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Divisae com o Paraná

A divisa com o Estado do Paraná reconhecida e reclamada
por São Paulo, como se verifica do laudo apresentado pelos
peritos Srs. Drs, Washington Luis e Adolpho Augusto Pinto,
a 7 de Setembro de 1919, nascia na linha. do, litoral a meia
distancia das barras de Ararapira 'e do Superagy, cortava,
em curva, o Canal do Varadouro, percorria as serras do Ta-
quary, Cadeado e Negra e coincidia com os' rios Pardinho e Par-
do, priurcirr: aff'lucntc á esquerda, divisar das aguás até ao mor-
ro da Es1 relln, ribeirões Pedra Preta e POlilta Grossa e rio Ribeira
até (t harra do Itapirapuan e por este acima até o morro. do mes-
mo IHJIIIl' (' pela serra, ainda do [tapirapuan, em demanda ás ca-
bccvirus llIí1iH longínquas do Rio Claro e 'por e'ste abaixo e pelo
Jtarnré c Pnrauapancma até, a confluencia deste cpm .o' rio
Paraná."

A linha paranaense defendida pelos drs. joão Moreira Gar-
cez e Errnelino Agostinho de Leão, na ultima .phase da questão
entre os dois Estados, coincidia com a paulista desde o canal do
Varadoure até a serra do Cadeado e .depois pelo rio Itapirapuan
até o mor.ro do mesmo nome e pelo rio ltararé, a partir da foz
do Claro até o Par anapanerna e deste at'~ o Paraná, mas dive rg ia
na zona maritima onde, do ponto de contacto no Canal do Vara-
douro, desdobrava-se pelo Varadouro de Cima e Canal de Arara-
pira 'até o mar, divergindo, tambem, da serra do Cadeado até a
Ribeira, 'na confluericia do Itapirapuan, estendendo-se, nessa sec-
ção, para norte até as cabeceiras do RioCalmo, na Serra Parana-
piacaba, ao passo que a linha paulista coUeava para oeste até o
r ibeirão da Ponta yrossa, apresentando, entre os pontos extre-
mos, a differença de' quasi um. gráu.

Na altura da serra de Itapirapuan também divergia a linha
paranaense entre o morro 'daqueUe nom~ até a foz do Rio Claro,
correndo pelo ribeirão Egua Morta e, pelo Ribeira até a con-
fluencia do Claro.

Levada a questão. detidamente estudada pelos representantes
dos Estados em litigio ao julgamento do Sr. Presidente da Repu-
blica, Dr. Epitacio Péssôa, escolbidocarbitro .pelas partes interes-
sadas, S: Exa., em longa exposição profere, a 25 de Junho de 1920
a seguinte sentença arbitral .e difinitiva que foi, acolhida com
todo o acatamento pelos dois Estados interessados.

ris a sentença: - "A fronteira entre os Estados de Sã
Puulo c Paraná começa no Oceano, na barra do Ararapira, aC011J-
pn uhn n curva do Rio, passando no povoado do mesmo 110111\',,
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.até ao meio do isthmo do Varadouro e ahi busca o divlHIII' dll

.aguas que correm, á direita,.para o mar e canal do Ararapirn, r,
.á esquerda, para as bahias do Pinheiro e 'das Laranje{ras; segue
por este divisar até ao' alto da Serra Negra e por esta até a
.altura do morro existente entre ella e a serra da Virgem Maria;
pelo cimo deste morro ás nascentes do ,rio_Pardo, nesta ultima
serra, e pelo rio Pardo até aO Ribeira; sobe este rio e depois o
ribeirão Itapirapuan, até ás suas cabeceiras; ganha; do outro lado
.da serra, a nascente do Egua Morta; e continúa pelos cursos
.deste, do ltararé e do Paranapanema até"ao r io Paraná."

Divisas com o Rio de" Janeiro

Entre São Paulo e o Estado do Rio de J aneiro era tacita-
-merrte respeitada' urna linha de divisa correndo, a leste, pelo Rio
Cachoeira dei.Escada, serra Par aty e Ariró, rio Pirahy até 00,45'
.de longit1.llde occid,ental e desse ponto, por uma linha pvovisoria,
até a foz do Ribeirão do Salto, e por este até sua nascente na
'mesma ,latjtude da do Rio Preto, na Serra da Mantiqucira.

