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PREfACIO • 

~ " 

O J orruil iJo Oomrnercio, do R-io de Janeiro, publicou em 
~ de OutUib:i'o de 1915 a seguinte noticia: 

"Revestio-Se de maximo brilhantis1no a maniíesta~ão pro
movida em homenagem ao Coronel Rondou pela Sociedade 
de Geographia do Rio de Janeiro, e levada a effeito hontem, 
ás 8 112 da noite, no theatro Phenix. 

Além da ooremonia de ill'auguração do seu retrato, que 
será colloeado na galeria dos benemeritos da Sociedade de 
Geographia, sabia-se que o Sr. Coronel Rondon, aproveitando 
essa grata opportupidade, eifíectuaria, a pedido daquella. res
pei tavel aggremiaçlo, a sua primeiria eonfereneia, a proposito 
da expediç_~o seientifica Roosevelt-Rondon e da exploração 
do rio da Duvida. 

· O local primeiramente escolhido para essas conferencias 
fôra o theatro S. ·P,edxo; por motivos de foTÇa maior, porém, 
viu ... se a commiss.ão <>brigada a muda·r de intento, e no curto 
~spaço de 24 horas foi preparado o theatro Phenix paTa esse. ' 

~:· 
fim. 

Muito antes da hora marcada começaram a chégar os 
convidados e ás 8 1/2 e~,tava o elegante theatr:o completamente 
cheio. Frisas, camarotes, platéa, galeTias, corredores, tudo to
mad.o. No ooTredO'l' que circunda a platéa, notavam-se muitas. 
familias e cavalheir-0s que não haviam conseguido col
locação. Os convites foram distribuidoo de accôrdo com ·as 
proporções do S. Pedro e por isso houve diíficul-0.ade de col

locar todos os convidados. I 

As frisas foram reservadas aos Srs. Presidente e Vioo-
Presidente da Republica, .aos :Ministros,, Membros do Con
gresso, do Corpo Diplomatico e da :Municipalidade. \ 

, 
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Enti·e os presentes notámos oa Sr.s. Ministi:os da :Ma
rinha e Agricultura, o Vice-P1~sidente do Senado, o Chefe' do 
Polieia o Sr. E1nbai:x:ador Americano; en1 cujo camarote foi 

' collocada a ball!deira daquella nação, uma commissão do Con,.. 
selho .Municipàl o Sr. Chefe do Estado Maior do Exe1·ci to e 
repre~ntantes do S1·. PTesidente da .Republica e dos :Minis
tros do &terior, Interior e Guerra . 

Pouco antes das 9 horas foi aberta a sessão,, á qual pre
sidio 0 Sr. Gener.al G:regorio Thaumaturgo de Azevedo, sen
tando~.se tambem á mesa, eollocada no palco, os Srs. Coronel 

' ' • 1 ' 

Rondon, Drs. José Boiteux, .!lvaro Belrfort e, .Sebast1~? · Sa}.ll- , jl~! , .. 

Pal. o membros da directori·a da Sociedade de Geograp,hia; e~ º i~1 :~~,1 1 ~ 
' 1 " • l 

0 Sr. 1º Tenente Alfred-0 Severo dos~Santos Pereira, incumbido 
de saudar o manifestado pelos officiaes do Exercito. 

Descerrado o retrato do Sr. Coronel Rondon e terminada. 
a prolongada salva de palmas que provocou essa ceremonia, o 
Sr. General Thaum·aturgo proferio estas palavras: 

. "A Sociedade de ~ographia do '.Rio de Janeiro,. que .te
nho a ho11ra de presidir, ·resolveu :fazer esta sessão magha pa
ra inaugurar o retrato de um illus.tre B~asileiro e seu digno 
con.socio, em homenagem ·aos relevantes serviços por elle pres-

tados ao paiz. , 
Em retribuição a esta prova de carinho e por solicitação 

da Directoria da Sociedade o denodado explorador exporá em 
. tres eonferencilas publicas os tr,abalhos geographicos e de ~. o.tt

tra ordem realizados sob sua . direcção como ·chefe da d<lm
missão de linhais Telegraphicas e E.strategicas d~ :Matto GrosSo 
e durante a expedição Roosevelt. 

Por estes dizeres bem se comprehende desde logo que me 
refiro ao benemerito Coronel de engenharia Candido Mariano 
da Silva Rondon, aqui presente. 

.. ~ III 

Dizem seus contemporaneos da E scola :Militar que ao 
tempo de estudante 4e.ste instituto de en.sino, ~ondon tinl1a 
o ide,al constante : de ligar todos ~ pontos nqtayeis do seu 
Estado natal por u1na rêde teleg,raphica. 

Essa preoccnpação ·que o asse<liav·a co'-st.a~te.mente reali
zou-a elle além do seu desejo, porque, não só executou essa 
Jjgação como a estendeu a outro Estado tão granae e rico· CO!l;lO 

o seu, o Amazonas, e dahi 3:º Brasil inteiro pelas comrnunica~ . 

ções já exi.stentes. 
'1'.:~a oore~ de . 25 annos que Ro~don iniciou esses traba

lhos' nos sel'.tões de Matto-Gross·o, como auxiliar, ·e· depois como 
chefe, e nao só traçou e estudou essas lin'has aereas como atra
vessou m·attas seculares, percorreu rios desconhecidos, explo
rou o curso de uns e rectificou o de outros, determinou posi
~ões geographicas e colheu abundante material da historia na
tural, dantes ignorado. 

' 

1 
'. 

1 
: ~·~rse pen~so trabalho só o póde. en1~reh~nder queni tam- . 

pem' já o executou em outras regiões, em com.missão de limites,, 
igua.lmente perigo.sai e de sacrificio.s. · ' 

· Por isso, -0 valor que lhe .damos por experiencia propria. 
Prestou, pois, Rondon esse serviço patriotico á custa de 

sua sande e .arriscando a proprl.a vida, por dever e pela pa
tria . 

, De tqdo, .Pore1n~ o que n1ais o exalta e eleva o seu ·nome 
ê o carinho 1 com que iniciou o serviç-0 de Protecçâo aos .. Indio~~ 
libertando-os dos massacres de outras tribus e dos ci vili~ad<'s 
á procura do· ouro negro, trazendo-os ao convivio da civili
zação. 

E' a sua maior obra meritoria. 
Por taes feitos, a Socie<l.ade de Geographia do Rio de Ja

neiro, inaugurando a·qui .o seu retrato, se orgulha de .ir tel-o 
no @alão ·de honra do seu edif1cio. " 

1 1 ' 

As ultim·a.s palavras do Sr. General T·haumaturgo fo-
?'am cobertas por prolongada salva de palmas. 

* 
* • 
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Em seguida foi dada a palavra ao nosso oollega Dr. ~
ba1Stião Sampaio, orador offi:cial da Sociedade, que profer10 

a seguinte aHocução : 

"Nesse louco vag.ar, nessa marcha .perd~da, 
"Tu frOSte, como o sol, uma fonte de vida! 
"Cad3 passada tua era um camin•ho aberto! 
"Cad·a pouso mudado, um·a .nova conqui•sta ! . 
"E emquainto. ias, sonhando o teu sonho ego1sta, 
"Teu cpé, como o de u.m d·eus, fecundava o d·eserto! 

"Morre! tu viverás nas iestradas que abriste! 
"Teu lll'ome rolaii-á no lm.g.o choro triste 
"tDa .agua do· Gu:aycuhy. . • Morre C()nquistador t 
"Viver.ás quando, feito em seiva o s·ang.ue, aos ares. 
"Subires, e 1nutrindo uma arvore, cantares 
"Numa ramada verde entre um ninho e uma flor! 

"Morre! germ1i1J1arão as sagradas sementes 
"Das gottas de suor. das lagrimas .ª~~entes f 
"·Hão de fructifica.r as fomes e as vig1has ! 
"E um dia povoada a terra em· que te dei.nas, 
"Qurundo, :aos beijos do so·l, sobrarem ·as <:O'lheita.s~ 
"Qua•ndo, aos beijos do amor, crescerem as fam1has, 

"Tu cantarás na voz d.os sinos, nas charruias, 
"No esto dia multidão, ·no .tumultuar das ruas, 
"No .clamor do- trabalho e nos hymnos da :paz 
"E subjugrundo o -0lvJdo, através das id.adest 
"Vdolia.dor de sertões, plantad-0r de .cidades, 
" ·Dentr.o do cor.ação da :pa.tria viverãs ! " 

\ 

Vêde, senhor! era um kJuoo vagM, diz o poeta, e a rna.r
eha e't~ pe'rdi.oo; era ,apenas um sonJio egoista, o desse caça.
dor .de esmeraldas; e teve entretanto, para. iip.mortalizal-o, a 

consagração radiosa destes ver~os. ! 
Nunca im~ginastes que podia ser vosso o· louvor dessa 

musa inegualavel, symbolo dos affectos da patr~a. . . . Ponde, 
entretanto, aquella bandeira neste seculo de civilização; sub
stitui o louco vagai· e a marcha perd4da pela róta segura que 
rasga o sertão, como o vosso lapis desenhou um mappa; tro
cae a·quelle egr>ismo, o delirio das pedras verdes,. pelo voss~ 
desinteresse, pela vossa verde esperança de fazer <> sangue 
generoso da vida circular em tddas as veias da patria; esquecei 
que i:e tratava de vó.s, e eu juro que teriei.s comvosco a visão 
deste momento, em que saúdo, com os versos de Bilac, 3. F~r-

• 
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não Dias Pa~s Leme, que resurge e que volta dos sertões, co
mo OS heroes an~igos, trazendo OS sertões S()bre OS ho1nbros ! 

Vêde, portanto, qu,e seria inutil tentar glorificar-vos com 
a minha phr.ase. Ella se deita aos VOSSOS· pés como as flores 
~ilvestres ~imidamente tombavam á vossa passagem, através 
<Ias mattas silenci()sas, em noit"68 escuras·, tentando medir in
utilmente o fulgor incomparavel da vossa gloria! 

O nosso Instituto quiz honrar-se com o vosso retrato: ad
quiriu-o para assim paga·r como pôde a grande, a enorme di· 
vida, não comvosco, que não precizaes do nos.so louvor, mas . 
co·n1 a P:atria que é a mãi orgulhosa da vossa obra, orgulhosa 
(io vos~ me;ito. Eu bem quioor.a que a paJavr.a illustre e cheia 
de serviços á patria de nosso presidente tivesse bastado pata 
a cerim·onia; mas é o protocollo, é o cargo que · me arrasta a 
demorar ainda, por alguns minutos a narração anciosamente 
esperada de vossos feitos. 

Longe de mim tentar o elogio dessa jornada homerica de 
25 annos; repetir em phrases o que fizestes em obra magni
fica seria diminuil-a. Todos a conhecem na altura onde ella 
de.slumbra; e o altar da Histori.a não tem degráos para as
cençoos humanas: é a in1mortalidade que · toma sob o carinho 
de . sua! azas e conduz as almas eleitas ... Prefiro admirar-voa 
<le baixo, com o fervor de todos crentes. 

Vêde, os crentes na fecundidade de vossa obra, somos to
dos nós: a vos.sa geração, que honraes: altamente, a minha ge
ração que en.sinae.s con1 o vosso exemplo. O vosso exemplo 
de moço! Sonhador de um grande sonho, soubestes -reàlizal-:> 
con10 homem; e nisso nos ensinastes não .só .a cultuar o tra
balho; mas a querer ao ideal, que tanto falta hoje, materiali
zando este presente e .ameaçando o futuro ... 

A .vossa tenacidade!' A virtude incomparavel da vossa te· 
nacidade ! A febre continua ·que vos queimava a fronte, nas 
noites invernosas,, e que não impedia o vosso heroismo, ex
pondo .a vida, como o poeta genial, nas aguas revoltas do Ama-, 
zonas, para salvar a vlossa obra, esse outro poema, o poema.. 
da 'Vossa: viagem, novos Luziadas das glorias novas· de nossa 
raça! 

·. 



O voss-0 amor! Foi com elle que substituistes os soldados. 
das bandeiras de outr'ora pelo vosso carinho de irmão. Trou
xeste-nos eo1n a terra desconhecida o irmão desconhecido, e 

redimistes assim uma raça que a sciencia condemnava, no en
gano cruel de que basta pensar sem sentir. 

Para que citar serviços? Quem não sabe que nos déstes 
esse immenso Brasil ignoto que cinco heroes tentara1n debalde 

' ' 
al,cançar, e que afinal inco1·porastes á Patria, nessa marcha 
de gigante de :Matto Grosso ao Amazonas? 
.. Para que mais p~lavras? Oonheceis a. c~sa modesta dos 
n:ossos estll;dbs, o .salão de. nossa ~ociedade d~t ' , Geogi:ai;>hi'a,., 
onde 'preside um busto venerando, a figura de Rio · 1~.ra,ueo,: 
que nos deu a nova independencia, erguendo as muralhas dy· 
defesa dos limites da patria. Completastes a obra de Rio· 

Branco; descobristes esse Brasil desconheci.do que ellc deli
mitou. Era natural que o vosso retrato completasse o culto 
externo em nosso humilde templo. Cumprim0is o nosso dever. 
Estamos satisfeitos. E a Patria, que vos acclama, sorri e vos 

abençôa, neste momento em que celebramos a vossa gloria." 
Ao terminar o seu discurso o Sr. Sebastião Sampaio re

cebeu do auditorio muitos e demo1·ados applausos. 

• 
* *, 

, Fallou ·ern se~id:fl. ·O. Sr~ 1° Tenente Severo 
Eis 'o seu discurso: 

"Senhor Coronel Rondon. Vossos camarad.as associam-se,. 
jubilosos, á justíssima homenagem que recebeis da "·Sociedade 

(1) ·Para concretizar os seu~ sentiment~ de sym.pathia, o gr':1Pº de
o.Miciaca do E:irercito e amigos do Coronel IROndon, além da brilhante 
saudação do ora.dor que escol-heram e que tão bem in•tel'J)retou aquelles 
sentimentos of!ereceu a.o homenageado a te1a - <rlndia P areci em re• 
pouso• - <lo pintor B-06ca.gli, o mesmo autor <lo r etrato que a Soci-e<l-a.d~ 
de Geogra·~Ma inaugurou para a sua galeria de bcncmeritoa. , . 

A i<déa da ~-ferta desse quadro nasceu da. bôa lm.pressão que mani 
festou o Coronel IR.ondon quando o vio, entre outros, na 1Exposição <le 
!Pintura que aqueUe aTtista ·i-na.ugurou ha dia5 na Aveni'da Rio Branco,. 
80bre assumptos indígenas. 

.. 
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de Geogaphia do Rio de Janeiro, legitima interprete da gra
t.idão que o país- deve ao intrepido desbravad-0r do sertão bra
sileiro e ao humanitario pacificador dos nossos aborígenes. · 
E elles o fazem com tanto maior desvanecimento quanto é 
certo que esses louvores recaem tambem sobre um punhado de 
abnegados camaradas do glorioso 5° batalhão de engenharia, 
da "Commis.são de Linhas Telegraphicas Estrategi~ de 
Mato.Gro.sM ao Amazonas" e do "Serviço de Protecção a<:>s 
Indios ~ Localização dos Trabalhad'ores N acionae~" que sob 
'vossa d'h-e~ção tão patrioticamente trabalham. r, 

. P~t~~~1ást~s mais uma ~ez ~·s serviços ,que a . engenh.ar4t 
. mil~tar póde prestar na paz, pois desde o tempo dos Romano~ .. 
que ella impulsiona a industria, isto é, a acção real e util do 

' 
homem sO'bre o ·meio que o circunda, visto como a sua missão 
é mais a de proteger a vida humana que a de destruil-a como 
sempre foram,os votos de um Lazaro C'arnot e de um Vauban. 

E nessa longa campanha quantos ·simples e obscuros sol-
1dados tombaram sem estrepito, quantos ·camaradas nossos se 
sacrificar.am corajosamente ao -serviço, desde aquelle grande 
coração e a>(}uelle grande caracter , do 1° Tenente Francisco 
Bueno Horta ~arbosa, até o mais recente, caído ainda hontem, 
v.arad-0 de flech3.tS, aquelle bom e bravo Francisco Yarquee 

' de Souza, nas paginas de cujo diario de viagem, ainda quen
, tes •de ~id~, podemos lêr a n~rrativa das provações, do-.s sóffri
, mentos, d~ ;angustiias de i. sua épica e-xploração ' ao' longo do f ,' 

· ,~Ananaz''! · · ' . ' lf "ti 

Só a c9ragem mili'tante, a fé batalhadora, a energia po
tenciál de um chefe tal como vós1

, conseguiria fundir :almas 
varonis 'no cadinho de tamanha dedicação, plantando no cora
ção da gente moça que vos ·seguio, essa paixão intensíssima 
pela vida despremiada e perig!osa do .sertanista, essa attração 
pelo d'esconhecido, essa confiança num ideal alevantado que, 
afrontando todos os obstaculos, levou de vencida a cMKada 
benemerita que hoje festejámos e agradecemos. 

Condemnado á vida primitiva da caça e da pesca, des
cendo ao som das aguas . em pirógas cavadas em troncos de 
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arvorea, marchando atolado nos tremedaes, ou enliçado n.os 
chav.ascaea, que ooiTaça de energia não é precisa ao homem 
para não succumhlr na luta contra as hostilidades do meio!! 
:Marcha-se alli entre as aggressões da flora e da fauna, ora 

" 
cortando chapadões adustos, ora varando o cerradão hispido, 
mais abaixo perlustrando o segredo das aguas traiçoeiras, es
condidas no labyrintho da galharia, entre margens chafurda
das de morbus palud:<>Sos ... 

Disse Pascal que os rios são " :&11tiad(J$ qwe mmrcham". 
:Mas aqui, em nosso complicado systema potamographico, en
redado :de igapós e paranás, de saltos e corredeiras, de 

• . 1 

tombos e sumidouros, o rio é antes um ophidio perigoso, 
ova colleand.o insidiosamente entre lodaçaes, subito deape
nhand-0-Ee na sedição traiçoeira das aguas convulsas! E lá 
se vai na ubá naúf ragada o resultado de longos mezes de tra
balho, instrumentos e provisões parcimoniosamen~ calculado3 
para o resto· da viagem. 

Depois é a fome que vem com as suas longas desesperan-
ças e a tristeza de 

"engulir o corrupro mantimento 
temperado com hum ar doo soff irimento. " 

Graças á Tossa sábia. orientação, ao longo do picadão 
aberto paTa o est.endimento da linha tronco, foram !ando en
quadradas no nosso mappa: as novas correcções geographicas 
e ethnographicas sobre usos e costumes dàl nossas tribus indi
genas, enriquecendo o nosso folk-lore e os nossos conheci
mentos sobre a flora, a fauna terrestre e aquatica. e sobre a 
propria estructurá geologica de nosso sólo. 

A travessia immortal do nosso' interland, desda os chapa· 
dões dos Pairecis aos p11ntanaes do ::Madeim., ficará,. como tra
çada a buril na parte da crosta terrest111e que habitamos, enCTa-

>< -

• 
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vada entre meridianos e parallel-0s qu13 medem tambem uma 
imm€nga zona de soffriJnentos e de heroismos. Por isso, esga 

•• . memoria 
que do sepulcro os homens desenterra." 

(LUSIADAS, Ili. t 18). 

il·á o vosso nome 

"da lei da morte libertando. 

('LUSIADAS, l. 2). 

Não entrastes, entretanto, pelas nossas mattas a dentro, 
de espada arrancada e tt'ndo na outra mão o facho de Bellona 

e.cooso. Ao contrario, tinhcis, diante dos olhos, aquella especie 
d~ evangelho das selvas traçado pela mão do grande José 
Bonifaeio, o qual reza que somos devedores para com os indios 
de muita "brandura, consta;nciJa, e aoffrimento, que nos cum
pre como a U!Sttr'pad<Jres christãos" e que, portanto, não os d·e
\'emos levar a ferro e fog-0~ senãó "conhecendo ·primeiro o 
que são e devem ser naturalm-ente - indios bravos - para. 
depois acharmos os meios de os converter no que nos cumpre, 

que sejam". 
Já o grande homem de Estado quB .foi o patriarcha da 

inàependencia nacional tinha visto que, tentar ex-abrupto 
transformar o índio em civilizado era o inesmo que, pela força, 
querer fazer, de um dia para outro, de uma criança um adulto: 
\1'iolentando todas as leis biologicas e sociologicas que regem 
o desenvolvimento normal da especie humana. Já o Padre 
N-0brega affirmava que, "com musica e harmonia de vozes; 
se atrevia a trazer a si todos os gentios da America". 

Entretanto, ainda en1 nossos tempos, viam-se os selvicolas 
. fóra de toda lei, que como madrasta deshumana, só existia 
para entregal-os indefesos á iniquidade de seus perseguidores, 
ri vendo assim como f éras acuadas pelo odio canibal dos bu
grei ros. Scientista houve' até que prégou como solu~ão natural 
o c:xterminio dos nossos pobres irmãos das selvas. 
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No meio de tão cTuas injustiças que deshonra vam a nossa 
historia, coube ao vosso grande coração, á vossa coragen1 ci .. 
vica, a gloria de reatar a tradição de José Bonif acio, salvand<> 
do completo anniquillamento 6 que restava das nossas infelizes 
populações aborigenes, ~ffrontando a peito descobert o, não só 
as suas flechas inconscientes como tambe1n as flechas ainda 
inais ervadas dos demolidores desoccupados que leva1n a vida 
aqui pelas esquinas da Avenida a soprar na inoffensiva bnsina 
do propri-0 ridiculo. E' que na estagnaçãp do noss·o ineio esmo
rec~d0 pelo scepticisn'l:o e desalentado pelos e~tragos <la critica 
r~egativa, pelo exercicio da pura verbiagem e da m~is esteril 1 

vanilo·q,~encia, falais a desconhecida linguagem da acção, te~do 
coragem para emprehender, pn1dencia para continuar e fir
meza para concluir. 

A vossa missão não Íoi', porém, a do catechismo teologioo 
que busca impôr a sua fé ao gentio, nem a do materialismo 
pseudo-scientifico que préga a m-0nstruosa theoria de uma mo
derna anthropophagia, segundo a qual os fortes e adeantar)ps 
podem devoTar os mais fracos e atraza.dos. Não. A vossa mis
tião foi inspirada . pela fé scientifica e baseada nas leis immu
i aveis da sociologia positiva, que nos mostra os varios povo.s 
da terra, desde a mais i·ude cabild:ru ou taba, até á sociedade 
1nais adiantada, como sendo fundaméntalmente constituidos 
<los mesmos elemeutos organicos, differindo apenas no respe-

, ' 
ctivo g1:áo de desenvolvimento. , . ' 

Sendo assim, -o que devemo.s fazer 11ão é externlinar o sel- ' 
vagem, como não se extermina a criança7 mas sim educal-o} 
isto é, levantal-o até ao nivel ·em que estamos, pondo ao ~u 
alcance pacificamente, hun1anamente, os melhoramentos de qua 
dispomos. 

Louvemos, pois, o arrojado esforço ,. a cornge1n serena, o 
n obre desprendimento, mercê dos quaes, e1uquanto outros povos 
suppostos n1 ais adiantarlos, caçavam cri1ninosamente os selva
gens, puden1os provar-lhes que nós, os civilizados, lhes so1uo9 
~uperiores, não pelo n'laior poder offcnsivo de nossas ar1nas 
de repetic:ão, mas sin1 peln~ abundancias de nossa generosid ade 
e pelas excellencias de nosso aJtTui.smo. 

XIII 

Só os que vêem apenas o aspecto inaterial e grosseiro do 
progresso, é que se podem enganar, procurando rebaixar do 
posto que lhe cabe ao pov0 en1 cujo seio não medTam os ra1:1-
co1-es ás outras raças e que fez a abolição dos escraYos entre 

l'isos e flôres. 
A.inda mais: pois, do que o perfil do desb~avador de ser~ 

tões, o que avulta aos nossos olhos, são sobretudo os vossos 
serviços como orgão pratico das aspirações cjvilizadoTas de 
José Bonifacio, é o vosso grande coração de amigo e protector. 
do selvicola perseguido, cujos gemidos ecoara1n na ~yra de Gon-

.,. • 1 ~ t 

ç.alves ·Dias : , 
' } 

"Torvo o aspecto, 
"Severo e quasi mudo, a lentos passos, 
Caminha incerto - o bipartido are.o 
Nas mãos sustenta, e dos despidos ho;mbros 
Pende-lhe a r()ff.a al}ava .. . as entornadas, 
Agora inuteis settas, vão mostna.ndo 
A marcha triste e os passos mal seguros 
De quem, na terra de seus pais embalde 
Procura asyú:> e foge o humano trato." 

