados.. A's 6 Jipraj^ é 
tneia tomámos porto. Seguem os ventos pela pro| 
sem descançar, e estes dias tem molestado muito os 
mosquitos, particularmente . hoje ha sido tal a mul
tidão delles, que não =. da vão lugar a outras occupa-
çÕes, que a precisa • de sacodi-los. A gente- occupa-
da no remo padece muito pela necessidade que tem 
das duas mãos para o trabalho. Ainda que os dias 
passados tem sido o rio estreito com voltas mui per
to humas de outras^ hoje tem'seguido mais largo, e 
com mais distancia entre ellas sem tanto banhado, 
e o bosque de huma e outra parte foi seguido 

OBSERVAÇÕES. 

De Barometro e Thermometro. 

A's 5 da tarde. ,< n' „ 2 , yNuvens, vento. 1 C. 27P. 41. f 
--A 

U-á-l 

Joié Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores. 
Miguel Cura. Athqnaxio Varanda} 
João Bento Pythòit, Afonso Pacheco. - l -
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ANNO DÈ I754. 

Dia i.° de Janeiro. 

Havehdo-se reconhecido algumas enfermidades, 
em a gente das canoas de Cuyabá que nos guia vão, 
se determinou enviar huma ligeira para que viesse, a 
gente, das que estavão em a boca do Jaurú esperando-
nos, e também para que seguisse a<. Mato Grosso 
com huma carta do Commissario de S. M. F. para 
aquelle Capitão General, com a noticia da nossa 
immediação, partio a canoa ás 4 horas, e nós ás 5-
horas e hum quarto da manhã. Forão as costas bai
xas com arvores em as margens, e em 0 interior ba
nhado limpo com tal qual bosque. Aqui se petdso 
de vista a serrania, ou cordilheira da costa occi
dental a qual principiou defronte da boca do rio 
Embotetey, e a chamámos Serra- de S. Fernando: 
Deixámos huma boca"de arroio em a cesta oriental, 
e mais adiante varias lagoas em o interior dos terre
nos de ambas as ribeiras do rio, paramos ás 10 ho
ras e três quartos. Sahimos á huma hora e meia da 
tarde, as costas seguem sem novidade, e o interioc 
o mesmo. Avistárão-se pela proa os serros, e serra
nia , que segundo os práticos do Cuyabá estão na 
costa oriental do Rio Paraguãy, que seguimos, e 
perto da boca do Jaurú. Deixámos três bocas de la
goas , e banhados em a costa oriental; e em o ter
reno interior da occidental, também as ha; ao por-se 
o sol, houve huma pequena trovoada com vento fa
vorável, porém durou pouco, e paramos ás 7 horas 
e meia. 

Not. Ultram. V. 7.0 61 
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A's 

OBSERVAÇÕES* 

De Barometro, 

2 horas da tarde • U 

S Thermometro. 

l02i } Nublado, Calma, 

-

Jesf Custódio?de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores-, 
ítriguel Ciera. Athanasio Varando. 
João Mérito* Pyihon. Afonso Pacheco* 

Dia X de Janeiro. 

Partimos ás $ horas e hum quarto datnanM Ifo» 
vendo precedido a noite tormentosa,, e-çom verto rb***e, 
e chova-, porem a esta hora estava tudosereno,, Deixas-
inos huraa boca de lagoa que se vio era a costa «*•» 
cidental, seguirão as costas baixas cora arvores, e 
pte dentro massega, era banhados. Vi«-se a seFra di 
que se fatiou a tarde antes. Em o interior do terreno 
•Bcdidencal' perto da margem do rio fieáréo alguiRa* 
lagoas, e huraa boca dellas fxbr onde desaguavaoao 
»©,. encontrámos outra boca em a occidental que pa» 
iteeo de- riacho. As costas vão sem novidade, para
mos á huma hora e hum quairto, por achar terra 
secca. A's -*• horas ehum quarto da tarde partimos» as 
costas forão como esta manhã,, encontrámos huma boca 
deríagoa em a parte oriental.^ e huma pequena ilha 
•crimada á occidental, po*? detnaz deüa enstrava hut» 
arroio entee bosque, e banhados a que pozemos o 
nome da Cruz , porque achámos huma posta por si
gnal da canoa, que hia adiante. Também deixámos 
huma boca em a parte oriental, que vinha de lagoas 
que ha em todo aqueile terreno y que he de betado, 
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*s**?gil-snl' as costas bakías com ètfofesy* e í§ J horas 
tomámos porto. 

OB5ERVAÇC ES. 

De Barometros, e Thermometros, 

ÂS 2 da tarde .< r.' _ , > Nuvens, calma. 

José Custodio de'SU'Faria. ' Manoel 'Antônio Se ~Flei'ef. 
M-i§Mti Ctera-. r. .. -. A*hatutí*a. Vaaaada, 

João Bento Pjlhon, Afonso Pacheco. 

Dia 3 de Janeiro» 

Sahimos ás5 har*s ehura quarto da manhã,, 
com vento fresco do .N.E., que pelas voltas.do rio 
erá favorável em aquella paragem, e grande chi***** > 
caminhámos á vela até ás 6 horas e meia» que pela 
volta do rio foi o vento pela proa , paramos conti
nuando a chuva: as costas tem sido o mais de ba
nhado, e algumas arvores separadas. Partimos ás 8 
horas e três quartos, ficou huma. lagoa , em a .costa 
©fiéntal, e raats adiante outra. Fassámos erna dita hu
ma boca, que tmia bastante água", e 'mui'turva , to-** 
das ttes erão de banhados, e lagoas. A oceidentar 
era assim com arvores, se'vffi vendo a senta Jmais 
rmrhediata-, pará-mós á huma hora. ''•*'• ° ,' 

A*» 5 horas e quarto da tarde, nos1 largámos, 
seguindo ambos, os lados do rio eomopefà manhã'; 
-fchámos maiores espaços de banhado sem arvoresy 
cfíie òs dias antecedentes. O rio faz voltas mais en
contradas1 que -as passadas. Deixámos htffna boca de 

t i 1 •*'- . 
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lagoa em a costa oriental, e sem mais novidade to
mámos porto ás 7 horas e três quartos. 

OBSERVATIONES. 

< • ' ' 

Ad loci latitudinem inveniendam. 

Altitudo vera Capeit-e. . . . » . 27* 21' 44" 
Dat Latitudinem. . . . ,. 16 $.$ 4, 

De Barometro e Thermometroi. 

A*s o horas da. ma-- f R. 102a "1 ~ , 
nhá. ( c . 26P.6.i.f j C e ° c l l u r o s o -

José Custodio de Sá e Faria, Manoel' Antônio dt Floreh.. 
Miguel Cura. Athanasio Varanda. 

Joio. Bento. Pj/thonK Afonso- Pacheco, ' 

Dia 4 dè JaneirOi.. 

A's *r horas da manha partimos , ambas as cos
tas vão com muitos pântanos, e o rio com voltas 
mui encontradas,, e se vai vendo mais larga a serra
nia de que. se tem fallado.. Deixámos huma lagoa em, 
a costa occidental com- duas- bocas, ao rio, em a 0-
riental deixámos outra boca de riacho,, e paramos 
á huma e hum quarto* Sahimos ás. 3 horas e três 
quartos da tarde y seguem os banhados com bosques 
por ambas as ribeiras. O rio cresce muito-; apenas se 
acha sitio onde parar, que não tenha água.. Falta*» 
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dois ou três' palmos, para que chegue ás marcas, 
mais altas das. crescentes, que ha em os troncos das 
arvores. A corrente se augmenta, e os ventos soprão 
pela proa: o calor hè grande, tudo o que com a 
multidão de insectos picantes de dia, e de noute, fa
zem a viagem molestissima, tomámos porto ás 7 
horas e meia, defronte de huma ilha que está ani
mada á costa oriental. 

OBSERVATIONES. 

' •' i De Barometro, et Thormometroi tvv- .. 

A s y d* tarde, i J*' ' P * ^ ! Vento a \_C. 24P-4*.§ j 

i José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores* 
Miguel Cera. Athanasio Varanda. 
João Bento Pt/íhom. v Afonso Pacheco. 

Día f de Janeiro.. 

Esta madrugada ás 2 horas chegou huma ca
noa da boca do Rio Jaurú com i<r homens, para re
forçar as que vinlilo comnosco, trazia 12 horas de 
viagem, e a que a este fim foi, chegou ás u da ma
chado dia 4, e seguio a Mato Grosso. 

Partimos ás 5- da manhã. A ilha.de que se fal
tou ao fim do dia passado he baixa , e estava alaga
da sem arvoredo. Tomámos o braço occideiital por 
maior, ás to horas e hum quarto, par-ámos» A' huma 
hora e hum quarto, partimosrseguindo a terra de. 
huraa, e outra parte alagada , sempre com massegaj, 
q arvores altas, deixámos huma ilha dan mesma iiiia-
neira animada á costa occidental, depois huma bos-

http://ilha.de
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ca «ni a mesma parte. Ficarão varias ée írroios pe
quenos em a oriental, e $s 7 paramos em hum pe
daço de terra, que ainda que não tinha água era 
barro solto. 

OBSERVATIONES. 

Ad loci latitudinem inveniendam. 

I Altitudo vera AJ-gol . -$° 11' 42" 
Dat latitudinem. 16 49 6 

De Barometro, c Thermometro. 

A ' l hora do dia, Í C . 27P. $ > . § | 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Floreí. 
Miguel Cera. Athanasio Varanda. 
João Bento Pt/thon. Afonso Patneco. 

Día 6 de Janeiro. 

Informados dos práticos de Cuyabá, de que es-
ravamos perro da boca do rio Jaurú, e que já até 
aquella paragem não havia com que equivocar-se, 
senão seguir o rio Paraguãy, se determinou enviar 
as canoas com a de guerra adiante, para que o offi-
cial commandante dellas dispozesse o sitio para 
coílocar o marco, inteirado das circunstancias, que 
devia ter pelo tratado, e instrucções. Assir» mesmo 
para fazer conduzir, e ajumar pedra, e arêa, para o 
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seu fundamento , e formar ranchos para a gente. 
Partimos ás 5* horas e três cpaírtos da manhã de

pois de haver despedido as canoas. Seguem os ba
nhados até o pé da serra, que já se vai vendo mais 
perto. Deij-áwos duas bocas em a parte occideRtal, 
não houve mais novidade era as costas, e paramos 
ás 10 horas e três quartos para se dizer missa, e des-
canço á gente. Sahimos á huma hora e hum quarto 
da tarde. Seguem as costas baixas porém não alaga
das oomo os dias passados. Deixamos huma ilha 
baixa com arvores arrimada á parte Oriental,, depois 
Se deixou hum serro da serrania desta paíire, perto 
da margem do rio, e pouco depois outro era a occi
dental , mais perto da margem que aquelle: está mui 
povoado de arvores, e lhe chamão es práticos do 
Cuyabá o Serro da Melgneira, porque se- acha nelle 
muito mel de abelhas silvestres, que o Fabricão em 
as arvores. A serrrania da parte oriental segue por 
muita distancia adiante alguma cousa apartada da 
margem. Os terrenos de huma , e outra parte, des
de o rio aos serros ditos sã© baixos, e aíagadiços, 
aqui se virão três serros. Deixámos huma boca de 
riacho em a margem oriental, e outra em a mesma 
costa , que r**a*zia pouca corrente para fora, e pouco 
depois se vio outra que tinha a água parada. De
fronte em a occidental acabou a terra secca, com 
huma ponta de terra alta com bosque, e segue hum 
banhado cora algumas arvores, em o-qual vimos líu* 
ma boca estreita. Passámos aqui perto' de hum serro-
comprido, que está em a parte occidental. Tomámos 
porto nesta costa ás 7 horas. 
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j OBSERVATIONES. 

I Die 6. 

Ad loci longitudincm inveniendam. 

Noctu observata est immersio primi Satellitis 
Jovis Telescópio catadioptrico horol. ind 

Statirn observata est altitu
do a. Orionis 

b. Orionis. 
Reguli. 

58o 

58 
,9 

9' 
11 

55 

1 0 " 

Corrigantur hce altitudines errore instrumenti 
Subtractivo 5' 10" ac refractione 

Calculo inito per omnes hasce altitudines ho
rol. antu. t. v. 

Itaque observationis tempus verum fuit. 
Per Ephemerides supracitatas debuit esse imra. 

Paris t. v. . 
Per Tabulas Cassinianas 
Per Bradlejanas ad Merid. Grenouv. 

Xih 

11 

•5 
*S 
15 

* • * • - * • . - 1 

1 
52' 

2 

50 

S5 
50 
59 

i6" 

57 
0 

0 

28 
55 

Ad loci latitudinem inveniendam. 

Altitudo vera Procyonis . . 
Ergo erat locus sub latitudine. 

6 7 o 21 ' 4 1 " 
16 44 16 

De Barometro e Thermometro. 

A" 1 hora e meia ÇR. 1028 ~> Ceo entre nuvens , vento 
da tarde \C. 27P. 4 I . 7 J N.O 

José Custodio de Sá e Faria;. 
Miguel Cera. 

João Bento Pithon. 

Manoel Antônio de Flores. 
Athanasio Varanda. 
Afonso Pacheco. 



— 489 — 

Dia 7 de Janeiro. 

Sahimos ás jf horas e hum quarto da manhã,' 
depois de haver passado a noite sem dormir pela 
multidão de mosquitos. Seguem as costas como a 
tarde passada. Deixámos huma ilha pequena alaga
diça, arrimada á parte occidental; e detraz delia en
trava hum arroio que hia pelo pé do serro, que 
honrem á tarde se hia deixando neste lado, e sè 
communica com aquelle de que se fallou também. 
Seguem-se as costas sem novidade, Deixárão-se duas 
bocas em a costa oriental que erão de arroios. Segue 
a serra desta parte alguma cousa apartada do riò. 
Passámos depois huma boca de arroio em a costa oc
cidental , e logo se principiou a passar huma lomba 
larga em a -oriental não mui longe da margem , toda 
coberta de arvores. Também o estão as costas, e 
seccas, o rio vai por aqui mais largo: encontrámos 
huma ilha baixa com bosque, que estava no meio 
do rio. Tomámos o braço occidental que era ò 
maior. Ao mesmo tempo acabámos de passar a ilha, 
e feneceu a lomba larga sobredita. Passámos huma 
boca de arroio em a costa occidental ambas vão 
aqui mais altas com barrancas pequenas povoadaŝ  
de arvores, ás 12 horas ehum quarto tomámos porto. 

Sahimos ás 2 horas da tarde, com trovoada de 
chuva, pouco vento, e alguns trovões, Deixámos hu
ma boca em a parte oriental, e pouco mais adiante 
achámos pouca água perto desta costa , o canal está 
animado á occidental, depois segue em a margem 
opposta hum serro comprido , coberto de arvores 
com pedras a seu pé, que chegão ao rio. 