Na" Conferencia de Limites Estaduacs" convo,cada em no-
'me do Presidente da Republica sr. dr. E1pitacio Pessôa,
pelo ministro da Justiça e Negocias Tnteriores, sr. dr. Alíredo
Pinto e realizada de 1 de Junho a 14 de Julho de 1920, os Esta-
dos de São Paulo e do Rio ele Janeiro pelos seus rep3:esentantes,
srs. drs. Prudente de Moraes Filho e João Pedra Cardoso, pau-
listas, e drs. João Antonio de Oliveira Guimarães, José Mattoso
"Maia Forte e J;'rancisco de Sousa Lima, flum'inenses, firmam um
ajuste para a' fixação da linha de divi.sas. defirti.ntiva entre as
duas circumscripções territoriaes, mantendo, tanto quanto possí-
vel, a Ironteira respeitada, através dos tempos, pelos habitantes

'limitrophes.
Nesse propo:;;ito a J:otI].l:rússão {~eographica de São Paulo e

a Directo,ria de Obras publicas e Viação do Rio de Janeiro ini-
•ciararn O,S trabalhos .de levantamento topographico indispensaveis
ao estudo da questão e a 6, de Outubr0 de 1921 é firmado o accor-
-do. que. em Dezemhro seguinte o sr. Presidente do Estado,
dr. Washington Luis, converte, por 'promulgação, na seguinte
lei: ~

"Art." to _ Nos tenmos .do accordo de 6 de 0\11'\1111'(\ dl'HI(\
.anno, firmado entre os Estados de São Paulo (' I{II. de' .Il1l1l'illI,

os seus limites passam a ser ()H fH'~llillll'ln pl'lltrlpllllll 1111 1'"1111

.da Trindade, 110 Ocen no t\llllllljl'H I' i"'~lIe'llI 1"'\11 1'111111
1

111111 lI' ""



442 AFFONSO A. DE FREIT AS

Parahyba, região leste do Estado impropriamente chamada nor-
te, extendendo-se, cerca do segundo quartel do seculo passado
para o norte, não menos desacertadamente denominada oeste,
onde encontrou sua verdadeira patria nas famosas terras roxas,
desenvolvendo-se e generalizando-se nellas tão intensa e exube-
rantemente que quasi chega a absorver toda a actividade do la-
vrador paulista.

Até cerca do anno de 1845 a zona productora de café em São
Paulo estava circurnscripta no valle do Parahyba abrangendo par-
te do município de Mogy das Cruzes no valle do Tietê: mais ou
menos daquella data em diante começaram a florecer e frutificar
as plantaçõ s iniciaes da preciosa .rubiacea no-s municipios ao nor-
te e a o ste de São Paulo e, já em 1860, Campinas, a primeira,
depois de Mogy das Cruzes, a produzir café no valle do Tietê,
deixava ante ver o brilhante futuro que lhe estava reservado com
a nova cultura a qual, desde as primeiras colheitas asstêmia ni-
. tida e inccntrastavel preponderancia economica no municipio, re-
legando a plano secundario a industria assucareira até então a
base primordial da sua riqueza agricola. Naquelle anno Campi-
nas, custeando 189 nucleos de producção, colhia cerca de 700.000
arrobas de café, sem_abandono da cultura da canna, a qual, no
mesmo periodo, produziu 60.000 arrobas de assucar. Os muni-
cipios que primeiro seguiram o exemplo de Campinas, ensaiando
nas vertentes do Rio Grande-Paraná o plantio do café, foram,
entre outros Sorocaba que em 1866 já contava 45 fazendas da, ~, ~..•
nova cultura; Atibaia, com 34 no mesmo anno; Ytu, com 29;
Porto-Feliz C'Om23; B'otucatú, com 28 e Piracicaba com 11, mas
produzindo; .no citado período, cerca de 150.000 arrobas