(G. DIAS) "Tymbir.as". 

A vos.sa obra alonga·se para o futuro num descortino 
immens-0, como o dessas visadas que das nossas humildes lune
tas tienestré~ atlramos atr~vidamente para as estrellas ... 

, O vosso nome 'já t.ranspÕs as nossas .fronteiras, .Proclamado 
pelo org~o autorizado de um Theadoro Roosevelt, em centros 
de :repercus~ão mundia;l. , 

Senhores, mais ama a patria quem mais a serve. 
Aprendamos, pois, na nobre vida deste Bayard san.s pcur 

et sans repr.()che", na coTagem deste varador de matas virgens, 
na intrepidez deste pioneiro de chapadões e deste glO'be-trott&r 
:incansavel; aprendamos no diamante puro e límpido deste ca
raeter sem jaça, na lamina nua e clara desta energia de aço, 
no veeiro precioso deste coração de ouro, como é que se serve, 
sem desfallecimentos e sem interesses, á terra d~ nosso nasci
lnento, ao no.sso caro B:ra~il !" 
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Após esse discurso, muito appla1:1dido pela assistencia, é 
dada a pala-vra ao Sr. Coronel Rondou. 

* 
* * 

O Sr. Coronel Rondon levantou-se do lugar em que so 
achava, á direita do Sr. Presidente da Sociedade, · e dirigio
se para a tribuna. O auditorio recebeu o conferencista com 
uma grande ovação, que duTou alguns minutos . 

Em seguida, o illustre BraRileiro iniciou a leitura da sua 
primeira conferencia. 

. O Sr. Coronel Rondon f oi interr-O·mpido varias vezes, ?1 a 

sua leitura, pelas palmas do audito.rio. Entre os applausos 
xnais intensos, são para lembrar os' que receberam a proj-0cção 
so1bre a téla d:o retrato do 01·ador e dos pequenos índios pare
eis, educados na escola creada pelo Coronel Rondou na tribu 
daquelles índios, e q~ se acham nesta Capital, completando a 
sua educação, devendo mais tarde regressar ao sertão con10 
telegraphistas. 

Uma grande ovação acolheu as ultimas palavras do Sr. 
Coronel Ron·don . 

.A' proporção que o 8r. Coronel Rondou ia pTof e rindo a 
' 

sua conferencia eram representadas na tela,, collocada ao fun-"'> 
do do palco as projecções fixas, com os seguintes distico.3 : 
P.residente da Republica; Dr. Lauro Müller; Coronel Roose
velt; Commemoração de Floriano, Confluerrcia -do P imenta 
Bueno com o Gy-P araná; T.enente J aguaribe ; Capitão Amil
car Bote}ho de Magalhães; Estirão <la 'foz do rio Apa ; Indios 
chan1acoéos; T·ombadilho da "Requiehne" ; Marco da f ron
teira boliviana ; Começava-se a avistar Corumbá; lifappa do 
itinerario; P ara a fazenda das Palmeiras ; P antano da fazen
da de P almeiras; Curr·aes da Fazenda de Palmeiras ; Gado da 
F azenda; P artida para a caçada; Primeira onça; Couro da 

' 

' . 

, 
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primeira onç.a; Segunda onça de que Rondou mostra a cabe
ça; Margem Paraguay; Pipiresal alagadiço; Carandazal; 
Vapor ":Matto-Grosso" ; Photographia da Fazenda S. João; 
Photographia da partida para a caçada; Roosevelt lendo dei
ta.do; Trecho de rio, N anarasú; Bahia Gahiva; Barracamento 
no Porto do Campo; Partida para a caçada, Porto do O'am
po; Resultado da caçada ; Porto do Campo; P artida para Ta
pirapoan; Tapirapoan, chegada; Partida para o . Salto; Che
gada a~ Salto; Almoço no couro; Aldeia. Queimada; Entrada 
na Linha Telegraphica; Rio Sacre; Acampamento 19.P Sacre; 
Salto Bello; Aldeia Pareeis; Interior da casa Pareci; Mãi 
Pareci; Cesta Pareci; Jogo Head-ball; Almoço no Salto 
Bello; Aldeia e estação Utiarity; Salto Utiarity; Grupo junto 
ao Salto Utiarity; Estação do J uruena s Grupo Nhambiquara; 
Nhambiquara; Mulher Mãi Nham1>iq.uara; Brindes a Nham
biquara; Arvore no campo; Serra do Norte. 

Depois de pequeno intervallo fora111 exhibidos. os "íilms'' 
cinematographicos da expedição, divididos e1n quatro part-es, 
que completavam o programma da festa. 

~is a lista dos principaes quadros, tomados no sertão pelo 
2° Tenente Thomaz ReiE: 

\ 

Em Buenos Aires,. as " darsenas"; no Rio Par~ná, Rosa-
rio, Asuncion; a Fronteira do Bra·sil com .o P.airaguaiy; os. ca
Taridazeiros; Porto Murtinho; Corumbá; vistas do embarque 
da Expedição para as primeiras caçadas no rio Taquary; o 
rio Taquary com os seus passaros ou aves aquaticas e jacaré.s; 
o Coronel Roosevelt atirando sobre os jacarés ; o Porto do Re
tiro; a Expedição partindo para as caçadas na fazenda das 
Palmeiras ; na fazenda das Palmeiras; a apre.sentação da5 
pelles das primeiras onças, pelo Coronel Roosevelt; a viagem 
pelo i·io 1S. Lourenço e as caçadas nesse rio; os pantanaes do 

. rio P araguay na Lagoa Gayva; em Caceres, depois em Porto 
do Can1po; acampamentos alli construidos; passagem d-Os rios 
por anim·aes de montaria; a subida do rio Sepotuba em lan
chas ; as cachoeiras do Sepotuba; chegada ao Porto de Tapi
rapoan; apresentação dos expedicionarios; o Coronel Roose-
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velt, o Coronel Ro11don e os membros d·a comitiva; os aniinaes 
para a viagem dos expedicionarios; a deter.minac;ão das co
ordena<las do porto de Tapirapoan pelo Coronel Rondon e Te
nente Lyra; os preparatiYos da expedição para subir a serra 
dos P 1airecis; a viagem nos campos de Tapirapoan; o porto dó 
Salto e a viagem até Aldeia Queimad.a." . 
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SYNTHE.SE DA.S GONRER.EN~IAS 

1ª CONFBRE.NCIA 

Génese da expedição scientifica Jloosevelt-1Rondo·n. 
Organisação da Commissão Brasileira. 

Prog·rammas de itinerarios offerecidos ao Sr. Roosevelt: adopção 

do relativo ao rio da Duvida. 
Viagem d<> Chefe da Commissão Brasileira do Rio de Janeiro 

para a f óz do rio Apa, por via terrestre. 

Encontro dos chefes das com missões americana e brasileira a 

bordo da Ca11honeira Paraguaya " Riquelme": constituição da ex
pedição Roosevelt-Rondl()n. 

Subida do rio Paraguay até Corumbá: ratificação do pro

gramma d·e caçadas e do reconhecimento do rio da Duvida. 
Chegada a Corumbá. 
Caçadas no Taquary Velho e na Fazenda de S. João, :proprieda

de do Presidente de Matto Grosso. 
Caçada de on_ças no fi.o S. Lourenço . . 
Visita á fazenda de criação do .Descaitvado. 
Chegada a S. Luiz de Cáceres. 
Acampaffi:ento e caçadas no Porto do Campo. 
Subida do Tio Sepotuba e chegada a Tapirapoan: organisação 

do comboio de animaes carguei.ros para a travessia do sertão dQs 
Pareeis e dos Nhambiquaras . 

Subdivisão da expedição em duas turmas, das quaes uma sob 
a direcção immediata do Sr. Roosevelt, auxiliado pelo chefe da 
Commissão Brasileira. 

Viagem desta turma até Utiarizy: índios Pareeis; Salt<> Bello 
e Salto do Utiarity. 

Formação de nova sub-turma, para exploração do rio Papagaio: 

acontecimentos cap~ta·es da viagem <desta sub-turima. 
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Chegada da expedição Roosevelt-Rondon a 

Nhambi1quaras. 

J uruena: índios 

Proseguiment<> da marcha de J uruena para 
chegada ao pass,o da ·Linha sobre <> rio da Duvida. 

José Bonifacio e 

2ª CONFERE1NCIA 

e I 

-Reconhecimento e ·exploração do rio da Duvida: 
Caraéteres do problema geographico: 
a) trabalhos de Ricardo Franco de Almei·da Serra e cartas de 

Pimenta Bueno, Horacio Wi1l'1ians e Rio .Branco; 
b) a expedição de 1909, para reconhecimento do· traçado da 

Linha Telegraphi<:a de Cuyabá ao Madeira, deSICóbre, alem de ou
tros, um rio a que se dá o nome de Duvid·a: motivo desta denomi

r.ação. 
Reconhecimento d-0 "Commemoração de F·loriano" em 1913: 

a) o Duvida ·não é aff.lue·nt·e ·d·o 1Gy-·Pa:raniá; 

b) será um dos formadores do Aripuanã; 
e) definição deste rio. 
Turma do Tenente Antonio Pyrineus de Souza no Aripuanã, 

auxiliar da expedição de reconhecimento do Duvida. 

O Sr. Roosevelt inkia os trabalhos da expedição, ainda em du
vida sobre a direcção e a importancia do -curso deste rio: medidas 

para hy.pothese delle ·correr para o Gy: co-nst:rucção de .canôas flll 

Ananaz. 

II 

Exploração e levantamento do rio da Duvida, desde o ·Passo da 

Linha, nia lat. 12º 3' 56",8-S. e Iong. 60º 21' 55"~8 a O. de Green
wich, até o encontro com a turma auxiliar do Tenente Pyrineus, no 
Aripuanã. 

Affüuentes, cachoeiras, corredeiras, serras, constituição geolo-

gica e florestas d·o rio da Ouvida. 
Adopção de .nova denominação: Rro ROOSEVELT. 

Identificação .com o Alto Castanha. • 

Tribus indígenas. 

III 

Encontro da expediçã-0 Roosevelt-Rondon .com a turma do Te

ne '.1te Pyrineus. 

( 
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o antigo Baix-0,.Aripuanã constitue ~penas a parte inferior do 

curso do rio Roosevelt; 
Allusão ao problema da determinação da nascente principal de 

um .rio. 
O Aripuanã. 
O rio Roosevelt compõe-se dos cursos unificados d.os antigos 

Duvida, Castanha e Baix·o Aripuanã. 
·Exame das criticas de um geograpl!o portuguez e a Carta da 

Nova Luzüania: 
O Tio Ro.osevelt foi pela primei.ra vez ·col~ocad-0 nos n1.ap·pas 

pela expedição scientifica 1Roosevelt-1Rondon. 
Chegada da expedição a Manáos. 
Noticia da tur.ma do Capitãti Amílcar de Maga·lhães. 
Descida do rio Amazonas; chegada a BeJem; recepção· .pelo 

Governador do p,ará. 

Partida do Sr. RooseveJlt para New-York. 

Regresso do Chefe da .Co·m·m·issão 1Brasileira para o acampa
mento da construcção da ·Linha Te'legra-phica, em BaTão do 1Mel
gaço. 

3ª CONFERENCIA 

Trabalbe>s technicos e explorações geographicas realisados pela 
Commissão de Lihhas Telegra·phicas Estrategicas de Matto Grosso 
ao Amazonas, de 1907 a 1915. 

1 

Vista geral dos trabalhos realisados de 1907 a HH 1: 

a) ExpJloração para reoO'nhecimento do traçado geral da linha 
Cuyabá a Santo Anto·ni·o do· Madeka. 

b) Traba'lhos de construcção, de Cuya·bá a Vilhena, e de Santo 
Antonio a J amary. 

e ) O prohlema dos transportes nos sertões e a sua solução. 

II 

Apanhado 1sobre a marcha da -construcção de 1911 a Dezembro 
de 1914: 

a) De Vilhena a José Bonifacio. Estud-0 de uma variante do 
t.Taçado de 1900; Ca.mpos Indígenas, rio Carumicharu', ou Festa 



da Bandeira, visita ás aldeias Nhambi·quaras dos Campo.; 14 de 

Abril; 
b) De José Bonifacio a Barão de Melgaço, abastecimento por via 

fluvial, exploração do rio Pimenta Bueno; descoberta e p·acifica

ção dos índios Kepikiri-ruats. 
e) De Barão de Melgaço a Pimenta Bueno e dahi a Arikemes. 

Variantes do traçado de 1909, nações indígenas do Gy.Paraná, 

Jaru' e Jamary. ' . 
UI 

Noticia s~bre a construieçã·o dos ra·maes de Santo Antonio s. 
! ' 

Guajará·mirim e de Pare.eis á Barra <los Bugres,; tribus ind~·genas 
das respectivas regiões,; pac.ifi.cação dos Ba.rbadOiS; costumes e 

identificação destes índios. 

·IV 

Exiplorações geographicas (acompanhadas de notas relativas áa 
populações indígenas existentes nos vataes dos rios explorados). 

As nascentes do Paraguay. 
Affluentes do Guaporé que promanam dos Campos. de Comme-

moração de Roriano. 
Bacia do Madeira: 
Jacy-Paraná, Jamary e Gy-'Paraná. 
·Região comprehendida entre o Gy-Paraná e o rio Roosevelt; 

trabalhos para a pacificação dos Parintintis. 
Expedição do Ten,ent-e Marques de Souza pe:ra reconhecimen

to do .· antigo Ananaz. 
Bacia do Juruena-Tapajo~: 
Exploração do grande conector central desta ba-cia; resta·bele-

ciment<> do ponto de vista historico so·bre a ·extensão do curso do 
juruena até a fóz do rio Telles Pires (antigo S. Manoet ou Tres 

Barras). 
Exploração do Ikê e fixação do curso do Doze de Outubro. 

E,xplo·ração do rio do Sangue e do Papagai·o. 

Exploração do Arinos. 
Exploração do antigo S. Ma~oel; a nova deno.minação; rio Ca-

pitão Telles Pires. Rosa Borôrô entre os Apiacás. Acção modifica
dora que exerceu nos p1'ocessos empregados peto Tenente Duarte 
em relação aos Borôrôs do rio S. Lourenço. Sua morte em J anei-

ro de uns. Photo. Com. Rondon Conferencias 
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PRIMEIRA CONFERENCIA 

INTRODUOQÃO 

' ·Oommunicaram.:me, ha tempos, 'alguns aIJ?.igos que a So-
ciedade de Geographia do Rio de Janeiro, querendo manifestar 
o alto apreço em que tinha a modesta contribuiçã) trazida 
pelos meus trabalhos no · sertão ao desenvolvimento do estu<lo 
descriptivo das terras e do povo brasil~iros, resolvera dispensair 
me a honra insigne de me collocar em effigie na companhia 
selecta daquelles dos nossos compatriotas que mais .se têm t

1is
tinguido pelos serviços prestados ao Brazil neste ramo dos 
conhecimentos humanos. 

Havia nes·sa resolução tão grande d~sprop0Tçã0 en
tre a pequenez ~o valor dos resultados directamente attribui
veis á capacidade ·dos meus proprios esforços individuaes e 
a grande.za da distincção com que ~ projectava premial-os, 
que desde logo ;vi correr-me o deveT de pedir 'á illustre 

1
Soei'e

dade que reconeidera'!ee o eeu julgament-0 e, pe~ando ta.dos os 
dados, que eu mesmQ lhe of fereceria, tomasse uma decisão 
mais oonsentanea com a realidade dos factos e tal ·que me 
poupasse o constrangimento de ter antes de lamentar não 
haver feito tanto quanto de mim se pensava, do que de me li
songear por me ver applaudido pelo que realizara. 

Illativo até a evidencia me parecia, por si só, esse argu
mento, que eu ia apresentar á Sociedade de Geographia~ para 
o fim de ser tirado á presente reunião todo e qualquer aspe
cto de solemnidade festiva e congratulatoria. Quiresse, no em
tanto, permittil--0 a escassez do tempo de que agora disponho 
e ·a ainda maior· escassez dos meus pobres meios de expressão, 

·e eu tentaria expor-vos outro motivo que presenteme,'lte 
' 
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me traz a ahna coberta de luto e o coração fechado a todo 
o sentiment-0 que não tenha o travo da mais acerba · dôr. U!lla 
successão enorme de erros indesculpaveis, po·rque commettidoB 
no tempo em que os ensinamentos ·de Augusto Comte estão 
sufficientemente divulgados para tornar familiar aos povos 
mais adiantados ·do 10ccidente o sentimento de fraternidade 
universal, acabou precipitando as N açõe·s ·da vanguar·da da 
Humanidade umas contra as outras., e lá as 1rraz, ha mais de um 
anno, engolfadas em monstruosas vagas de sangue, que arTan
cam, desfolham e submer.gem as flores· n1ais. mi1nos.as da nos
sa civilizacão: o cavalheirismo para com as mulheTes, a bon-

" dade para com as crianças, os velhos e os invalidos, e e~se 
sentimento de dignidade individual que imp€de um homem 
de praticar violencias contra as pessoas e as cousas para nãL' 
diminuir, aos prüprios olhos, a estima e o respeito que deve 
, . 
a sua pr-0pr1a pessoa. 

Immerso n-0 mar de angustias qu~ se d.errama d-0 cora-
ção da Humanidade, mãe amantíssima que vê os filhos en
tredila-cerarem-'Se com auxilio do.s me&Inos recur.sos que '911a 
creou e lhes deu com a nobre ambição de os collocar sombr~.UJ.
oeiros ás tristes solicitações· da animalidade primitiva, eu ~ne 
dôo de .ser tão f·raco que nehum outro concurso possa trazer 
para a ·obra dos que se esf orça1n por 1nitigar as devastações d.a 
horrida catastrophe, s-enão o de os ·acompanhar com os movi
mentos da minha gratidão, exorandü ·O destino pwra que lhes 
propicie as maiores facilidades na obtenção do fim a que se 

devotaram. 
Tão ponderosas consideriações, porém, só tinham de pre-

valecer qU'ando se tratas&e de realisar ou de supprimir actos 
que affectassem directa e exclusivamente a minha pessoa, 
mas não podiam ser invocados com o fim ·de exhimir-me ao 
cumprimento de deveres quaesq~er, decorrentes do oxercicio 
das funcções publicas de que me acho investido. Amigos meus, 
a quem eu expuzera os escrupulos do meu coração, e ainda o 
acanha.mento que me causava o ter de assistir á homenagem 
especial <la in~uguração do meu proprio retrato destinado á 
galeria da Sociedade de Geographia, reforçaram a objecção. 
que eu mesmo já me havia feito, de que todas as manifesta-
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ções a mim dirigidas, só na apparencia tinham o caracter de 
visar a minha individualidade, parando nella, mas que de 
facto iam mais longe e attingiam a Oommissão de Linhas Te
legraphicas - apparelho de que os governos 1·epublicanos, 
desde o d-0 benemerito presidente Penna, se teem valido para 
prestar á Nação os serviços que todos conhecem. 

Considera·da deste ponto de vista, e só delle, a minha 
pl'lesença nesta reunião é, mais do que legitima, necessaria: 
porque nada mais faço, neste mo-1nento, dü q~ desemponhar
me do ·dever de personificar a Commissão de Linhas Telegra-

phicas, para vir ·dioor-vos, - a vós, Sr. Presidente da Socie
dade de Geogiraphia e aos vossos illustres consocios: quanto a 

cada um dos seus membros. tomados individualmente, e a 
todos em conjuncto, é grato e anim·ador receber o apoio 
n1oral <los applausos com que 1·ecompensais -0s esforços que 
ell:es, nos longínquos sertões da nossa terra, se empenha
ram em desenvolver com a esperança unica de estarem con
tribuindo pa1ra a continuação da obra que herdámos do Pas
sado e va1nos preparando para o Futuro, de erguer a Pàtria 
estremecida ao nivel de podier dar plena expansão aos seus 
anhelos de retribu:ir á Humanidade os -dons que ella sobre nós 
e ao longo do nosso caminho tem derrama.do ás mancheias. 

Quanto a mi1n, devo declarar que vivamente me rejubilo 
eom as circumstancias de que -0 destino v.em entretecendo a 
trama da minha vida. Sem me referir a -0ufras. fontes de fe
licidades peren.nes, ·de onde promanam as inais co1ll'pletas rea
lisações <las bençãos que me teriam envolvido no Tegaço ma
têrno; sem me dem·orrur numa effusãü da sempre renovada e 
de dia para dia crescente gratidão de que me reconheço de
vedor á Religião da Humanidade, a qual, tomando-me pt?la 
mão, me vai conduzindo com passo firme pela estrada. cada 
vez inajs plana, mais f acil e mais bella, do altruismü, pólo certo 
e unico verdadeiro dos inexcediveis prazeres da dedicação a 
altos ideaes inspiradores de obras nobilitantes da natureza hu
mana - basta registar o facto de que, en1 to.da a minha carrei
ra publica, tenho tido a ventura de ver associados aos meus' 
trabalhos, já como chefes, já como auxiliares, concidadãos 
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que honran1 o nome ·da nossa nacionalidade, collegas que di
gnificam a classe a que pertenoom, e amigos que elevam a prp
pria amisade, fazendo-nos descobrir nella novos encantos e 
novas delicadezas, até então nem suspeitadas. 

Em taes ·condições, o maior oom que se me podeTia dcse
j ar era, evidentemente, que os laços já existentes entre nlim 
e oesse.s meus chefeis e auxilia1res, ainda mais se estreitassem e 
se tornassem tão du1·adouros que pudessem vencer a fatalida
de supre1na da vida humana, de modo que, emquant o perdu
rasse a inemoria de qualquer de nós, essa, un1a vez invocadaJ 
logo se apresentasse acompanhada das outras. 

A co1lo0ação <la effigie d9 chefe da .Oommissão dí} Linhas 
~legraphicas na galeria de retratos da Sociedade de Geog:ra
phia do Rio de J .anciro, satisfaz, ao menos em parte, o voto 
que .ac-abo de externar: poTquanto, em qualquer te1npo, quem 
lançaT os olhos sobre este retrato logo se recordará de que o 
·seu destino é evocar a imagem· <l;aquellcs meus distinctos ~u
:xiliares e ·amigos, de -cuja esforçada. cooperação resultou o bom 
exito d·o emprehendimento iniciado em 1907, para abrir e en
tregar á civilização um extenso territorio da nossa Patria, até 
então abandonado e selvat ico. 

P-0deis, pois, ·a:valiar, ·Sr. Presidente da Sociedade de G~o
graphia, a natureza, a extensão e a profundidade da gratidão 
de que, por es.s.a gentileza vossa e dos vossos dignos e-o-asso
ciados, eu me ·confesso eterna e commovidamente devedor para 
com todos vós, não só considerados em collectiYidade, mas 
ainda ca:da um separada e individualmente. 

A todos apresento os protestos do immorredouro reconhe
cimento .cl~s membros da Commissão de Linhas Telegraphicas 
Estrategicas de Matto Grosso ao Amazonas, os quaes vos 
promettem retribuir a distincção com que vo& dignastes hon
rar os seus modestos, mas sinceros e·sf orços passa·do·s, co·m re
novados e maiores esforços no sentido de inteiramente se de
·votarem ao a.mor e á obra de engrandecimento moral e material 
da Patria commum. 

E vós, meus nobilissi~os collegas do Exercito, que podeis 
esperar de mim que vos diga para exprimir, mesmo tão pallida 
e canhestramente como o aca.bo de fazer á gentilíssima Soei-
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edade de Geographia, uina parte, ao inenos, da emoção de que 
ine sinto tlssultado, ao ver-vos aqui reunidos para me trazer
des, não simples palavras de acoroçoamento, de approvação e 
de applauso, mas as mais carinhosa·s effusões da boa e sã ca
maradagem que despontou, ·cresceu e cada vez mais se con .. 
solida ·ao calor da communhão de sentimentos, de resoluções 
e de pensamentos que incessantemente nos reune em torno do 
ideal e das aspirações republicanas da nossa Patria, traduzidas 
e fixadas nas cores, no desenho e nas palavras do bellissimo e 
adoravel' .symbolo da nossa nacionalidade 1 

Quizestes tomar parte activa nesta reunião, para significar 
que a campanh~ longuissima que vimos , sustent.anrd"o , contra as 
asperezas e insidia.a dos se1·t~s, não quebrou, mas antes aug
mentou a solidariedade entre vós e os vo.ssos collegas da Com
rnissão "de LÍrihas ·Telegraphicis. 