A costa occidental he baixa com bosque, e ain
da que parece que he terra secca, não he mais que 

Not. Ultram. V 7." 02 
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huma tira estreita ao comprimento do rio, e por de
traz delia ha lagoas, e pântanos». Aqui vai o rio lar
go. Deixámos huraa boca com água parada era a di
ta cpsrta, e segue a s-eftro da Ofiént-al sobueco rio co-
herta de asvores- Passp-u--se outra boca era a ocei-, 
4ental, defronte da qual em. o. serro> da oriental se vê 
liU-tt*̂  mancba de terra , e pedras escuras sem arvo«-
ies, pelo qu-e lhe chamão os práticos de Cuyabá y 
Sejro Pelado, ou Morro escalvado. Este segue adia»-. 
te sempre sobre o rio com arvoredo, e a eosta OCCK 
d.eatal he baixa também cora. bosque, e alagada». 
Pouco depois se retira o serro para dentuo ham pou
co,,, e desde elle se avança hum. banhado até o rio„ 
Depois delle segue a costa oriental baixi com a«o-. 
reç,, e deixámos nella huma boca que. parec* vai a. 
sa^ir ap dito banhado; pouco mais adiante ha hasna 
ponta de terra alta cora bosque. Dividjo-seo rio em, 
dois braços, o orie*>tal he mais caudaloso: a ilha he. 
baixa cora arvores altas , porém não grossas: tem na 
ponta d-e- baixo hum» boca estreita. A costa occideo-. 
taj segue- baixa; cora. arvores,, e he o próprio em 
quanto alcança a vista desde o mais alto das aitvOK 
rçs. A. ilha tem outra boca em. a poata de cima, que 
se cpmmunica com a que dissemos era a costa ocei». 
d-snçal: dentüo do braço desta parte ha hum banco 
dg afê^ grande, era huraa ponta pouco mais adianto 
v-knos huma boca larga era a costa oriental, por en
tre banhados, se vai a unir com a penukima, que 
se passou desta parte , e nella sahe hum riacho- que 
vera das lombas, ás 6 horas e meia tomámos posGO. 
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OBStíkVATlONES. 

immm 

Ad loci' latitudinem inveniendam. 
r» 

Altitudo (vera ^ Persei 

E. Persei 
Aldebaran 
Alciones , . . , . 
Prima dat latitudinem 
Secunda 
Tenia . . , . . . 
Quarta. 

4* 

$4 
57 
49 
16 
ió 
•6 

16 

12 

2 

19 
59 
39 
40 
4i 
4i 

i M 

44 
21 
• I * 

4 4 ; 

I * 
40 

A's 2 boras 
tarde 

De Barometro, é Thenitométrõ. 

{/•»" o 1 1 >0eo chuvoso, vento N.E. U 271. 4» 5 j 

J W Custodio de Sá e Faria. 
Miguel Cera. 

João Bento Pijthon. 

Manoel Antônio de Flores. 
Athanasio Varanda.^ 
Afonso Pt checo. 

Dia 8 de Janeiro. 
1 

A's ç horas e hum quarto da manhã partimos, 
hião as costas baixas com arvores. Deixámos doas 
bocas huma em a costa oriental , e outra em a 
occidental, ambas de áfl-oios. Ficou huma ilha pe
quena , e baixa arrimada á parte occidental. Se
guem' as ribeiras baixas com arvores, paramos ás n 
horas e meia. 

Sahimos ás 2 horas e hum quarto da tarde, as 
62 * 
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costas seguem como fica dito, ficarão, três ilhas as 
da parte occidental são baixas com arvores» Nesta 
costa terra a dentro se virão humas lombas com ar
vores, a que chamão os viageiros Portuguezes redur 
ctos era os quaes parão, quando transitão com as 
canoas petos pântanos em tempo das-crescentes. EIT*; 
a costa oriental ficou huma boca estreita, e se en
controu logo neüa hum serro comprido, que ao rio 
com, o seu pé onde tem pedras, e todo elle está co
berto de arvores. Passado este segue esta costa com 
barranca pequena, que também tem arvoredo, até-
que se acha huraa boca estreita . depois segue baixa 
com arvores. A occidental segue deste modo, e as 
lombazitas desta parte se perderão de vista. Achá
mos huma ilha no meio do rio.,, tomámos pelo bra
ço oriental que era o mais caudaloso, e paramos de
fronte desta ilha ás 7 horas. 

OBSERVAÇÕES. 

De Barometro ,. e Thermometro, 

A.'* 1 da t-arde J R* , 0 2 8 vNub.ado vento N.tt-
A s ' d a t a r d e - - • • • * < • & 27?- 4 Í . | c i o . 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores*. 
Miguel' Ciera, Athanasio Varanda. 
João Bento Python. Afonso Pacheco. 

' Dia 9 de Janeiro.. 

Sahimos ás 5", horas e hum quarto da manha,, 
e havendo deixado a ilha que era baixa, hião as cos
tas deste modo com arvores. Depois se costeou. huma 
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serro comprido com barranca sobre o rio de terra 
côrada em a parte oriental. A opposta he bai
xa sem arvores-, porém com massega alta, aca
bado o serro em a orientar se passarão três boccas, 
que parecem de banhados, porque logo a costa hé 
baixa, alagada : a serrania vai por dentro não lon
ge do rio. Deixou-se huma boca em a costa occiden
tal, e depois outra que se communica com ella for
mando ilha comprida, baixa, e com arvores. A 
oriental he baixa, deixámos arrimada a ella'huma-
ilha também baixa, e por detraz vai sobre o rio 
hum serro comprido coberto de arvores. Passámos 
huma boca em a pane occidental, e depois outra na 
mesma, em a opposta está o serro comprido que se
gue. Passado este faz huma quebrada, e detraz ha 
hum serro mais alto:. logo torna a sahir outro serro 
mais baixo pela margem do rio. A costa occidental 
hé baixa com bosque. Em a oriental ficarão duas 
bocas, que formão huraa ilha. haixa, na qual para
mos ás io horas. 

Partimos ás r2 e três quartos, e acabada de 
passar a ilha seguia a costa oriental com o- serro co
berto de arvoredo, compridoy e de igual altura por 
grande espaço. A occidental. he baixa com arvores. 
Deixámos huma ilha arrimada a ella que lambeio he 
baixa, e com bosque. Segue o serro em a oriental,, e a oc
cidental vai baixa com arvoredo. Encontrámos huma 
ilha que divide o rio em dois braços, o occidental era o 
mais caudaloso: a ilha he baixa alagada; porém-
com arvores; Em a costa orientai por detraz da- ilha 
vai o-serro comprido coberto! de bosque, e a> occi
dental he baixa. A's choras emeia da tarde, che
gámos onde estavão as canoas do Cuyabá esperando-
nos defronte da ilha, e serro dito alojados em a cos
ta occidental. do ria Paraguãy r e huma boca que-
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•sella «è via mais àdtante, disse o oíScial, epraticoe 
de Cuyabá, que era do rio Jaurú. 

.-.*• 

OBSERVATIONES. 

Ad loci latitudinem inveniendam. L 

"Pfope ostium'Pluminis Jaurú in loco, ubi Mar-
moreus Limes pesitus est, observata est altitu
do vera Algol, . . ii° f& 2}'' 

Clara: Persei. . . 24 j8 10 
Prima dat latitudinem. . 16 24 2$ 
Secunda. 16 24 14 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores.. . 
Miguel Cura. Athanasio Varanda: 
João Bento Pj/thon. Aloetso Pacheco. 

riUÍ: '-""J 

ESTAÇSO EM A BOCA DO RIO JAURU\ 

Conclusão da demarcação sobre o rio Paraguãy, 
pelo extremo septentrional da linha de divisão, 
e retirada idas partidas á Cidade da Jlssum-
pçao do Paraguãy* 

Havendo trazido a demarcação até este sírio on
de 9e devia collocar o marco de mármore, que rra-
ziaraos, foi preciso reconhecc-lo*, e assim no dia io
de Janeiro pela manhã fomos era huma cano» os 
dob commirssairios, e co-nnog*rafo&, com o ofRcial 
que havia vindo de Cuyabá, e navegando rio acima 
pek) Paragaay, a curto espaço chegámos a huma 
boca de riacho tapadg cora herva, a qual disse-*;.© 
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<5F prsírtros. de Coyabá, e Mato Grosso, que era a 
boca amiga do Jaufú, que mais acim-s estava a que 
servia a-CT-ualmente pa-ra desagwar o dito rio no db* 
Par**-g*na-*í: passámíos'adiauMe, e enrrám-Os por ella, e 
pelo irio Jaurú até duas kgoas- paia» denrtro aonde- a-
cháraos a gente que conservava humas v-fccas, qtre 
h»via enviado o Ca-pitão General de Cayiabá, ptfra 
refresco da* partidas.- tornámos rio a-baijsa ao sitio 
àà acaraipa-ni-íâro, reconhecendo o terreno, o» ponta 
que fopmão os dois rios, ficando toda a boca- do 
Jaurú livce para ci-vna. ou ao N . , em> cujo sifio se 
devia coHocar o marco referido, porém seachoif a-
lagadiço de terra fio&a, e baixa, que alagab as cres
centes, e assim pelo não ex-por a que se eweirrasse ^ 
ou cahiiwe, não se determinou a coWocar nelfe, senão 
em o mesmo acampamento sobre as ru-inas de rru-
ma e a s a , onde víveo alguns annos* hun* Portu
guez cor» sua família , oatoral do Cuyabá, persua-
d-iok** por isto, dè que estava seguro de HiundaÇÓes; 
O terreno era duro, e em- alta barranca: decíinou-
se a base^ e entvárão os trabalhadores a tirar as 
pedras dos barcos, a comfuzir pedra para o alicerse,., 
om fujidamento, e mais causas precisai 

O dia l i passámos- os d'ois eommissarriòs, e 
mais officiaes a outro lado do rio Paraguãy-, em a 
terra firme que he hum serro mui al to, subimos- a» 
seu cume, e reconliecemos a terra que banha-o Jau
rú , que he írica para a parte do N .O . Do- p©rfra 
d?onde estávamos ao rumo de O. d*o mesmo vimos 
como a io iegoas de distancia serrania seg-oitra, e ao 
S-O. terreno mui baixo de-panfanos, como os que 
havíamos divisado antecedentemente em a nossa na
vegação, disserão os pFaticos que^ esta serrania de* 
O. era- já de- terreno alto onde está Mato Grosso*,, 
ou os benefícios das minas o que confirma, que ou-
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de estávamos era o fim pela parte dó Norte dos 
pântanos, que formão as crescentes do rio Paraguãy 
chamados a Alagoa dos Xarayés, como refere o tra
tado artigo 6." E ainda què achámos pelas nossas 
observações- de latitude, que a boca do Jaurú está 
em a maior que aquella em que se vê collocada em 
o mappa' de demarcação que nos dêrão os dois se
nhores Commissarios Principaes, não pode servir de 
embaraço , porque este mesmo erro temos achado 
em todas as paragens conhecidas, como bocas de 
rios, e povos, e mais sendo evidente, que por es
tes sitios não anda quem tenha a intelligencia suffi-» 
ciente para este gênero de lavores. 

O dia 13 de Janeiro se foi a reconhecer o rio 
Paraguãy para cima, e se achou que a sua margeia 
oriental he a serrania de S.José, que segue, e a 
occidental tem barranca mediana. Sondou-se o rio 
defronte da ponta do sul da ilha, e se acharão 20 
pés de rei de água em o braço occidental, que for
ma ilha, e em o oriental 13 , e ao N. delia quando 
vão unidos era também o canal do mesmo fundo. 
Levantou-se o plano geometricamente, tinha o rio 
dè largo desde a margem do acampamento á ilha 
117 * toezas, medindo sobre o rumo E», O. , e desde 
o sitio onde se collocava o marco, até á boca nova 
do Jaurú 275 toezas. E para que em todo o tempo 
constasse a determinação de não pôr o marco onde 
se devia, fizerão os commissarios huma declaração, 
que se verá depois. Procurou-se fazer huma observa
ção de longitude; porém quando devia succeder a 
immersão do i.° satellite de Júpiter se nublou oCeo, 
e assim nos servimos da que se fez no dia 6 de Ja
neiro, cuja paragem estava immediata. Observou-se 
a variação da agulha, e se concluio como se vê. 
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OBSERVATIONES, 

Die 14 Januarii. 

Ad declinationem açus "magnética inveniendam. 

Per observationem centri solis visi per duo foraminula an-
nuli Astronomici ad -equalia temporis intervalJa ante ac post 
ír-èrídiem. 

Mane arcus a (•) ad austrum magn. Vespere a 0 ad austrum magnet. 

89o 40' - -6Ó- >' 
89 50 59 56 

Subduc 5 10 adde 5 10 

Per primam erit declinatio ad Orientem . 9* }8' o'f 
Per secundam . . . . . . 9 47 Q 
Solis vero occidui limbo inferiOre ad altitud. õv. 

incurr . . . 2 46 ò 
Per annulu astron. erat arcus a © ad occidentem r*"i ' 

magn. . . }6 2$ o 
Per acum autem simplicem. . . . . 'O $<5 o 
Prima observado adhibita correctione 50 io ' ' dat 

deciin. ad Orientem 9 46 o 
Secunda. 9 32 o 

. . . y:'- . . 
1 1 1 • • • i i 11 i i» ' 1 11 in • 

Dias. Do Barometro C., e Thermometro R. ... ^ , 

11 1O27 '• is7p» o*.J. Alas 4. dat: nublado Vento N.E. 
14 1028 \ 27 3 Alas 4. dat: algumas nuvens vento N. 

' ! , * • 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores. 
Miguel Cura. Athanasio Varanda. 

'João Btnto Pt/thon. Afonso Pacheco, 

Já estava tão adiantado o trabalho do marco 
que o dia 15- pela tarde se cbhcluio, pohdo-se a' 
cruz deo o remate ao estrondo de repetidas salvas, 

Not. Ultram. V. 7.0 63 
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fe vivão ôs Reis , com commua alegria , e gosto. O 
dia seguinte disse missa junto delle o R. P. José 
Queiroga , e depois de concluída o benzeu. Ficou 
collocado sobre hum fundamento de pedra, e cal, 
de 8 i pés de profundidade, e 8 pés de largo em qua
dro , e de modo que as Armas de Portugal olhão 
fectamente ao N.E. e as de Hespanha ao S.O. 

O dia 16 veio huma canoa pelo rio Jaurú a 
baixo, depois de haver deixado em o porto, que o 
dito rio tem acima, as cartas do Commissario de 
S. M. F . , para o Capitão General, que as repre
sente estava em Mato Grosso. Depois de tudo isto 
Ste determinou a volta rio abaixo, que se emprehen-
áeu o dia 17 de Janeiro. 

Ò dia 21 achámos o resto das partidas aloja
das junto ao Paraguay-mini. Despedírão-se as canoas 
<!jue havião vindo de Cuyabá, e o dia 23 de Jafiei-
*o marchámos rio a haixo. Havia sido, e era tão 
grande a praga dos mosquitos, e vespas, que se 
não achava modo de dormir, nem de comer, só 
Bavia algum descanço junto ás fogueiras, que se fa-
«ião de muito fumo, e calor dellas em huma esta. 
ção tão rigorosa em a Zona Torrida que era mais sof-
frivel, que a mortificaçao dos insectos. Por lograr 
este descanço, hum enfermo que estava em hum bar
co, pedio fogo para elle, e sem reparo se pe^ou 
a hum caixão de mexas enxofradas, o qual se abra-
zou, e morreu brevemente, e ficarão alguns que es
tavão perto queimados, e a hum se lhe cortou hum 
braço por lhe salvar a vida alguns dias depois. Em 
huma das embarcações das partidas vinha a carne 
secca , ou charque, logo que esta parou junto a ter
ra , deixando a lancha só com a carne, se apodera
rão os mosquitos de seu buquê sem o embaraço des 
que os espantavao, e occupárão em grandissiaio nu-» 
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mero todo o seu interior; então se vio sahir a po
li! ha pelas pranchas que havia postas desde bordo 
da lancha á terra , em numero incrível, e durou a 
procissão das polilhas muito tempo sem que 6e vis
se tornar nenhuma para a embarcação. Quantos vi
rão este caso avisados do primeiro que o advértio, 
não acharão depois de bastantes reflexões, outro mo
tivo para o desalojamento das polilhas, que o assal
to , e perseguição dos mosquitos. 

Como nesta viagem de riq a baixo não havia 
que levantar a plano, se podia caminhar de n«ite o 
-que solicitava© com anciã os remadores perseguidos 
dos mosquitos, sem causar-lhes moléstia maior que 
aquella de remar de dia, e de noite, sem descanço, 
e assim senj mais novidade que a morte do tenente 
de infantcria terceiro commissario da partida de S. 
M . F . Manoel da Silva, chegámos á cidade da As-
sumpção em 8 de Fevereiro de 1754. 

». 
Jo\é Custodio de $J e Faria. Manoel Antônio de Flores. 
Mizuel Ciera. Athanasio Varanda. 
João Bento Pt/tlu>n. Afonso Pacheco. 

Instrumento de declaração, sobre que a colhe ação 
do março de mármore , em a boca do rio fau-r 
rú, se fez mais a baixo de onde se devia pôr. 
defeitos do terreno. 