Reconhecida a estabilidade das' vantagens financeiras da no-
va -cultura e ausenciados mercados competidores ao seu cornmer-
cio de exportação que á industria assucareíra marcava limites, o
paunlista desconheceu peias á sua innata disposição ao trabalho,
e vislumbrando novo e ilimitado campo á sua acção, sentiu accen-
der em seu animo aventuroso as velhas energias do bandeirante
e, com o seu poncho e as suas botas, os seus escravos e a~grega-
dos, com a sua matolotagem frugal, contando apenas comsigo
mesmo, com o seu proprio esforço, ta) como nosantigos tempos
das conquistas de territorio, mas desta vez acompanhado tambem
dos entes mais caros, e substituidas a pólvora e as balas pelas
s mentes de cafeeiro, symbolos da missão de progresso pacifico
n qu é levado, penetra o vasto sertão paulista em todos 0S sen-
tid()s, v nc ndo distancias, derribando florestas, amanhando a
t -rrn num sf rç formidavelmente grande, exaustivo, mas bc-
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nefico e fecundo que sómente os temperamentos doentiamente
apathicos, ou systematicamente maldizentes deixarão de admirar,
e alinha no terreno desbravado e generoso essas centenas de
milhões de pés de café em que presentemente se firma a base
economica de São Paulo €' do Brasil.

De uma estatistica recentemente levantada para o calculo
da safra de 1921-1922, verifica-se a existencia aproximada de
789.263.000 pés de 'café, em São Paulo, em franca producção, di-
vididos por 122 municípios dos valles do Tietê, Parahyba, Pardo-
Mogy Guassú nas seguintes proporções:

VALLE DO TIET~

Municipios
Amparo
Araraquara
Albuquerque Lins
Annapolis
Agudos
Atibaia
Bariry .
Barra Bonita
Bica de Pedra
Bragança
Baurú .
Brotas .
Botucatú
Boa- Esperança
Campinas
Capivary
Cabreuva
Dois-Cor regos
Dourado
Itapolis
Ibitinga
Indaiatuba
Itatiba .
Ytú
Jundiahy
Jahú
Joannopolis
Limeira
Lençóes

Cafeeiros produzindo
18.764.000
18.212.000
1. 500.000
4.657.000
4.244.000
7.20::>'000
6.230.000
3 .400 .()()(J
4.400.000

10.570.000
6.485.000 -

- 7.900.000 '
12.328'.000
4.500.000

28.500.000
4.152.000
1.866.000
7.50~.000
6.169.000

12.165.000
4.150.000
2.365.000
8.635.000'
6.000.000
7.152.000

19.676.000
2.500.000
8.760.000
5 .940 .O()()
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Matão
Mineiros
Monte-Mór
Nazareth
Piracicaba .
Pedr ira .

1·1
Port - < 1Z

Pirajuhy
Piracaia
P derneiras
Rio Claro.
Rio das Pedras
Rio Bonito
Ribeirão Bonito
São João da Bocaina
São Pedro
São Manoel
São Carlos
1;'atuhy .
Tietê
Taqua,ritinga

13.864.000
3.000.000

957.000
636.000

6.245.000 .
1.992.000

470,.000
4.000.000
3.790.000
4.150.000

11.000.000
3.050.000
2.000.000
5.750.000
6.510.000
5.400.000

20.345.000
15.000.000

736.000
6.273.000

14.622.000

VALLE .00 PARAHYBA

Arêas
Bananal
Buquira
Caçapava
Cruzeiro

/Guara tinguetá
Igaratá
'Jacarehy
Jambeiro
Jatahy
Lorena .
Parahybuna
Pinheiros
Pindamonhangaba
Queluz '. . . '.'
São José do Barre1ro
São José dos Campos
Silveiras
Tremembé

2.000.000
1.200.000
1.608.000
4.800.000
1.800.000
4.816.000

732.000
2.000.000
1.760.000
1.275.000
1.965.000
1.079.000
1.600.000
3.000.000
1.390.000
1lXlO.000
5.524.000
1.760.000
1.26Z'.000
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Villa do Piquete .
Taubaté

1.338.000
9.517.000

VALLE R. PARDO-M. GUASSU'

Araras
Barretes
Bebedouro
Brcdowsky
Cajurú .
Caconde
Casa Branca
Cravinhos
Descalvado
Esp. Santo do Pinhal
Ttapira
J aboticabal
J ardinopolis
Leme "
Mocóca
Mogy-Mirirn .
Mogy-Gassú
Monte-Alto