Tal solidariedade nu~ea teve outra origem, nem outro mo
tivo, que não fosse o desejo., ou, an~es, a an;ibição de bem nos 

~ . 1 1 

compenetrarmos do sentimento e dia n<>ção dos de·veres doa nossa 
cla~se paTa com a Patria, que só almeja engrandecer-se pelas 
obras da paz e da fraternidade internacional: 

A v-ossa manif estacão é acolhida. com o mais alacre al-
" vo·roto pelo coração de todos os V·OS$OS camaradas dias .Linhas 

Telegraphicas, que S'e sentem felizes por verem quão sobe
jament~ vós lhes retribuia . a affeição verdadeiramente frater
nal que elles sempre vos devotaram. 

Em nome de todos elles, e no meu proprio, peço-vos que 
accejteis, num demorado e mui cordial abraço, a expressão sin
gela, m·as verdadeira, dos nossos commovidos a:gradecimentos, 
pelo oonforto que nos trouxestes , de acceitar como vossa, e por
tanto como da nossa classe, os trabalhos e os esfe>rços qne re:i.lL 
zámos nos sertões e nas fronteiras do Paiz, para obedecei· 
a ordens do Governo ·da no'ssá Patria e para servil-a. 
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A EXPEDIÇÃO . SCIENTIFICA ROOSEVELT-RONDON 
.' 

ll 

No dia 4 de Outubro de 1913, chegava eu á estação de 
Barão de Melgaço, vindo da Barra dos Bugres, ponto extremo 
meridional das Linhas Telegraphieas de Matto Grosso ao 
Amazonas, cujas obras e serviços inspeecionáraJ quando re
cebi do Sr . :Ministro das Relações Exteriores, Dr. IJauro 
Müller, um telegramma, convidando-1ne para acompanhar o 
ex-presidenf;e dos Estados Unidos da America do Norte, 
Sr. Coronel Theodoro Roosevelt, na viagem que projectava 
realizar pelo interior d-0 Brasil, até alcançar o territorio 
de Vene.zu.ela. Respondi, acceitando o honroso encargo; e no 
ines-mo dia, segui em ·den1anda do rio Co1nmemoração de Flo
l'iano, que desci, servindo-me dos meios de transpork crea, 
dos pela Üo·mmissãó das Linhas Tielegraphicas; entrei no P i
menta Bueno e em segnida no Gy-P fi'raná, em cuja foz en
contrei o aviso "Cidade de M·anáos", que me levou á Capital 
d·o Amazon3is. 

A~tendendo á urgen~ia que havia, de providenciar sobre 
a organização de elementos indispensaveis á travessia da ex
pedição, tomei desde logo algumas medidas que seriam apro
veitaveis qualquer quo viesse a ser o itinerario finalmente 
C'Scolhido pelo eminente estadista americano, para sahir do 
massi~o central do Brasil na bacia amazonica. De todos os 
eaniinhos que se poderiam seguir, pareceu-me preferivel um 
dos cfferecidos pelo.s· cursos do Arinos, Juruena, Papagaio 
e Duvida; por esse motivo, mandei preparar canoas á mar
gem de cada um desses quatro rios, em pontos de facil accesso 
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para expedicionarios qUe penetrassem no Ohapadão dos Pa
reeis, vindos das cabeceiras do Paraguay. 

DuTunte a minha viagem para ::Manáos, recebi com.muni
cação de que o projecto do Sr. Roosevelt era entrar no Ama
zonas pelo Tapajoz e neste pelo Arinos. 

Mas, evidentemente, tal percurso, de novo, pouco poderia 
proporcionar a uma expedição que visava desvendar aspe· 
ctós ainda desconhecidos dos nossos sertõe·s. Decidi, pois, 
submetter á apreciação do nosso illustre hospede outros iti
nerarios, que poderiam con1 mais vantagem ser seguidos p,ela 
sua comitiva, e para esse fim telegraphei de ::Manáos para o 
Rio .de Janeiro, a.o ·Chefe da Secção <le Desenho ·da Con1-
missão Teleg:raphica:, 1° Tenente J aguaribe de Mattos, quê 
lhe apresentasse, por intermedio do Ministerio do Exterior, 
a$ ca:utas geographicas traçadas no escriptol'io te·chnico co:tn. 
os elementos fornecidos pelas nossas explorações, indicando 
os segu.iptes pe~cur~oe: 

a) De S. Luiz do Caceres «m de Cuyabá, seguir péla eg.! 
trada da Commissão das Linhas Telegraphicas até á estação 
"Bario ·de :Melgaço", e ahi embarcar em batelões para des
cer os rios Commemoração de- Floriano, Gy-Paraná e Ma-
deira; , 

b) Seguir o mesmo i tinerario até a estação "José Boni
f acio", anterior á de " Barão de Melgaço", e dahi, ganhando 
o passo da Linha sobre o Duvida, descer e explorar este rio, · 
que provavelmente levaria. !. oomitiva ao Madeira; 

e) Ganhar o Tapajoz, de.scendo -0 Juruena, e não o Ari
nos, que é caminho conhecido ha mais de um seculo, a ponto · 
de ter servido por largo tempo de via commercial entre Pará 
e Matto Grosso ; 

d) De S. Luiz de Caceres passar para o valle do Gua
poré; descer em lancha, a partir da Cidade de :Matto Grosso. 
este rio e o Mamo ré, até a câchoeira de Guajará Mirim; to· 
mar ahi a estrada de ferro :Madeira-Mamoré, para chegar á 
cidade de Santo Antonio do Madeira; 

e) ~inalmente, alcançar, pela estrada da Linha Tele . 
graphica, o rio Papagaio, na estação de Utiarit.y, e por eHE> 
entrar no Tapajoz. 
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Destas ciucCJ propostas, a que encerrava maiores diffi
culdades e in1previstos, era a relativa ao rio da Duvida; foi 
a e·s.colhida pelo Sr. Roosevelt. 

Ainda em viagem de Manáos para o Rio de Janeiro, on
de cheguei a lJ de Novembro, oTganizei o quadro da Com
missão Brasileira, escolhendo profissionaes que se pudessem 
encarregar, com o ma-ior aproveit amento possivel para o Paiz, 
dos serviços de astronomia e determinação de coordenadas geo
graphicas, de topographia, botanica, zoologia e geologia, 
além dos relativos á administração. 

Dest~s meus dedicad-0s auxiliares, os que se achavam no 
Rio <le Janeiro seguiram, em turmas soocessivas, de 22 de: 
Novelnb.ro a 5 de Dezembro; para Montevidéo, afim de dalli 
subirem o Paraguay, em demanda de Corumbá e de outros 
poI;Ltos em 

1
que deveriam .a~a:rdar a chegada da Expedição, 

upTestando os serviços de que se achavam encarregado!: 
Quanto a mim, obrigado a demor ar-me na Capital da Repu
blica, para attende·r ás ultima's necessidades do appare1ha~ ·· 
mento dos meios indispensavejs ao bom exito da Commissão 
que ni(; fôra confiada,, seguiria por terr~ o mais tarde. pos
bivel, mas ainda a tempo de descer o Paraguay e ir esperar 
a entrada do Sr. Roosevelt no territorio da nossa Patria; 
para ~e ac~n1panharem nessa vi agem, retive commigo o Ca
pit ão Amílcar Magalhães e o Dr. Euzebio de Oliyeira, respc
ctivame:nte ajU<dante e geologo da E:xpedição. T,odos .ol) vo-
iu1nes de mate·rial e bagagens seguiram tambem por agua, 
via :Montevidéo. 

A 28 de Novembro communicou·me o Ministerio d·o Ex
terior que o Sr. Roosevelt par tiria de Buenos Ayres para 
Assumpção, no ,dia 4 .ou 5 de Dezembro, e tres dias depois 
continuaria a subir o P araguay, em demanda de Cornmbá. 
De posse d~sse aviso, ~ahi do Rio de Janeiro para S. Paulo. 

, . 
uo trem da noite de 2 de Dezembro, tendo antes tomado as 
providencias ne·cessarias para poder viajar ininterruptamente 
pelas estradas de ferro ()entra! do BTasil, Sorocabana, N 0-

roeste e Itapura a Corumbá. 
Ao anoitece1' do dia 5, chegava'm~1 á ponta dos trilho~ 

da estrada Itapura. a Corumbá, qa: 10 athe.va com a eon~-
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trucçâo Ulli pouco além do Rio Verde, e isso mesm-0 tendo al
guus kilometros ainda não consolidados e só trafegados por 
t'len s de lastro. Ahi -organizámos a nossa n1a:rcha a cavallo, 
para alcançarmos o extremo da linha que se vinha. construindo 
de Porto Esperança para I t apura. P.ercorremos, assim, 168 
kilometros, até Campo Grande, onde chegámos ás 6 hoTas da 
inanhã ·do dia 9. Tres hoiras depois, s·ahiamos de Carnpo 
Grande· em trem especial, que nos levou a Porto E sperança, 
si tuado a 2. 248 kilometros do Rio <le J1aneiro, e onde des
embarcámos ás 11 horas da noite. Passámo-nos inpnediata
n1ente para bordo do vapor "Nioac",. do Lloyd Brasileiro, 
que, por orde·m do Sr. :Ministro do Exterior, aguardava, de 
fornalhas accesas, a nossa chegada, e <lémos ordem dõ zarpar 
ainda antes .de começar a madrugada do dia 10. Pouco de .. 
pois de uma hora da tarde de 11, ancoravamos defronte ·dll 
foz do rio Apa, onde nos -cumpria ficar á esper~ do Sr. Roose
velt e da sua comitiva. 

Do ponto em que nos achavamos fundeados, o Paragua;x 
extende-se para baixo, em longuíssima recta, formando um 
desses trechos que, na pittoresca linguagem dos moradores 
das margens de rios, se designa pelo nome de - es.tirão. 

..Sa·biamos :que a Expedição Americana havia partido de 
Assumpção no dia 8, a bordo da canhoneira paraguaya 
'' Adolpho Riq,uielme"; portanto, a me-nos que se désse algum 
contratempo nos dois baixios ·que difficultam a navegação 
do rio um pouco antes e acima da Cidade de Concepcion, 
não poderia tardar o momento, que todos nós anciosamente 
esper·avam-0s, de avistarm-0s os nossos futuros hospedes . 
Nesta es,pectrutiva, alonga vamos os olhos para ·O lado de 
onde el1es deveriam vir, quasi affiicto:s por surpreheuder 
ao longe uma fumaça OUJ outro signal .qualque1·, que nos 
pude,sse prenunciar a app:r.oximação do navio pa:raguayo. 
N o fim de duas horas, descobrimos a silhueta dum vapor, 
que vinha subindo a toda velocidade•; corremos a fa1.er os 
ultimos aprestos para a recepção, .que julgavamos dever re&
lizar_,se dahi a pouco. No to·mbadilho do "Nio:ac", já en~ 
"ergando o uniforme branco· designado para ess•a occasiãoí 
nã-0 desprendiamos a vista da embarcação, que, novo Protheu, 
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se nos afigurava n1udar de fórma a cada instante, ora con
fi rmando as nossas esperanças, ora desenganando-nos . i\.fi
ual, acabámos reconhecendo não ser o tão: desejado "Riqui
clme", ma.os sim um rebocador carregado de indiQs Chama,. 
cocos, que passavam para algum e·stabelecimento industrial 
das margens <lo Paraguay e lá iam continuar o triste fada.ri'' 
de semi-escravisados de uma sociedade de extranho&, que 
transformaram as .suas livres florestas numa patria madrasta, 
desaff-ectuosa e dura. 

Assim passámos o dia e a noit.e de 11 de Dez.embr-0. A 
inanhã immediata já nos encontrou a postos, insipeccionando 
o caminho <le Asisumpçã:o. As hora1s escoaram-se lentamente 
até ás 10, e já iam proseguindo na sua marcha: fatal, quan
do todos nos alvorotán1os, vend.o apparecer ao fundo do estirão, 
um navio. Em breve descobrimos o pavilhão ·que· tremulava 
no ·mastro de pôpa e por elle reconhecemos a canhoeira pa- · 
raguaya. 

A's 11 1/2 a "Riquelme" estava a bombordo do "Nioac", 
e do seu portaló o Sr. Roosevelt -correspondia- aos acenos dB 
antecipadas saudações que iamúS levar a bordo, com os offe
recimentos de affectuosa hospedagem que o Governo do meu 
Paiz lhe mandava ·offerecer. Ainda a ancora paraguaya não 
havia mordido .01 fundo do rio, e já eu, com os meus auxilia-
1·es, me dirigia para o navio, cujo tomba·dilho ia .servir de 
palco ás cerimonias das primeiras apresent ações que se ti-
nham .de fazer entre um estadista iniciado nos altos segredos 
do protocoÍlo ·dia diplomacia européa e um homem que, havia 
perto de 25 annos, vivia internado nos sertões, frequentando 
as l!hancellarias Bo1~ôros, Pareeis e Nhambiquaras e aprimo
rando·se na eti,queta das respectivas côrtes. ·Comtudo, não me 
ato•rmentavam os calefrios da estréa, porque, afinal, o con
juncto das circumstancias exteriores, que formam o meio em 
que temos de agir, nos amparam e ajudam ·a encontra.r os 

gestos adequados ao momento que atravessamos; e si, qu<in
do nos cu1nprimentamos em bol'ôro, logo nos dispomos a sen
tir o odôr acre de corpos nús, pintados de urucum, em com-

pensação, quando trocamos amabilidades na lingua de Cor
neille e de MoÍiere, insensivehnente somos arrastados para os 
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. d a . e sem esforço reencon-

dom1n1os dais gentilezas ~ . a gr ~' se entreteoe a vida 
tramos as encantadoras fihgrana.s e que 

dos nossos salões. . · d guerra para-
. i badilho do navio e 

Eis-me pois, no om d Governo 
, . d Sr Roosevelt em nome o 

guayo cumprimentan o o . . . d ossa hospita-
. . . d -lh 0 offerecimento a n . 

Brasileiro, reiteran o e bros da Com.missão Brasi-
lidaide e apresentando-lhe os me~ ficavam ás suas ordens. 
leira, que, desde ·aquelle amº1?':nn~ssas palavras, não só com 
O Sr. Roosevelt respon eu a d . . . t e alta cul-

. . d seu gran e espir1 o 
a distincçã.o caracteristica .f ~ilidade de um verdadeiro· amigo 
tura ma's tambem com a a a 

' . te 
da nossa terra e da no;sa J::~o Bra-sileiro que alli mes~o; 

Era .pensamento o . , b . d do "Nioac" a Commis-
f d A a recebe.ssenros a or o . 

na oz o . p ' . 11 dirmos a esta parte do nosso 
- Americana· mas, ao ª 11 · sao ' ff' . l"d d'e paramnaya passaria por · que a o icia i a :::J-

programma, vi . . d da: .honra de transportar 
d d . decepção si fosse priva a 

ver a eira , U . d té Corumbá. Como o 
o ex-presidente dos .Estados ~'e::te o mesmo1 objeGtivo, 
desejo de tooos cohmava accor hosped"' cedi o passo aos 

h menagem ao nosso v, 
que era prestar · o · . . º ·º.o sido tão bene-. f · d ue -0 Destino tive~ 
Paraguayos, sati.s eito e q . logo da pri-

. onto de me proporcionar, . 
volo para eommigo a p t .official nesse paiz, 

ntrava em carac er 
meira vez que me enco timentos de fraternidade 

. ~ d anif estar os ineus sen . 
occasiao e m d · . e: enuinamente americano 

ovo de fun o mai ... g . bo 
para com o P . tas terras de Oolom · 

d formaram nes 
dentre to os os que se . . . . d' "Riquelme" con-. . depois .d,:0 me10..1 1a a 
Resolvido isto, pouco B ·1 "Nioac" se-
. b' . oi em direcção ao rasi ' e o tinuou a su ir o n , 

. d perto comboiando-a. d 
guiu-a e ' . , . , 2 horas da tarde, "quan o 

Marchámos assrm ate quaS'l as . Sr Roose-
. . ..sobre machinars para o · 

os .dois -navios para.raro 'b . visi•a que lhe fi-
. ao '' Ntioac" retri uir a " 

velt poder vir . . então se trocaram entre bra-
zerai:nos. Além. das cort~zias qu~bem assentado que o Sr. Ro-
sileiros e americanos, ficou tam h d Corumbá parti-

. . d. to ao da sua e ega a a ' . 
velt, no dia imme 1ª . · 0 T·aquary em 
. a Fazenda das Palmeiras, no n n' 

ria para . . d de onça essa . . f · euas primeiras eaça a! · 
CUJ8.S t.erras a.ria as osito de 

.J11 • • á do Firme ainda com o mesmo pro:p 
f azenua, iria ' 

1 

inatar onças. Do Firme, retrocederia a CorumbáJ para entrar 
no rio Cuyabá, o~de se acha a fazenda de S. João, na qual 
devia ser esperado pelo Presidente de Matto Grosso, Dr. Costa 
Marques, que lhe offerecia caçadas de onça, porco do matto 
e anta, além ·de um rodeio de seis mil rezes, em .plena 
cnmpanha raza. Depois, voltaria ao rio Paraguay, para, to
mar o caminho de S., Luiz de Cáeeres, visitando, de passa
gem, a fazenda do Descalvado. De S. Luiz de Cáceres, pro
seguj.ria, no ·dia seguinte, para Tapirapoam, caso não resol
vesse caçar no rio J aurú. No· trajecto para T·apirapoam, tal
vez caçasse na f azen'4a do Barranco, no Porto do Campo e 
no sitio do Palmital . Por fim, de Tapirapoam segu~;i-itt a 
ca•vallo, atr.àvés <lo Cha.padão dos Pareeis, até o rio da. Du
vida, ·que elle, commigo e uma parte da.s duas comníissões; 
desceria em canôa, emquanto a outra parte iria até o Gy
Paraná, no qual embarcaria, dirigindo-se para o Madeira e 

' Manábs, -onde todos deveriam finalmente encontrar-se . 

Chegámos ia P-orto Murtinho, onde fundeámos, indo nós 
a bordo do navio paraguayo, tomar parte num jantar offere
cido pelo Sr. Roosevelt á Commi.ssão Brasileira. No dia .se
guin 1 e, démos um almoço no "Nioac", em homenagem á of
ficialidade dia "Riquielme". 

A 14 estavamo·s em frente do legenda:rio forte de Coim
bra,; ·o Sr. Roosevelt não o visitou, nem a famosa Gruta do 
Inf&no, por considerar que 'O tempo de que dispunha pa:ra 
estar ausento da sua P atria, mal comportaria a realização do 
programma anteriormente traçado. Havíamos pasaado, ás 
duas da tarde, pelo marco da fro.nteiTa boliviana, lla margem 
direita do Paraguay e só 24 horas depois ·começámos a ~vis
ta:r a cidade de Corumbá, em -cujo porto entrou a "Requielme", 
comboiada por gtrande numero de embarcações, cheias de 

Íamilias, que tinham sahido ao ~ncontro do nosso illustre 
hospede. 

Ainda a bordo, recebeu o Sr. Roosevelt os cumpl'imentos 
do commandante da flotilha de guerra do Brasil no rio 
P·~raguay, transmittid-0s por um primeiro tenente da nossa 
Arm ada, e em teTra foi acolhi~o pelo commandante e offi-
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cialidade da 13ª Regnão Militar, pela Camara Municipal, 
autorida:des fedcraes e estaduaes e por toda a população da 
cida<le, que se entregava ·a manifesitações de i·cgozijo por 
hospedar o e1ninente homem de Estado. 

Na inan11ã de 16, ·offereceu a Commissão Brasileira á 
officialidade ,do navio Paraguay um almoço de despe<lida, do 
qual participou o Sr. Roosevelt e sua comitiva, sendo levan
~ado o brinde <le honra á Republicai que, ainda uma vez, 
se irmanava comnosco, tomando parte tão brilhante nas ho
menagens prestada..s ao esta:dista mais representativo, no 
m-omento actual, da politica de fraternidade americana. 

Esse dia permanecemos em Corumbá, verificando os 
volu1nes 1da Commis·são Americana e examinando a eonVf.}
niencia e a propriedade dos artigos que ella destinava a . 
oorem utilisados no sertão. Mas, na manhã seguinte, tendo. 
me apresentado a:o Sr. Roosevelt, pl'ompto a embarcar quan
do elle o ·desejasse, tomámos o "Nioac" e seguimos ,para o 
Taq1\ary, rio que ent*1i no· Paragui:f7 P;ºT ~ariQS . braços,, 
um dos quaes se chama Riosinho. E' neste braço que se acha. 
o porto da Fazenda das Palmeiras, paTa onde nos dirigimos. 
Mas, antes de o attingirinos, ás 5 1/2 da tarde, avistámos, 
de bordo, um tamanduá-bandeira que, no seu andar <leisagci
tado, de pequenos pulos, vagueava pelo campo. Era este um 
dois especimens da nossa fauna que ·O Sr. Roosevelt desejava 
obter para as collecções· z.oologiicas do Muzeu de Historia 
Natural de New-York. Mandei parar o navio e saltáuíos 
para terra; os cachorres já .corriam, embaraçando a fuga do 
esquisito qua:druptide; Kermit, o Dr. Soleda<lo e eu comple
támo3 o cerco e o Sr. Ro.osffvelt atirou com a sua Spring
field, carabina do typo das uz.a<las no exercito norte-ameri
cano, muito precisa e de .admiravel penetração. O animal 
eahiu, e nós, animados pelo feliz inicio que as1sim tinham 
as caçadas do' nosso .hospede, felicitámol-o; elle a todoR 
correspondeu com grande satisfação, aliás muito justificada 
pela belleza do exemplar ,que acabava de adquirir, digno, na 
verdade, de fornecer ·a pelle .que ha de reeommendar aoo N<nv
y orkinos admirados, toda a r aça dos tàmanduás sul-amel'i
canos. 
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Ao anoilect.·r, o '' Nioac '' atracava no porto do B.iosinh0 
e na manhã seguinte o Sr. Roosevelt seguia para a Fazend!l 
da·s Palmeivas, emquanto eu e o Capitão Amilcar ficavamos 
para traz, porque iamos levantando o caminho lançado atra
vés d-0 pantanal. N.o mesmo dia, preparei os elementos ne
ccs.sarios para se iniciarem, na inanhã seguinte, as caça-das de 
onça. : . adoptei, pa1·a eliminar, tanto· quanto possi vel, as 
poss1b1hdades de um desastre pessoal, as providencias indi
cadas pela experiencia <los que praticam esse perigoso des
porto. 

Aos que não conhece1n o felino a1nericano sinão de 
no11ne, ou por o te.rem visto modorrento e acovardado no 
fundo <le alguma jaula, ou ainda mais inoffensivo nas ·salas 
dos museus, com os grandes olhos 1de vidro muito arregalados 
e as fauces escanca1·adas, mostrando as O'randes presas que 

. • o ' 
muita gente animosamente a.rrancaria para mandar encastoar 
de ouro, inequívocos trophéos de espantosas aventuras-direi 
que as onças se classificam em tres grandes gruposi: o das 
suçuaranas, o das pintada·s e o das pretas. 

As do primeiro, tambem designadas pelo nome de pumas 
e de leões (com certeza para se não desmentir a re.gra de es
tarem os nomes suggestivos em contradiC.Qão com o caracter 
dos individuos a que se applicam), são as maiSi generalisa
das, e, conforme a latitude <la região em que se encontram, 
a.presentam variedades de côres : do ve-rmelho escuro de.. 
gradam-se para o an1arellado, quando habitam os pamp~s do 
Sul, e, do lado do Norte, no Amazonas, carregam-se de 
uma lista escura, que lhes corre ao comprido do lombo e de 
algumas rajas da mesma tonalidade. ' 

O grupo das pinta-O.as subdivide-se tambem em tres va. 
1'ieclades : uma de malhas largas, sobre fundo esbranquiçado; 
outra de malhaJs: pretas, grandes, soblie fundo avermelhado; 
a terceira, com pinta.s pretas, pequenas, sdbre fundo ver· 
n1elho m-ais claro do que .a precedente e de menor tamanho 
q.ue ella. As duas ultjmas são as chamadas canguçús; dis
tinguem-·se u1na da outra, aúcrescentando-se ao nome commum 
fl qualificativo indigcna - assÚr-~ para desiginar, como é 
saibido, a maior. 

.. 

.. 



No pantanal do Paraguay, até á mata da Poaya, en
oontran;i-se a.s pintadas da primeir.a e da segunda varied13.de; 
us .da terceira vivem no Amazonas, no alto sertão do massiço 
<'..e;n.tral e no pl•analto da serr.a de :Maracajú,. onde são pouco 

fi·eq uen tes. 
IÜ grupo dBJS pretas existe como aggregad·o1 ao das. pin-

tadas; o seu pello apresenta-se com ma.lhas côr de chocolate 
ou de pó de café, ·S.Obre fundo negro; carregado. 