Devendo collocar-se, e fixar-se o marco de már
more , que conduzimos ate á boca do rio Jaurú, que 
deságua em o do Paraguãy pela margem occidental 
deste em a ponta mais baixa , que formão os dois 
expressados rios. respeito do curso das águas do rio 
Paraguãy, ou mais ao sul ficando a boca do Jaurú 

63 * 
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livre para cima em a jurisdição de Portugal, em vir
tude do artigo 3.° das instrucções que nos dêrão os 
Senhores Commissarios Principaes , e do 7. do tra
tado de limites. Procurámos executar a dita colloca-
ção era o expressado sitio.; porem reconhecido por 
nós, pelos práticos, e intelligentes nos informarão 
estes, que o marco ficava exposto a enterrar-se por 
ser a terra froxa , ou a que as crescentes dos rios o 
derrubassem, e assim determinámos que se buscasse 
outro sirio ornais perto que fosse possível a este, 
que tivesse qualidades, e circunstancias favoráveis á 
permanência do marco ; executou-se assim, e se a-> 
çhou o mais a propósito em a mesma margem occi
dental do rio Paraguãy, sobre huma barranca: eri-
gio-se o marco neste sitio, distante 275 toezas da 
boca nova do Jaurú, ao rumo de N..4.* N.E.. da 
dita boca.. 

Por tudo o que, e para que era qualquer tempo 
conste, e não se siga prejuízo a huma nem a outra 
parte: declaramos que o marco de mármore não es
tá, sentado onde deve estar pelos motivos expressa
dos, pelo que não deve de servir de limites , senão 
de signal, que dê a conhecer que 275" toezas mais 
adiante ao rumo de N. 4 N.E. he o termo, e divi
são dos dois territórios, e onde devia estar colloca-
do. Em a boca do rio Jaurú aos 13 de Janeiro de 
Í754* 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio, de Efora. 
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Estação das partidas de demarcação em o Para
guãy desde 8 de Fevereiro de 1754, até i£ 

' de falha do mesmo anno. 

Faltava para completar a demarcação perten
cente a estas terceiras partidas todo o curso do rio 
Correntes, e do Ygurey, até onde estivesse já for
mado rio , e esta se devia executar entrando pela bo
ca do primeiro em o Paraguãy, segundo © artigo 
4.0 das instrucções dos Senhores Commissarios Prin
cipaes , e como era a nossa primeira chegada á As-
sumpção se recolherão todas as noticias conducentes 
a executar a demarcação que nos pertence, não se 
oraittírão as solicitações destes dois rios, dos quaes; 

não se acharão noticias algumas seguras, e só sim; 
a de que os habkadores da villa de Caruguaty nas? 
suas corridas aos campos de Xerez, atravessávão 
depofe de subir a cordilheira de Maracayú -.que se
gundo o commum sentir he a*que fôrma o salto gran
de do Paraná) vários rios, cujas águas corriã-o- a eile .̂ 
e o primeiro caudaloso era o de Gà-timi, do que sé 
inferia, que ao- norte do salto- grande seria este o-
primeira caudaloso',' qUe dessguasse em aquelle pe
la sua margem occidental; porém não conhecião ne
nhum cora o nome de Ygurey, e considerando que 
a falta de conhecimento de ambos os rios, isto he^ 
Correntes, e Ygurey, impedia a entrada que se de
via fazer pelo Correntes; pois ainda que este diz o> 
artigo 12- das instrucções geraes, que está, ao norte 
do trópico de Capricórnio , e ao sul do rio Tepa-
ci: este ultimo rio, não era conhecido, nem pela* 
latitude era que o mappa da demarcação situa a bo-
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ca do sobredito Rio Correntes podia buscai-se por 
s-eiião achar em o mesmo mappa lugar mui conhe
cido dos que havíamos, já passado, que estivesse 
bem siituado com bastantes diíferenças. com que não 
havia esperança de que a dka boca o estaria como o 
experimentámos em a navegação ao Jaurú, pois ha
vendo indagado se a boca de Correntes se achava 
onde signala o mappa citado, não se encontrou al
guma que o podesse ser. Não erão só ej-tes os e-nb-*-, 
raços que se offereçiao; havia também os de que era 
caso que cera pouca differença se achasse huma bo
ca CÍB o dito sitio, e se fizesse a demarcação poi* 
este rio, chegando a gjuas origens , e buscando o im
mediato que corresse ao Paraná; não nos assegura, 
que este era o Ygurey , isto he , o primeiro cauda
loso, que desaguava em -o Paraná por sua ribeira 
occidental ao norte do salto grande; e at?sim se fa
ria huma demarcação incerta desde a boca do Cor
rentes em o rio Paraguãy até dito rio, e nos expú
nhamos a que não sendo o Ygurey, «ão poderia 
cerrar a linha a segunda partida. Reflexionámos que 
todos estes obstáculos se superavão cumprindo com 
o capitulo io das instrucções geraes, que expressa, e 
claramente manda, que o Ygurey em caso de não ser co
nhecido se busque pelo salto grande marca fixa, e im
possível de equivocar-se com outra pela sua varie
dade bem conhecida pelas noticias antigas, e em o 
artigo 12 das roes-gias instrucções, se ordena que O 
Cerren-t-es se busque pelo Ygurey devendo ser este 
o da linha, áquelle, ou outro que tenha as suas fon
tes , ou naeci-meiito o mais visinho á origem prjnci-, 
pai deste, e assim pareceo a todos que o melhor-
meio de fazer a demarcação era seguir este metho-
do, para o qual era preciso fazer ^canoas çm o rh*>-
Gatjnai , em que descer âo Paraná a b-usçar o salto 
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grande. Soube-se dos Cnruguatis qúe não se acha-
fiáo alli madeiras a propósito: por Tudo que os dois 
commissarios dos partidas expuzerão tudo sobredito, 
aos Senhores Commissarios Principaes em huma re
presentação feita em 20 de Outubro de 175*3» e °,ue 

caso que approvassem este methodo dessem as pro
videncias necessárias para que baixassem canoas de 
S. Paulo, pelo Paraná, e reconhecessem o salto 
grande desde onde tornarião a subir pelo dito rio, 
e entrarião pelo primeiro caudaloso, que achassem 
era a sua ribeira occidental, até onde encontrassem 
passo freqüentado, que seria o do caminho trilhado 
dos Curuguatys, a cujo sitio se teria cuidado de 
mandar daqui corridas em sua busca, e se as canoas 
tivessem alguma demora, poderião solicitar a villa 
de Curuguaty , que não está mui longe , e cora este 
aviso marcharião as partidas de demarcação a em
barcar-se nellas; vencendose assim os inconvenientes, 
e segurando o "acerto da demarcação destas terceiras 
partidas, e o das segundas*. ás quaes se forrava o 
trabalho de subir em cima do salte grande, e pelo 
rio Ygurey bastando-!hes a estas reconhecer o dito* 
salto como ponto úk> notável," "e a propósito para 
commum de ambas as demarcações. A resposta desta re
presentação nos chegou aqui até o dia j de Junho 
de 175*4, em a qual veio approvado o rnetbodo ex
posto, e para a sua execução dadas as ordens, eL 

providencias necessari-js. li 

Immediatamente nos principiámot*ra dispor para 
marchar por terra com abrevidade possível. Reco
lherão-se com todo o cuidado, e diligencia, as no
ticias conducentes a formar idea dos pa-rzes, que 
havíamos de transitar. Dispoz-se pelo Capitão Ge
neral da província do Paraguãy juntar as mulas, e 
cavallos necessários i coréia todos se acharão tão de-
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heis pelo trabalho contínuo do commerciô da prõ> 
vincia, que foi preciso enviar a mulada adiante sem 
cargas para que se reforçassem em bons campos a 
30 Iegoas da cidade da Assumpção, até cuja para
gem que está em o caminho forão as cargas em 
carretas pouco carregadas, poraue as equipagens erão 
curtíssimas, e os viveres áquelles que paredão suf
icientes para quatro mezes, cujo termo foi o que, 
se julgou bastaria para fazer a demarcação. Este 
juízo se formou entre o Capitão General da pro-, 
vincia , e os dois commissarios das partidas, dima-. 
nado das noticias que se havião adquirido. 

Viagem das terceiras partidas desde a cidade 
da Assumpção do Paraguãy até o salto 

grande do Paraná. 

Sahimos desta cidade no dia 15' de Julho, e 
no 27 do, mesmo chegámos a 30 Iegoas delia ondei 
estava a mulada, e se deixarão as carretas, que só 
até aqui transi tão, porque para diante lho embara--
çao as muitas asperezas do terreno com espessissi-
mos bosques. Desde aqui se enviou por mais ca
vallos a Villa Rica, que distava nove Iegoas, por
que se acharão mais de 200 de ambas as partidas 
incapazes de servir, pelas geadas que havião cahi-
do nesta jornada. Partimos daqui a 16 de Agosto, 
e não podendo.transitar pelo caminho Real por 
hum pântano que naquella occasião estava cheio de 
água, foi preciso abrir outro por hum bosque de 
meia legoa de comprido, espesso, e pantanoso, e 
fazer huma ponte, e faxinados nelle depois destes tra
balhos se caminhou por muitos bosques de duas, e 
três legoa* de largo, e algum de cinco, e rios de 
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profundidade. Chegámos a 28 de Agosto á villa de 
CurugUaty, aqui se dispoz juntar gente para hir ao 
Rio Gatimi, a fazer canoas com muito receio de 
não achar madeiras a propósito, porque, as de S. 
Paulo não havião chegado , em cuja busca havião 
hido duas corridas de Curuguatys, e lhes deixarão 
em sitio que podessem vêr desde o rio hum rancho 
pequeno, occulto ao-passo dos índios, e nelle huma 
carta para o commandante delías, avisando-lhe a 
distancia que havia até á Villa de Curuguaty, e o 
mais que pareceo conveniente;, estando para mar
char as partidas se soube acabarão de chegar ao pa
ço do dito rio, por huma partida das mesmas ca
noas, que veio a dar o aviso. Havião tardado na sua. 
viagem desde S. Paulo ao paço dois raezes, e vin
te e hum ilias, chegarão ao salto grande do Para
ná , e reconhecido tornarão por este rio aguàs acima 
buscando a boca do primeiro caudaloso. que foi o 
Gatimi conforme tudo as ordens que tinhão. Cora 
estas noticias favoráveis marchámos, e o dia 24 de 
Setembro chegámos aonde estavão as canoas. Ven
do-nos aqui em terreno de índios Montezes , e 
Bayáz, cujas toldarias não estavão longe, e os ris
cos de perder-se o gado, e cavallada evidentes, se 
determinou fazer hum forte de estacas., e faxina, e 
huma tranqueira capaz de poder guardar destes pe
rigos. Poz-se em pratica esta obra com grande cele
ridade por aproveitar o tempo, e abreviar em tudo, 
porque se podesse executar a demarcação. Isto mes
mo obrigou a mandar o geógrafo da partida Por
tugueza, pelo rio Gatimi acima em duas .canoas, 
para reconhecer as principaes cabeceiras em tanto se 
fazia o forte, e cerco: o dito geógrafo solicitou o 
rio, quanto lhe permittíraortres dias de termo, e 

trouxe o plano do que andou.. ... „i 
Not. Ultram. V 7.0 64 
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Diepozèrão os commissarios, que reconhecesse 
por huma partida de gente a cavallo (entanto que 
se hia ao salto grande) as cabeceiras principaes de 
Gatimi, e as mais próximas de hum rio que buscas
se o do Paraguãy. Deixadas estas disposições* e con
cluído o forte, e cerco, sahírão as partidas de de
marcação em 8 canoas no dia 4 de Outubro, dei
xando a ordera de que no dia seguinte sahisse a par
tida de gente, que se compunha de 120 homens a 
solicitar as ditas ca-b-eceiras ficando para o forte, 
e guarda do gado sufficiente guarnição, e seis pe
dreiros montados. 

Navegámos pelo Gatimi abaixo fazendo o pla
no para em caso de que este fosse o rio da li
nha ratifica-lo na volta. Ao terceiro dia de navega» 
çáo encontrámos os arrecifès de que nos havião da»* 
do noticia os que vierão de S. Paulo*, estes são mui
tos. O modo de passa-los foi arrastando as canoas 
por cima das pedras a gente em a água , e em algu» 
mas paragens foi preciso descarrega-las , passa-las 
vazias, e a carga por terra; fazendo para isto cami
nhos por entre os bosques das margens». He mais 
perigoso passar rio abaixo-, que rio acima pela vio
lência da água v a qual cresce ao entrar entre ás pe
dras , e he fácil,, senão ha bastante destreza em ma» 
nejar as canoas emborca-las, ou alaga-las, como 
succedeo com huma das naaioces. 

O dia 10 sahimos ao Paraná,, e seguimos sera-

f>re arrumados a terra firme da margem occidental^ 
evava neste tempo este rio corrente mui leve: o 

dia 12 chegámos aonde havia huns arrecifès peque
nos, depois delles parimos em o sitio em que ha
vião estado as canoas a primeira vez-, porque he o 
finais próximo ao salto aonde se pode chegar pela 
referida margem, dista meia legoa delle.- Aqui a-
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campámos por alguns dias, em os quaes se traba
lhou era o reconhecimento do salto, tendo mui pre
sente recolher o que convém á demarcação que nos 
toca, como a que corresponde ás segundas parti
das 0 por ser este sitio onde se unem , e mais 

-sabendo que não havião J sahido ainda de 'Bue-
•nos-Ayres , e Colônia, para principiar o seu tra-
./balbo, pelo que nos compromettemos , que ehe-
-garião a bpra tempo quaesquer noticias que en-
-viâssemos. '•"** 

Quard} estiverão as canoas nesta paragem 
vindo de S. Paulo abrirão hum caminho, ou picada 
por entre o bosque, até onde se vê bem toda a ca
bida da água entre dois paredões de pedras desi-

-gnaes; porém como depois segue encaixonado p rio 
-incapaz de navegar-se pela fúria da água , procurou-
se seguir por terra até onde sé achasse já espraia
ndo, e por conseguinte manso, para isro enviámos 
diante gente abrindo caminho , e marchámos os 
commissarios, astrônomos, e geógrafos, e algum 
dos de mais officiaes; a picada não se podia dirigir 
pela margem do Paraná, que he toda de pedras tão 
desiguaes , que pareceo que se caminharia quasi na-
-da por dia, e com muito trabalho. Abrip-se • pois 
pelo bosque, que hc de chão mais suave, arriman-
do-se quanto se pôde ao r io: caminhámos hum dia 
inteiro; porém com tanta fadiga, como se houvé
ramos feito oito Iegoas de caminho, e não andámos 
mais que duas e meia; a causa foi a qualidade do 
bosque, que he mais espesso, e tão enredado de si-

rpüz delgados, e grossos, que para dar hum passo , 
he preciso desenredar os pés, e logo a-cabeça por
que em avançando o corpo sem esta precaução fica 
qualquer, dando rirões para livrar alguma parte del
le : este contínuo trahalho cança -mais-que a-fadiga 

64 * 
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dé caminhar. Neste espaço atravessámos húm rio 
que vem da parte do poente caudaloso cujo fundo 
he pedra , tem suas cabeceiras perto do caminho 
que fizemos de Curuguaty a Gatimi sobre a cor
dilheira deMaracayú, e o conhecem nesta paragem 
os visinhos daquella villa pelo rio Guarey. Sus
peitámos que será o Ygurey de que falia o tracta-
do , e se vê em alguns mappas; despenha-se em 
o canal do Paraná meia legoa a baixo do salto. Sa
himos varias vezes ao Paraná , e vimos que os pa
redões ásperos seguião sem signal jde diminuir, e 
assim nos tornámos ao acampamento: determinan
do que melhor, e mais breve faria a diligencia con
veniente a gente feita a estes caminhos, e fadigas, 
porque toda a sua vida andão por outros seme
lhantes, ainda que dizião os mais destros, e exper 
rimentados, que como estes não havião visto al-
guíti» Derão-se as instrucções do que devião execu
tar, huma bússola a hum que entendia de rumos., 
e hum relógio, tudo a fim de que em chegando ao 
remate dos paredões (onde se julgou seria já na
vegável o PaFaná), ter conhecimento da direcção 
delles, e a distancia ao salto deixando alli marcas 
visíveis para que servissem de guia ás segundas par-
tidas. ... .,,: 

Em quanto se levantou o plana com pranche
ta do espaço em cima do salto, e abaixo até onde 
se pode usar este instrumento, se reconheceu este 
mui bem sacando a perspectiva das vistas com as 
de mais circunstancias que o fazem particular. Pas
sou-se a costa oriental, até' á. boca do rio Pequeri, 
que cahe defronte da de Gatimi levíintando o 
plano de tudo. Fizerão varias observações de lati
tude, e variação da agulha; as de longitude se 
intentarão, e a neblina do rio no Ia fez perder. 
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Em ftm não se omittio diligencia alguma, que con
tribuísse a formar descripção desta paragem tão no

tável a qual se verá depois,- em a qual pareceo ex-
polas com ordem por dar huma idea que ajudada 
dos planos, e desenhos fosse perfeita. 