·Orlandia
Palmeiras
Pirassununga
Porto Ferreira
Pitangueiras
Ribeirão Preto
Santa Rosa
S. João da 'Boa Vista
S. José do Rio Pardo
São Simão
Serra Negra
Sertãosinho
Soccorro
Tambahú
Sta. Cruz de Conceição
Sta. Rita do Passa Quatro.
Viradouro

7.000.000
, 6.000.000
9.800.000
3.800.000
3.450.000
6.836.000
7.500.000

11 .290.000,
12.683.000
11.000.000
8.720.000

22.200.000
7.462.000
2.675.000

10.600.000
}.680.000
2.3lÜ8.000

16.920.000
10.250.000
6.995.000
5.130.000
1.948.000
5.000.000

26.500.000
2.400.000

11.000.000
12.278.000
20.0CX).000

8.935.000
15.000.000
4.860.000
4.200 ..000
1.973.000

11.038.000
2.318.000

VALLE DO PARANAPANEMA

Avaré .' 4. 742.<XlO
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Transporte Café 480.747 Algodão 45.082
Nazareth. " 035 ",
Parahyba (hoje S. José cios,

Campos) " 16.092 "
Piracicaba " 22.913 " 4.375 -
Pi,rassununga " 15.209 " 201
Porto Feliz " 1.448 " 12.980
Rio Claro " 31.060 " 798
Santa Isabel. " 288 " 049
Santo Amaro " 092 "
Santo Antonio " 574 " 2.095
São rnarcio " 108 "
Santa Bran a " 81~ "
São Paulo " 4.449 " . 1.628
São Roque " " 688
Soccorro . " 062 " 245
Sorocaba . " 1.050 " 23.815'
Tatuhy " " 6.341

Fracçoes " 001 " 003

\ Sornma " 574.851 " 98.300.
Seguro era, pois, o successo da estrada de ferro' que se esta-

belecesse de Santos para o interior e a Companhia Ingleza, não
ôbstante ter inaugurado seus trilhos com o desastre' de 6 de
Setembro de 1865; o que levou o receio e a desconfiança aos
exportadores e passageiros . conservando-os, nos primeir'0s' tem-
pos, afastados do novo systema de transporte, e tendo sido accei-
ta pelo governo sómente a 16 de Fevereiro de 1867, com a aber-
tura do trafego a titulo provisorio produziu, no periodo contado
daquelle dia a 31 de Dezembro do mesmo anno a receita de rs.
1.237:423$702 accusando o saldo favoravel áitit empresa de rs.
932 :283$414 sobre a despesa a qual, no referido periodo elevau-
se apenas a rs. 305:140$288.

Durante os citados dez e meio mezes de trafego provisório
transportou a, via férrea ingleza, 4.618 passageiros de í.a classe,
6.652 de segunda e 42.198 de terceira; 18.327 A42 kilos de café
4.224.033 de algodão, 279.744 de fumo, 381'.621' de t~ucinho:
6.880.671 de sal, 1. 352.927 de assucar e 8.592.124 de generos
diversos; 37'4,85 metros cubicos de mercadorias, 11.572 volumes
de encornmendas e bagagens, 1.776 animaes taxados por cabeça'
c 17.160 animaes taxados por duzia, No exercício de 1869 a
I" l'( itn da estrada de ferro de Santos a Jundiahy elevou-se a
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rs. 2.287 :051$880.e a despesa a rs. 846 :736$244 produzind () Hrll.
do liquido de rs. 1.440 :315$616.

O estabelecimetlt~ 'da estrada, de ferro de Santos a jundiahy,
foi o signal para a completa e radical remodelação do systerna de
viação em São Paulo.

. Em 1868 incorpora-se, com capitaes exclusivamente paulis-
tas, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro autorizada a
funccionar pelo decreto n.v 4.283 de 28 de Novembro daquelle
armo; em 1870 incorporam-se a Ytuana e a Sorocabana; em 1872
.a Mogyana e a São Paulo a Rio de Janeiro, hoje rama!' paulista
da Central do Brasil e, cinco annos depois das 'ultimas conces-
sões, já contava a Provincia 1.040.404 metros de linhas férreas
-ern trafego, contra 7'15.538 metros em iguaes condições das
empresas ferroviarias da Provincia do Rio de Janeiro a qual,
desde 1854 vinha usufruindo as. vantagens do moderno e adian-
tado systema de transporte: ,