1C·omquanto a esta se dê, eommumente, o nome de 
tigre, não é ella a ruais bravia, nem a, mais a-udacio!;)a; taes . 
predicados perte'ne.em,, de todo o .direito~ ã canguçú-1as,sú,, de 
cabeça enorme, patas la1·gª'8, gar!las podeJ·osis.simws., . braços 
gr.ossios como coxas de um athleta, e de tamanho e peso 
eguaes aos de uma leôa . afri·cana, pa opinião do Sr. 

Roosevelt. 
A caçada deste felino apresenta, em certos casos, sérios 

perig-0s. Si, no m-0mesto em que os cães o encontram e. per
seguem, elle se acha com o estomago repleto, p<>r ·ter saciado 
a natural voracidade nas carnes de alguma victima anterior
n1ente sacrificada, é commum vêl-o trepar aos galhos da 
primeira arvore que se lhe depara, e lá de cima ficar quieta
mente observando o que se passa c1n torno ·do seu refugio, 
indifferente áis arreroettidais da matilha e até á ap:r.o-

.. xi1nação do c·açado.r; em occasiões taes, a batel-o é operação 
' facil e segura, que se leva a ~ermo sen1 o meno1· ris:co. 

Mas, .si a ca:nguçú é surprehendida batendo _campo, as 
cousas mudam de figura. E' a fome que a faz a:nda:r, e o 
felino com fome é férà irritada, emprehendedora e audaz. 
Enfrenta os cachorros,, com resolução aggressiva, e se algum 
delles, mais afoito ou pouco experiente, não sabe guardar 
a distancia conveniente, de um só go1pe do braço formid~vel 
é atirado pelos ares e cahe ao longe, com ossos quebrados, 

ensanguentado, quasi sempre morto. 
Não se precisa ser um N em:r.od para ·saber que o caça

dor, apenas reconhece pelos latidos da sua matilha estar a 
f éra acuuda, corre para o lugar em que ella ·Se acha, p'fo.
curando chegar a tempo de evitar o saerificio de algum cão. 

Quando o ho1nem e a onça s<; defrontam não mais esta 

PliotP. C<J1;1, Ro11dtm Conft rencifls 

Cipó escada nas n1atas do rio Camararé 
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se preoccupa com a matilha: fixa a attenção no principal 
inimigo, estudando o mei-0 de o subjugar. Agora, é preciso 
ter calma, pontaria firme e resolução: ás pernas não se deve 
pedir, neEses instantes, mais do que a força para sutentarem 
o corpo immovel, sem tremo,tes, que comprometteriam a 
justeza do tiro; e ·ainda que pudessemos merec:er o epitheto 
de velocípedes, como o grande 'béróe de H·omero, de nada 
nos vwleria 0orrer, - porque si não matarmos, seremos 
mortos. 

O caçador, , nô- emtanto não se apressa a atirar; ~ri~ ' . 
I ' I ! , ... 

;muitíssimo perigo~o errar o alvo., Elle procura,' pois, a ~elhor, 

posição e o instante mais oppo:rtuno p·ara ferir de m:orte o 
animal, logo ·ao primeiro golpe~ :Mas é forçoso estar atten· 
to : si a fiéra entra a ·agitar a cauda, nã-0 ha tempo a perder: 
ou uma bala certeira a fulmina, ou ella parte para o ca
çador, rapida com-0 uma flecha, em espantosos saltos de fe
lino enraivecido, atirando-se sobre ·a presa. No ultimo salto, 
a onça, erguida sobre as pat8.'8 trazeiras, está rente á sua vi
ctima, ~ubjuga-a pelos bomhros, com as gaTras poderosíssi
mas, e com os dentes formidaveis esmigalha-lhe o craneo. 

A1s caçadas· de onça não são, pois, isentas de perigos, 
para um homem só e armado de carabina. Por isso, em 
l!atto Grosso, os c;açadores prudentes se fazem acompanhar 
do que !Já chamam um az.agaüdro, nome. de~ivado de aza,.gaia, 
ou 1anç~ c1p:t~,' ·cujo' fe.r~Q te~ ,, ;n·a ?ase um travessã,o, de 
modo que só a~ elle póde a ehoupa, :regularmente comprida, 
penetrar no corpo do animal. · -. - .. 

O azagaieiro está ao lado do caçador ; mas si, por qual
quer motivo, a onça invesoo, o seu dever é passar, rapido e 
resoluto, para a frente, attrahindo sobre si a attenção do 
animal. Com ·a azagaia em riste, firme, sem procurar atirar 
golpes, que seriam iníallivehnente rebatidos com uma pancada 
de braço do felino, espera que este, levantando-se sobre a.s 
pernas e jogando a parte dianteira do corpo paTa o amplexo 
fatal, venha, por si mesmo, espetar-se no feri:o, que lhe é 
apresentado. 

Assim o aggressor, cégo de furia, além de ferido, fica a 
distancia de se não poder utilisa.r d·a·s. garras, porque o tra-
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vessão da lança impede a haste de varar as carnes, no ponto 
·n t tingido, dando ao homem a certeza de ter a sua arma livre 
e desembaraçada para novo assalto. A f éra cahe; mas, ainda 
cheia de vigor, volta ao ataque, com redobTado impeto; fere
se de noYo e de novo tomba, e nesta luta porfia até que o 
atirador possa encontrar occasião favoravcl para a fulminar 

com um tiro. 
001110 &.=i vê, 'ª funcção do azagaieiro i1ão é matar, ma~ 

simplesmente proteger o caçador durante o tempo em que 
este é obrigado a conservar na mão· a .espingarda co1no arma 
inerte e inuti1isavel. Comtudo, por divertimento ou por bra
vata, ha homens que só com a azagaia vão procurar onças, 
obrigan1-11as a acceitar o combate e acabam matando-as. Se
melhante façanha tem mm.to de temeraria e nisto com cer-·' 
teza, reside o e·ncanto que nella encontram os que a praticam. 

Verdade é que, mesmo quando cooperam os dois caça
dores, ainda se podem dar graves accidentcs. 

Relatarei um, occorrid'o ha tem'Pos, na região em que o 

Sr. Roosevelt ia caçar. 
1Certo dia, o criador Cyriaco Ro11d;0n notou que, nos cam

pos da sua fazenda, as rezes estavam sendo peTseguidas e dizi
madas por onça. Mand-ou, pois, a caçadores procurar o 
seu rasto, para, seguindo por elle, descobril-a e matal-a. Para 
tal fim,_ fazendo-se acom·panhar da necessaria matilha, sahi .. 
l'am d~is ~omens. : um caboclo, armado de espingarda '.{fi,<J.apclu ? 

e um ind10 guaycurú, pe"tito azagaieiro. Com facilidade, os 
cachorros1 descobriram ·os rastos <llo carnivoro, que logo de
pois estava acuado no interior de pequeno capão de mato. 

Tratava-se -de uma canguçú que tinha de proteger e de
fender a sua prole? um casal de oncinhas que se havia Te
fugia!do em espessa touceira de gravatá. Os caçadores diri
giram-se para alli e quando procur avam avistal-a, eis que 
de repente a veem suTgir do meio da intrincada vegetação 
com tal furia e rapidez, que o guaycurú não teve tempo de 
se utili·sar da sua arma. Mias, no insitante em .que e1la. 
levantando-se sobre as pata.s, ia agarrar o pobre indio p~lo 
hombro, este segurou-lhe o·s braços possantes e com esf orco ' -
herculeo, susteve-a no ar. O animal, enfurecido, debatia-
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~ desesperadamente e, com as garras dos pés, dilacerava as 
carn.es das coxas e das pernas do seu impavido antagonista. 
O c<nnpanheiro deste, aterrorisado com a vista de tal .sr-vena, 
não se animava a soccorrel-o; de longe ouYia o outro gritar~ 
lhe que nada havia a temer, porque a onça estava segura. 
Afinal, como a luta se prolongasse, o caboclo acabou reco
brando aniino: aproxi1noo-se e desfechou o tiro da sua es
pingarda; o·s grãos de chumbo attingiram a cara e talvez os 
·o1hos de féra e ella, con1 a dôr, fez um esforço suprem.o 
conseguindo .soltar-·se <l:as mãos do indi<.~ e fugir para· o mato: 
em cuja espessura desappal'leoou. O ·heróe desta luta ·selva
gem foi dalli transportado a braços vara ~ fazend'a, onde 
chegou quasi morto; mas, depois de longo tratamento, con-
scguio salvar-se. 1 

. A~ora, po·den1os todos con1prehen:der quaes foram as pro
vJdenc1asi adoptadas para poupar-nos o desgosto de ter de 
lamentar algum desas~re nas caçadas do Sr. RooseYelt. Feitos 
todos os aprestos, na ma•drugada de 19 de Dezembrô sahi
mos para o campo. A turma compunha-se do Chefe ameri
cano, do seu filho Kermit, de mim e de dois azagaieiros · 
não con-vinha que ella fosse mais nun1erosa, porque os grupo; 
grandes só servem para espantar as caças. Lcvavamos é bem 
de vêr, uma boa matilha, ·dos inelhores ·onceiros que ' eu co
nhecia em Matto Grosso e que reuni expres~an1ente para esse 
fim, fazendo-os vir de lugares ·distantes . 

No emtanto, nã.o conseguimos encontrar ne15se dia mai3 
do que um tamanduá, do sexo feminino, que foi a~atido pelo 
Sr. Kermit. 

Para evitar -outras caminhadas improficuas mandei no 

d
. ' 
i a seguinte um dos azagaieiros oorrer os campos denómina-

dos Miguel Henrique, a vêr se encontrava signaes recente~ 
da presença de onças. O homem voltou com a noticia d'3 
ha1cr descoberto r.astos da ·noite precedente, reveladores da 
pn ssage1n de um casal daquelles felinos para um -capão de 
l ~at o, onde elles tinhan1 o .seu refugiio . P ara es..,~ lugar par
timos na madrugada de 21 e, pouco dep()is d-as 6 hora-s, des-
cobriamos a primeira onça, um bello .specimen "da nossa 
ternivel canguçú, que foi abati1da por uma bala certeira da 

• 

li 

·~ 
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Spring-field do Sr. Roosevelt. No dia immediato, tomámos 
rumo do Taquary-velho e descobrimos a segunda onça, que 
foi morta pelo Sr. Kermit, a tiro de Winchesoor. 

' As terras da Fazenda dae Palmeiras comprehendem tres 
especies de campos : os primeiros, rasos e totalmente descober
tos, margeiam o Paraguay e o Taquary, cujas aguas os inva
dem e cobrem desde o principio das enchentes; os segundos, 
menos baixos, mas brejosos, apre.sentam-'SC entremeados de ca:
pões de mato, em que abunda o arbusto pipiri, da família das 
ciperaceas; e finalmente os filrmes ou alt<>s, nunca attingidos 

• 
pelas inundações, ulti:i;no refugio do gado ,dur·antc a~ grandes 
cheias do pantanal. Estes são dos chamados caradanzaes, por
que nelles cresce o carand·á, uma das mais bellas palmeiras cias 
nossas flonestas . 

Semelhante variedade de · oorras pennitte viverem alli~ 
quasi associados, os mais diversos representantes da riquíssi
ma fauna brasileira. Por isso, nos poucos dias quie nos demo
rám<0s nesta fazenda, todas as turmas de caçad<Hes, em que se 
havia'tn subdividido as duas\ commissões, ' puderam apanhar ' 
exemplares de passaros, quadrupedes e ,quadrumanos, que em 
outras regiões vivem separados, conforme os seus habitos de 

' ' aquaticos, de carn,pestres ou de florestaos. As pelles de t'°dos 
os animaes que se mataram foram cuidadosamente preparad.a s 
por profissionaes americanos e brasileiros, para serem poste
riormente entregues aos museus de New-York e do Rio de . '' 
Jia'.PJeÍTO. Este era, de fac~o; o 'objectivo real ' da '•'Viagem em-
prehendida pelo Sr. Roosevelt; apaixonado pelos estudos da 
Historia Natural, elle viera ·ao BTaisil, só movido pelo desejo de 
enriquecer as collecções z,~ologicas do principal museu da sua 

' ' ' 

Patria, com os specimens que lhe faltavam ; e destas faltas a 
que elle mais se empenhava por fazer desapparecer eram as re
lativas ao nosso jaguar, ao tamanduá, á capivara, á anta ou 
tapir) e ao queixa;da . 

Tendo, pois, obtido um casal de canguçús, e outros exem
plares de tamanduás e de capivaras, o Sr. Roosevelt declarou 
achar-se plenamenm sati,sfeito no que dizia respei to a esse pon
to; nã:o hav.ia necessidade de ir á fazenda Firme, onde as õnças 
nunca faltam: as caçadas só lhe interessavam como meio de 

• 

' 
fornecer elementos para a divulgação de conhecimentos uteis 
e não com o fim de elle revelar habilidades de atirador ou 
passar aventuras iuauditas que ohrigais~m o mundo embasba-
cado à proclarn.a!'.·o cu1npeã-0 do tiro ou o primo inter pare3 
dos desabusados matadores de f éras. 

Demais, a situação política creada nos Estados Unidos 
pelos acontecim1entos relativos á intervenção n-0 Mexico, en-
0hia o 8eu espírito de constantés p~eoccupa'ções; os deveres 
e responsabilidade·s que lhe competiam como homem publico 
e chefe de partido, elle os tinha sempre presentes, não só por
qq.e ,os via e conhecia, como tambe:u1 pol'que recebia da patri:a 
incessantes chamados de correligionarios, ·reclamando contra 
a sua ausencia em momento tão grave para a vida da nação. 
,Por is~, o seu maior esforço e:r.a apressar a tiermina~ão ,da 
emprez'a iniciada no Brasil, de modo ia poder 11"egressar 'quan
to antes para New-York; e para obter semelhante resultado, 
não hesitou em sacrificar, desde que entrou no Brasil até que 
divq1,1i sahio, tudo 1quan,to lhe parecia n,ão ser ,estrictaroe;nte ~n7 

' 1 ' 

dis-pensavel á caracterizaçã-0 d·os traços geraes da Expedição. 
Portanto, na tarde de 23, -0 "Nioac" zarpava do porto da 

Fazenda das Palm-eiras, levando o nosso hospede e toda a sua 
comitiva, .rumo da d'e S. ,Joã~, onde nos devia estar esperando 
o Presidente do E~tado de Matto Grosso. Na manhã dG 2'7, co
meçámos a subir o rio Cuyabá; mas, como era p1~~iso não 
chegiarmos antes de haver luz para tirarmos photographias, o 
navio"ancorou ás 8 ho:raa da noite em f~ente ao Aterradinho. , 
nome que lern:bra ·os trabalhos dos primitivos moradores desta 
região, na luta para alargarem, á custa dos pantanaes, ae1 
áreas dos f,i1·m,e,S ou cum~s das pequenas elev~ções que, por 
ficarem enxutas quando QS rios transbordam e extendem as 
suas aguas pela vastidão immensa dos campos, offerecem os 
unicos po:i;itos e~ que se pod~m salvar de morrer afogados os 
habitant~s de todo o t-0·rrit0ri·o submergido. , 

Ao romper do dia 28, continuámos a subir o Cuyabá; avis
támos, á nossa esquerda, uma aldeia de índios Guatós, os 
"eternos canoeiros" de Çouto de Magalhães e, ant~s das nove 
horas, descobrimos o navio "Matto Grosso'', acompanhado de 
uma lancha, embarcação em que vinham o Presidenoo do Es-
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tado e pessoa~ da sua comitiva, desej osos de antecipar cs 
cumprimentos e f inezas com que iam acolher o illustre hos
pede do Brasil. 

Ainda nesse dia, os Srs. Roosevelt e Costa Marques,.. fi
zeram co.mmigo, uma pequena excursão venatoria; mas, no 
immcdiato, 29 de Dezembro, ehoveu tanto, qUe não foi possi
Yel tira r partido das 1caça·d·a·s, nem as.sistir ao rodeio em que 
deve.rian1 figurar seis mil i·ezes, tocadas e reunidas por va
queanos a cavallo. 

O Sr. Roosevelt desejou descer o Cuyabá, sem mais de
longa; mas isso só foi possivel fazer-se na manhã de 30. Com
tudo, ainda parámos em pontos das margens do S. Louren
ço, que nos pareceram favoraveis a caçadas de especimens zoo
logicos proprios dos pantanaes. 

Em primeiro de Janeiro, subindo esse mesmo rio, resol
vemos fazer uma nova batida ás onças. Soltámos os -cães na 
margem esquerda, emquanto os caçadores seguiam agua 
a báixo, em chalapas. Pouco antes das 7 horas, tendo O! on
ceiros dado signal de haverem encontrad'o rasto, saltámos em 
terra e embrenhámo-nos, pantanal a dentro, na direcção de 
onde nO's vinha o som dos latidos . A' medida que avançavamo·s, 
novas dif ficuldades surgiam, oppond'O-se á nossa marcha : ora 
tinham os de ·desenvincilhar-nos da insidiosa falta de resis
tencia de atoleiro-s immensos, f ormidaveis inimigos que ven
cem, cedendo; logo depois, era.mos obrigados a immergir em 
extensos macegaes, iruextrircavel espessura que só podiamos 
romper com a força dos nossos proprios corpos, embõra os 
pés se nos embaraçassem a cada passo no emaranhado dos ca
niços já dobrados e calcados ; seguiam-se as corixas, depres
sões do terne:ao por onde, ao entrar o estio, vazam as ultimas 
aguas das inundações, recolhendo-se ·a-Os- leitos dos rios : as 
e'richentes, porém, annunciam-1se, inv:adindo-as,. e n~s as en
contrt:.vamos como grandes ribeirões, que atravessavamos a 
nado, erguendú .as espingardas num·a ·das mãos, para se não 
molharem. O .sol já ia .alto, o calor atormentava-nos; nenhum 
de nós, porém, pensava em desistir da esperança da alcançar 
dua:s onças que, reconheciamol-o pelos rastos, iam á nossa 
frente, seguidas de perto pclo1s cães, internando-se cada vez 
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ma.is na :vastidão do pantanal. Eram naturalmente alguiis 
desse~ _felinos velhacos, já batidos pelos caçadores das fazen
das vizinhas . Fugiam, sem acceitar o combate. 

Estava~~s sem at:noço; dois dos nossos companheiros, 
ambos brasileiros, sentiam esmorece1·em-sc-lhes as forçaq; 0 
Sr·. ~oosevelt,_ porém, e o seu filho continuavam vigorosos e 
iie~1st1~m admiravelmente á fadiga da penosa caminhada. Ao 
meio dia, chegámos á margem de uma grande eorixa: propuz 
ao Snr · Roosevelt pararmos alli, emquanto o seu filho com 
os dois azagaiciros, proseguiam a caça,da . Tcnd·o sido a~ceito 
esSD ah-it1:e, ficámos á espera de I{ermit quasii duas ho
ras; por fim, resolvemos voltar ao rio, .sahindo muito acima 
do ponto onde haviam os desembarcado pela manhã. 
. Anteriormente, tinha cu mandado um do.s meus hoinens 

dizer ao comrnandante do "N.ioac" que fizesse subir a. lancha 
iaté. o lugar em que esperavamos sahir, por caminho muito 
mais curto do que o percorrido durante a investida. Conse
guimos, po.is, o Snr. Roosevelt e cu, ás 5 horas da tarde, pisar 
novamente -0 tombadilho do nosso navio · mas os nossos doi.s 
companheir O!S ficaram para traz, cahid;s sem forças, á es
pera de serem soccorridos co-m alimentos, que lhes fizemos 
chegar por um proprio enviado de bordo . Finalmente. ao 
anoitecer, recolhiam-se todos ao "Nioac'', inclusive 0 Sr. Ker
mit, ·que nos inf 01·mou ter sido impossivel ·avistar as onças, 
porque os cães esfalfados, acabaram pel'dendio a corao:em e 

d 
. b 

recusan o-se a continuar a perseguição. 

Insistimos neste incidente, _para ficarmos dispensados de 
f aze1· novas referencias á capacidade de resistencia physica 
de que é dotado o Snr. R oosevel t e da qual elle em todo 0 

1
decurso da Expad~ção, deu provas, que nos deixa;am . maravi
had-0s de tanto vigor em um home1n eom mais de cincoen
ta annos de idade, ·acostumad o á vida das cidades e aos tra
balhos de gabinete. E o mais interessante é que elle

1 
no meio 

das fadigas e incommodos das grandes, viagens a pé a 
ca H " · ' ' 

< va o ou em. cn.nou, deb~uxo de enormes aguaceiros, umas 
vezes, ie outras sob soalheiras insupportaveis, nunca interrom
peu_ os seus antigios habitos de intellectual e revelou ser um 
apaixonado devorador <le livros. Para isso, na sua bagagem, e 
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como parte essencial della, figuravam caixas contendo grande 
numero <le obras recentemente edita<las, das quaes umas versa
vam sobre política, outras sobre questõés sociaes e muitas 
sobre assumptos do domínio da historia natural. Um volume 
de alguma <lessas obras, elle o tinha sempre comsigo: apenas 
chegado a um pouso ou a qualquer lugar de alta momientanea, 
bastava, muitas vezes, forrar-.se o yhão com um couro, para, 
extendido sobre elle, o nosso hospede reencetar a sua leitu
ra, como se nenhuma outra cousa o viesse preoceup ando si
não encontrar aquelle ensejo para oontinuar a t.aref·a inter.-
rompida. , 

Depois da trabalhosa e improficua jornada de 1° de J-a
neiro, <les~mos o .S. Louren,ço e e;ntTámos 1<;le nç»v<! . no rio Para
guay, toma1D.do o rumo de S. Luiz de Caceres, aguas acima. 

Nesta época do anno, o pantanal, invadido pelas aguas 
que .se extende;tn a perder de vista, tieuas, a dentro·, coleando 
por entre os firrnA!AS coroaidos de iverdura, apresenta-se ' como 
um lago immenso de superficie serena em que se espelham 
~s belJis~imas palmas dos carandá~ e dos uacuris, de fuste ~s
belto, lançado para o alto . A vida de toda aque1la dilatada 
região cone.entra-se nesses encantadores refugios, emergidos 
.do seio da portentosa inundação: na eS1pessura dos seus arvo-
redos, vagueia o jaguar f amulento, bramindo sob o ·aguilhão 
do desej~ sexual, que o faz, mais do que nunca, temeroso, 
emquanto pelas ~amadas, saltam O·S grotescos bugios OU pou
sam os negros bandos de biguás, em contraste com as garças 
de pennas alvíssimas. O romper do dia, tingindo o céo, as 

t€rr.as ~ o longuissimo lençol oda~á, de mil côres cam:biantes, 
pondo nuns lugares sombras profundas e noutros claridades 
resplandecentes, debruando a brancura lactea de uma núvem 
com a vermelhidão mordente de uma braza, marchetando 
douro 11S ondas esmeraldinas da folhagem, arrebata-nos a imtl
ginação e atira-nos para f óra do circulo em que vivemos 
fechados pelo jogo regular dos sentidos e da reflexão. O Snl". 
Roosevelt extasiava-se diante do maravilhoso espectaculo ~ 

declarava-no.s que nunca em sua vida experimentara emoção 
igual á que sentia vendo .aquelles quadros da natureza da · 
nossa Patria. 
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Na tarde de 4 de Janeiro, fundeavamos no porto da .E'a
zenda do Descalvado, a.ctual propriedade do Snr. Farquahr, 
que a a<liquirin do Syndicato Belga "Produits Cibilis" ha, 
pouco mais ou menos, dois annos . O .seu primeiro proprieta
rio formou -a oom o auxilio di9s ind1ios Borôr·os da Campanha~ 
e nos seus campos, de mais de 200 leguas quadrad·as, existiram 
cerca de 600 mil rezes, dias quaes, dizem, algu1nas viera1n toca
das da Fazenda Nacional de Caissara . .Aliás, arrebanhar gado 
de propriedade <lo Governo constitui-0 profissão, não só reu
dosa, mas sobretudo pacifica, <le brasileiros e até de bolivianos; 
diff icil, ·só era tirar ialguns bois de estabelecimentos parlicula
·res, porque a isso 'se dava o nome de roubo· e quem o praticava 
era chama:do ladrã-0 e como tal tratado. Por morte do opu
lento proprietario, os .seus herdeiros venderam -0 DescalvadÓ, 
como eousa <le .somenos valor, á. firma commercial Cibilis & 
Cia.,, da Republica Argentina, e essa firina revendeu-o ao já 
alh1·dido Syndicato, do qual fez parte o rei l.€opoldo. Os belgas 
exploraram os rebanhos da enorme f a.zenda durante 30 annos, 
matando -sem methodo nem escolha, todas ~s, rezes que vi-
nham no rodeio; ainda assim, não oonsegµiram ·extinguir a 
criação: Teduziram-na a menos c1e 100 mil cabeças. Os no
vos proprietarios projectam continuar a indru.stria da fabri
cação dÓ extracto li.quido de carne, que era a dos belgas; mas, 
por emquanto, estão repovoando os campos. 