O dia 21 de outubro, se recólheo a gente que 
foi a buscar o fim dos paredões, caminharão 12 Ie
goas em vários rumos, com que se formou o plano 
do que andarão, porém não acharão o remate del
les nem. signaes de que fenecessem em muita dis
tancia. O bosque segue com a mesma espessura-, atra
vessarão vários arroios que se precipitão era o canal, 
e virão que da outra parte se despenhão outros, o 
que reconhecião sahindo a miúdo ao rio, virão era 
diversas partes arrecifès, e ilhas pequenas de pedra 

• dentro do canal, e Junto ao ultimo arrecife aonde 
chegarão que he grande, havia huma lagoa de 10 
ou 12 toezas. de. largo, e comprida , cuja água era 
côrada, e em o alveo, ou mediania do rio, havia 

-huma pequena ilha de arêa que lhes pareceo se ala
garia nas crescentes. Em o fim do seu caminho dei
xarão gravada huma cruz grande bem visivel, desde 
o outro lado, e de longe em humas arvores de ma
deira forte chamada Jacarandár e tomarão os rumos 
desde ella, a vários lugares notáveis- Todas estas no
ticias, e o pla-no formado dellas se determinou re-
•metter aos Senhores Commissarios Principaes iogp 
que houvesse occasiáo para guia das segundas parti
das como se tem dito». 

Concluídas estas fainas se reparou-, quer em 
quanto a adquisiçao de noticias mais a baixo dq sal
to b-asfavão as-referidas, pois-segundo a estação,, e 
o que nos faltava que andar, nos colheria o rigor 
do verão em o campo se nos detinhamos, e nos ex
púnhamos, a muitas enfermidades, que occasiona a 



— 510 

for£a do sol nestes paizes , pelo qíie se determinou 
levantar o acampamento, e tomando por primeiro 
ponto da demarcação o salto grande do PaTaná, 
'principiámos a caminhar demarcando o dia 22 de 
Outubro de 175"4. 

Descripção do salto grande do rio Paraná. 

O Rio Paraná, cujo nome tomarão os primei-
TOs Eüropeos que pisarão as suas ribeiras, dos In-
"dios Guaranis que povoarão , e povoão grande par
te dellas, significa na sua lingua Parente do Mar 
'(como o entendem os mais hábeis interpretes), isto 
'trazido a nosso propósito faz vêr, que he tão cau
daloso, que pode ter lugar entre os maiores rios; 
O qual em as paragens onde o havemos examinado 
(não desdiz nada deste credito. 

As suas cabeceiras principaes se formão das 
•vertentes, e mananciaes das montanhas, que se cha-
*m'ão hoje as Minas Geraes, jurisdição da Cidade de 
'Marianna , pela latitude de 17 gráos pouco mais-, 
oü menos, corre em seu principio inclinando-se pa
ra o poente, e a que recolhe vários rios pequenos 
por ambas as ribeiras. Depois vai virando o seu cur-
~so para o sul até hum arrecife grande, que se forma 
'pouco mais acima do Rio Tietê ou Anhembi, em 
'cuja união já leva muita água, e se aupmenta con
sideravelmente com a que este traz, o qual nasce, e 
se forma das vertentes, e fontes da terra alta de S. 
'Paulo que chega muito perro da costa do mar; se
ria navegável com barcos a não lho impedir os mui
tos arrecifès que aralhão, e só permittem canoas: 
por elle baixarão as de.S. Paulo que nos conduzirão 
ao salto. 

Defronte da boca do dito rio desemboca oCu-
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ruruy, ou Cayapó, que também tem salto pequeno *, 
desde a que se inclina mais ao sul o Paraná , e nes
ta direcção lhe entra pela margem oriental o Agua-
pey, mais abaixo pela occidental'o Rio Verde, e 
depois pela mesma o Rio Pardo, cujo fundo he de 
pedra em varias paragens, pelo que tem muitos ar
recifès, e saltos; he rapidissimp; navegão-no em ca
noas carregadas com 2 0 0 , e 300 arrobas, os Por-

'tuguezes em o trafego desde S. Paulo a Cuyabá : o 
tempo que tardão em subilo ao que gastão em 
baixa-lo com carga tem a razão de 9 para 1. 

Já o Paraná mui.caudaloso, e com varias ilhas 
cobertas de bosques^espessos, se augmenra cora Q 
PaFanapané (ou Paraná triste, segundo o entendem al
guns Euròpeos, que.sabem a lingua Guarani)-, este 
rio que deságua pela margem oriental, se verte mui 
caudaloso de água recolhida na sua origem , das ter
ras altas ao norte da Villa de Curitiba (povoação der 
Portuguezes), que se unem com as de S% Paulo de 
vários rios que desaguão nelle, que nascem em as 
serranias d o Trópico , e de outros que mais ao sul 
toma o seu principio immedia-to ao de ©utró chama
do o.Rio Grande de Curitiba, que deságua em o 
Paraaá mais abaixo d© salto grande 30, ou 40,Ie-' 
goas, e he hura dos que devem servir de limites, e 
toca demarcar ás segundas partidas.. 

Desemboca depois em © Paraná pela margem 
occidental o &io Monici ou Yaguari r pór três bo
cas que juntas fazem rio caudaloso, esta união se 
encontra a três Iegoas dellas, e o rio unido-, e nes
te sitio se-forma aXdisiinctos, que recolhem asaguas 
de muitos mananciaes^ em as .terras chamadas co-
mummente de Xerez (povoaçlo antiga de Hespa
nhoes , que ha muitos annos ,se desfez),. as quaes 
saci abundantes de fontes, e vertentes para a parcer 
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do Paraná; e pelo lado do poente ao Paraguãy, for
mando estas diversos arroios qüe vão ao Rio Mbo-
tetey que desag^á naqqelle rio, cuja boca reconhe
cemos bem na*nossa1 navegação ao Jaurú. Leva o 
Paraná a sua direcção quasi ao sul, e se ha algum 
desvio deste rumo, He para a parte do poente ainda 
que pouco. Recebe ó'THubay pela parte oriental, e 
pela opposta o Rio Amair>bay, cujas cabeceiras re
conhecemos em a nossa ultima.viagem immediâtas 
ás de Gatimi: estes dois1 rios: são iguaes, e seme
lhantes em cabedal , em fundo, e margens, que bà-
nhao com curtas differénças.' Em fim"tres legóas an-
res do salto grande estão as bòcas'fdo Pequerí, e 
Gatimi, esta em á costa occidental •- e aquella-de
fronte em a opposta. 

Como o nosso principal objecto he dar a conhe
cer o salto, e circunstancia , que sobresahe he o 
cabedal de água que &e despenha por elle, nos pare
ce fazer esta concisa relação do curso do 'Paraná , é 
dos rios notáveis que recolhe por ambas as ribeiras, 
a Jqual he formada das noticias que temos podido 
achar mais verosimeis entre os caminhantes Portu-
guezes modernos , e com particular attenção; e cui
dado dos que vierão deS. Paulo em as canoas que te
mos. Não poderá tão pouco ser mais completa por
que não anda, nem temos achado memória em quan
tos, escriptos antigos se tem lido, que haja andado 
pelos sítios referidos homem que tivesse a menor 
tintura de geografia. 'E assim até ás bocas ultima
mente ditas de Gatimi, e Pequeri, ou pouco mais 
acima se verá distinguido o plano do de mais, 
que segue até 2 e meia Iegoas mais a baixo do salto 
grande, porque isto' he o que vimos, e examiná
mos : esta própria distinção se achará desde este ul
timo ponto até 12 Iegoas ao sul do salto aonde che-
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gou a nossa gente ; não obstante que este espaçdr 
segundo nosso juizo merece fé. r, 

Achámos pois o Paraná a mais de 200 Ie
goas da sua origem em o lugar mais. immediato 
ao salto, que podemos sondar com 9 pés de rei 
de fundo, em o meio do mez de Outubro: sabe-se 
que as crescentes maiores são mui grandes, e que 
inundão dilatados pedaços de terra por ambas as 
margens, succedem regularmente por Dezembro. D' 
onde,, se sondou o rio a ultima vez não havia ilha 
alguma, e de costa a costa tem 2100 toezas de 
largo, porem ha canaes, o chão he-desigual com 
bancos derarêa antes de entrar em as pedras. Es
tas fazem antes dos precipícios hum cordão de ar
recifès-, e pequenas ilhas baixas cujas pontas se vi
rão sobre a. água; porém não ha duvida em que 
as crescentes as cobrirão. Pode ser que este.-cor-
dão seja o salto pequeno, que se ha posto em al
guns mappas em cjma, e próximo do grande, por
que desde \a boca do Ticte até aqui não ha ou
tro arrecife, nem salto a que se atrribua tal no
me, se assim he não tem propriedade com este 
sitio, a água. não forma em estas pedras salto al
gum , são baixas, e a pouco que cresça o rio não 
se conhecerá que as ha. As costas se vão estreitan
do,->cuja terra firme he baixa pela parte occiden
tal , porem a opposta •, he alguma cousa mais al
ta.: esta he a que vai fazendo huma curva passan
do da direcção do norte-sul, até á de leste-oes-
te, no seu remate junto aos precipícios,-! pelo que 
em aquelle -lado ha huma enseada ou bahia de 
1025" toezas de largo, que comprehende os fios de 
correntes. Intentou-se vér por alli o salto', porém 
o evidente perigo de despenhar-se, forçou a dei
xar esta costa desde pouco mais acima delle*. não 

Not. Ultram. V 7.0 6 5 
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obstante se conseguia examina-la, e levantar o pla-
v no delia. Antes de encontrar'estes fios decorrente 
deste dado, í hia' o Paraná manso, o seu fundo tem 
pouca inclinação! sobre hum plano horizontal, e o 
mesmo as suas costas cheias de bosques, e massega: 
com esta disposição chega ao fundo de pedras bai
xas ditas, e immediata mente sé precipita todo o rio> 
pelos despenhadeiros, ou cascatas. 

Estas estão postas em a direcção deN.E.-S.O., 
parallela á dò rio, concorrem todas com sua aguâ 
em hum caixão formado de dois paredões, qua--
si perpendiculares de pedra, que tem de largo 30-
toezas ; alarga-se tão lentamente que a duas le--
goas mais a baixo tem 5'o. São altos áquelles de 16 
toezas sobre o nivel da aguadas cascatas são 9 no
táveis, não cahèm perpendicularmente nem fôrma-
a água arco. Os planos ou leitos, por onde se despe
nha a água nellas terão 40 ou 5-0 gráos de inclina
ção sobre o horizontal commum ou nivel de água: a-
chão-se divididas com porções do paredão a desi-
guaes distancias, tem de largo 15" toezas as maiores, 
10 as medianas, e 4 as pequenas, a altura perpen
dicular destas cabidas he de dez toezas, cuja água 
recolhida entre os paredões segue com elles ao S. O. 
4.* S. Ha alêrn destas notáveis, varias pequenas por 
entre as pedras; desde a primeira, e mais a cima, 
até a ultima mais a baixo, segundo o curso do vio 
que vertem água do Paraná somente ha 560 toezas. 
Em os entremedios sobre as paredes se vêm ilhitas 
de pedras cora alguns arbustos, porém desde que 
vão seguidas aquellas depois dos precipícios estão 
cobertas de bosque espesso, e as faxadas limpas. Ao 
pé das cahidas ha algumas pedras descobertas no 
meio do canal: sem duvida as cobrirá a aguà em 
as crescentes. 
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; O material dos paredões mais abaixo do^saho, 
o dos que formão este, e dos arrecifès em cima del
le , he pedra quasi negra, ou mui pardas com heti 
tas negras, semeadas de pequenas partículas que re-
luzem. isto, e a advertência de que as nossas agulhas 
variavão em distinctos sítios nos fez conhecer, que 
ha entre ellas partes de ferro. J :& 
n Ainda que tem grandíssima consistência estes 
paredões, como se pode conjecrurar pela resistência, 
qliè necessitão-tpara forçar que tanta água se esrrefc» 
t e , e reduza acorrer por tão pequeno canal vindo 
de outro 70 vezes mais largo, a capa exterior não 
he de pedras unidas, e lizas, senão desiguaes sem 
ordem regular, esquinadas, e como se se houverão 
lançado em montão, e isto desde o alto dos*pare-
dões, até a água, e pelas duas margens até o ulti
mo ponto, que se reconhecerão por espaço de 12 Ie
goas pouco mais ou menos. As pedras são grandes: du
vidamos que em caso deqilerer-se arrancar huma pe
la persuasão de as vêr tão desunidas, se podesse con
seguir se a picar como se se houvesse de tirar da pedrei
ra , nos obrigou a isto vêr que se estiverão soltas as 
que banha a água, a sua rapidez levaria a cada mo
mento as que encontrasse precipitando-as ao fundo. 

Do choque de todas as quedas contra as pedras,-
e da água quando se encontrai huma onda com ou--
tra rechaçadas em opposta direcção resulta que em 
o despenhadeiro tudo he espuma, e resaltao em o 
ar borbolhões como se vê em o mar contra as ro
chas, quando ha vento forre. A maior altura se ele-
vão chispas de água , que vistas jiinro ao salto, e es
tando o Sol perto do horizonte formão a côr ama
rella, verde, roxa, e as mais como o Arco ír is; po-; 
rêm mais apagadas, e não enr circulo, ou arco uni-* 
do senão espaços sem figura regular. <'• 

C5 * 
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Como duas Iegoas antes de chegar ao salto vi
mos huma columna formada destas chispas, cujo 
pé estava em elle. Subia perpendicularmente, e em 
seu remate alto fórmava cabeça: julgámos que teria 
ao parecer vista desta distancia duas até três toezas 
de altura, em tudo semelhante ás que se vêm era 
os menos em a côr: esta he mais clara que a 
daquellas, porém se distinguia mui bem do ar: não 
duvidámos que postos a onde não houvesse os obstá
culos dos bosques se verá de muito mais longe. H'e. 
claro que se se busca estando em o mesmo sitio on
de se fôrma não apparece. Também que terá suas 
variações em altura, grossura, e calor, segundo a 
varia disposição da atmosfera, em raridade, etc. 
vehemencia, e direcção dos ventos, e dos raios do 
Sol (estas observações pedião mais tempo do que 
nos permittião nossas principaes -occupações). Quan
do a vimos soprava o vento sul alguma cousa forte: 
o thermometro de Reaumur posto ao ar signalava 
1012 gráos, e os relógios ás 6" 3c'da manhã: não 
podíamos observar o barometro, porque já o não 
tínhamos. 

Áquelles continuados choques, e repetidos em
bates em a precipitação de tanta água, produzem 
hum ruido grande: em a boca do Gatimi como 3 e 
meia Iegoas ao N.N.E. do salto, de noute em cal
ma ouvimos confuso, e em o sitio d'onde observá
mos a columna de chispas de agoa se ouvia bem, 
e reparámos que se augmentava de espaço, e espaço, 
dando golpe mais rijo, como se cahisse com inter-
vallos maior porção de água. O vento era sul como 
fica dito, e nos outros estávamos ao N.E. do salto: 
estando perto do mesmo era o ruido grande, e con
fuso. 