Das linhas paulistas trafegadas em Dezembro de 1877, per-
tenciam á São Paulo Railway Company 139.450 metros que se
.desdobravarn de Santos a J undiahy : á Com] anhia Paulista
178.586 sendo, de Iundiahy a Campinas 44.317 metros, de Cam-
pinas a Rio Claro 89.269 e de Cordeiros a Leme 45.000: á Com-
-panhia Mogyana, 205.192 metros, discriminando-se de Campinas
.,a Mogy-mirim 74.762 metros, de Mogy-mirim a Casa Branca
100.000 e no ramal de Amparo 30.430: á de São Paulo a Rio de
Janeiro, 231.020: á Ytuana, 158.156 metros, desdobrando-se de
Jundiahy a Ytú em 67.500 metros, de Itaicy.r por Indayatuba, a
Capivary 45.03<5, e de Capivary a Piracicaba em 45.620 metros
·e, finalmente, a Sorocabana, de S. Paulo a Ipanema, pO,r Soro-

. caba, em 128 kilometros.
E que essas empresas, surgi das como por encanto da activi-

-dade, do labor indefesso do povo paulista, prosperaram fran a-
mente, verificamos pelo movimento, nos primeiros annos d tra-
fego" das duas companhias, - Paulista e Mogyana -, organiza-
das por paulistas e com capitaes paulistas.

A Companhia Paulista de Estradas' de Ferro ini 1 \I HI'II
-funccionamento em 1872, com 38 kilornetros de linha, dc' J 1111-

diahy a Samambaia e o seu movimento. financeiro de trnn pUI'-

.te foi o 'seguinte nos seis primeiros anhos:
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AnDO Passa- Mercado- Receita Despesa Saldo
geiros rias (tons.)

1872 33.531 26. 150 311 :148$940 186 :262$224 12~ :886$716
1873 5 .212 54.968 >50:463$069 259:823$154 390:639$915
1874 7 .4 2 67.522 758:169$207 283:510$724 474:658$483
1875 Ó. >14 7>.362 889:414$782 365:360$766 524:0S4$D16
1876 156.952 84.137 1.126:189$760 483:649$218 641 :540$54~
1877 159.706 75.600 1.541:830$645 567:156$t81 ·974:679$864

] snltado igualmente auspiciosoapresenta a Companhia,
M gyana, '011r rme se verifica dos algar isrnos abaixo, apal'til'
de I 7S 111 lU ella inaugurou os seus primeiros 106 kilornetr os
de linha ntre Campinas e Mogy-mirim, na distancia de 76 kilo-
111 tros, e entre J aguary, e Amparo' na de 30:
Anno Passa- Mercado~ Receita Despesa Saldo

geiros rias (tons.)
1875 28.659 11. 881 190 :269$532 169 :653$123 20 :61q$409'
1876 7e.484 25.389 488:587$204, 324:729$976 163:857$228.
1877 64.442 27.837 508 :617$160 278 :374$877 230 :242$283.
1878 87.843 34.839 843 :174$983 416 :656$727 426 :518$256.
1879 88.940 38.383 953 :136$392 496 :592$901 456 :543$491
1880 98.336 35.362 906:671$920 496:249$447 410:422$473.

Nessa uniformidade de proporção mantiveram-se invariavel-
mente 'as grandes empresas ferroviarias da provincia, reflexo fiel,.
expoente seguro que são do desenvolvimento e do progresso sem'
simile da terra paulista: pelo advento da .republica, 22 annos
depois da inauguração dos primeiros trilhos que sulcaram o solo
de São Paul-o, foi este o movimento accusado pelas citadas tres
grandes empresas:

Passa- Mercado~ Receita Despesa Saldo
São Paulo geiros rias (tons.)
Railway Co. 312.097 536.895 8.377:483$810 2.964:305$950 5.413:177$86Ü'
Cia. Paulista 319.401 ·2~8.679 4.487:396$469 1.746:114$388 2.741 :282$Õ81
Cia. Mogyana 302.971 124.205 3.825 :825$783 2,226 :789$729 1. 599 :036$054·