Ahi, o Snr. Roosevelt teve carinhosa recepção dos seus 
patrícios, o administrador do estabelecimento e um cow-boy ' 
do Texas, encarregado de superintender o serviço dos campei-

' . ros, quasi todos- d'e nacionali.dade paraguaya. Os melhores 
vaqueanos, foram-lhe pesso·almente apresentados · e elle fal
lou-lhes com muita sympathia sobre os misteres da profissão 
que estavam exercendo. . 

IProseguindo a viagem, chegámos, na tarde do dia 5, á 
cidade de iS. Luiz de Cáceres, cuja população, bem como a 
officialidade do 5° Batalhão de Engenharia, prestou as cos
tumadas homenagens ao nosso hospede. Dahi sahimos na 
nia.nhã seguinte, continuando a subir o Paragutty, em deman
da d<> Porto do Campo, no :rio .Sepotuba, onde chegámos de-· 
pois das 3 ho·ras da tarde de 7 de Janeiro. 
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O "Nioac" não podia ir além; desembarcámos, pois, e pela 
primeira vez armámos as barracas, formando acampamt:nto 
para a quasi totalidade do pessoal da Expedição. Pcrmane
cen1os nesse acampamento, até o dia 13, não só afim de dar 
tempo ú lancha "Anjo da Ventura" , propriedade da Casa 
Dulce, de Cáceres, para fazer o t ransporte de toda a carga 
e de parte do contingente de Porto do Campo para Tapira
poan, como tambem para completar a collecção de grandes 
mammiferos ·que ·O .Sr. Roosevelt estava fazend·o .. Nas diver
sas caçadas que realizán1os ·durante esses .dias, matámos vea ... 
dos porcos ·do mato, antas e macaoos. ' . . 

Afinal, diesarn1ámos as barra:cas no d1ia 13 e, .seguimos 
para T apirapoan, perto do Sepotuba, aberto em 1908 pela 
Commissão das Linhas Telegraphicas, para attender ás ne
cessidades do aprovisionamento dos seus trabalhos no Cha
padão dos Pareeis, até muito além do rio Jeruena e da Ser
ra do Norte. Alli chegámos pouco antes do meio dia de 16 
de Janeiro iniciando-se lógo a prepaxação das cargas e das 

' tropas que tinham de partir com a Expedição para o interior 
do sertão. Foi necessario subdividir a carga de vario& cai
xões da Oommissão Americana, de modo a acondicional-a 
cm volumes de peso proporcionado ao esforço que se pó de exi
gir de ·animaes que vão ser obrigados a percorrer mais de 600 
kilometros atraYés de can1pos pauperrimos de gramineas for-. 
rage1ras . 

Eu conseguira fazer reunir em Tapirapoan, para os 
serviços de transporte, 110 n:iuares e 70 bois cargueiros. Para 
organizar e expedir os varies lotes dessa tropa, .com 360 
volumes grandes e n1uitos -outros, menores, de sobrecarga, 
foram necessarios cinco dias de t~abalhos incessantes. Em
quanto isso, os naturalist as iam augmentando ·as suas colle
cções zoologicas, pela acqui€ição de novos exemplares ,aijguns 
dos quaes caçados pelos Snrs. Roosevelt e Kermit. 

Adoptaram-se tambem m~didas indicadas pela oppor· 
tunidade das circumstancias presentes, para obter ·O accelera
mento na marcha da Expedição, .desejado pelo Sr. Roosevelt. 
Formám·os duas turmas, .que deviam avançar ..separadamente 
através do sertão, até se encontrarem ·de novo, na estação de 
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J osé Bonifacio. A primeira, (!hefiada pelo e:21:-presidente dos 
E. Unidos, auxiliado por mim, seguiria pela estrada de abas
tecimento da Oommissão das Linhas Telegraphicas, passan
<lo por Utiarity ; a segunda, sob a chefia do Capit ão Ajudan
te Anülcar <le ~1:agalhãei.s, tomaria caminho mais dire .;to, 
pelas cabeceiras dos rios Verde, .Sacre, Papagaio, Burity e 
Snuêuiná, para chegar a J uruena •a tempo de proseguir dahi 
por ·deant.e ·COm um ·avanço de, pelo menos, 24 horas sobre a 
primeira: deste modo, o Sr. Roosevelt não passaria pelo 
dissa.bôr de vêr a sua marcha detida por algum embaraço da 
estrada, porque, .antes, o Capitão Amilcar, ·que se enca1·regara 
da reparaç·ão e ooncerto das pontes e estivado,s, já o teria re
movido. 

Por fim, á u1na hora da tarde do dia 21 de Janeiro, 
dada a -ordem, os que constituíamos a primeira turma da Ex
pedi~ão, cavalgavamos as nossas montarias e partíamos de 
Tapirapoan, ~m direcção ao lugar deno·minado Salto, ainda 
no rio Sepotuba. 

Ahi chegámos ás 4 horas da tard'e, depois de um percul'
so ·de 27 kilometros ; armámos o nosso acampamento e prová
mos as primeiras sensaçõ~IS da vida errante e incerta dos 
sertanistas, t ão trabalhosa e che.ia de imprevisto, tão exigen
te do iniciativas promptas e energicas, tão incompatível co·m 
o esmorecimento da vontade e da coragem e tão oppo·sta ás 
commodidades, á calma e á regularidade da nossa vida civi
lizada, ·que se tem ·de escoar, placidla e aconchegada, entre di
ques prote·ctores de todas as fragilidades, para poder des
abrochar na florescencia eÃ'Uberante e bella da poesia, da 
sciencia e da industria. Comtudo, nós nos esforÇ:avamos por 
proporcionar aos nossos hospedes confortos excepcionaes, 
nunca vistos em tal scena1~io e em taes occasiões. Para o 
eminente Chefe an1ericano e para o padre Zahm, fizera eu 
incluir entre os volumes de nossa bagagem de urgencia, duas 
cadeiras de campanha . Ao s~ber disso, o Snr. Roosevelt de
clarou-me peremptoriamente que, emquanto estivesse DJ:) ser
tão, nada aceitari,a e nada faria que tivesse a apparenci·a de 
uma regalia dispensada á sua pessoa, e que, portanto, assim 
como me visse assent:ar

1 
ta.mbe1n se assentaria. Eu, que me 



í 
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não queria priv.ar d,o gôzo de vêr executada a minha enge
nhosa lembrança, tive de ceder, mandando elev;:i.r a tres 
o numero das cadeiras. Por isso, quando . n01s puri.hamos á 
mesa, para saborearmos as iguarias apressadamente chamus
caqas rior um mestre cook, muito bem intencionado, inas in
sensivel ás glorias e aos remorsos de um Vatel, ficavamos 
co·m a baixella ao nivel dos nossos pés, disposta sobre dous 
oouros crús, que f orr:ava,m o chão. Em torno dos couros, as
sentavam á moda civilizada de Yêdo e de Tókio, uns com al
guma elegancia:, outros to.talmente .canhestros.; os demais con
vivas honravam a nossa mesa com aquella jovialidade que ' . 
só .Pod~ ser preparaqa pelo e.xe:r:cicio dais longas marchas a 
céo aberto, respirand<>-se o ar livre e o.xygenado das mata,s 
virgens e bebendo-se ·as aguas correntes dos ribeirões que 
passam sob a folhagiem' umbrósa 'de ' arv-0res seculares. 

Do acampamento do Salto, proseguimos, na manhã se
guinte, a ·nossa marcha. pa11a o i~tetjor do S~rtão; passámos 
por Aldeia Queimada no dia 23, onde recebi pedido de ex
oneração que concedi, do Dr. Fernando Soleda.de, Tenente 

' ' . Luiz Thomaz &is e Bbtan.ico Hrehne, membros da Comm1s-
são brasileira, que vinham com a turma chefiada pelo c ·api
tão Amilca1· Magalhães, meu dedicad-0 e diligentissimo aju
dante. Dois dias depois, aoampavamos na cabeceira da lt'fan
dioc.a nome dado pelos primeiros explora-dores de seringa ' . . 
do rio Sacre, para lembrar que ·ahi encontraram ·às roças de 
uma aldeia de Pareeis, cujo :auxili-0 Lhies era indispensavel 
para se poderem manter no sertão. Ne&Se acampamento, fo
mos alcançados pelos caminhões automoveis do serviÇ<> das 
Linhas Te.l~gi:raphicas, que vinham de Tapir~poan e seguiam 
para UtiaTity, carregados com volumes da Expedição. Ao 
padre Zahm, ·Occorreu então a ideia de ee apr-oveitar desse meio 
de t:vansporte, que se lhe afigurou menos molesto do que a 
andadura do animal de sua montaria. Feita esta combina
ção, na manhã seguinte elle embarcou no vehiculo, rumo de . 
Utiarity; acompanharam-no o enfermeiro Jacob Sigg e os 
naturalista$ George Cherrie e Leo Miller, cujos trabalhos de 
colli,gir passaros e mammiferos eram, de facto, perturbad.os 
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pelas marchas ·que se iniciavam ás primeiras horas da manhã 
e se prolongavam até o findar do dia. 

Nos acampamentos, -0 Coronel Roosevelt destinava sem
pre algum tempo á elabo·ração de um livro, que depois fez pu
blicar, dedicado á exposição <le trabalhos de sua viagem atra" 
vés dos ·sertões brasileiros. Inicialmente, elle escolhera, para 
designar o conjuncto desses trabalhos, o titulo - "Expedição 
Sul Americana do Coronel Ro01sevelt, para o Muzeu de His
to~ia Natural da America" - ; mas, posteriQrmente, resol
veu trocar esse titulo pelo de ''Expedição Scientifica Roose
velt-Rondon ", adoptado pelo Gwerno Brasileiro. No acam
pamento do dia 27, redigio as paginas em que explica os mo
tivos desta ·substituição de nom~s e faz outras exp1anações 
sobre a natu!'leza e os fi;ns d:a Expedição, visando precav&r-.se 
contra futuros commentarios ~ interpretações, mais ou menos 
malevolos. 

Nós, que desde Aldeia Queimada vínhamos seguindo a 
estrada de automQvieiÍs lançada no rumo do N·oTte entre o 

. tr ' 
T10 verde e o Sangue, entrámos, pela manhã de 29, no pi-
cadão <la Linha Telegraphica, que <leveriamos não mais aban
donar 'até o momento de emb.arcarmo.s nas canôas do rio .dia 

Duvida. Começámos a encontrar os grupos de indios Pareeis, 
que se empregam, ha já 1cinco 1annos, nos serviços da conser
vação da Linha e á tarde chegámos ao rio Sacre ou Ti.mala-. , ' 
tia_.. no ponto em que elle, com a largura de 130 metros se 
precipita da altura de 40) formando· o surprehendente ' Salto 
Bello, cuja energia mechanica equivale á de 30. 000 cavallos. 

. Os indios, dirigidos por um empregado do telegrapho, 
j á tinham preparado o acampamento que nosi era destinado, 
armando as respectivas barracas sobre um dos lados do pi
cad·ão e erguendo dois mastros, com as bandeiras brasileira e 
amerioana. Defronte, estavan1 as casas da aldeia Pareci, e 
por <letraz della, via-se o Salto. 

Fomos admiral-o de mais perto. O Sr. Roosevelt dis
corria com enthusiasmo sobre as bellezas naturaes que alli 
1se .accumulavam e, perscrutando o futuro com o seu olhar 
penetrante de homem culto ~ <le verdadeiro estadista, com
prazia-se em retraçar o quadro maravilhoso em que a indu~-



tria do homem transfo-rmará este pedaço da nos$a Pat:ria, 
assim que quizermos aproveitar as facilidades offerec~d~s 
pelo seu clima saudavel e ,ameno, pelas suas terras feracis.s1-
mas, adequadas a qualquer geooro de lavoura, pelas suas vias 
de communicação fluvial, que o tornam accessivel do lado do 
Paraguay, do Amazonas e do Madeira, e pela u~ilização .da 
força hydraulica, quasi illimitada, que póde mov~mentar l~
numeras manufacturas e fazer con·er as locomotivas electr1-
cas sobTe trilhos lançados, quasi sem trabalho, através dos seus 
ean1pos ,razos, em demanda ,de Quyabá e de outros. centros d~ 
consu~o ou de intercambio com o resto do mundo. 

Voltá1nos á aldeia. O Sr. Roosevelt observava, com vivo 
int~resse os objectos de uso domestico dos índios: ·ll'S cabaças . 

' ·' que lhes servem de pote; as panellas, postas ao fogo no inte-
rior ·das casas, agora construidas á nossa moda - com 
cumieira e duas aguas, umas inteiramente abertas, outras 
con1 ·parede's de f.olha de pahneira.; as rêdes, e,m que d<;>'rmem 
adultos e crianças; os t.ecidos feitos pelas mulheres; . oostos 
de carregar; novellos de fio de algodão - tudO' de permeio com 
machado.s, foice~, enxadas, roupas e outr-0s artigos da nossa. 
industria, que já vão eritranido nos habitos desta p<Ybre gent~. 
Notava tambem os seus costumes: as mulheres sempr~ actl
vas e ~ccupadas: ora com os filhos, de que cuidam com infi
nita paciencia, carreg,~ndO-OS numa faixa larga que pasBam ' 
atravessada de um hombro paTa o flanco. ·bpposto; ora te
cendo as suas rêdes e tangas; ora cozinhando, ou carregand() 
grandes balaios cheios de milho, de mandioca ou de outros 
pro,ductos das <Suas roças - m,as sempre. inEeparaveis dos seus' , 
fuzos que incessantemente fazem rodopiar, desde que p ara 

' . 
isso apanhem um instante, por mais fugitivo que se1a, entre 
duas occupações, 1que lhes deixam as mãos livres, utna paTa sus

pende~ 'º fio e a outra _para fazer gyrar o pequer10 o irrequiet~ 
apparelho. 

].rfas de tudo quanto o Sr. Roosevelt viu, nada lhe causou 
tanto prazer como o jogo que ()S Pareeis praticam num largo 
terreiro, dispondo-se em dois partidos, para entre si atirar, 
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aparar e devolver, só a golpes de cabeça, uma bola grande de 
bon·acha, cheia de ar. 

Já em 191~_,_pas eonfer.encias publieas que realizei no 
Palacio Monroe, sob os auspícios da Sociedade de Geogra
phia, eu me referi a este jogo, a que os Pareeis dão o nome 
de 1l! atianá-A riti, e indiquei o processo de que usam para 
fabTicar a 'bóla, com o la'tex da mangabeira. Agora o Sr. 
Roosevelt referindo-se a elle sob o titulo Ínglez "head-ball" 

' ' e descrevendo-o no seu livro "Tíhrough the Brazilian Wil-
derness", confir~a a opinião que expendi em 1911, de ser o 
}datianá-Ariti uma instituicão au'tochtone desta tribu e ac-

" 
crescenta nunca ter ouvido, ou lido, nada que désse a enten-
der haver pratica identica em qualquer outr(? povo do mundo. 
:No ci,ue respeita a esta ultirp.a parte, posso infoi;mar qlie o·s 
Nhambiquaras e os Kepi-kiri-uats · tambem o conhecem e com 
Qlle se <li vertem; no emtanto, como o jogam com menos 
gosto e muito menos habilidade do que os Pareeis, continúo 
a suppôr sere-i;o. estes Q.S seus verdadeiros inventores ; os" ou
tros o t~rão adoptado p,or imitação, aliás muito facil de ex
plicar-se, visto a contiguidade dos territorios dessas t res na
ções indigena.s. 

A manhã do dia 30 ainda foi empregada em visitas á 
aldeia dos indios e aos arredores do Salto Bello, junto ao 
qual .almoçámos. Depois, .seguimos viagem para o Utiarity, 
on'de o Sr. Roo..se:velt teve festiva recepção dos Pareeis che
fiados pelo am;ure l\íajor Liban1o Coluizo·r-0cê. 

Utiarity, oobre o rio Ppagaio ou Sauêuiná, affluente 
da margem 4ireita do J umena, é o nome que designa, desde 
1907, uma das mais portentosas cata:ractas do mundo. A ella 
me referi nas minhas conferencias publicas de 1911, realiza
das nesta Capital e em S. P aulo, alludindo então ao as
sombro de que fiquei tomado quando, pela primeira vez, vi 
a enorme massa dagua que a constitue, atirando-se de chofre 
no espaÇo, num -salto gigantesco de oitenta metros de altura. 

Não me demorarei, pois, a relembrar as impressões que 
me ficaram indeleveis no espírito, desde o momento em que, 
de muito longe, comecei a ouvir o ronco atroador da onda 
furiosa, até o instante em que pisei o .solo tremente da borcia 
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do abysmo, de onde golfam volumosas nuvens de eterno ne
voeiro. Direi apenas que, ao vêl-a, o Sr. Roosevelt a admi
rou como uma das mais primorosas creações da natureza, 
talvez só ex~dida, em belleza e força, pelo Niagara. Perto 
da cataracta existe agora, e desde 1910, uma estação· da Linha 
Telegraphica e ao lado desta, a ,aldeia de um dos tres grupos 
de indios Pareeis, que consegui transferir das suas antigas 
habitações das cabeceiras1 do rio Verde e outros, para as pro
ximidades dessa e das demais e·staçõe·s que se· encontram 
indo dahi para Diamantino. 

·Nos novos estabelecimentos, os índios têm a posse legal 
das terras em que fazem as suas lavouras, e vivem sob a 
protecçã:O 1do Goverm;o, · representaido ye~a 1Commissão· das 
Linhas Telegraphicas. Além dessas vantagens, de ordem 
geral, os moradores da aldeia de Utiarity, ben1 como os de 
Ponte de Ped:r.a, têm a de po.ssuirem escolas, onde ·Os seus 
filhos aprendem a lêr, escrever e contar. E·ssas escolas com
prehendem duas ·aulas, uma para meninos e outra para me
ninas, respectivamente regidas pelo telegraphista do lugar e 
sua mulher. 

Entre as festas preparadas para a recepção do Sr. Roo
sevelt em Utiarity, figurava uma offerecida pelas meninas 
da escola a que me acabo de referir. Infelizmente, esperava-
111os alli uma noticia hem triste: a 1sobrinha do nosS'O illustre 
"hospede, que, com Mistre1ss. Roo.sevelt, o acompanhara na 
excursão pela ·America do Sul e :regressara de V alparaiso 
J>ara N ew~ York, íallecera, pouco tempo depois de chegada á 
isua terra. Mandei, pois, ruspender todas as manifestações de 
·alegria a que se estavam entregando os moradores de Utia
rity. Aqui encontrámos o padre Zahm e os seus companheiros 
de viagem em ·automovel. O Reverendo achava-se bem admi
rado da differença profunda que ia descobrindo existir entr-0 
os nossos índios e os do Perú. A estes tivera occasião de co
nhecer no decurso de uma viagem que emprehendera alguns 
1annos antes, passando da costa do Pacifico para a bacia do 
Amazonas, através ·da cordilheira <los Andes. 

Parece até que essa viagem lhe valeu cer ta nomeada de 
..excursionista intrepido e emprehended-0r, por<}{le, na fazenda 
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de S. João e em S . Luiz de Caceres uns padres Francis
canos, referindo-se a ella, em conversa' com o Sr. Roosevelt, 
presagiaram para a expedição que se ia emprehender o mais 
completo bom e:x:ito, visto poder contar com os conoelhos da 
grande experiencia do padre Zahm. 

Antes da no.ssa chegada a Utiarity, já o sacerdote ameri
cano .se havia informado com o Inspector encarregado da 
conservação de uma Secção da Linha, que dos índios Pareeis 
seria absolutamente impossivel obter que se prestassem a 
t ransportar qualquer pessoa pelo sertão, em cadeira amar
rada ~ duas varas compridas, servindio para .a manter erguid'a 
e apoiada nos hombros de quatro homens. Confirmei a infor
mação do meu subordinado e aocrescentei que, salvos os casos 
de ser necessario acudir a algum doente ou ferido em estado 
de não poder andar ou montar a cav:allo, no Brasil ninguem 
lograria a vantagem <le tal modo de locomoção visto estar 
elle inreiramente em desaccordo com os nossos ·h~bitos e com 
a nossa indole. O Padre Zahm fez~nos notar quanto é de 
admirar que haja tão grande opposição no genio de homens 
perten~ntes a ·civilizações .qua.si identicas como são as dos 
selvicolas brazileiro.s e peruanos; porque, ~ara estes ultimos 
tivera elle ensejo de vêr que, .submetter-se um homem a se~ 
melhante trabalho, é virtude considerada digna de ser dispu
tada, .quando 190 trata de carregar qualquer representante <lo 
clero eat~olico. Nós, porém, não partilhámos da. admiração 
do nosso interlocutor, porque consideram'os essa e outras dif
ferenças c-0mo resultados naturaes dos proces.s-0s adüptados 
para a educação dos indigenas, prOlcessos que variam de ac
côrdo com o fim que se pretende alcançar. Si pretendemos 
preparar os homens para se incorporarem na nossa sociedade 
e tornarem-se nossos conc.idadãos, não temos -0utra cousa a 
fazer sinão perseverarmos na pratica do methodo até agora 
seguido no Brasil; si, porém, o nosso intuito é crear servi
dores de uma 5ociedade restricta e especial, o melhor cami
nho a seguir é o que foi aberto pelas reducções jesuiticas. 
Qual~uer que seja o genio do povo submettido ao regimen 
p·ropno a este methodo,. o resultado obtido será sempre 0 

mesmo, como o prova o fa.cito que me :f.oi ha tempos relatado 
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pelo então Padre :ftfalan, de se acharein, em nossos dias; os 
í ndios da Terra do Fogo tão affeíçoados á Missão Salesian.a, 
como antigamen~ os do Paraguay o eram aos J esuítas : elles 
não têm, como os Gua-ranys não tinham, outro pensamento 
senão o de tudo attribuirem a Deus, a quem se julgam de
vedores de todas as cousas que possuem e de todos os tra
balho-: que podem fazer . . 

De pleno accôrdo com este modo de pensar se manifestava 
o Sr. Iioosevelt, para quem , os indios devem ser consi.de

l'ados como pupilos da nação, eJnquan,to não attingem o gráo 
de civilizaçã:o que lhes permitta confundirem-se com o resto da 
população e . .serem por ella absorvidos; nã® póde ser um ideal 
d.a política hodierna: promover ou simplesmente consentir 
que associações, religiosas ou leigas, tratem de os fechar · no 
ambito dos seus interesses e dos seus pontos de vista espe
ciaes . Oom estas opiniões, era natural que o estadista ame
ricano approvasse com grande sympathia a acção que, nestes 
ultimos annos? os governos r epublicanos têm querido syste
matizar entre nós, para resolver o grande problema, nitida
mente formulado por J-osé Bonifacio, do estabelecimento da 
unidade ethnica do povo brasileiro. Vendo o que nesse senti·do 
estamos fazendo, o Sr. Roosevelt achava muita semelhança 
com o que ex1ste nos E'stados Unid-0&, sob o nome de "lndian 
Service", dependente da Secretaria .do Inte,rior, e com visível 
satisfação mencionava factos que provam o espírito <ile· Jus-· 
tiça com que o Governo da G:i;ande Republica age em relação 
ás tribus indif?enas. Lá, desd~ 1837 se reconhece o direito de 
pl'opriedade dos indios sobre as :terras que QCcupam e quan
do, por qualquer motivo, o Governo julga ser de inte
:resse publico a desoecupação de alguma dessas terras, abre 
negociações com os selvicolas, offerecendo-lhes glébas em 
outro lugar e pagando-lhes uma indemnisação em dinheiro. 
Por tal motivo, ha tribus que possuem no thesouro publico 
deposito8 de quantias consideraveis, pelas quaes a n ação 
paga, só de juros, perto de dois milhões de dollars ; a tribu 
dos Osages, por exemplo, figura como credora do thesouro 
nacional, pela quantia de oito milhões de dollars. 