A côr da água logo que sahe das espumas dos 
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despenhadeiros he como a de cenrada. o seu movi
mento depois das quedas he sem ordem formando 
ondas com rapidez grande, a curto espaço parão, e 
se desfazem,' ficando a superfície da água hza , por 
rêm com remoinhos violentos que se vêm de espaço 
a espaço como que nascem do fundo, elevando-se 
sobre o nivel da água de tempo a tempo huma intu-
mescencia de pouca altura, e muita extensão. Com 
esta própria côr, e movimento, se vio a água por 
todo o espaço que se registou do caixão, ou canal. 
Todos julgámos que era impossível navegar-se em 
este estado, e que seria inevitável a ruina, e destro
ço de qualquer embarcação, que o intentasse: a duas 
Iegoas e meia, mais abaixo do salto procurámos 
sondar desde a margem; porém não se pôde nem 
medir a corrente pelos remoinhos: colhemos aqui 
hum peixe grande conhecido em o rio Paraná, e Pa
raguãy, pelo nome de Bagre, tinha seis palmos de 
comprido, e bastante grossura ; porém não sabor. A 
gente que foi mais abaixo 12 Iegoas colherão ^mais, 
f de varias espécies : reparámos , que pescarão hu
mas chamadas Palometas, Peranhas, ou Tizouras, 
de que ha abundância em o rio Paraguãy, e era o 
Paraná a baixo do salto; porem acima, não podemos 
vêr nem pescar nenhuma; pelo que suspeitamos, 
que ao menos esta casta vinha de baixo. 

Em as sercanias do salto se achou raro pássaro 
em os bosques , e em as ilhas a cima delle: porém 
em seu lugar havia muitíssimos mosquitos differen
tes dos do rio Paraguãy: estes são como mosqur-
nhas novas, se chamão Quexenes, ou Borraxudos, 
em distinetas paragens da America , e por aqui tam
bém tem por companheiros outra casta mui peque
nos do tamanho das pequenas pulgas, por qualquer 
resquício da ropa se introduzem, e tem de mais a 
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vantagem das azas: estes picão raivosos sem dei
xar quasi signal, causao comichão ardente, que não 
sabe bem: aggregão-se multidão de carrapatos de 
gue insensivelmente se vê hum coberto quando me
nos cuida. Entre os arrecifès antes dos precipícios 
ha lobos marinhos, e por todo o rio colhemos 
Dourados, Pacús , e outros não tão bons: vêm-se 
algumas aves pequenas, que dormem em as pedras, 
e se parecem com as gaivotas affeiçoadas ao peixe, 
e bixos das margens. 

Quando se caminha por cima dos paredões 
para o sul , ou seguindo a direcção do rio encai-
xorado não se percebe que o chão sobe, nem bai
xa fora das desigualdades communs do terreno, que 
as recompensao humas com outras, isto mesmo re
parámos depois de haver subido a cordilheira de 
Maracayú" pela latitude de 23 gr. 5-7 minutos na 
nossa viagem de Curuguati, e Gatimi, e que a 
distancia entre os chãos baixo, e alto, em a su
bida referida, e a dos planos da água em cima 
do salto, e a baixo delle sao pouco differentes. 

O^confuso ruido das águas, seus choques, e 
embates, a côr cetrina, e turbação dellas, o quasi 
negro das paredes , sua altura coberta de bosque 
unido, e sombrio e o silencio das aves fazem o 
sítio junto ao salto, estando perto da água, tristís
simo, e assombroso. Mas se na própria paragem 
se eleva de qualquer modo que domine os dois, 
terços do r io , irnmediaros aos despenhadeiros a ci
ma , e a baixo, logrará huma vista mui alegre; 
verá que a largura delle fôrma hum plano de água 
mansa e azul, de considerável espaço, rodeado 
de hum horizonte, de arvoredo igual, que desde lon
ge o aformozea, e que deste, como lago, se des
prendem as grandes cascatas de espuma sumraa-
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mente branca semeada com pintas das cores do I-
ris : entre estes brancos rios .se misturao as peque
nas ilhas cobertas de verde com os arbustos, e 
hervasv de cujos pés se vão distilatido huma multi-' 
dão de miúdos canozinhos de água, que ao despe-
nhar-se parecem de prata brunida, tudo o que ser
ve de particular adorno. 

Demarcação da Unha de divisão desde o salto 
grande do Rio Paraná até encontrar a 

que vai pelo Rio Paraguãy. 

Dia 22 de Outubro de I75'4. 

Em conseqüência da instrucção dos Senhores 
Commissarios Principaes, feitas em 15* de Janeiro 
deste anno, principiámos á^demarcar desde o sal
to grande em o Rio Paraná, cujo sitio he con
forme a descripção antecedente, á qual nos referi
mos. Sahimos do acampamento este dia ás 6 horas 
e meia da manhã, e tomando águas acima por es
te rio vai a linha pelo meio delle até encontrar 
ilhas. A primeira que deixámos á mão esquerda se cha
ma a Ilha da Baze, porque servio para estabelecer 
huma, como fica dito, he pequena e baixa, cora 
algumas arvores, e massega: em a terra firme por 
detraz delia fica huma boca pequeíia de huma la
goa; perto desta ilha se encontra outra mais aci
ma, que divide o rio em dois braços, o do lado 
esquerdo he o mais caudaloso, e assim o navegá
mos; a costa de terra firme he baixa, e alagadi
ça toda coberta de bosque; a ilha da mão direita 
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he o mesmo. Depois de.passar huma pequena bo
ca de arroio em a costa firme seguio-se arrimado 
á mesma hum banco de arêa, que sahe bastante
mente fora , e se deixou á mão direita-diuma ilha 
pequena arrimada á costa de outra mui grande, 
que segundo noticias tem 14 Iegoas de comprido, 
he baixa, e povoada de espesso bosque; divide-se 
o braço que navegámos em dois por huma ilha 
das mesmas circunstancias, porém pequena, tomá
mos o braço da mão direita,'por mais caudaloso, 
passada esta se acha outra mais pequena , também 
ficou á esquerda, logo ha outra do mesmo modo, 
e ficou da mesma parte. Seguimos logo o braço da 
esquerda , que he o mais caudaloso que outro que 
deixámos á direita , formados por huma ilha bai
xa com bosque, em cuja costa achámos mais adian
te hum banco de arêa: a terra firme defronte he 
como a ilha. Passado e s t e banco vimos dividido o 
rio em dois braços, -Q da esquerda he mais cauda
loso, navegámos por elle: a ilha he como as de 
mais, antes de acabar-se esta chegámos á boca do 
Rio Gatimi, e paramos nella ás 2 horas e meia. 
da tarde. O resto do dia se empregou em levan
tar o plano com prancheta desta erabocadura, e 
do Paraná defronte delia sondámos , e medimos a 
largura dos dois rios. O Gatimi tem na sua boca 
74 toezas de largo, e 5 pés de fundo: o braço, do 
Paraná onde deságua , e defronte da dita boca tem 
192 toezas de largo, e 10 pés de fundo. Concluio-
se que este Rio Gatimi he o primeiro caudaloso, 
que .deságua em o Paraná pela sua margem occi
dental em cima do salto grande, e em comprimen
to do artigo io das instrucções geraes, he o que 
comprehende a linha de divisão , e deve servir de 
fronteira 
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As mais larguras,.e sondas de todos os braçoá" 
do Paraná desde as bocas de Gatimi, e Pequeri, até 
o salto se vêm em o plano que está no mappa, que 
fazemos, posto á parte-em ponto grande, .j* ,••> >•• ~.<-

As observações de latitude, longitude, e varia
ção da agulha se fizerão em os dias que houve op-
portunidade, já antes por não perder occasião, já 
depois de principiar a demarcação,'e assim se de
terminou para melhor clareza fazer de todas huma 
taboa que se porá no fim. th-

Também se determinou inverter a ordem do 
diário, que se fez em o Rio Paraguãy em quanto a 
hir dia por dià. Ali foi preciso fazer-se assim pela 
multidão de ilhas, braços, e bocas, que se hião en
contrando, porém aqui como reconhecemos quando 
baixámos pelo Gatimi, não havia nada disso; abra
çaremos todos os dias èm-que não ha cousa que no
tar como se fosse hum cujo meio dá mais clareza, 
e-tira repetições supérfluas. 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores* 
Miguel Cera. Athanasio Varanda. 

João Bento Puthon, Afonso Pacheco. 

Demarcação desde o dia 23 de Outubro pela 
manhã até o dia 30 do mesmo. 

Subimos pelo Rio Gatimi, cujas margens em as 
immediações da sua boca são baixas cobertas de bos
ques, porém a curto espaço são formadas de terras 
altas de lombadas por ambas as partes, sempre cer
radas de bosques espessos : as lombas vistas por cima 
são de terra córada, areenta, coberta dè pastos,' e 
* Not. Ultram. V 7.0 tí6 
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]kervas atide os bosques deixão largar que não he muí 
i miúdo; mas navegando o rio, se vêm por baixo 
de pedra unida, não fina. Desta se fôrma a maior 
parte do fundo do rio deixando espaço» de arêa. 
Vêns-*se* distiladeiros de água entre as pedras, que 
fórmao as suas margens, quando remata sobre elle 
alguma lomba. De distancia em distancia se achão-
pontas de terra baixa com bancos de arêa. O rio tem 
muitas voltas como se vê no plano, e em distancias, 
curtas a seis Iegoas de sua boca se encontra o pri
meiro arrecife, estes são muitos como se tem dito, 
os mais notáveis são 25", desde o primeiro ao ultimo 
ha 7 Iegoas, pode-se dizer que he hrum que colhe 
este intervallo, custou-nos bastante trabalho passá-lo-
arrastando as canoas por cima,, como á vinda. O 
dia. 25- deste mez encontrámos buma boca de rio á 
parte do norte , que he a única com que se pode 
equivocar Gatimi, todas as mais até aqui são ar
roios. Esta tem 8 pés de fundo, e o braço de Gatimi, 
que se toma á esquerda, tem o mesmo; porém he 
mais largo, e assim por elle seguimos por mais cau
daloso, chama-se o que deixámos o Rio Escupir, 
tem as suas- cabeceiras junto ás de Gatimi. Antes da 
união destes dois rios se achavão varias alturas de 
fundo segundo a Largura do rio, a menor era de 4 
e meio- pés, e a maior de 12. As larguras varião-. 
porém não com excesso, o rio he bem formado sem 
ilhas. Entre os arrecifès se achão algumas pequenas 
de pedras, porém o canal está muito distincto, e 
claro, os braços que se separão delle para fórma-las 
são pequenos arroios. Desde esta boca do Escupir 
para cima navegando o Gatimi se acha em este me
nos água, porém sempre he navegável com canoas,~ 
porque he também mais estreito. As costas -seguem 
de lombas, e pontas de arêa> onde ha terra baixa 
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dando muitas, e curtas voltas. Não ha'mais bocas 
em ellas que de regatos, e passados os arrecifès oáo 
ha ilha pequena nem grande. O fundo como antes já 
de pedra, já de arêa. Por todo o curso deste rio te
mos notado em as marcas das margens, que está 
baixo, e cresce muito a tempos. 

O dia 30 de Outubro chegáfnos ao acampa
mento, e forte, onde havíamos deixado a nossa gen
te. Conhece-se que a corrente do rio não he grande, 
pois gastámos em subir desde sua boca até aqui oi
to dias, e 6 em o descer. 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de" Flores. . 
! Miguel Cura. Athanasio Varanda. 
João Bento Pj/thon. Afonso Pacheco. 

Desde o dia 31 de Outubro até 8 
de Novembro de 1754. 

Immediatamente que chegámos se despachou, 
tom expresso cartas aos Senhores Commtssaríoís 
Principaes, com as noticias, e planos, que» adqui
rimos do salto conducentes á melhor união das duâ-s 
demarcações , nossas , e das segundas partidas , que 
deve fazer-se nesta paragem, e ainda que tinhão qué 
caminhar estas cartas 40O, eu mais Iegoas até che
gar ás mãos dos referidos Senhores, nos compromet-
temos de que chegarião a tempo pelas providencias 
que tomaria o Capitão General da Província do Pa
ri guay, para que fossem com a maior brevidade 
possível. 

Quando chegámos a este acampamento do Pas
so de Gatimi, já estava de volta a partida de gen* 
te, que se enviou quando sahimos d-elle para o Pa> 

66 * 
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raná, èm busca das vertentes mais immédiatas á ca
beceira principal de Gatimi, que o fossem de hum' 
rio que desaguasse no Paraguãy. Dêrão-nos as no
ticias que adquirirão de humas, que não podião dei
xar de ter as circunstancias ditas, ainda que não o 
poderão vêr claramente porque sahem da Montanha 
de Arnamhay, que he mui cerrada de bosque sem 
caminhos. 

Com estas, e as que nos trouxe a canoa que foi 
antes da citada viagem, a buscar a origem do Ga
timi , se determinou levantar o acampamento. Mar
chou por terra toda a gente com o gado, cavallos, 
e mulas, para hir acampar sobre a margem do rio 
em a paragem ultima, aonde chegou a dita canoa, por
que he aonde podem chegar o mais acima as mais ca
noas , em as quaes marchámos os commissarios, as
trônomos, e o geógrafo da Partida Hespanhola no 
dia £ de Novembro. O geógrafo da Partida Portu
gueza foi por terra com a gente para levantar a pla
no com plancheta, o qual nos havia de servir para 
emendar o que fizemos pelo rio, aonde não pode
mos usar deste instrumento pela espessura dos bos
ques, que cobrem as margens de quantos até agora 
temos reconhecido em todas as nossas viagens. 

Caminhando pois pelo Gatimi acima vimos que 
tinha em o passo nove toezas de largo, e quatro pés 
de fundo, as margens são de lombas, como antes. 
Vão-se-lhe juntando por ellas vários arroios, e a 
curto espaço de nossa sahida achámos arrecifès, du
rarão pouco, são baixos , e assim não custou muito 
trabalho passa-los. Aos três dias de viagem estava 
já o rio mui pequeno , e as voltas mui estreitas de 
modo. que em cada huma era preciso hir arrastando 
as canoas, e cortando muitos troncos, e ramações* 
que havia cabidos em a água desde as margens. Com 
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esta fadiga chegámos a sitio onde estava a gente de 
terra, em o qual já não cabia huma canoa atravessa
da, e tinha três pés de fundo. Até aqui veio ò rio 
behi distincto sem ilha alguma ,ne.os arroios que se 
lhe juntão muito menores, que a corpo delle. As 
ribeiras, ou margens cobertas de bosques, e quanto 
mais acima mais espesso, com lombas , e pedras em 
a agia quando aquellas estão perto delia, e quando 
não pontas de arêa, que fórmão as voltas mui curtas 
e muitas. 

Paramos ^m o referido sitio a 8 de Novembro 
ao meio dia, e querendo aproveitar o tempo, nos 
mettemos em duas canoas mui pequenas, e segui
mos este mesmo dia adiante a vêr se apurávamos o 
rio*, porém a curto espaço nos volvemos pára traz, 
porque as arvores das margens havião cerrado o pas
so , estando já o rio como hum arroio. 

José Custodio de Sá e. Faria. Manoel Antônio de- Flores. 
Miguel Cura, Athanasio. Varanda. 

João Bento Pgthon. Afonso Pacheco. 

- -~ . »í 

Desde 9 lde Novembro até 29 do mesmo. 

Estando ja juntos os que vierao por terra, e os 
que viemos pelo rio ,*• nos acampámos -2em a ribeira 
oriental de Gatimi-. tendo este a sua direcção N.S., 
que. vêm faldeando a Montanha de Amambay, da 
qual se fórraa a sua ribeira occidemal. * Não du
vidamos de que dentiro delia estaria a sua cabeceira 
principal, e sabíamos que as vertentes, que reconhe-
ceo a nossa- gente que h-ião para o Rio; Paraguãy y 
sahilo .da.própria. Desejávamos que a dita monta
nha y que viamoa ser de terreno bem ako^ fosse 
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ifmpa de bosques,' para reconhecer as cabeceiras 
que buscávamos, e aqui erão pequenos regatos, e 
seriao ritwro menores em diante até rematar em fon
tes, esteiros, ou miúdos surcos de vertentes, e para. 
arrastar as canoas por terra até onde podessem na
dar em o rio que vai ao do Paraguãy ; porém o máo 
era que toda' se nos representava á vista hum bos
que espesso emmoranl-ada. Os visiiihos da Villa de 
Cirruguati. de que tiabaunos- cora -nós outros huma 
partida de -ro homens, ainda que vão mais adiante 
ao norte nas suas- corridas, e persecuções aos Índios 
Ssyás', não -nos davão luz alguma da montanha, 
•porque o caminho que fazem vai apartado para les
te , só nos disserão, que esta montanha segue par 
imiitas Iegoas ao norte, que nunca havião entrado 
nella V n e m b* caminho aberto para penetra-la. 