Em 1918 o movimento' de receita e despesa da São Paulo-
Railway Cornpany attingiu, respectivamente, a .28.210 :561$020 e
a 21.429:236$410, açcusando Un;l saldo de rs. 6.781 :324$619, par-
cellas c<;>rrespondentes aos algarismi9s relativos, no mesmo pe-
riodo, ás Companhia Paulista e Mogyana, resp'ectivamente, de rs.
31.409:375$616, 18.927:610$277 e 12.481 :765$339, e de rs ... :.
17.939:708$530; '9.895 :311$884 e 8.044:399$646. Não é tarnbe m
sc m valor estatistico a consignação dos nu meros referentes á,

1'.~tl'i1c1aSorocabana, os quaes se elevaram; no alludido exercicio;
1 I. )53:52$266,1'5.540:170$206 e 6.413:392$060.
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Hoje o solo paulista apresenta-se sulcado em t da Ilfl dJ
recções pelas parallelas de aço ao serviço do progr s nn
desenvolução da vida intensa pelo trabalho economico.
. A Companhia Mogyana extendeu as pontas dos seus trilh ,

d:ntro do Estado, até Serra Negra, Soccorro, Espírito Santo do
Pinhal, Vargem Grande, Canôas, Cajurú, Serraria e Arantes;
transpoz, ao norte, as divisas do Estado pelo Rio Grande, nas
alturas de Igarapava e de Rifaina, cortando o Tr ianzulo Mineiro, l:>
por Ube,raba e Uberabinha, e penetrando no territorio goyano em
demanda á sua Capital; 'lançou, a leste inumeros ramaes de pe-
netração no territorio mineiro, por Julio Tavares, no ramal de
Guaranesia, por Cascata, no de Poços de Caldas, e por Eléuterio
no de Itapira.

, .A Companhia Paulista desdobrou-se pelo amago 'de São
Pauloattingindo presentemente seus trilhos até a estação de
Baldeação com a Mogyana, além ·àe Palmeiras; até Aurora, Moe-
ma, Santa Eudoxia, Ribeirão Bonito, Pontal, Jahú, Piratininga,
Baurú, onde se encontra com a Sorocabana e a Noroeste, Santa
Barbara e Barretes, a 529 'kilometros da Capital, projectando
dali desenvolver-se até ás margens do Rio Grande.

A Soro cabana, que 'absorveu a antiga' rnpanhia Ytuana, ex-
tende-se de São Paulo ás divisas 10 'stad COm o do Paraná,
pelo municipiode Itararé, na distancia d 435 kilometros da Ca-

, pital, entroncando-se naqu lia altura 111a ã Paulo Rio Gran-
de; em direcção a oeste d env IV'-I-lt' atC' Baurú fazendo juncção
nesse ponto com os trilhos Ia N r este do 1 rasil a [ual, pelo
valle do Tietê, penetra no Estad dt, M:\ t () (;I'OiiS p I' Jupiá na
distancia de 898 kilometros da cidad de S:IO Paul : rtl.l11i·(ian-
do-se pelo interior do territorio paulista cI(', dohrn a ,(lI' abana
seus trilhos a Tietê, Araquá, Porto Murt.ins, l tn í inua, Pirajú,
Santa Cruz do Rio Pardo, Presid nte Wcnce: 1(111,j uucliahy, ão
Pedro, João Alfredo, Mayrink, Itaicy, IIHIl:thn rn, Cor 111 Leite
e Porto Feliz.

A Araraquarense liga a cicLale municipi« <111' lh dã o
nome a Tabatinga e a Rio Pret , p r Taqllll ri 1illva 'a atan-
duva, com projecto de penetração 11 hHtnclo (Il- M inns ieracs na
direcção de São Francisco de Sallcs, A 1':iill"(Lda<1, Doura 10, 11'1.1-

rnifica-se de Dourado para Ri1 irfl I~'())Iito, Thiting-tL, I3ariry,
~ahú ~ Itapolis. A São Paulo a oyaz inidn-,s' nu D b 1 uro e
extende-se, a sueste, até Ibitiuva J'~SS(lg(,l11',ti l101'd ste até Ter-
ra Roxa e ao norte até Olympia, pr j tan 10 il'igir-se, desse
ultimo ponto, a Goyaz através 10 Trian ul Min ira. Além des-
tas estradas existem ainda outras de não menos importancia por