Infelizmente, ,a respeito desta questão de propriedade de 
terras, estamos, no Brasil, não só muitíssimo atrazados, como 
tambem numa situação mais do que lastimavel, vergonhosa! 
Ser tões onde nunca pisou homem civilizado já figuram nos 
registos publicos com<> pertencentes ao ci,dadão A ou B · . . ' 
mais tarde ou mais cedo, conforme lhes soprar o vento aos 
interesses peesoaes, esses proprietarios, - caria deum soboles, 
expellirão dalli os índios, que, por uma inversão monstruo~a 
dos factos, da razão e da ~oral, serão desde então conside- ' 
:rado.s e tratado:s como se fc>ssem elles intrusos, salteadQres é 

ladrões. ~ 
' 

E stes e outros assumptos 1·elatÍ-\-OS ao problema indio-ena 
no Brasil e em toda a America, voltar am muitas vez:s. a 
occupar a nossa attenção; no emtanto, por mais interessantes 
que fossem, forçoso era não nos deixarmos por elles absorver· 
outros havia, mais u rgentes, que precisavam ser immediata~ 
mente resolvidos. Em primeiro lugar, devíamos ·attender aos 
meios de executar a resolução tomada pelo Sr. Roosevelt de 
fazer regres~ar de Utiarity o Padre Zahm com o seu enft3r
meiro Sigg, . ambos desligados da Commi;são Americana; e 
em .segun<l,-0 luga~, tinham:os que organizar, com 'elemento.s da , 
.Expedição Roooovelt-Rondon, ' uma nova turma, de.,tinada a 
reconhecer e explorar o ·curso <lo rio Papagaio, a partir do 
ponto em . que nos acha vamos até a sua fóz, no J uruena. 

Quanto ao s·acerdote americano, providenciei para lhe Se

r em propo.rcionados os meios de transporte de que ia nece.ssitar, 1 

nos rios .Sepotuba e Paraguay, até attingir Corumbá, onde 
t omaria passagem num navio do Lloyd Brasileiro, para 1íon- 1 

tevidéo e Rio de J aneiro. De Utiarity sahiu, no dia 4 de Fe
vereiro, embarcando cm automovel das Linhas Telegiraphicas, 
que o levou até T1apirapoan. 

Para a expedição do rio P apahaio dispunhamos das ca
nôas que eu mandara constnlir em Outubro. A turma explo
radora ficou constituida com um Ohefe honorario, membro da 
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Commissão Americana, e outro effectivo. Para o primeiro 
lugar o Sr. Roosevelt designou o Capitão Antony Fiala, e QS 

encargos do segundo couberam ao Tenente Alcides Lauriodó 
de Sant' Anna, membro da Commissão Brasileira. 

Por conveniencia da presente exposição, antecipo aqui as. 
informações que posteriormente teria de dar sobre os prin
cipaes acontecimentos occorridos durante a viagem da turma 
Fiala-Lauriodó. 

A descida do Papagaio iniciou-se a 7 de Fe-rereiro. N v 
mesmo dia os expe·dicionarios chegaram a uma eorredéira, 
que ficou com o nome de "Rapido Fiala", onde naufragaram. 
O chefe americano mal sabia nadar: - debatendo-se, deses
peradamente, no meio das aguas revoltas, ora desapparecia, 
submerso, aos olhos dos seus companheiros, ora surgia, mais 
adeante, para tornar a sumir-se no. seio da corrente. A todos 
pareceu, num instante, que a expedição teria alli um triste 13" 

doloroso desfecho . Nisto, percebeu-se um homem, nadando 
resolutamente em direcção ao naufrago. Já o .alcança e vai 
extender-lhe a mão vigorosa ; mas não termina o ~esto gene· 
roso: o outro enlaça-o num amplexo convulsivo e mortal. 
Formando ambos um só corpo, somem-se na profundeza das 
·aguas e, em.quanto se vão afogando, lutam: - um por dcs
vencilhar os membros robustos e recobrar a liberd~ade de mo
vimento!, o outro por continuar aferrado á esperança de 
viver, esperança que nasce, não da mente, agora desfalle
cida, mas só da sensação muscular de se estar agarrado a al
guma cousa solida . Resurge o nada.dor, do fundo do rio, solto 
do abraço fatal; retoma alento e de novo se atira a desafiar 
a morte, por amor de salvar uma vida cujo valor, para elle,. 
se cifrava em ser a de um homem . Pela segunda vez é sub
jugado e forçado a recomeçar a luta desesperada; vence ain
da e persiste no primeiro· intento . Eil-os por fim em terra,, 
ambos vivoi;;, -0 C'apitão Fiala e o seu salvador, o canoeiro 
Agost inho Fel'raz de Lima, um sertanejo goyano, obscuro he
roe, tão destemido e devotado oarn:a1·ada como o geral dos re
presentantes da forte raça dos nossos caboclos, incessantemen
te vilipendia.dos por escriptore·s nacionaes e extrangeiroa, que 
se disputam a palma de malsinar tudo quanto é brasileiro e 
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de destruir nas almas a confiança no futuro da nossa nacio
nalida·de, deprimindo-a nos seus homens, nos seus brios e na 
sua índole. 

Depois desse naufragio, a expedição Fiala-Lauriodó re
colheu-1se a Utiarity, para se reabastecer de viveres e de ou-
tros materiaes, em substituição dos que se tinham perdido, 
e substituir a canôa perdida pela canôa canadeana até alli con
duzida; e recomeçou a viagem no dia 11. No immediato, os ex
pedicionarios passaram pela foz ·de um rio, na margem di
reita, que reconheceram ser o Sa.cre; mais abaixo e do lado 
esquerdo, encontraram outra, no dia 13, que foi identificada 
com a' de Burity, e em seguida a esta a do Sauêuiná, aindr. 
na margem esquerda. Proseguindo, penetraram no J uruena, e 
deste no 'Dapajoz, cujo grandioso Salto Augusto passaram no 
dia 24 de Fevereiro. Continuand'o a descer o Ta.pajoz, che· 
garam a S. Luiz, embarcando em navio a vapor, da ca:rreira 
regular entre esse porto e a cidade de Santarem, do Pará; • 
dahi, subiram o Amazonas até Manáos, onde chegaram a 26 
de Março, sem outra contrariedade sinão a ·de trazerem doen- f< 

tes o Tenente Lauriodó e um ·soldado ·do exercito. .,..J, 

Depois da organização da columna a cuja viagem a.ca
bamos <le alludir, a expedição Roosevelt·Rondon f icou divi· 
dida em tres turmas com i tinerarios independentes, mas ope
rando todas sob o mesmo plano e com elementos equivalentes; 
de modo a se poder no fim considerar os respectivos traba
ihos como constituindo os elementos de uma só obra de ex· 
ploração geographica da totalidade da região por ellas estu
dada. Dessas tres turmas, uma foi a chefiada pelo Capitão 
Fjala e Tenente Lauriodó. Outra já havia sido constituida 
em Tapirapoan, sob a chefia do Capitão Amílcar A. Botelho 
de Magalhães, auxiliado pelo Tenente Joaquim Vieira de 
lVfello Filho e tend.o como pessoal technico· o natuTalista 
Léo Miller, ·da com missão américana, o geologo Dr. Euzebio 
P aulo de Oliveira, o taxidermista Henrique Reinisch e mais 
um botanico, um medico civil e outro taxidermista, que pedi
ram demissão e regressaram para o Rio de J aneiro, logo no 
primeiro dia de entrada no sertão . E sta segunda turma foi 
~estinada a explorar os rios Com.memoração de Floriano, Pi-
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menta Bueno e Gy-Paranâ, para chegar ao Amazonas pelo 
l.íadeira; mas, .anres de attingir o primeiro de~ses rios, 
fez, a partir de Juruena, a vanguarda da que seguia sob a 
chefia pessoal do Sr. Roosevelt, auxiliado por mim, e cujo~ 
out ros membros eram os Srs. Kermit, George Cherrie, Capi
tão medico Dr. José Antonio Cajazeira e Tenente ajudante 
João Salustiano Lyra. 

Assim reconstituída, a pTimeira trrrma proscguio o· seu 
itinerario para o rio da Duvida, sahindo de Utiarity a 3 de 
F evereiro. Cinco dias depois, chegámos á estação :telegra
phica do Juruena, ondie .ha um destaicamcnto militar. Ahi -

' encont rámos um grupo d.e 25 in.dios Nhambiquaras) que, ma
, nifestando grande alegria, se acercaram de néils, .antes de nos 

podermos .apear das nossas montarias. 
Noutra occasião, espero demorar-me J1a exposição de al· 

guns traços característicos desta nação indígena, da qual, an
tes dos trabalhos da Commissão das Linhas Telegraphicas, 
nada de pl'eciso e valioso se sabi.a . Por agora, limitar-me-hei 
n d izer que a impressão geral <lo Sr. Roosevelt foi que os 
Nhambiquaras constituem um povo de índole muito mais 
bran da e mais sociavel d.o que grande numero de outros, per
tencentes a civilizações aproximadas da que elles têm. Não 
escapou ao olhar penetrante do estadista americano a diffe
rença essencial que existe entre. esta trinu e as australianas, 
no ,que se refe,re ao modo de tratar as mulheres. De facto, os 
Nhambiquaras, como os demais indios do Brasil, não· prata· 
lizam ais suas m'4lheres. nem '<;»s seus filhos; pelo contrario, 
dispensam.-flhe grande carinho e muita consider.ação> pTO· 
vên1 ás necessidades da sua subsistencia e dão-lhes os mes
mos alimentos de que usam ~ podem obter nas caçadas, pes· 
carias e lavouras. Outro facto logo apanhado pelo espírito 
observador do nosso hospede, íoi o recato, a compostura, a 
modestia dos modos e das ·attitudes, t anto nos homens, como 
n a·s mulheres; apesar destas não trazerem nenhuma vesti
menta e apresentarem-se a todos os olhos tal como vieram ao 
mundo, ninguem descobre entre elles uma posição, 'um olhar, 
um sin1ples movi~ento que revele malicia; o t alvez l!e 
possa dizer, com muita apparencia de verdade, que o costume 
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de se encontrarem sempre assjm, os veste 1nais do que as rou
pas de muitos civilizados. 

Partimos do J uruena no dia 10. A região qne se atra
vessa, por debaixo do fio telegra;phico, desde esse Fio até o 
Commemoração de Floriano, é toda occupada pela grande 
nação Nhamb.; 1uara. Por isso, iamos encontrando a ca,da 
passo novos grupos desses indios, que, avisados da nossa 
passagem, nos vinham esperar na estrada . A todos davamoa ..; 
brind~s, como lembrança desse novo encontro; ~om alguns 
trocámos ·OS cpl!are,s de contas e iOUtr.~S quinquilharias qu~ le-' 
vavam-0s,, P<?r gorros . de pelle de onça, vasos . de b.arro., enfei· 
tes de pe:q.nas e demais artigos da sua industria primitiva iJ 

' . curiosa . 
DescreYer os trabalhos que passámos n:essa marcha se

ria repetir a enumeração das mesmas fadigas e contrarie
dades de todas as grandes viagens a cavallo, através de flo
restas e descampados inçultos e bravios . Comtudo, si lem
brannos que a Expedição se iniciara em Dezembro e ia en
trando por Fevereiro, logo nos occorrerá que, além de todos os 
incommodos inseparaveis de taes jornadas, tínhamos mais de 
vencer a.s resultantes <lo nosso verão e dos pesados a~aceiros 
que então cahem, noites e dias seguidos: 

J\fas não se .supponha que em todas essas cousas existe 
o tédio que p·arecem encerrar, quando as conhecemos só pelas 
exposições escriptas ou ·Oraes, Pre.sen~iando-as, n~o . as po· 
demos achar \siquer m'ono.tonas tal a n,1ultipli~idade dos as- .. ' ' pectos sob que se nos apresentam os mesmos episod'ios e o 
interesse que a elles ligamos no momento . Demais, com .a 
marcha, a paisagem vai mudando; e, como não corremos, 
ha tempo para attentarmos nos quadros, que veem surgindo: 
e occuparmos o espirito com uma ou outra conjectura sobre 
algum problema topographico, a natureza do solo, a fórma 
de uma flôr, e até a côr ou o canto de um passarinho . Aqui, 
é uma arv01re que atira para <>s lados e para cima os 
seus galhos longuíssimos e frondosos, pondo larga mancha es
cura a meio de um campo isolado, por cuja e:xitensão os 
olhos -se podem alongar até .apanhar, ao longe, a cuTva in
decis.a <ln horizonte; além, é uma eminencia. de ·onde se 'TTê 
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desenrolar bellissima perspectiva, numa successão de planos 
que parecem fugir para o infinito, uns revestidos do verde 
claro das gram.ineas, out ros eom a tonalidade escura de ma
ta.s coleantes ao sabor <lo curso dos rios, que ellas occultam 
e sombreiam ; e muit-0 longe, o azul ferrete da massa de uma 
serra, que se vai esbatendo para o Norte, até diluir·se no 
branco anilado do céo resplandecente ... 

Nestas marchas, empregámos dezoito dias . Por fim, a 
.95 de Fevereiro, chegavamos ao ponto em que o picadão da 
Linha Telegraahica .atravessa o · l'io da Duvida. As canôas já 
estavam promptas; só restava fazer os ultimos aprestos; em
barcar as bagagens, trazidas, umas pela t ropa da primeira tur
ma, outras ·pela do ·Capitão Amilcar; e, por derradeiro, em· 
barcarmos tambem nós, os que formavamos a expedição para 
o reconhecimento e explorftção scientifica d'o Rio da Duvida. 

' . 

• 

.. . . • 1 

, 

• 

SEGUNDA CONFERENCIA 

. .. 

O RIO DA DUVIDA 
I 

Como preliminar indispensaviel á inteira oomprehensão 
da importancia e da iOiTiginalidade d0+s trabalhos da Expedição 
Roosevelt-Rondon, na parle rela.tiva .ao reconhecimento e 
exploração do rio da Duvida, é necessario determo-nos al-
guns momentos no exame do problema scientifico que ella t 
se propoz resolver; e para isso conseguir , precisamos alludir 
ao esta-do em que se a:chaviam os n~os conhecimentos geogra
phicos a respeito ·àa: região em que ella ia operar. 

Não alcançaremos, porém, o cabal esclarecimento do al
ca.nce e da razão de ser das questões que então se ventilav.am, 
si não remí>ntarmos a uma época anterior ás expedições de 
1907 a 1909, para -0 traçado da Linha Te1egraphica de Cuyá-
bá ao Madeira, que deram lugar á formulação desse proble
ma, não só Fara -o Duvida, como tambem para onze outros 
Tios e-0njunctamente -com elle, descobertos naquella occasião, 
en~re os merid~anos de 16 e 17 gráos a oeste do, Rio de J-a- ~ 
ne1ro, cortad-os, alguns, pelo parallelo de 13 graos e outro~ _ \ 
pelo de 12, ao Sul <lo Equador. l 

A região .que acabamos de mencion'ar, .acha-se encrava-
da no interior do grande sertão que, em hnhas geraes, se 
pó de definir como encerrado, do l ad;o do Norte, por um tre
cho do curso do Amazonas ; do N or~ste e do Sudneste, pelos -
cursos totaes do Madeira e do Guaporé; do Sul, pelo J aurú, 
Cabaçal, alto P araguay e cabeceiras do Cuyabá; e de E'ste, 
pelo Arinos, baixo J uruena e T apajoz. 

A enorme peripheria fluvial deste sertão, era ccmhe.ci
da desde os tempos ooloniaes . 

• 
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Em 17 46 o sertanista J oão de Souza Azevedo pasEOU do 
' rio Sepotuba para o SumiJouro, ]:)€lo qU'al foi ao Al·inos, que 

o levou ao Juruena e deste ao Amazonas, por intermedio do 
Tapajoz, descooorto 20 annos antes pelo C·apitão Redro Tei
xeira.. Igu.almente conhecida era:, já no ooculo 18, a ll'avega
ção entre Bel001, do Pará, e Villa BeUa (actual Ma:tto Gros
so), subindo ou descendo, os rio-s Amazonas, Madeira e Gua-

, 
pore. 

A exploração ~o.ographica desses rios foi realizada, nos 
fins do mesm·o 1seculo e pl'incipio do seguinte, pelo Coronel 
do R.€.al Corpo de E ngenheiros Ricardo Franco de A_lmeida 
Serra. 

Os resultados dos estudos que elle fez para apurar a pra~ 
ticàbilidade., s:ob o ponto de vista comme·rcial; do cami;µho in-

. · - • f dioodo por SoU2Ja AZevedo, constam de uma; memoria escr1-
pta em 1798 sQlb o titulo "Navegação do Tapa:joz para o 

Pttrá", que se encontI'!a: num. dos v9h1mes da Revis~a do In$ti
tuto Historioo. 

Numa -0ut ra expedição, de proporções muito maiores do 
que essa Ricardo Franco com o !auxilio de dois astron-0mos, 

' ' Silva Pop.tes e La:cerda e Almeida, fez o l0V1antaruento de 
todo o caminho que, naquelles tempos, se podia .seguir para 
vir, pelo interior do paiz, de Belem a •S. Paulo. Para isso 
conseguir, o geographo português sahio da Capital do P ará, 
't;;ubiu o 'Amaz.onais, entrou no Madeirà, em seguida: no :Ma
moré e no ·Guaporé, que subiu até Villa Bella. Dessa Villa, 
passou-se, por terra, para aguas do P ar.agrray, que alcançou 
IJ.o ·viaJle do J:aurú. Desceu este rio até Oaceros; penetrou no 
P•ara;gu.ay, que . o levou, aguas abai:x,o, até a foz do Taiquary. 
Subio este e em seguida o Ooxim, tão 1alto quanto ·as aguas 
lhe pelmittiram navegar ern canôa. At ravessou um pequeno 
trecho de teTra:s, na extensão apenas de. :3 kilometros, encon
trando logo o rio P ·ardo, praticavel por aquellas embarca
ções . Trazido por esse rio, agua.s abaixo, penetrou no P•aTa
ná, que subiu. Tomou, depois, pelo Tieté, contra cuja cor
renteza n:avegou iaté o pürto de Ara,ritaguába, de onde se di
rigiu p ara a 1Gidade de I t ú e dahi para S. P aulo. 
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No percur sQI desse i tinerario, Ricardo Fran<Co e. seus 
dois auxiliares, vieram &SSignalrando os •accidentes geographi
cos, que mereciam ser annota;d-0s. Assim, ficaTám determina
das, pelas coordenadas goographicas, ·as fozes de todos os rios 
que des~ pa1·a -0 trecho explorado do Amazonas, para o 
:Madeira, o Mamoire e o GuapoTé. Depois, construida ·a carta 
desses rios e coUo.c.and.oJse nellas os aeci<lente:s de que se ti· 
nham tomaido os dados necessarios, obteve-se um esboço da 
configuraçã-0 ge'ral 1apresentada pela natureza, em toda .a ex-
tensão~ peTCon-ida. . 

Mais ·tardie, essa carta" sendo· combinada com a do · roco
nhecimento ~do Tapajoz, a que acima me referi, constituiu a 
imagem do contorno da i-egião que agora nos occupa. 

O ,trahalh9 ,'1-ealizado em epocas posteriores, por todos os 
geographos do sooul'o 19, constituio em ir figurando nessa 
carta os cursos dos rios cujas fQzeS haviam sido assignalad:as. 
O exemplo deste modo de proceder, já o havia dado o pro
prio Ricar<lo Fran.C:<l>z consistia .em se aproveitarem,. com .mais 
ou menos habilidade, .as informações colhidas pelo novo car
tographo, SO'bre uma: paxte qualquer do rio correspondente a 
esta ou ia.quella embocadura; dlerenht.tva..se o trecho resultan
U3 de taes informaç~s e por meio de deducções mais ou me·
nos arriscacdas, traçava-se o percurso total do rio, quasi sem
pre baseado na hypothese de que elle seria o oontra-vertente 
de um outl"o, oqrrespondente a t>al ·OIU t~l bocca. ,.1 . 

Nãb quer.emos com isto dizer que tal methodo fosse ab- ' 
solutamente discricion-ario e caprichoso; os conhecedores des
tes assumptos sabe.m que nã,o estou aqui examinando to
dos os elementos ~ todo o mawri al de que os cartographos· ' 

' . 

podiam lançar mão, para, guiando-se por u1n a comparação 
meditada das diversas hypotheses reGUl.tante.s de cada um des
ses dados,. optar pela que lhes pal'ecesse mais aproximada da 
verd:~de. Limito-me apenas a indicar, em traços, geraes, o 
modo por que se construiam, ha ainda bem pouco tempo, 09 

mappas de grandes extensões de nosso territorio - não para 
censurar <>u reprovar, e muito menos para malsinar t aes pro
cossos mas s6mente para pôr ao alcance de qua1quer pessoa 

' ' a possibilidade de eomprehe~der porque havia, na cartO'!l"!!--



- 54 

phia do Bl"asil, erros tão grandes e ~ammas tâo eonsidera
veis oomo essas que foram assignaladas pelos reconhecimentos 
de 1907 a 1909. 

Comtudo, por ma.is benevolo que ~ queira ser na apre- . 
ciaç.ão de taes processos, não se poderá deixar de reconhecer 
que muito mais depressa elles nos conduziriam ao erro do 
que ao acert-0. Quem, por exemplo, só por conhecer .a foz do 
Parahyba e a direcção de seu icurso até ·a Barra do Pirahy, 
ou mesmo até um ponto muito m·ais ·aJ.to, Re·zende •ou Que
luz, poderá prever que elle, na altura <\@.. Serra de Guararema, 
dê a volta que todos sabemos, depois qa qual continua subin
do p.arallelamenoo :a si mesmo, 3Jté a ~qa da· '.nooaina ~ No 
emtanto eram adivinhacões da natureza'*':.dessa, mas em escala ' , 
muito maior, que se tinham de fazeT para construir .as ear-
tas do Noroeste matt-0-grossense, partin~ da peri pheria para 
o interior. 

Não .admire, poiis, (}Ue os mappas tidos. na conta dos me
lhores e dos mais modernos, encerras.setif ttros e laeunas tão 
grandes, que) eompa:rando-oo ra.gora COJn o aspecto re>al do 
terreno que pretendiam representar, impossivel se torna ad
mittir .qual.quer .similhança entre uns e outro. 

Para <lar um exemplo concreto do que ficia ·dito, tomaTei 
apenas dOlUs rios: <> Gy-P1ara.ná e o J am't.ry, e compararei os 
seus elementos reaeis, com os :que lhes el'am .attribuidos pela 
carta de Pimenta Bueno, o mais seguidio dos nossos geogra
phos em ·a1s.sumptos rel ativos ·ª :Matto GrOISSO, e pelais mais re
centemente publicadas, do Barão do Rio Branco e de H . Wil
liams, portadora, a u}tima, da pomposa •inscripção "Frontei
ras entre o Brasil e a Bolívia, conforme o Tratado de Petr.o
polis". 

Quanto a.o Gy, a sua cabeceira fica, em latitude Sul, 
abaixo do parallelo. de 12 gráos, miais 43. minutos e 21 segun
dos; no emtanto, dos tres cartographos !ndicados, o primeiro 
colloca-a acima desse parallelo; o segulltrio figura-a como uma 
das pernas da forquilha que imaginou para representar os 
f armadores do rio; ia o ultimo, embor.a aoompanhando de per~ 

trabalho do primeiro, coll?.ca-~ ~-2 ~ara o Norte ~-
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que este, ·al& de confundir o nome do rio de que se trata c&Jlt' ~ 
o de Pirájauára. ' --~ i f 

Quarito .ao J amary: aa suas nascentes ·acham-se entre~ o~· µ 
parallelos de 10 e 11 gráos, uma quasi sobre o meridiano de 
20 a O. do Rio de Janeiro - e a:s outras mais ou menos sy
metricament.e .distribuídas de um lado e doutro desse meridia
no, do ·qual nenhuma chega a ·af.astar-se de meio gráb; no 
emtanto, Pimenta ~ueno, dos tres cartographos citados, o ,qu~, 

neste ponto, menos exagera, colloca uma dellae. 20 minutos .. 
abaixo do pavallelo de 12 gráos e não ·av·ança com .a maü, 
oriental ·além de · 30 IU.Íp..utos para E'ste d-0 me·ridiano de 17. 

Não menores do que as incorrecções, eram as laeunif'"' 
' 

:apresentad·as por essas cartas para toda a região contida no 
.inte'rior do circuito fluvial explorado pelo geographo portu
guês. Depois .de atraV'e~ado o Juruena, para Oeste do me
ridiano . de 16 gráos até alcançar o de 17, .as expedições de 
1908 · e 1909 enoontraram successivamente -0s rios Nhambi
quaras, Doze de Outubro, Toloiry, Ikê, Duvida e Pirocu1uina, • 
alem de outros que deixo de mencionar. O problema que en
tão surgiu para oada um desses rios era i0 de descobrir a baci.a 
hydrographica .. a que elle J>ertencia; e si para aJguns não en· 
contra vamos difficmldade em formular uma hypoth~ que 
inteiramente nos satisfizesse, (como foi o caso do Nhambiqua
ras, que attribuimos á b.aciia Juruena-Tapajoz), para outros, 
ao contrario, as opiniões se dividiam. NãQ faltou ta:m.bem o 
caso de serem n·a oecasião admi ttida1S oo:cqo bôas, hypoth~ses 

· que, posteriormente, se verificou ·serem falsas: isto se deu, 
por exemplo, com o Doze de Outubro, e· o T·c>loiry, que supu
zemos constituírem as cabeeeiras do Oanumã, quando na ver-
dade ambos pertencem á bacia d-0 Tapa:joz. _' 

:Mas, de todos ~sse.s rios, nenhum suscitou duvidas tão nu
meTose.s e du:radQUTlalS, como o correspondente a uma nascen
te que desoobrimos no dia 16 de Julho de 1909, no paTallelo 
de 12 gráos e 39 minutos, Sul, e á qual demos entã-0 o nome 
de cabeooira do Urú. 