A parte do oriente do Rio Gatimi onde está
vamos fora da mesma margem, que está coberta de 
arvoredo , he campanha cor» pastos, e aguadas mui 
boas, em'as qu<ies pozemos os animaes, e determi
námos não deixar este acampamento por esta pre
cisa commodidade, até havermos descoberto as cabe
ceiras ; e assim desde elle se fizerão as diligencias 
que se verão. 

Enviou-se pelo rio huma canoa pequena com 
gente, o seu destino foi abrir passo por elle, cortan
do os troncos, e ramações que o tapão até onde po* 
desse nadar a canoinba, e logo abrir caminho por 
teria pela sua margem até encontrar a sua origeua, 
seguindo em t do o seu curso o braço mais cauda
loso com muito cuidado; a qual sahio no dia 9 de 
Novembro. 

Expedio-se huma partida de gente a cavaho, 
para que em as vertentes, que havião reconhecido, 
e que vão para o Rio Paraguãy fizessem hum fogo 
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grande, o"qual' marcado desde nosso acampamento*, 
e desde? outro sitio conhecido que se dirá depoís, 
nos dérse a conhecer a sua situação. ou.. 
& Sabírão os commissarios, e outros .officiaes- a 
CavaJlo,t pela parte de leste do rio caminhando ao 
norte a reconhecer humas cabeceiras delle que sahera 
de campos limpos, ou cora bosque ralo, e com o 
fim de marcar em sitio conhecido o fumo do fog» 
que fica dito, e fazer outro ao mesmo tempo. 
<- Os astrônomos procurarão fazer observações, fi
es geógrafos marcar todos os fogos,*, que viessem 
desde o acampamento, e estabelecer huma base pa
ra levantar o plano. 

Depois se enviou outra partida de gente a pé, 
a penetraria montanha com o fim de que a pene
trassem pôr onde houvesse menos espessura, dirigin
do o caminho ao N.O., o qual hia a dar entre as 
cabeceiras, ou suas serranias^ e para que pegando 
fogo em todas as paragens onde vissenupastos,*otí 
palha secca descobrir por este meio, por onde seria-
menos espesso o bosque, e que se limpasse alguma 
cousa a montanha. Porém por este meio não se des* 
cobrio nada, e 3 gente se tornou dizendo que era> 
grandíssima a espessura, e bosque de má qualida
de para romper-se com machados, e facões, pela-, du-* 
reza das madeiras. Isto he geral em quanto temos-
reconhecido em a Província do Paraguãy.. . 

Marcarão-se os fogos, e se formou o plano 
dos sitios mencionados, que nos servio ao diante, 
para guia em nossas operações. Repetírão-se sahi-j 
das de dois em dois dias a reconhecer o campo com-
receio dos índios Bayás, cujo principal intento he-fur-
tar cavaíloSj egado, emais que agora estariãoassusta
dos cora a nossa viagera pelo Rio Paraguãy, temero
sos de que per terra se fosse também a busca-los-, com 
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effeito achámos varias toldarias abandonadas com si
gnaes de que havião estado muito tempo em estes 
campos pouco havia. A outra nação que se conhece 
habitante, por aqui, saoi-os Montezes, he gente a 
pé, vivem em os bosques, não duvidamos, que seria 
sua habitação esta montanha, e assim não tínhamos 
suspeita delles senão quando se entrava entre os ar-
wredos. 

Repetio-se outra • entrada pelas vertentes que 
hião para o poente;'até ellas.se podia hir a cavallo, 
porém logo se havia de entrar a pé abrindo.cami
nho. A-instrucção que levou foi-ipara seguir águas 
acima hum arroio, que sahia da montanha até á sua 
qrlgem, e logo atravessa-la até sahir aos nossos cam
pos. Não se logrou o fira ; entrarão, e não podendo 
seguir a vertente pela aspereza do bosque,, e terreno 
todo de.penhascos sé apartarão dirigindoTse. ao nosso 
campo, em seu parecer penetrarão treslegoa(s, sem a-, 
charagua, se tornarão para traz sequiosos, cançados, e 
aburridos, procurarão em o remate da sua viagem 
trepar ás arvores mais altas a descobrir signaes do 
nosso campo, ou claros em a montanha, porém só 
conseguirão fazer-se era pedaços com os espinhos. 

Outras entradas se fizerão a pé por differentes 
lados em a montanha dos mais alentados, e destros 
de^iossa gente, todas, tiveráo o mesmo êxito, que a 
antecedente. 

Sabíamos, que pela banda do sul passado o 
Gatimi havia campos, e hum rio que nascia delles, 
e de águas da montanha , o qual conhecião os Cu-
ruguatis pelo nome de Aguaray, distava o passo 
por onde o havia passado nossa gente 4 ;legOas do 
acampamento, levava bastante água sobre fundo de 
arêa, e ainda que tinha bosque em as margens, não 
era espesso. O caminho era por campo limpo, pelo 

http://ellas.se
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qual se cuidou, que baixassem as canoas pelo Gati
mi abaixo até encontrar hum arroio conhecido, que 
vinha do mesmo campo, e que entrando por elle 
até onde se podesse o mais acima, se arrastarião por 
terra até as lançar em o passo referido, porque ain
da que este rio não fosse o que buscávamos,.sempre 
era aproxima-las ao outro. Para isto se principiarão a 
cortar madeiras para rodas, sobre as quaes devião 
transitar, lavravão-se com seus eixos, e mais cou-
sas precisas. 

Determinou-se que só se trasportarião 9 canoas^ 
porque bastarião, para os que devíamos baixar ao 
rio Paraguãy demarcando, e as de mais até 12 que 
vierão de S. Paulo, que se volvessem quanto antes 
ao seu paiz antes que as crescentes do Paraná infes
tassem as suas águas, em cuja occasião ha tão gran** 
de intempérie, que morrem muitos dos que transi-
tão por elle. Esta infecção -he originada de que a 
água estendendo-se pela terras baixas das margens 
recolhe multidão de bitumes dos pântanos, e os ani>-
maes que afoga, cm as covas, e ninhos, já po
dres. 'JtV u 

Tornou a canoinba que foi a descobrir a ori
gem do Gatimi em 15: deste teve a gente que a-
rbrir todo o rio cortando grande quantidade de arvores 
até que já não pode nadar em huma forquilha em 
que se divide em dois braços, lhe pareceo que o 
maior era o da direita, e por terra romperão até o 
esteiro de onde nasce, que está em o campo limpo, 
o qual havíamos reconhecido já acavallo em os dias 
antecedentes. 

O dia 17 marcharão âs canoas que se hião a S. 
Paulo, e as que devião ficar-se. se forão para entrar 
pelo arroio signalado para logo serem [arrastadas ao 
Aguarahy, a cujo passo marchou agente com osani-

Not. Últram. V. 7. 67 
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•mães este mesmo dia, com ordem de acampar-so 
nelle, e trazer as canoas. 

Os commissarios, astrônomos, e geógrafos par
timos este dia em duas canoinhas para demarcar o 
que nos faltava do Gatimi, e buscar a vertente mais 
visinha. Vinha acorapanhando-nos por terra huma 
partida de yo homens a cavallo destros nestes cam
pos, cora o fira de que fossem sempre perto do rio 
pela parte do oriente, attentos aos signaes que lhes 
faríamos com tiros, ou com fogos para faliar-lhes, 
quando se offerecesse, o que era fácil, porque o bos
que por esta parte he estreito, e não mui espesso. 

Vimos ao rio Gatimi, que vai recebendo águas 
pela parte de leste de lombas, e pela do poente da 
Montanha de Amambây, com muitas, e curtas vol
tas, a curto espaço se achou a boca de hum arroio 
•grande chamado das Formigas, vem de hum bos
que , que está em huma das lombas da parte do o-
xiente, o qual deixámos á mão direita, e seguimps-
•pelo rio, porque he mais caudaloso que o dito ar
roio ainda que não muito, o qual já deve perder o 
nome de rio, e tomar o de arroio pela sua estreiwr 
i a , e pouco fundo» Seguio-se para diante como se 
tem dito até á forquilha aonde chegou a canoinha* 
Paramos nella no dia 18, estes são dois braços quasi 
iguaes á vista, em que se divide o Gatimi. 

Consideramos que pedia a averiguação de quafc 
era maior, ou mais caudaloso muito cuidado, pou» 
.que podia sueceder , que tomassem tão diíferente 
•direcção desde suas origens, que houvesse considerá
vel terreno entre hum, e outro, e mais dependendo 
•de hura delles o estabelecimento do rio, que hia 
ao Paraguãy como se ordena em o artigo 12 das 
instrucções geraes, em o qual também podia ser 
-muito maior a differença. 
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E assim nos lançámos á água, e os medjmot! 
com o maior escrúpulo: a igual distancia das suas 
bocas para dentro em cada hum se fixou huma cor»* 
da horizontalmente perto da superfície da água per
pendicular á direcção do seu curso, em o mesmo 
sitio, por ella a iguaes intervallos se medirão os 
fundos com que tivemos ia sua largura dividida era, 
porções de água conhecidas, se esta não tivesse cor* 
te. Para adquiriria velocidade desta se fixou outra 
corda parallela á primeira junto da água a distancia 
conhecida, e pondo em varias partes da corrente hu
ma mesma cousa boiante, e ligeira, se notou em 
hum ' relógio !de segundos quanto gastava era passar 
o espaço entre as duas cordas. 

Por este methodo viemos era conhecimento de 
que o arroio mais caudaloso he o que toma á mão es
querda subindo pelo rio , e que a gente que veio 
antes se enganou julgando o da direita por maior. 

Precisamente o braço que devíamos de marcar 
vinha da montanha, o que avisámos a nossa gente 
de terra para que fizessem rodo o esforço para rom
per o bosque, e sahir as vertentes delle. ú 

Em tanto nós outros seguimos demarcando-o 
em as canoinhas, porém a pouca distancia achártao** 
todo o fundo por onde corria de penhascariaalta, 
sobre a qual não podíamos subir ás canoinhas. 

Pela pouca água que tinha se julgou que a sua 
origem estava immediata , e assim nos determinámos 
a caminhar pela sua margem até sahir com o nosso 
intento. Deixárao-.se naquella paragem as canoas, 
e marchámos a pé por entre o bosque sem perder 
de vista o Gatimi; caminhámos todo o dia 19, e o 
dia 2D até o meio dia, 

O Gatimi vai mui pobre, as suas margens são 
«erras de pedra, e bosque espesso com varias ravi-

tí7 * 
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tias," e quebradas, o seu curso vem da parte da 
montanha, e quanto mais adiante, tanto mais era 
preciso hir torcendo o caminho para o poente. 

Isto nos fez conhecer que nos hiamos apartando 
da gente de terra o que nos não con vinha, assim 
pelos viveres, como porque, quando se offerecesse al
guma cousa, que prevenir-lhes , não se poderia, e 
assim se determinou tornar ao sitio donde havíamos 
sabido a ajuntar-nos com ella e buscar por cima a 
sua origem levando por guia a parte de onde havia-
mos vir persuadidos pela sua pequenhez. a que esta
va perto. 

O dia 20 pela noute chegámos á forquilha de 
onde sahimos, e no seguinte enviámos a buscar a 
partida de terra , o que se fez bem pelo rastro, por
que d*aqui havião partido a ultima vez que lhes fal
íamos. 

O 22 ao meio dia tornou a nossa gente, tra*--
zendo-nos cavalgaduras pa**a que nos fossemos aonde 
estava acampada a partida, e segurando-nos, que ha
vião achado a origem principal do Gatimi em cam
po limpo, e as vertentes de outro rio, que vai ao 
Paraguãy. Com esta boa nova , ainda que com o re
ceio de algum engano por ignorância partimos se
guindo o novo caminho que abrio a gente por hum 
bosque, o qual vai rodeando os esteiros de que se 
fórma o braço de leste, que medimos, e se abando
nou por menor y dos dois que fÓFmão a fbrquilhav. 
Depois atravessa vários arroios por entre ravinas, 
aos quaes fizera© pontes , hum delles he cabeceira do 
Rio Amambay que deságua em o Paraná ao norte 
do Gatimi. Passado o bosque que tem meia legoa de 
travessia, se vai por campo limpo.em lombadas de 
bellos pastos , e aguadas. 

Aqui foi onde claramente vimos as vertentes. 
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do braçoque devíamos demarcar, cujb curso íe co* 
nhece pela abra quer,vão formando as arvores das 
sua margens. -<-• 

Estas. • vertentes são esteiros entre as lombas; 
chegou-se em varias partes á margem, e se conheceo 
bem ser o mesmo que buscávamos por baixo, e que 
se houvéramos seguido hum meio dia mais, vínhamos 
a sahir aonde estávamos. 

A gente formou este caminho guiada de hum 
que tem bastante tino em o campo, o qual levou por 
único signal haver visto..em a forquilha a parte de 
onde vinha o arroio de Gatimi que devia buscar-se. 

Paramos aqui, e o dia 23 se despachou gente 
para abrir caminho que fosse ao acampamento geral 
que estava era Agurahy. Dêmos ao homem destro o 
signal onde se devia dirigir o qual tirámos dós nos
sos planos, porém elle estava bem inteirado. Parti
rão, e no dia seguinte estiverão de volta, abrirão 
hum caminho di-eito atravessando outro bosque, com* 
o qual se evitava o grande rodeio, que se fazia pelo 
caminho conhecido , distávamos do dito acamparaen» 
to 4 Iegoas e meia. 

Soubemos que se havião informado mais de 
cem vezes, e logo se enviou pelas que tínhamos aire-
da em Curuguaty y e assim mesmo qjie havião acha
do rastros, e fogões frescos dos índios Montezes.. 

Reconhecidas todas as vertentes do Gatimi,. se 
signaloui a principal: esta he hum esteiro com huma 
pequenina lagoa , e seu pequeno matozinho em-o 
meio, e o ultimo y e mais distante da forquilha re
ferida posto em campo limpo. 
•r Em o próprio vimosr outros vários muito perto 
daquelle,. que lançávão água para © poente.,, porém 
antes de se determinar que fossem a formar rio, cuja 
boca estivesse em a ribeira, oriental do Paraguãy, era 
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•preciso investigar se a curta distancia volvia o seu 
curso' para o Amambay como podia succeder. Para 
isto se mandou seguir huma das vertentes que era a 
mais próxima á de Gatimi já estabelecida. 

Também a cavallo se reconheceo que não se 
juntava por nenhum lado com os rios visinhos senão 
que seguia ao poente inferindo-o das abras do bos
que que leva nas suas margens. 

Estabeleceo-se esta pela cabeceira do rio, que 
devia servir de limites até o do Paraguãy por ser a 
mais próxima á cabeceira principal do Gatimi. 

Dista huma de outra'444 toezas; em ellas se 
levantarão dois montes de terra com faxina, e esta
cas, e seu fosso: em o cume de cada hum sobre sahe 
hum páo grosso lavrado pelas duas caras, a que o-
Iha para o N.E. 4 N. com esta inscripção R. F. 
Anno 1754^ isto he, Rei Fidelissimo; e a que olha 
00 S.O. 4. S. com esta R. C. Anno de 1754, isto 
he, Rei Cathoüco. 

Demora o marco posto em a cabeceira do rio, 
que vai ao do Paraguãy, ao N.O. 4 O. do que se 
collocou em a principal do rio Gatimi: medéa entre 
os dois terra quasi igual limpa de arvores. 

Esta cabeceira he hum esteiro como o de Ga
timi , a pouco espaço he arroio, leva o seu curso 
quasi ao norte por entre espesso bosque, e vai reco
lhendo águas de outros que estão neste campo, e por 
o lado do poente da serra que he áspera, logo tor
na a oeste metido entre doas montanhas de pedras 
de espessissimo arvoredo de taquaras, ou canas mui 
grossas, arvores, e espinhos, o seu fundo he de pe
draria desigual, e impossível de se navegar, nem 
de transitar as suas margens sem hum trabalho im-
menso. 

Fizetão-se nestes sidos, e junto aos marcos varias 
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•P%se8iyiaçi$»fs de latitude: levantou-se o plano do lim
po entre os bosques, e se enviou a gente, aobuscat* 
es. duas i canoinhas ;que deixáijaos para que as I-.- ••->« 
Sem ao varadoiiío, -e se arrastassem, a Aguarahy o ;-
de estavão as outras, Estes forão pelas mesmas -_.i 
btceiras a encontrar-se cora a picada, que havía
mos feito 0'dia> 19 e zo , os quaes acharão. 

Vendo a aspereza desta serra , e do arroio:que' 
yai ao:>Paraguãy, se determinou levantar o campo, 
e marchar ^eraca-mparaeiito de Aguarahy para des
de alli sahir a penetrar por mais a baixo a vêr se lo
grávamos, que fosse menos desigual a cama 'por on
de corre para passar as canoas a elle, e demarcá-lo, • 
Marchámos o dia 19 de Novembro cpi» grandíssima 
chuva, e chegámos ao mesmo acampamento geral. 

José Custodio de Sá e Faria. „ Manoel Antônio de Flores. 
*' Miguel Cera. Athanasio Varanda. 

João Bento Ptjthon. Afonso Pacheco, 

Desde 30 de Novembro até iç do 
Dezembro dê 175:4. 

Vendo, que a cada passo que devamos" nos cus
tava perder mwte tempo em ceiirativas;, que os vi-» 
veres se hião aeab*ando, e os poucos- que tinham©* 
estavão quasi podres pelas chuvas, e soes-,-de que 
não havíamos podido reserva-fos; artendendo por ou
tra parte a que o rio, que havíamos principiado a 
demarcar, e que vai; ao rio Paraguãy, mOstjrava ser* 
áspero, e difficil o seutransito, se resolveu, que ao-
diante' se trabalhastse por duas partes dividindo-noa 
os demarcadores para-averiguações a fim de abre
viar, e não expor-aos a deixar, por força impetfèitè' 
a obfa. 



— 536 — 

- O dia í.° de Dezembro sahio kutna partida de 
gente com os geógrafos, o da partida Portugueza, e 
o da Hespanhola , seu destino fci averiguar se este 
Rio Aguarahy se juntava com o da demarcação já 
signalado. Procurarão isto Com as melhores diligen
cias trazendo o plano de todas as cabeceiras de A-
guarahy, e vimos que nãó se juntavão ao menos nes
tas serranias. Penetrou-se a montanha até encontrar 
p da demarcação por varias partes; e se. vio que este 
segue (desde o ponto onde o deixámos) ao poente, 
e depois se inclina para o sol por entre a:'serrá, que 
cada vez he mais 'áspera. Corre com saltos de três, 
e quatro toezas de alto , e todo elle hum continuado 
arrecife impossível de navegar-se, as suas margens 
estão cobertas de bosque perverso de Taquaras, e es
pinhos que custa muito trabalho romper-se, e via-
mos torcer-se, e desbocar-se os nossos machâdinhos, 
e facões ,*"a poucos golpes em estas arvores, rudo o 
que nos impedia fazer caminhos com a ligeireza que 
se costuma : estas margens sobre o rio são despenha-
deiros muito altos, tomou-se por partido caminhar 
por água, por evitar o risco destes precipícios. 

Outra partida seguio a registar o Aguarahy por 
baixo segundo o seu curso para o sul, que ainda 
que tem bosque, em as margens he mais suave. Re
parou-se que hia torcendo a sua direcção para o 
poente, e como o da demarcação em o ultimo pon
to , que deixámos novamente demarcado, se inclina
va aosul, não duvidámos que se unissem mais adiante 
com o que estávamos bem , porque hiriarnos em as 
canoas pelo Aguarahy (que o vimos navegável) á 
união, e depois ainda que fosse a pé subiríamos pe
lo que solicitávamos, até onde o tínhamos conheci
do. ;.„- . 

Em o campo que abraça vão estes dois rios se 
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fizera© entradas repetidas, buscando,vertentes, ôu cla
ros do bosque." Achárão-se alguns campos limpos que 
se atalhavao pela parte do poente com a terra. Tam
bém se reconhece©, que corrião os bosques altos dos 
rios hum para o outro como a juntar-se. Descobrirão, 
os geógrafos huma vertente que pareceo hiria a unir-
se com a de demarcação'por mais a baixo-de onde o 
deixámos demarcado: fomos lá todos, e dispoz que 
entrassem os dois geógrafos o da.partida de S. M. F», eo 
da de S. M. C. por esta verrente a buscar o dito rio, em o 
qual como em todos os sítios que sedeixávão para tor
nar a solicita-los poroutra parte ficavão sempre marcas 
seguras. Depois havião de tornar rio a baixo por el
le até encontrar a outra partida em que hirião os 
dois astrônomos, o da de S» M. F , , e de S. M. Q 
estes devião baixar pelo Aguarahy em duas canoas 
pequenas-a buscar a sua união com o outro, subir 
por este até achar aos geógrafos, e recolhendo os* 
nellas por evitar a sua volta a pé restituirem-se ao 
acampamento. 

Com esta determinação se cuidava conseguir 
nosso fira completamente porque dizíamos, que ave
riguada a união dos dois rios, e que o Aguarahy 
era navegável'para diante, como mostrava aonde se 
havia registrado, nos hiriamos os demarcadores por. 
este a baixo despedindo a gente de terra, pois já uni* 
dos os dois rios levarião bastante água para cobrir a 
fundo de pedras ainda que o houvefse, e para for-. 
mar algum canal em caso de haver algum salto^ e 
assim per elle sahiriamos ao Paraguãy com a se
guridade de ter conhecido a distancia até elle , pelq 
plano que levantámos em a viagem ao Jaurú, e o 
que trazíamos até aqui. , 

Sahírão as ditas partidas a principiar o traba--
lho signalado o dia 9 de Dezembro. Em tanto que 

Not. Ultram. V. 7.0 r 68 
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tornáíão se dispoz no acampamento fodô preciso pa
ra marchar em as canoas, e a gente com os caval
los , e mulas por terra á Assumpção, com o fim de 
abreviar porque já os viveres erão poucos, e podres, 
as rezes enfermas, e em as mulas, e cavallos, sé 
conheceo hum gênero de peste, que he mui commua 
nestes campos, e em toda a província do Paraguahy, 
da qual morrera muitos centos. aqui não era mais 
que principio, porém soubemos de Curuguaty, que 
estava ao mesmo tempo havendo hum dano conside
rável em o termo daquella villa por huma grande 
secca, o que alem da sua pobreza perpetua a'tinha 
na ultima miséria. 

<"0 dia i i de Dezembro tornarão os astrônomos 
com o plano do que havião visto , e relação seguin
te. Navegarão águas a baixo pelo Aguarahy desde 
onde estávamos acampados todo o dia 9 , tiverão 
que cortar algumas arvores para passar, único estor*--
vo', porém no fim deste dia acharão arrecifès, que 
mais adiante formão saltos pequenos. O dia 10 ás 
10 horas da manhã chegarão a hum que tinha de 
alto 9 toezas: custou-lhes bastante trabalho baixar 
as canoas descarregadas, hia o rio por entre bosque 
meitendo-se entre duas serras inclinando-se ao S.O. 
a da parte esquerda era mui alta , e mais que a da 
direita. Pouco mais adiante deste salto virão huma 
profundidade grandíssima por onde o rio se despe-»-
nha por hum paredão perpendicular medirão esta al
tura, e acharão de 64 toezas, que he com© 4 vezes ã 
do salto grande do Paraná: tinha de largo o rio era 
cima do precipício 9 toezas, pouco fundo, e desi
gual pelas pedras, intentarão caminhar por terra ven
do a impossibilidade de baixar as conoas, principia
rão a abrir caminho pela falda da serra da mão di
reita entre o bosque; era este de Taquaras mui gros?-
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sas," e espinhos, mui espesso tão difKciI-.de romper-
se como o do rio da demarcação. Alguns que se a-
diantárão ouvirão ruído de outros saltos mui adian
te , não seguirão porque lhes faltou o dia. Adbárão 
caminhos de índios Montezes, como por todos es
tes contornos se encontrão. De tudo isto inferirão que 
não era' possível baixar por aqui, que se devia aban
donar este caminho, e se volverão ao acampamento 
geral, com a gente carroadá, e aburrida com tanta 
repetição de estorvos insuperáveis. 

O dia 12 vicrão ~ao acampamento os geógrafos 
que havião tomado a vertente referida acima para 
por ella sahir ao rio da Demarcação. Andarão três 
dias, e não acharão, porque não volve o seu curso 
para o sul tão de repente como se julgou, fórão-se 
mettendo em © intrincado da serra com grandíssimo 
trabalho rompendo o bosque, que he igual a© que 
se tem pintado antes. O seu fundo.ou chão .lie áspe
r o , e desigual; neste sitio virão rastros de Índios 
Montezes frescos, e alguns roçados em que tinhão 
postes laços para a caça de animaes: bem conhece
rão que não estava longe alguma toldaria oo raacha
ria delles, e asfim hião c.om gra-nde cuidado , e 
maior desejo de colher alguns, para informar-se do 
que solititavão neste labyrinto. O dia n o conse
guirão : sahírão 4 índios dos bosques visinhos a hum 
roçado, ou limpo delles, lhes fallárão de longe asse-
gurando-os de que não lhe farião mal-, se chegarão 
e estiverão entre a nossa gente-todo o dia , e noite.. 

Fallárão aiingua Guarani, que he familiar á nos
sa gente, e assim se aproveitarão da oceasião pergun
tando lhes por modos differehtes, a parte, e com 
gspndiísima reserva, tudo quanto lhes pareceo conve-
ni.erfre para conhecer, sem engano nem equivocação 
o curso , e deságua do rio demarcado. Ácháião-os 

t ,8 * 
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conformes as suas declarações sobre isto, e também, 
em os signaes que davão dos dois rios, em as para
gens onde os registámos nós outros mesmos. 

Disserão pois que o braço de mais ao norte (co
nhecido por nós outros pelo rio da demarcação) se cha
ma o Aguarahy-mini, ou pequeno, e © que navegarão 
os astrônomos o Aguaraliy-guaçú , ou grande, que 
estes dois se junta vão mais ao poente a boa distan
cia de onde estavão, levando o seu curso sempre 
por entre penhascos, e formando saltos grandíssimos. 
Depois da sua unia© seguem do mesmo modo des-
penhando-se por outros dois saltos grandes até o 
fim desta serra de Amambay, a cujo pé se lhes jun
ta hum-arroio, que vera da parte do norte de hum 
serro mui elevado, o qual sobresahe em cima da 
serra (este ouvio nossa gente desde bom a arvore alta 
aonde treparão), todos três rios, ou arroios já uni
dos, fazem hum rio chamado Ypane-guaçú, que 
deságua em o Paraguãy , em cujas margens estão a?* 
lojados agora os seus: inimigos os índios Bayás. 

Concluídas estas informações com satisfação se 
inteirarão os geógrafos dos seus costumes, religião, 
origem , e de mais curiosidades. Os convidarão, pa
ra que se viessem com- elles ao acampamento, e re
solverão retirar-se a. elle.. O dia 12 pela manhã já 
em caminho cora- os quatro» índios para traz, lhe 
sahírão em hum espesso bosque huma grande tropa 
delles. Disparando-lhes *<huma multidão de fièxas y 
lhes respondera© com os fuzis: j á a este tempo se 
havia fugido o índio mais velho dos 4,. e em a re
frega , fugirão dois: entre o estrago que fez a nossa 
descarga, foi a morte do velho que escapou. Todos 
desapparecêrão? será esperar segunda , e os nossos-ii-
verão muito cuidado de conservar o índio, que^na-
yia ficado, e com elle vierão. ao acampamento., Da 
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nossa gente não houve mais desgraça , que hum fe
rido em hum braço, que sarou brevemente. ; 

Repetírãose as informações com este índio 
-diante dos commissarios, astrônomos, e geógrafos, 
e se acharão conformes com a relação antecedente , 
com m alicia se lhe perguntou se era limpo o rio, 
que registrarão os astrônomos, respondeo que tinha 
muitos arrecifès altos, e despenhadeiros mui fundos, 
que depois de juntar-se cora o rio da demarcação 
tinhão dois saltos grandes, e mais adiante mui longe 
arrecifès : isto concordava com o que virão os as
trônomos em tempo em que elle por estar com os 
geógrafos não podia saber se havia© hido a registra-
lo. Postos pois estes pontos conhecidos por vistos, oi» 
pelas declarações referidas sobre nosso mappa ge
ral, que abraça nossas peregrinações vimos que a di
recção -das águas destes dois rios, vai para a boca
do Ypané-guãçú, a qual havíamos demarcado em a 
viagem, ao Jaurú r e que o ponto ultimo até onde 
demarcámos o rio,Aguarahy-mini dista da- margera-
oriental do Rio Paraguãy 20 Iegoas era linha re
cta. 

Fizemos memória de que em Assumpção assim; 
os naturaes como os índios Payaguás que vivem em? 
© Rio Paraguãy, e o navegão com suas canoas co
nhecem esra boca dita pela do rio Ypané-guaçú con-» 
formes com os índios Montezes. E com este mes
mo nome se acha em o diário que o Capitão Gene
ral daquella província Domjayme de S-J-ust, fez. 
em huma viagem antes da nossa, pelo Paraguãy 
acima^em busca dos Payaguás em cujo tempo achou 
o Yapané-guaçú com? huma corrente grandíssima, 
pelo ijtíe suspeitou, depois que este seria o Rio Cor
rentes que buscávamos; porém quando nós outros o 
vimos estava manso, e como hum riacho pequcaow 
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Cónsilião-se os dois signaes com saber que em 
tempos de chuvas, baixão as águas da próxima ser
ra com impero pelo seu declivio, e parlo logo que 
cessão estas. < n> 

Com esta suspeita havíamos perguntado aos di
tos Payaguás por este Yparuguasú, nos disserão, 
que era rio máo, que quando sobem com as canoas 
achão a hum dia de caminho da sua boca pedras, 
e a dois e meio saltos em que não podem çavalga-
las. Desde as visinhanças da boca deste rio mar
cámos quando fomos ao Jaurú pontas de terras al
tas , pela terra dentro como achámos em o nosso 
-mappa geral. Por tudo isto concluímos, que nos 
não ficava suspeita contraria a que o rio demarcado 
agora, o Aguarahy-mini, vai ao rio Ypahé-guaçú, 
e que he este o que deve servir de limites., e cerrar 
a linha que deixámos aberta sobre o Rio Paraguãy. 

Mas para a demarcação delle se nos presentou 
hum conjunto de difficuldades insuperáveis. Os mais 
destros em abrir bosques nos dizião que para fazer 
hum caminho por onde se podessem arrastar as ca
noas , salvando só os despenhadeiros vistos sem fa
zer caso dos qué dizião os índios ha mais adiante, 
era preciso trabalhar 200 homens capazes por dois 
mezes. Nós outros baixámos muito desta conta, ain
da que sem assegurar o bom êxito; porem de qual
quer modo nos era impossível. Os nossos viveres 
quasi consumidos, as rezes poucas, e enfermas, a 
gente cançada , e áborrida de tanta lida continua
da , e violenta , e o recurso ás povoações difficil, por 
que da villa de Curuguaty não havia que esperar es
tando áquelles miseráveis visinhos em a triste con
juntura de peste, e perda da colheita do milho, 
por falta de chuva quando em a mais feliz, a penas 
chega para manter os seus visinhos. Se se intentava 
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fazer-se á Assumpção, única parte onde se acharião 
bastirnentos, era huma dilatada temporada a que 
havia que esperar, pois a distancia, máos caminhos, 
e escassez de animaes de cargas, nos erão bem co-» 
nhecidas, e experimentadas. Em fim tudo nos tirava 
a liberdade de dispor outra cousa, que retirar-nos an
tes que nem para isso chegassem os viveres. r-

Em huma junta que tivemos era 13 de Dezem--
bro se determinou por todos a retirada á Assum* 
p^ão, e nella mesmo se resolveu enviar immediata-
mente cora expresso aos Senhores Commissarios Prin
cipaes hum resumo deéte diário desde que sahimos 
da dita Cidade a ultima vez até este dia. E huma 
representação das dificuldades que havia para poder 
unir-a linha demarcada, a. que com a que deixámos 
em o Rio Paraguãy, já fosse tornando por aqui com 
viveres, e novas providencias para romper esta mon
tanha já entrando pela boca. do Rio Ypané para que 
inteirados dellas, edo estado da deraareação deter
minem o que devemos executar. 