.. 
' ' 
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. 
dessa cabeceira c<>ttiam pal"a o Guaporé; outros opinavam 
que ellas -seri·am do Madeira. O problema que assim surgiu, 
merecia ser estudado e resolvido, não s6 pelo interesse que 
nos despertaya no ponto de vista potamographico, como tam
bem pelo que se ligava ao proseguimento dos trabalhoo n1l~
tiv;os ao traçado ·da Linha Telegraphica. Resolvemos e:xiami
nal-o de perto e para isso constituimos tres turmas : uma, di
rigida pelo TeneJite Amarante, encarregou-se d-e prolongar <>

reconhe·cimento ua direcção do Norte; •a .segunda, com o Te
nente Lyra, dirigiu .. se para o Poente; e •a; minha, que aeguio, 
primeiro para o Sul e em seguida para o Noroeste. Com me
nos de dois dias de marchá, descobri novo ribeii-ão, que me 
pare·ceu sBr a primeira ;agua vertente do chapadão para <>' 

valle do Guaporé, em cujo rio ella entra, provavelment~, 
pela foz denominada. Corumbiara. Doutro lado, o reconheci
mento realizado pelo Tenente Lyra, articulou-se tão bem com 
o meu que o resultado dos dois, combinados, foi excluir, por 
compl~to, a hypothese de correrem as aguas da cabeceira do
U rú para o Guaporé. 

Estava, pois, resolvida a primeira duvida suscitada pelo 
curso do i-io que correspondesse á cabeceira do U rú. Mas no 
dia 26, quando, já reunidia: a minha turma com a do Te~ente 
Lyra, voltavam.os para .o Oriente, deparou-se-n0\9 um nacho 
da largura de 12 metros, correndo ;na direcçã•o . NNO. . 

N ova.s controvérsias surgiram: donde provinha esse ria
cho~ da nascente a .que deramos o nome de U rú, ou do To
loiryinazá ~ Como não fosse possivel, na occasião·, accordar as 
duais opiniões, resolvi assigwalar ·aquellas iaguas eom o nome
de Duvida,, porque, paria mim, eram ellas as mesmas que nos 
acabavam de crear tantos embaraços na discriminação das 
bacias do Madeira e do GuapOTé. 

Prosegmindo a marcha da columna exploradora:, mm.o de 
Noroeste tivemos alguns ili!a..s depois, dia atravessar segun-

' ' . da vez o curso dessas aocruas: de novo appareceram. mot1vos-
para ehas justificarem o nome que eu lhes .havia, fin~en
te, imposto, porque, para mim, estavamos ainda no Duvida, 
mas para 0 meu distincto auxiliar, tenente Lyr·a, tratava-a& ~ 
de outro .rio. , . , 
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Term.inra<la a expediçã~ de 1909, quando se pensou em 
reunir, num só quadro, o conjunto dos elementos por ella co
lhidos sobre o aspecto geographico do sertão explo!fado, pa
receu-nos naturalisffimo figw~ar o Duvida como affluente d<> 
Commemor.ação de Fle>riano, o qual, com o Pimenta Bueno,, 
cujas cabeceiras já designámos por Piroculuina, forma -0 Gy· 
P araná. 

Tal ,quadro subsistiu :até 191.3. Nesse •anno ro tenent& 
.Amarantei tendo sido encarrega.do de proceder a.o levanta
mento completo do - Commemoração de Floriano - reco
nheceu não ser vi~rdiadeira a hypothese que fazia o Duvida fi-
gurar com'O reunindo"'ise a elle. Ao ter noticia desse ·resulta
do, no dita 25 de Junho, firmei a opinião de q~ nesse caso, 
o Duvida só poideria ser a parte superior de um rio cop.hecid<>.i
pela sua foz no ::Madeira, sob o nome de Aripuanã. 

Apesar desta supposiçã-0 exigir, para poder ser acceita-, 
que se attrib\lisse ao rio lembrado um curso muito mais ex- ' 

' 
tenso do que o que lhe era assignalado nas cartas e tambem 
que se deslocasse para Oriente, fechando-a entre os meridia- N; • 
nos de ~6 e 15 gráos a O. do Rio de J .aneiro, a posição dad·a 
por Coudreau ao rio Canumã, não trepidei em tel-a como
ª unica provavel e mesmo como a unica possivel, dado o con
junto dos conhecimentos então já estabelecidos sobre a regiã<' 
OcddBntal da bacia ·do T·apajo·z e ·a totalidade do valle do Gy .. 

Sob o nome de Aripuanã, designavam as cartas um af
~uent~ da margiHm direita do Madeira, encerrado no trape
z10 CUJOS lados e·ram : pelo Oriente, :o traçado iattrib uido por 
Coudreau ao Canumã, pelo ~u1, o Gy-Paraná; pelo Occiden
te, o rio d-0s Mannell-0!8; e pelo Nlúroeste, o trecho do Madei
ra comprehendido de..sde a :fioz deste rio até a do mencionad<1> 
Oanumã. Assim envolvido, u Aripuanã não se podia exren
der para baixo do parallelo de 9 gráos, 1ao qual não chegava; 
a attingir, nem sahir do fuzo correspondente aos meridianow 
de 17 a 18 gráos, ao Oooidente do Rio de Janeiro. Sabia~ 
que, passando do Madeira para elle e subindo·o, se navega
va sempre na direcção geral de um, meridiano até o ponto em 
que se dividia em d<>is galhos, d()s quaes um se inôlin:ava para, 
o Oriente e oontinuava coµi ia mesma denominação , do tron-



eo, isto é; de Aripuanã, e o ·outro se desviava para o Occiden
te e recebia o nome de Castl nha. 

Isto posto, vê..ise logo que a hypothese de ser o Duvida 
um dos formadores desse rio acarretava profunda& modifica
ções na cartographia de uma vasta região: precisavamos ad
mittir que o Aripuanã não só ultrapassasse o parallelo de 9 
gráos, como tambem que attingi&se a latitude ·de 12 giráos, 39 
minutos Sul. :Mas, desde que isso f0r3se verdade, SteTÍ'a forço. 
~ abrir pa::r1a elle passagem enti·e Q Oanumã e <0 ~:farmellos, 
dos quoos um figurava extena.iendo-se d.emasiadam~nte para . 
Q Occidenti~ , e o outro tanto para o Oriente, que :p.ão ficava 
espaço para, entre os dous, se expandirem os galhos do Ari .. 
puanã. Só a exploração e -e levantamento do· Dluvida pode
riam fornecer os .dados indispensaveis para se resolverem es

tas clifficuldades. 
Além disso, send-0 já .sabido, como vimos, que o A1·ipua-

nã, em certa altura, se divide em dois ramos, não se poderia 
de antemão fi~ar a qual -delles corresponderia o rio descober
to em 1909, e essa era uma d'as questões que tinham de ser 
decididas pela expedição Roosevelt ... Rondon. Demais, a re
gião que se ia atravessar, diaria lugar a colligtirem-se grande 
numer-0 de outros conhecimentos interessantes para -a geogra
-phi:a do N-oroeste matto-grossense; tudo alli era novo e des.:. 
-0cmbooido 'desd~ os riüs que 1affluem paTa o que se ia desven-

' ' . dar, até a con,i:itituição geologica do ~µ s6Jo·, as suas riquezas 
florestaes, as suas populações, em suinma, tudo quanto nella 

existi!ro. 
·O.s .motivos que eu tivera,' em Junho de 1913, para for-

mular a hypothese de ser o Duvida um dos f;ormadores do 
Ari'puan·ã eram para mim tã:o valioso-s e decisivos, que me 
11ut<>rizaram 'ª propôr ao Sr. :Ministro do Exterior ·a cre·a
-ção de uma turma auxilia,r., incumbida de esperar a sahida 
do Snr. Roosevelt no ponto mais alto que fosse possiviel at
tingir com embareação a v.apôr, vindo de Manáos e entran
do naquelle rio pelo :Madeira. O destino dessa turma el'a 
48.colher os expedicionarios no moment() em que elles chegas
'Sem ia lugar já 0onhecid·o, e oJ}de, portanto, se deveriam con
siderar terminadQs -0s seus tMbalhos; •ahi, elles encontl"ariam 
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recursos para se reíazerem das perdars que provavelmente -sof
f reriam durante a navegação '1i Tio desconhecido e teria~ 
além disso, um meio de conducção rapida e commoda para ter
min1ar a viagem desse ponto a Manáos. 

Tendo essa minha proposta merecido approvação de 
Sr. Ministro, escolhi o Tenep.te Antonio Pyrineus para or
ganizar e dirigir- os trabalhos d·a turm1a em qu~stão, dand<>-
1 he instrucçõels para que subisse com <> vapôr ,afé onde lhe 
fosse possivel .e depois em canôas, de modo a vir esperar-nos 
na coníluencia d-0s galhos . do . Aripuanã, vist-0 ~r es8e -0 uni
~· pont.o ~m .que ·pode·riamos ter certeza . de , o encontrar, que~ · 
o Duvida corresp'onckc.sse a {iID., ;qu~r '1a outro daquelles dois , 
galho1s. ' 

1 

Ma:s, como si houves~ um capricho do Destino em jus
tificar até a ultima hora a denominação .que eu ·dera, a 16 de 
Agosto de 1909, ás arguas dia cabeceira do U rú, :as r.azões que 
me pareciam tão categoricas para excluir qualquer outra hy
p<Ythese .sobre o curso do Duvida, excepto essa que eu agora 
admittia, não alcanç·aram convencer inteiramente o Sr. Roo
sevelt . 

O Tenente Lyra apresentava cerna.da argumentação & 

favor da primitivia ·opinião de se·r aquelle rio um meT<> con
tribuinte dó Gy: se isso se désse, o seu percu'rso estaria ter

, minado em pouco·s ·dias 1e realizal-o ·seria trabalho de insigni
ficante valôr, que. não mereceria apRarecer co;Qio -0bjectivo 

1 principa~ <le ' u~ emp~hendimento leva-d~ 'ª termo pelo es
ta,dista american-0. ·A essa possibilidade,, p1·eferiria o Sr. Roo
sevelt fazer o sacrifício de se demorar n1ais algum tempo 
ausente dos Estados Unidos, comtanto que pudesse acabar a 
exploração de um rio, cuja importanci·a justificasse ter-se
lhe ligado a lembrança do .seu nome. Elle desejava, porem, 
que desde logo fossem tomadas as providencias necessarias 
para se iniciar a nova exploraçã-0_, tão depressa se verificasse 
a hypothese do Tenent~ Lyra, porq_ue, em qualquer caso, ~ 

seu empenho constante era t~rminar em curto prazo a empre
sa que -0 havia trazido a estes sertões, para poder voltar ao seu 
paiz aind'a ·a tempo de a.ssistir ao desfecho da qu~stão do Me-· 
XlCO. 
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Não me era difficil satisfazer esses ·dese;''Sejos do chefe 
americano, porque alli mesm-0, perto do DuvicLida, estava o 
Ananaz, tiambe.m desoobe·rto pela Oommissão da1las Linhas Te
legraphicas, mas a respeito do qual ainda ign:sn.ol"avamos se 
pertencia á bacia do Tapajoz ou á do Madeir:~ira: em qual
quer dos casos, porém, por elle só se en.traria ] no Jimazonas 
depois de uma viagem digna de ser mencionada i como um fei
to esforçado e energico. Ordenei, pois, que oo 'e construissem 
canô·as no Analllaz : ell1as, provavelmente, não u teriam de ser 
utiliz;a-das pelo Sr. Roosevelt, mas iriani. 1servir .. r para 'ª solu, 
ção dios problemas que andavam ligados ao noi.ome desse rio. 

Depois desta occorrencia, começámos a des<lscer o Duvida, 
fazendo o reconhecim.ento e os estudos ne.cessa])arios para nos 
eollocarmos no terreno firme da certeza; e logo· 'o· que o alcan
çámos, aquelle nome des!J.ppareceu, extinguindo-1-.)-·se na mesma 
occasião em que se extinguiam os ultimos moti-W.:ivos que 1ainda 
-0 podiam fazer subs~stir. 

II 

A expedição para o reconhecimento do ric·io da Duvida 
·dispunha de uma flotilha· de .se.te oan&as, reoenientemente con
struidas, dias quaes as maiores podi<am oanegar .a~ .até 80 arrobas. 

Uma dellas foi destiruada ao se1rviço pess<Yal .al do Sr . Roo
sevelt: duas foram .designada·s para os trabalHilhos de levan
tamento topographioo, de que eu, o tenente I Lyra e o Sr. 
·KeTmit, como porta mira, nos· encarregámos; : ; e as quatro 
restantes, ligad•as duas a duas, fo::ra.m transh.sfonnad.a.s em 
balsas. 

Além das pessoa<S, cujos nomes acabo de cit~~itar, a expedi
-ção contava mais · com o naturalista americdcano Cherrie, 
. o 0apitão medico Dr . C1aj a21e:ira, .diIJas praças 1s dó exerci to, 
dito voluntarias regionaes e seis trabailiadores s civis: os ex
pediciona1·ios eram, portanto, em numero de 't' vinte e- dois. 

Termma<los os ultimos preparativos de embnbarque, com~
.,. j çámos a descer o Duvida pouco depois do me!leio dia de 21 

.de Fevereiro. 
' 
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,Q rio, engrossado ·com :as 1aguas das chuvas proprias da 
-estação em que estavamos, apresentava~se, no lugar de onde 
partiamos, 'ºom a largura de 20 metros. A enchente era tão 
grapde, que a correnteza passava molhando a parte inferior 
do taboleiro da pon~ alli construida pela Com.missão das Li
nhas T·elegraphicas; mas isso eria, pa-.ra ·a expedição, uma 
.gr.an<le vantagem, porque -assim nos seria possível ~eslisai" 
por cima de obstaculos que estariam submergid-0s; muitas 
.arvores ~ahidas ie •atravessadas de uma paira; outra margem, 
muitos seccos, talvez pedregosos, que certamente impediriam 
a cada passo .a nossa navegação, se a tivessemos de realizar 
n'OS . me~ de estra:gem, •agora nem seri1am percebid~)'s e ne
nhum trahalh<> nos <1ariam. 

Nesse dia, per0orremos 9.314 metros, ora po1· e~tre ma
tas, 'Onde já appareciam alguns exemplares da hevea brasi
liense, ora. através ,de terras baixas e. alagadiças . O terreno 
-e1-.a constituído do 1arenito dos Pareeis. 

O curso do rio tomou o rumo geral do Norte e -0 levan
tamento fez_,se con1 114 estações. 

Passámos a noite no nosso primeiro pouso, á margem 
l(fireita, e dahi proseguim·os ás 8 horas da manhã immediata. 
Percorridos 14. 778 metros, encontrámos do lado direito a 
barra de :um ribeirão, com 21 metl"<Ys de largura e 4 de pro
fundidade, que reconhecemos ser o Festa da Bandeira, nome 
com que designamos, desde 1912, as aguas de uma cabeceira, 
-denominada Carumicharú pelos Nhambiquarasi, Terminámos 
os trabalhos desse -dia, 1. 750 metros abaixo dessa barra, oTu 

\Sejam 25 .842 metros a 'Contar da ponte dia Linha . 
No dia seguinte, 1° de Março, percorremos e levanta

mos uma extensão de 20. 37'7 metros, apesar de sermos mui
to incommodados por uma grande pancada de chuva que ca:
hiu desde ás onze horas até uma da tarde . 

Nesse traject10 encontram0is, primeiro, a foz de outro ri
beirão, com a largura de 15 metros; e Dm seguid·a nurnieroso-s 
vestígios de Nhambiquaras, provavelmente dos pertencentes 
ao grupo chamado N.avaitê. Dos ve'stigi:os a que alludim'Os, 
mencionaremos: uma barragem para pescarias construidla 
naquelle ribeirão, que por esse motivo ficou ·conhecido como 

-
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".Ribeirão da Tapagem"; capoeiras de roças antigas; um 
porto com alguns ranchos peq~enos; lt) um·a pinguela, muito 
ocmi.prid:a, ao longo da qual estava extendidlO um cipó, dispos
to de maneira a ·servir de corrimão. 

No dia imme<liato, 2 ,de l'Iarço, pudémos navegar ape
nas das 8 horas da manhã até áis 3 e meia da tarde, fazendo 
um pereurso de 20. 013 metros. A.hi, foi forçoso suspender a 
m-arch:a e ·aicalnpaT, por:que na frente {j rio d·ava um · salto, 
que impossibilitarva a passagem das canôas . Pouco antes, já 
esse acci~ente se havia feito annunciar, porque as aguas ha
v,l.am entrado a correr impetuosamente, e quando nós no.s 
aehámos no meio dellas, vim·o·nos em serias diffi6uldades 
para impedir que se alagassem as embarcações do levanta~en· 
, to; por esse motivo, designamos' o luga~ · pel-0 nome de "ÜJf-
redeira do Apuro". 

Logo que pisámos. em terra avanç.ámos pela marge;m até o 
ponto ·d'onde nos era possível examinar -0 aecidente ·que nos · 
fizera parar. Vimos o rioJ numa extensão de 200 metros, cor
rendo com espantosa velocidade, por entre pedras de 1arenito 
ferruginoso, que apparecem aqui, alli e por toda a parte;' tai: 
lhadas profundamente, <l'espedaçaida:s e ia.tiraidtas umas sobre 
as <:>utras, pela força r<>·mpente daa agu·as que 93' precipitam 
em cachões. Depois Eurge uma ilhot·a, ultimo baluarte da re
siste11cia que aquelle sólo desbaratado e e.sca1avrado oppôz á 
pertinaoia in.domavel da corrente. Mas as duas columnas em 
que esta se vê pOír um instante dividida, '"reunem-se de' novo·, 
penetram num corredor afunilado, por ellas mesmas aberto na 
r0,cha, e 1atiram-se para o plano inferior do 1eito, continuando 
a co~rer em borbotões revoltos por um canal cort.ad·o na massa 
do arenito. 

Desta form~, o trecho do .rio em que no.s era redada a 
navegação, p-.~o:longav.a-oo por mais de mil metros para baixo 
d-0 lugar em que haviamos acampado. 

'.íli.nhaim:os, pois, de v.aira:r por terra a:s n0:ssa.s canô.as. 
Para isso, precisa.vamos ·abrir caminho' através da mata, 
ligando o ponto em que nos achav.aanos ao mais proximo do 
lado de Baixo, ·Onde pudesse1nos re-come~r a navegação. De

, pois, os hcnne1115 da expedição, com auxilio de' ·cordas, arras-
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tariam por esse caminho as embarcações, até recollocail-as no 
rio, e transpo1:tariam, aos homb1,os, ·toda a .carga, passando-a ; 
tambem do extremo .superioo- da cachoeira paTa o inferior. 
Tal serviço é, evidentemente, muitissim:o penoso, não só pelo 
esforço que ex~gie no arrastamento da·s canôas e no tr.anspor
te das cargas, como taro.bem, e principalmente, pela necessi
dade de se derrubarem numerosas arvores das' matas margi
naes dlO rio . 

Felizmente, -0 lugar em que nos encontrava.mos era um 
dos constantemente frequentados pelos Nhambiquaras-N a
v.aitês .' I~oo no~ era reveladl~· por um trilho bastante batl.d.o· 
que atra:vessava o }ocal de nosso acampamento e iia, margean
do o rio, transpol-o por .uma pinguela, na-s ;proximidades d'o 

1 po,l).tO'' em, que a: sua largura se reduzia a um metro e sessenta 
oo.ntimetros. Mas, para a situação em que nos achavamos, os 
melhores signaes dessa frequencia., eram os campos abe-rt-0·s 
pelos indí..0S1 e alguns até · recéntemente queimados: 'o nosso 
trabalho de varação ficava, pois, bastante ·simplificado, visto 
não ser preciso fazer grande derrubada de arvores. 

b dia 3 foi t9c;Lo empl-e·gado n·a prep·a:raçã-0· do novo 
acampamento, que tera -0 5° desta expedição, e no transporte 
das bagagens do, precc.\dent\~ para elle. 

' A vai"açã·o dà·s ·ca.nôa.s iniciou~se com a manhã do dia 
seguinte e á tarde ficou quasi terminada. Emquanto o Te
nente Lyra diri:gna esse trahalha, eu, fazendo-me .ac.omp·:i
nhar ·dos 'dois ·Cãe~ que vinham con.t n e:xped iç.ão, ' passei 'da 
margem direita para a esquel"da, utilisanc.lo-me da ponte dos 
N avaitês, tomei por uiµ trilho desses indioa, entrei pa;ra . o 
interior 'daa terras. e da' floresta, com o objectivo de reàlizar 
um pequeno reconhecimt-"Ilt<>. Vi tres rcabeceiras de um ribei
rão e varias caP'oeiràs de ·antigas ·roça·s; mas não encontrei 
vestigio de ·aldeiamento. Regressei dessa pequena excursão, 
uinda com tempo de pr~er ·ao levantamento do trecho en
cachoeirado, o qual medi-0 1. 310 metros. 

A' quéda ahi existente dei o nome de "Salto Na vai tê". 
O afloramento da rocha que occasionou este oolto cor

respo.nde inteiramente ao qu.e determinou a cascata do Parai-, 
so, salvo no ponto relativo á direcção, porque aqui elle se di-
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rige do Sudoeste p ara o Nordeste, ·ao passo que lá corre pa-ra, 
o Norte, indo terminar na estação Barão de :Melgaço. 

A rocha é um grés ferruginoso, com incrustações duras, 
que resistiram em muitos lugares ao choque de enorme cor
renteza produzida pelo desnivelamento brusco do leito do rio. 
T<>da 'ª parte descoberta se está diecompondo por erosão len
ta, porém, ascendente. Em muitos pontos, nota-se certa quan
tid·ade de cascalho, se~os rolados dei .quartzito e quartzo 
puro, qoo indicam 1antigos leitos do rio. 

O salto tem :a 'fól'Illa de uma cul'V'a elliptica, o que faz 
as. aguas convergirem como se fossem entrar num funil. 

A quéda 'ª qne nos estattil..<>·s referindo, é 'ª mai~r; exis
tem, porém, mais dua-s, uma ,situada antes e a outra depois 

della. 
Terminada a v1aração <las ~anôas, na manhã de cinco-, 

p roseguimos a navegaçãioi ·agna'S ahai:x:o. 
O rio continua a apresentar-se-nos, de ambos os lados, 

rico de seringa; as suas florestas vão-se tornando rapida
mente mais espessas, e portan to mais pittorescas ; p;or to& a 
parte apparece a canella ribeirinha; e vêm-se alguns exem
plares da mauritia vinifera. 

A' tarde estabelecemos o nosso 6° acampamento, ou o 
' "Da: Canja", ã margem esquerda, sobre te1·reno ·coberto de 

alta matar.ia. A :distancia percorrida foi de 11. 890 metros; 
estav:am·os, po]s, .a 7 4 .120, 'ª 1cont.ar do ponto inicial da ex
. pedição . No novo acampamento, -0 Duvida tinha ·a largura 
de 45 metros, ou sejam sete mais do que n<o quinto. 

Dahi descemos, no dia 6, m·ais 19. 420 metros. ·Paramos 
um pouco abaixo da barra de um ribeirão, que ·recebeu () 
nome de ·Figueira, e ·al"In!amos o nossa 7° ·a·campamento, -0 

"Do Assahy",. porque já ouvia;mos o ronco d~ uma segunda 
cachoeira, que p.recisava ser rieconheciaa. 

N est.e percurso assignalámos, numa e noutra margem:, 
18 cabeceiras e 5 ribeh·ões. Enct>ntrámos tambem nova pin
guela, com corrimão ~ cipó, construida pelos ind'ios. 

Das estações 745 e 746, do levantamento topographico, 
avistámos para .os lados do Sul uma serra alta, que devia 
estar distante da margem esquerda do Duvhla, uns 4. kilom'e-

• 
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tros. Dahi por diante, de tempos a tempos, deparavam-se-nos 
alguns- dos seus contrafortes, que vinham até proximo do rio. 