Executou-se tudo como se ajustou em a junta y 
partimos em 15 de Dezembro , e em todo o mez de 
Janeiro de 175c, chegámos á Assumpção. 

José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores* 
Mivuel Cera. Athanasio. Varanda. 
João Bento Puthon, Afonso Pacheco. 

Conclusão da demarcação*. 

Em tanto que chegava a resolução dos Senho
res Commissarios Principaes, nos dedicámos a pôr 
em limpo os diários, e planos, unindo em hum to
do o nosso lavor. * 

Antes de o acabar chegou ás nossas mãos a reso!» 
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Iução referida o dia 16 de Maio de I7$'5', e nella 
nos ordenão que omitíamos novas viagens resolvendo 
que a demarcação da linha de limites, que esteve a 
nosso cargo estava concluída.muíto á satisfação da 
vontade de ambos Soberanos, manifestada em as in
strucções, que se servirão dar. para o perfeito cumpri
mento do tratado, pois fica clara, e distincta a fron
teira em o que falta para'registar, com o mesmo Rio 
Ypané-guaçú, e conhecido este por suas cabeceiras, 
parte do seu curso, e boca , que havíamos examina
do, e estabelecido em os mappas, e diários, o que 
era sufliciente para em qualquer tempo que perdesse, 
o seu nome já por mutação que facão os habitado-
res, já por perder-se a sua memória, se ache por es
tas marcas, ficando com isto e com a seguridade de 
que hum rio tão pequeno não pode ter ilhas de 
algum valor em hum paiz deserto, e abandonado so
mente aos índios silvestres, salvo o interesse de am
bas as nações; e evitando desta maneira os crescidos 
gastos, e trabalhos que houverão tido por único fra-
cto, conhecer a figura daquelle intervallo de rio. 

Para a união da linha que tirámos em o Rio 
Paraguãy, cujo extremo meridional deixámos inde
ciso, e mais ao norte da boca do Ypané-guaçú com 
a que baixa por este rio até á sua boca , nos man
dão que em respeito de que os nossos lavores geo
gráficos principiarão muito mais ao sul em o Rio 
Paraguãy, que a boca referida como lhe manifestá
mos antecipadamente, incluíamos em os diários, e 
planos, a demarcação deste espaço estabelecendo as
sim a linha em elle. Pois a repetição de viagem para 
isto era também repetição do que havíamos execu
tado já com prevenção de se acaso assim succedia. 

Finalmente nos ordenão, que concluídos, e fi
nalizados os planos, e diários, firmados por todos, 
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* ** justadas as contas do que mutuamente nos hou
vermos süpprido as duas partidas nos restituamos, a 
de S. M . F..á praça da Colônia do Sacramento, e 
a de S. M . C. á Cidade de Buenos-Ayres.- -n: 

Em cumprimento desras ordens se inclue aqui, 
e em os planos a demarcação desde a boca do Rio 
Ypané-guaçú, em o Rio Paraguãy até onde princi
piou a que fizemos © dia n de Novembro de 1753. 
Em eonformidade do instrumento de declaração, que 
está ewi x> principio dos diários, e he como se segue. 

A boca do Rio Ypane-guaçú se acha era a 
margem oriental do Rio Paraguãy, situada em a 
latitude austral de 23o 38', tem de largo 12 toezas 
estando o TÍO baixo, como quando a vimos, pelo 
que trazia mui pouca corrente, assim mesmo seachou 
com pouco fundo, e sobre a água grande porção ide 
camalotes, que.he huraa herva larga , que se encon
tra em muitas paragens do TÍO ; .perto das suas mar* 
gens as costas com que* se vê internar o Rio Ypane 
são de mediana.barranca, cobertas de hosque espesso. 
A linha de divisão, que vêm pelo curso delle até sua 
boca, sahe até encontrar o canal principal em o Pa
raguãy , e logo torna ao norte por este rio acima*, 
que continua levando suas duas -costas baixas, eem a 
occidental, que he de banhado, ha varias bocas. En-
contrão-se depois perto da oriental duas ilhas, e era 
huma destas vimos huma toldaria de Paraguays, e 
defronte huma boca pequena. Seguindo ambas as 
margens como fica d i to , e-com arvoredo a oriental; 
fica desta parte outra ilha com hum banco de arêa, 
e em a opposta defronte ha huma boca. Passada a 
ilha em a parte oriental ha huma pequena boca ,3 e 
ilha pequena, e e m a occidental se vê outra boca. 
Desta costa sahe depois huma ponta dé pedras. A 
oriental cresce depois a mediana barranca com arvo-

Nct. Ultram. V 7.' 69 
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,redo, e palmar. Dei*sou*se nella Jntm espaçoso es* 
praiado com pedras, defronte do qual ha huma ilha 
perto da costa «-occidental. A esra.succede.outra da 
mesma parte, depois- da qual he esta costa .baixa cora 
arvoredo , e a oriental como antes, em aquella ha 
huma boca, e em ambas pontas de pedras, a. que 
se fez notar a corrente pela sua muita violência. Era 
a costa occidental vimos huma boca sahida da ante* 
-sedente,*" e outra que continuava rio acima. Prose* 
guera as margens baixas com arvoredos, e pahuairesy 

Em a occidental ha huma boca de pequeno ria
cho, e em a oriental se vêm varias bocas até se a-
char duas ilhas. Passadas estas ha huma boca que 
pareceo corresponder-se com alguma das anteceden
tes: em a- costa occidental se deixou outra boca, 
ambas seguem sem, differença. Da oriental sahe hu
ma ponta de pedras, c mais acima.ha »huma ilha, á 
.qual se segue outra ponta de pedras, que sahe da 
mesma costa. Defronte desta em a costa occidental, 
que he baixa, como fica dito, ha huma boca, que en
tra para dentro. Desde caqui se vê terra alta próxi
ma á costa oriental. Em a opposta se deixarão ou<-
tras duas bocas, e huma ilha immediata: em a o-
j-lental se vio huma boca com hum banco de arêa, 
e outra pequena, a costa oriental fÓTma aqui hum 
recôncavo por chamar-se o rio a oeste, e em o in
terior se vê huma ponta de terra alta , que vem per
to do rio chamada da Santíssima Trindade. 

Deixámos duas bocas huma defronte da outra.. 
Dividio-se o rio em dois braços .por huma ilha, o 
occidental he maior, e foi o qoen&vegámos. A ilha 
he grande, porém baixa com bosque, e partida em 
ires porções por dois arroios: em o braço occidental 
ha huma ilha , e em a sua costa huma boca. Em a 
oriental só huma ilha alagadiça. Ambas as costas 
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são aqui de pequena barranca, e algumas arvores. 
Em a occidental tomámos porto o dia io de No
vembro pela noure doaftno de 175*3 P3ra priWipiar 
o dia seguinte a demarcação como- se lê em o prin
cipio delia. Com o que fica unida, e inteiramente 
demarcada a linha de divisão, econcluído este diá
rio. 

Seriei" oh Serva timttm astrofmnicarU a d loettm 
positum corrigendum , qu£ comprthendunt-Ur hr-
tra spatium , quod a pracipitio fiuminis Pa
raná ad ipsum usque ortum fiuminis Gatimi 
exeurfit, ac reliquam insu-per' itinerts partem 
ad eum usque situm uM castra postremo sunt 
posita prope fluvium cui nomen Aguarahi-guaçú 
ab Indis datu prope pracipitium fiuminis Pa-

v\tam£. 

Die 15* OcíObrís 175-4. 

Altitudo vera Aquílav . . »• . 
Denib . . . . 
Prima dar latitudinem loci 
Secttnda , . . . . 

Die 20 Octobris. 

Mane hoc ipsò iií loco'arcuè inter g> 
Orientis centrum et Austrum magné
tica per acum simplicem* observatus 
est T . . . , .. 9 38 o 

Iraque declinatio orientem versus erat 12 o õ ' 

69 * 

57' 
2 1 

24 
24 

4f 40» 
3* 4 
4 ^ 
4 24 
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Qbservationes qua sequuntur spectant ad 
trajectum. per flumen Gatimi. 

o 

Die 22 Octobris. 

In ipso Fiuminis ostio altitudo vera 
Stellae in cauda Cycni Deaib . 21o 37' 2CÚ 

Ergo latitudo. loci . . . . 23 5.7 46 

Reliquis ante diebus ha aquila altituãinis 
vera inventa fuerunt. 

De 8 ... . . j 7 ;8 o d i n „ \ i 3 47 4f 

W e 4 •— -17 íT5 SP \H 49 45" 

>. ln> loco ubi primo castra sunt posita prope o 
passo do Rio Gatimi. 

Die 27 Septembris 175*4. 

Altitudo vera Lyrae . ._ . .... 27o 37' a-j*'* 
Altit. vera Aquilas . . 5*7 5-7 22. 
Prima dat Larit. . . . . . . 23, 47 56? 
Secunda .. . .. 23 48 n 
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Hoc ipso in loco Lunae Ecclipsim obser* 
váre*licuit die 30 Septembris ejusdem 
anni 17)4. CsEiura erat satis clarum, 
•sed nubes. hinc illinc ad occidentèra 
spars-e Lunam quandoque occúlta-
banfc Praeterea umbrse tecrestris ambi-
tus; Lunam haud satis liquide percur-
rebat, quaroobrem in consignandis tem-
poribus raetuendus fortasse error inter-
dum 12'' nedicam amplius inobserva-
tionis Typum. 

Tempus verfit-

Initium ecclipseos d u b i u m . . . . 161 

Incipit Grimaldus occultari 
Totus. r. . . . . . 
Galileus ad umbram 
Umbra radit maré humorum 
Schikardus umbram subit . .. ., 
Keplerus umbrã ingredítur , , 
Maré humorum tótum tegitra: . .. 
Aristarchus ad umbram accedit.. .. 
Bullia-ldus rangitur . . . . . . . . *. 
Tangi incipit Copernicus - . . . 
Heraclides . . . 
Harpalus . . .. _ ., .. .. . . 
Timocharis umbrse proximus-.. *.--,*.. . 
Incipit maré serenitatis .... . * ..17 
Menelaus 
Maré nectaris. umbrse. conterminus . 
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(Maré serenitaris u totum 
in conspicuo '.* -r' 

Promontoriú acutum um-
bra subitv . 

Maré nectaris totum latet. 
Snellius .»i. 

Magis ma-<.Pioclus. . . . 
gisque au- [ Maré crisium umbra tangit 
gebatur. j* ac Langrenura'. . . . 

I- Medi© maré crisium latet 
} Totum. 
J Immersio integra fortasse 
{ dúbia ob eximiam lucem. 33 20 

Hoc observai io habita, fuit Telese.Jiop. 12 pei. 
alia observatio ejusdem ecctipseos cum 

Telesx- catad, 18 àig. 

Iiótdú ecclipseos. dubiuim •• 
Gelileus totus tegitur. 
A r i s t a r c j i u s . . . . . . 
BulHaldus 
Copernicü tangit umbra 
Tangit Dionysium . . . . . . . , 
Totus tegitur . . . . . . . 
Plcmus totus. 
Maré nectaris umbra ingreditur. 
Possidonius. 
Promontoriú acutú. 
Maré nectaris totum sub umbra 
Promontoriú ac.utú totíí. 
Maré fecunditatis umbras conterminus. 
Promontoriú somni 
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Taruntius totus . . 2**' o'' 
Maré crisium ad umbram- accedit 26 24 
Maré fecunditatis totu sub umbra . 28 39 
Maré crisium totum . ,.\. . 30 4 
Integra lunse obscuratio.. . '. . . . 17b 34 <-» 
Statim post observationem Solis vere 

adhuc iníra horizontera 9' 25" ar
cus inter ejus centru et austrum ma-
gnejticü per acum simplicem observa-
tus est 08o 42' O,1*' 

Itaque dedinatio erit orientem versus. . 12 16 30 

Sequuntur observationes dum navigatu est per 
idem fiumert Gatimi. 

Die 4,Novembris 175*4. • Altitudo vera; 
borealis in genu Pegasi. 37 14' 38'^ 

Die 5" ejusdera Stellsç . 37 20 33 
Die 6 ejusdem Stellae. . 37 27 c§ 
Prima dat Latitudinem . 23 48 43 
Secunda * . . . 23 42 48 
Tertia . 23 -55- 2$ 

Die 8 Novembris 175"4. 

In loco ubi castra sunt posita ad flumen Gatimi 
prope rivulum cui nomen dat um Arroio 

da Toldaria* 

Altitudo vera Scheat . . . 39o 47' 5"6'' 
Alpheratz ." 38 48- 5*3 
Prima dat Latitudinem. . . 23 27 29 
Secunda . »~. . . »•«,<•; . 23 27 iS 
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Hac ipsa nocte observata est immersio primi Sa-
tellitis Jovis cum Telescópio catadioptrico di
gitará decem et octo. Calum erat valde serenam 

tet observatio rite habita. 
f 
j 

Verum tempus autera immersionis fuit l6** 45"' n " 
Inito calculo p. Tab. edm. Bradl. me* 

rid. loci a Grenouvicenti differt . 3 44 27 
Per Tabulas Cassinianas a Parisiensi 

<meridiano . . . . . . . •*. 3 5-3 26* 
Per Ephem. de.Ia Caille . . . 3 J7 49 
Periplurimas observationes variis mo-

dis habitas deprehensum est hoc in 
loco acum magnética declinare ad o-
rientem . . . 12o o' ò'' 

Die 2S Novembris I75'4. 

In ipsa origine fiuminis Gatimi Alti
tudo máxima Alpheratz . 3 8 $6 12 

Algenib . . 52, 5-0 4c 
Prima dat Latit 23 20 2-
Secunda . 2 3 20 40 

Die 29 Novembris. 

In loco ubi postremo castra posuimus juxta fiu-
men Aguarahy-guaçú appellatum. 

Altitudo máxima Alpheratz . . . 38o 45*' 43" 
Algenib . , . C2 39 46 
Prima dat Latitudinem . 23 30 42 
Secunda 23 31 40 
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Dfe i Decembris. 

Eodem in loco. 

Transiit Aldeberan p. Telescopii im-
mobilis filú hor. ind 

Sese e conspectu rapuit . . 
Summo mane observata est immersio 

Í
)rimi Sateilitis Jovis cum eodem Te-
escopio Catada hor. ind. 

Statim altitudo Syrii. vera observata 
est 48o 5-3' 40''.. . 

Die vero 2 Decembris meridies verus p. 
aequales 0 altitudines fuit hor. ind. l i 

Transiit noctu Aldeberan p. filum horiz. 
Telesc. immobilis hor. ind. . . 

Sese e conspectu rapuit 
Calculo inito ex comparatione meri-

diei inventi cum stellarum transitu 
ad dies binos tempus verum im-
mers. fuit . , .. 

Calculo autera facto p. altitudinem Sy
rii . . • . Í . . . . . . 

Per tabulas Cassinianas differt merid. lo
ci a Parisiensi. . . . 

PerEphemerides de Ia Caille . , 
A Grenouvicensi meridiano per Tab. 

D. Pound 3 44 58 
José Custodio de Sá e Faria. Manoel Antônio de Flores. 
Miguel Cera. Athanasio Varanda. 

João Bento Pj/thon. Afonso Pacheco. 
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3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados 
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