A mudança do 7° para o 8° acampamento teve de ser 
feita por terra, seguindo um caminho da extensão de 490 me
trosi, aberto na mata, contornando a cachoeira. Esses tra
balhos e os preliminares para a varação das canôas fizeram
se no dia 7. 

A cachoeira constava de dois saltos principaes, distan
tes um do outro 100 metros, precedidos e seguid.os· de cor
redeiras perigosas. Os seus degráos eram formados por um 
espigão de porphYlfo ve·rmelho·, que atraves&ava o leito do rio 
normalmente á sua direcçã·o. 

Reconheci, n-0 dia immediato, que, abaixo do ponto esco
lhido para sahida daquelle varadouro, el'a preciso abrir um se
gundo, com o cumprimento de 180 metros. Apesar de nestes 
t rabalhos se empenhar toda a bôa vontade do Tenente Lyra 
€ do Sr. Kennit, não foi possível termiTual-os antes do dia 10 , 
Estes acontecimentos causavam grandes contrariedades ao Sr. 
R-0osevelt, que temia resultar de tudo isso maior demora na 
terminação, da viagem e portanto algum prejuizo para os 
seus projectos de breve ,regresso aos E stados Unidos. Exa
minava constantemente o desenho que iamos levantarulo do 
caminhamento diario, procurando· prognosticar o termo desta 
e de outras contrariedades. Mas, apesar de tudo, não se afa&
tava. uma linha siquer <lo seu habito de escrever .diariamente 
o regii:;to das suas impre.ssões de momento e mais algumas 
paginas do livro destinado a d:ivulgnr o que estava vendo e. 
passando nest.a travessia dos sertões brasileiros. Além dissó, 
dediqava algum tempo de cada dia para se internar pela 
floresta, Ie_vando a sua espingarda. Nestas incursões, ia sem
pre sozinho ; e -0 mais frequente e'ta voltar sem .caça alguma, 1 
visto como, por soffrer de myopia, nã.o conseguia descobrir 1 

<le lon~ os animaes, os quaes, por sua vez, se espantavam e
1 

fugiam quando, procurando elle aproximar-se, ouviam o ba-
rulho dos seus passos. .. 

Afinal, no dia 10, pudémos proseguir o reconhecimento 
do Duvida, para baixo daquellas cachoeir as, cuja maior ficou 
-0·om .a designação de "6 de Março". 

• 

\ 



Não chegamos a percorrer 732 metros inteiramente des· 
embaraçados; logo encontrámos -0utro rapido. Felizmente . 
nelle existia um canal por onde foi possível varar as canôas, 
descarregadas; as cargas e as pessoas desceram por terra a 
distancia de 403 mietros, ao fim da qual se puderam ernbarcar 
de novo. Ainda assim, a nossa marcha atrazou-se de tres -horas, 
que foi o tempo necessario para ·concluir a passagem. Ao ra
pido, démos o nome de Jacaré, por ter sido ahi que,, pela pri
meira · vez, avist·ámos, no Duvida, um desses amphibios. A uns 
607 metros abaixo <;lesse· iapidlo, deparou-se-no·s. outro, que 
tran.spuzémos. sem mais trabalho do que o ' de de.scar:i:egar as · 
canô~s e .f azel-as <lesce.r pelos çanaes, tripuladas por u~ .piloto 
e um proeiro. Como já fosse bastante tarde o Sr. Roosevelt 

' opinou -que deveriamos fazer alt·o e acampar. O levantamento 
accusou para esse dia o insignificante percurso de 1. 84 7 me
tros; estavamos, pois, a mais de 102 kilometros do ponto ini
cial da expedição. O -rio apresentava-'se-nos com a largura 
de 100 metros, correndo através de sólo em que aflorava a 
diabase. 

Ao nosso 9° acampamento, estabele-cido neste lugar, dei 
a principio o nome de "J acutinga Atirada", mas, no dia se
guinte, tive de mudal-o para o de "Quebra ... Canôais". O mo
tiv:<> de semelhante substi.tuição, foi o ter-se durante a noite 

' ' a,rrebentad·o, .a amar.ra <le uma das balsas, que, ficando á me-rcê 
da corr~nteza enc~0hoeirada do rio, se f~i <lesp·ed·Brça~ de en
contro ás pedras. Assim .perderq.os' duas c:,anôa.s e, para as • 
substituir fiz,emos abate~ e excavar uma grande arvore) da fa
milia das Euphorbiaceas, ·C'Uja ma·deira, denominada Tatajuba, 

é de ('.Ôr amarellada. 
A nova embarcação ficou prompta e foi lançada ao rio 

no dia 14. Recomeçámos a navegação á 1 hora da tarde e 
continuámol-a até as 50 fazendo um pereiurso de 14.671 me
tros. Estabelecemos o nosso 10° acampamento num ponto da 
margem esquerda, onde havia um tucum gigante (Astrocarum 
tucuman) cortado a machado de pedra, naturalmente por ín
dios moradores nas· proximidades deste lugar. Além disso, o 
tenente Lyra matou, para a collecção do naturalista Cherrie, 
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um gralhão, ave da família dos "Falconidire", que nos forne

<'.eu a. designação do acampamento. 
Desde o "Quebra,.,1Canôas", viemos encontrando o rio com 

o aspecto de uma cachoeira continua, sobre leito de diabase. 
Por esse motivo, tivemos de abandonar o processo, anterior
mente empregado rro levantamento das estações fixas, e ad
optámos o das visadas oom a canôa da frente em movimento. 

AiS florestas modificam-se tambem: agora, de ambos os 
lados, vemos numerosas arvores .de beringa e de castanhas á.o 

,, ,Pará, · e como o terreno é montanhoso, com eierteza o cauc'ftO 
se'rá ,abundante. Bntre aS' madeiras de lei caracte:ris.ticas .da · 

' '' ' ' ' . ' 

região aniazonica, continuam a apparecet muitas1 das . que sã? 
peculiares á sub~bacia -do Paraguay. Das palmeiras, a Bu
rity, a .A.ssahy e a Patauá são frequentes e numerosas; a 
Inajá, a Bacaba, a Tucuman e outras, são mai~ raras. 

neixámos o acampamento do Gralhão ás 7 horas da ma
nhã de 15, e como o curso do rio dahi para baixo se nos 
apresentasse calm-0, retomámos o trabalho do levantamento 
por estações fixas. No emtanto, essa calma pouco durou: ao 
fim .de 4 .184 metros, as aguas oomeçaram, mais uma vez, a 
correr impetuosas, e iam metter-se por um perigoso canal 
de nova l~achoeira, de onde sabiam em furiosos borbotões. -. , 

Reconhecida a importancia do obstaculo e a imposBibi~ . 
lidade <le o :vencermos de frente, mandei aprôar a minlia éa· 1 

nôa para a margem e~querda e dei ordem á -da fi·ei{te)., P?t~aao .. ~ 
ra da mira, que fi?.esse o mesmo. Apenas en1 terra,, eu; '? .. Te:. ~ 
nente Lyra e o proeiro J oa•quim f om·os explora-r o .traçado 
de um caminho que nos levas,se ao fim da cachoeira, onde : ' 
desejavamos a.campar. Terminado este trabalho·, voltámos ao , 
lugar onde estava aproada minha canôa, para provi<lencia'r 
sobre o transporte das cargas. Ao chegarmos, não encontrei 
o Sr. Kermit, nem vi a sua canôa; perguntei ao piloto An
tonio Correia o que havia acontecido, e este respondeu-me 
que o Sr. Kermit, deEattendendo á minha ordem de abicar, 

havia descido a cachoeira. 
Retrocedemos logo sobre os nossos passos, em direcção á 

cac:hoeira. Pouco adiante, vejo que vem correndo para nós 
o nosso cão T·rigueiro, que viaja" a na canôa da frente. Maior 
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se tornou o nosso desassocego, porque o cão apresentava 
signaes evidentes de ter estado mergulhado na correnteza. 
Apertámos o passo e, quando íamos alcançar uma ladeira, 
no fim do caminho, avistámos o Sr. Kermit, que a vinha 
subindo, todo molhado. O allivio que então sentimos ex
pandiu-se, quasi sem vontade nossa, num gracejo : "Então, 
magnifico banho! Não foi?'' O interpellado respondeu-nos 
que havia escapado de morrer e que os outros naufragos, os 
canoeiros João e Simplicio, estavam na margem -0pposta,. 
onde se tinham refugiado, nadan·do. A canôa e toda a carga 
tinham desapparecido na voragem. 

Já deso'.[>primidos das !apprehensões relativas á sorte dos
naufragos, pudemos ouvir a narração do Sr. Kermit. Disse" 
nos que, ao tentar fazer o reconhecimento do canal, vira n 
sua embarcação bruscamente colhida pela corrente, ser arrasi
·tada para baixo da cachoeira que alli estava e de mais outra 
que áquella se seguia; corrend:o, assim, ingovernavel,. de 
quéda em quéda, ella se havia finalmente alagado e sub
mergido. 

Havia, pois, uma segunda cachoeira; dirigimo-nos para 
ella, resolvidos a examinal-a attentamente. Lá cp.egados, todas 
as pesquizas que fizemos, na esperança de encontrarmos al
guma cousa para salvar, foram infructiferas; sobr~ as aguas 
e nas margens nada vimos, que pudesse siquer lembrar o 
nauf ragio occorrido momentos antes. 

Eu e o Tenente Lyra iniciámos o estudo do varadouro 
que devia ligar a segunda cachoeirà á primeira; o Sr. Ker
m_it continuou aquellasi pesquizas, percorrendo a margem, 
para baixo. 

Depois ide algum tempo, no caminho que seguiamosi, en
contrámos o canoeiro João que havia, afinal, atravessado o 
rio. Contou-nos que o Sr. Kennit, depois de haver exami
nado a cachoeira, ordenara a descida pelo canal, e, despre
zando a inf onnação que se lhe dava, de não ser a pa&sagem 
praticavel, insistiu no seu proposito, repetindo a ordem. A' 
vista disso, o canoeiro julgou-se na obrigação de obedecer, 
apesar de s1aoor que aquillo era uma temeridade. Mettida na 
correnteza, a canôa não aguentou: tomou agua e alagou-se. 
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João, que a pilotava, querendo s·alval-a, saltou para o rio e 
procurou sustental-a, por meio do cabo de amar1 ação, preso 
na prôa. Todos os esforços, porém, foram baldados: a. em
barcação, arrebatada pelo impeto das aguas, emborcou. De
pois, elle a tinha visto descendo, com o fundo para cima, _e 
sobre ella o Sr. Kennit e o Simplicio. 

Esta narrativa ·deixou·n-0s desconsolados: o pobre Sim
plicio não ,ge havia salvo com o João, nem com o .Sr. Kermit. 
Só nos restava uma esperança: era o resultado das pesquizas 
que estavam sendo feitas para baixo da ultima cachoeira. 
Ya:s ess1a el'a tão fugitiva!. . . .Ati.nda \afss~ mandán1os 6 

João auxiliar o Sr. Kermit. 

Infelizmente chegou o momento em que nos era impos
sível continuarmos a acalentar as nossas illusões: Simplicio 
tinha se afogado! Esta tristissima certeza desabou sobre os 
expediroonarios, como dolorosa desgraç.a, que a todos tocava. 

Ninguem inicia, é certo, uma empreza do genero desta 
em que nos achavamos empenhados, sem antes se ter familia
rizado com a idéa dos perigos a que se vae offerecer e dai 
innumeras occasiões em que se terá de encontrar c-0m a mort.e. 
Não era, pois, o imprevisto de sua chegada o que nos aturdia, 
mas sim a magua de termos perdido um companheiro com 
quem no.s sentiamos irmanados pela communhão dos traba
lhos passados. e das p"Fivações, e esper.anças provadas na :rea... 
lização de um objectivo que já pertencia a todas as vontades 
e a todos os corações. ... 

Querendo dar uma expressão a esses nossos sentimentos, 
perpetuámos o nonie do desditoso Simplicio nesta cachoeira, 
t": no marco k:ilometrico erguido no acampamento, collocamos 
a seguinte inscripção: 

"Nesta Cachoeira falleceu o pobre Simplicio." 
A amargura e as preoccupações que nos deixara tal acon

tecimento, não conseguiram, todavia, esmorecer os nossos ani
mos. Os trabalhos de varação das canôas, contornando a ca
choeira por um caminho ae 520 metros de extensã-o, termina
ram a tempo de podermos reencetar a viagem ás 7 horas da 
manhã do dia seguint.e, 16 de Março, e proseguir o levanta-

I 
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~en~ topographico pelo prooosso das visa<la·s moveis, pois 
Ja nao d1spunhamos de canÔ'a sufficientemente leve para po .. 
der manohrar eom a mir.a. 

Desta maneira, pudénios percorrer apenas 1. 612 metros; 
nova cachoeira nos fez parar e nos obrigou a reeionhecer e 
abrir mais um varadouro, do comprimento de 910 metros . 

Preparado este -serviço e emquanto os canoeiros t rans
portavam as cargas da part.e superior para a inferior da ca
choeira, onde estabelecemos o nosso 12° acampamento, tomei 
a mínha espingarda e internei-me na mata, á procura de caça 
e de castanhas toyary. Como de costume, fiz-me acompanhar 
de um dos meus cães. · 

Segui, a principio, na direcção do poen.te, subindo um 
morro eristente por detrás do acampamento; volvi depois para 
o Norte, attingi de novo a margem do rio e fui acompa
nhando o curso deste, para baixo. Andados, assim, 1. 500 
n1et.ros, cheguei ao ponto em que as aguas se, repartem e+i;tre 

' o leitQ principal e u'm pequeno canal, dando lugar á formação 
de uma ilha de tamanho regular. 

Estava eu do la.do do canal e ia o perlongando, quando 
óuvi: pouco adiante de mim, os sons caracter isticos da voz do 
coatá, o maior dos macacos das :ilorestas de Matto Grosso e da 
Amazonia. Era uma boa caça; 'convinha abatel-a. Com mil 
cuidados para a não espantar, agachado entre as moitas de 
verdura. eu avamçava na direcção dos sons, perscrutando a ra
maria do arvoredo. De repente, o·. meu' ·cão, o Lobo, que me 
havia tomado a dianteira, enche .a solidão de estridentes ga
nidos de dôr. Era evidente que acabava de ser atacado e fe
ri®; com certeza por al_guma onça ou queixada~ pensei. Mas. 
logo em seguida, levantaram-'se outras vozes, muito minhas 
conhecidas: eram ,as exclamações .curta,s, energicas e repetidas 
em côro, com certa cadencia, d'Os selvicolas,. quando, iniciada 
a luta, começam a car·regar oontra -0 inimigo. O Lobo já vi. 
nha correndo para o meu lado; os indios perseguiam-no e, 
pela segunda vez, flecharam-no. O meu primeiro movimento 
foi soccorrer o cão; descarreguei um dos canos da minha es
pingarda. E sperei alguns instantes e, como me parecesse que 
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a perseguição continuava, pois só ouvia as vozes, sem vêr os 
in1dios f iz o outro disparo. 

' di Depois, refleeiti que seTia imprudencia teimar em ac~ r 
.ao animal; não o poderia fazer sem me expôr a ser visto 
pelos selvicola:s,, e isso talvez désse lugar a alguma luta en
tre mim e elles. Resolvi, pois, voltar para o acampamento; 
mas antes de lá chegar já estava arrependido de ter aban-

' ' -Oonado o meu pobre L obo e tambem de não haver tentad0 
aproximar-me dos indios. 

/No acampamento, esperava-me uma noticia má : ao pro
·ceder-se á varação, por agua, da Aripuanã, nome da canô·a 
<que haviamos lançado ao rio dois dias antes, o cabo, que ser
via paxa a .sustentar e dirigir na coTrenteza, arrebentara e 
ella havia desapparecid·o no torvelino das aguas. 

O que mais me preoccupava, porém, eram os indios e 
-0 meu pobre cão, ferido e abandonado. Narrei ao Sr. Roo
sevelt e aos demais companheiros o que se havia passado, e 
.-convidei o Tenente Lyra e o Si;.. Kennit para voltarmos 
áquelie lugar, levando machados e conta·s; se não encontras
sémos os selvicolas deixariamos esses brindes em lugar facil 

' . 
de serem descobertos, reve1ando a int.enção de quem os havia 
-deixado. 

Seguimos, pois, e comnosco foi o pareci Antonio, que 
fazia parte da columna expedicionaria. Chegámos sem dif
ficuldade ao lugar em que os indios tinham estado ; era á 
beira do canal ·a que já me referi. A.Ili encontrámos uma 
vara, em cuja. ponta estava amarrado um baquité, ou pe
·queno balaio, cheio de intestinos de caça. I sso era, evidente
mente um instrumento de pesca e o modo de servir-se delle 
devia consistir em mergulhar na agua o baquité, para at
trahir e ajuntar os peixes; estes vi1'1am acompanhando a 
·isca, quando o operador erguesse, com movimento brando, a 
vara, até poderem ser vistos1 por .outro pescador, armado de 
arco e flechas; com estas elles ·seriam feridos e depois facil-
mente apanhados. 

Procurámos outros vestígios, mas só vimos os rastos dos 
fugitivos, que reguiam na direcção de um igapó existente 
-pouco adiante; nós, porém, não o transpuzemos e voltámos 
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ao ~ugar da pescaria, onde deixámos os nossos brindeE, a<> 
lado daquella vara. 

Guiados pelas manchas de sangue do Lobo, fomos en
contral-o sem vida, cahido no caminho do acampamento, a 
uns 300 metros de distancia do ponto em que foi atacado. 
Duas flechas o haviam attingido; uma ·atravessara:-lhe o esto
mago, abaixo do coração; a outra rasgara-lhe os musculos da 
perna direita. Da primeira, ene-0ntrám-0s a ponta, um ped~~º' 
de taquara em fórma de lança, farpada, e por ella ver1f 1-

cámos não pertencerem estes indio·s á nação Nhambiquara. 
Assim vimos confirmada a · suppos~ção suggerida ;pela arvore 
cortada a machado ·de pedra, de ser o rio .da Duvida, a partir· 

· de certa altura, habitada por nova tribu de indios, a res- , 
peito dos quaes não possuiamos nenhuma informação. 

Regressámos ao acampamento. O naufragio da Aripuanã 
deixava-nos em sérios embaraços. No lugar não havia ma
deira que se prestasse para construcção de nova canôa, e as 
quatro que ainda restavam eram insufficientes para o trans
porte ~o pessoal e cargas da expedição. O alvitre de se fazer 
uma jangada foi lembrad-0 e regeitado. Por fim, adoptámos 
o de carregar o material na flotilha, na qual embarcariam, 
além dos homens estrictamente necessarios para o serviço da' 
navegação, o Sr. Roosevelt e o Dr. Cajazeira. Nós outros, 
em numero de 13 pessoas, /seguiríamos por terra, margeando 
o ·rio, e durante a viagem tomariamos as precauções neces
sarias para evitar que as duas part'es da éxpedição se afastas
sem muito uma da outra. Assim avançariam os at·é encontrar· 
madeira que ·servisse para nos dar as canôaa de que preci
savamos. 

. Comquanto o Sr. Roosevelt não concordasse inteiramente
com este plano, que lhe parecia arriscado emquanto estives:.. 
semos na zona dos indios desconhecidos, foi assim que mar:... 
chámos no dia 17, tendo antes jungido as duas canôas que 
ainda navegavam isoladas (a do levan~amento e ·a do Sr. 
Roosevelt), de modo a formarem uma balsa, analoga á que 
as .outras duas já formavam. 

"·N1a viagem, encontrámos uma primeiTa ·cac;hoeira, ex
tensa, de 312 metros, que mereceu o nome de "Bôa Passa-
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gem'', e em seguida outra, a das "Sete Ilhas", que exigiu 
um varadouro de 408 metros. 

Logo abaixo desta, encontrámos, pela margem esquerda,. 
um rio, com a largura de 21 metros, correndo com a velo
cidade média de sessenta centimet ros por segundo e descar
regando suas aguas por uma foz, cuja secção transversal deu 
l:I. área de S39 . 7 60 centimetros quadrados; o volu1ne f orne . 
c.iJ01 por ~egundo, correspondia a 20. 385 litros. 

Dei a este rio o nome de "Kermit", em consideração á 
pessoa do Sr. Roosevelt. O levantamento accusou 6. 460 ll,le· 
'' ' 
tros, em relação ao acampamento anterio·r e, portanto, 123.230' 
·a contar da estaca zer-0, na ponte da Linha Telegraphi-ca. 

Até este ponto, era ain;da possivel transigir-se com as 
do.vidas existentes n-0 espirito do .Sr. Roo.sevelt e de alguns 
outros expedicionarios, a respeito da importancia do rio que 
vinhamos explorando ·desde o dia 27 <le Fevereiro. Mas 
agora, já não havia motivo nenhum par·a subsistirem as he
sitações, que por tanto tempo haviam trazido suspensos os jul
gamentos e divididas as opiniões-visto como todas ellas nas
ciam da hypothese, que estavamos vendo não se poder verific·ar, 
de ser o Duvida um simples affluente do Gy-Paraná. E o que

1 

de m-0do peremptorio7 excluia essa hypothese, era o f aeto do 
rio não possuir tributario tão consideravel como esse que aca
bava.mos de descobrir; o Gy era he1n conhecido, e todos nqs
àa Commissão das Linhas Telegraphicas sabíamos ·que e.lle 
não tinha, pela margem direita, nenhu,m contribuinte -compa
ravel em grandeza e volume dagua ao que iamos sulcand:o. 

Estava assim reconhecido que o Duvi<la era o collector 
principal de uma grande bacia hydrographica; para mim, 
desde algum tempo era certo q~e elle corria directamente 
para o ~ladeira; m·as, a~nda que fo s&e para o Tapajoz ou 
para o Amazonas, em nada isso poderia affectar a sua im-
portancia, rebaixando-a ao nível da de qualquer tributario· 
de segunda ordem . 

Achava-se, pO'is, satisfeita a condição de que dependia 
CI cumprimento da resoluçã-0 de nosso governo, a m:im com· 
municada pelo Sr. Ministro do Exterior, de perpetuar na 
c~arta i:Io Brasil a memoria da viagem de descobrimentos geo-
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graphicos do Sr. Roosevelt, mediante a aidopção do seu no
me para deS.ignar o rio explorado. Consequentement.e na 
manhã do ~ia ~8, an,tes die partirmos do n,osso 13° ac;mpa· 
mento, pubhque1 uma Oroem do Dia, scientificando á Com
missão Brasileira e oommunicando á Americana que da
quella data em diant€, se chamaria "Roosevelt" o ri~ que 
.até então, e desde 1909, denomina vamos "Duvida". Esse 
acto, com que démos execução á vontade do governo da 
nossa P atria, de prestar mais uma homenagem aos E stados 
Uni? os da America do Norte, na pe,ssoa do seu ex-presidente: 
realizou-se com toda a solemnidade convinhavel ao lugar & ás 
condições em que nos encontra vamos. Na mesma occasião in-

' augurámos na foz do tributario recem·descobreto um marco de 
madeira com a inscripção "Rio Kermit", além das relativas á 
kilometragem, numero de ordem do acampamento, iniciaes ~I~ 

-exp~diçã-0, e os valores das coordenadas geographicas, que 
achamos ser)! para lat. Austral 11°27'20" e pal'a long. a O. do 
Rio 17° 17' 2". 

Depois desta ceremonia, reencetámos a nossa marcha di
vididos ainda em duas turmas, uma pelo rio com as duas' bal· 
sas, e a outra por terra. 

~ sólo, que desde a cachoeira da "Bôa Passagem" se 
nos vmha ap~esentando .formado sobre rocha àüibase, passou 
a ~er de granito, a partir da foz do "Kermit". A principio, 
f 01 esse o assumpto que mais prendeu a nossa -attenção; vinha· 
mos, como de costume, apanhando amostras de pedras, desti
nadas a serem post.eriormente examinadas e classificadas pelo 
Dr. Euzebio Paulo de Oliveira, geologo da Commissão Brasi
leira. Mas, pouco <lepois, começ.amos a encontrar vestigios re
a1nt.es dos índios. Primeiro, foi um tapiri, feito segundo o typo 
uaado pelos U rumis e PaU'atês, tribus do Gy-Paraná · depois 
f 

. . ' ' 
01 um cOnJUnto ·de tres ranchos, pequenos e baixos, de f Ó'rma 

'8.b·~U'lada, inteiramente cobert'Os e fechados por folhas de pal
meira. Oada um delles possuia uma só abertura, ou porta muito 
pequena, que se disfarça;v.a por baixo das folhas da coberta 
deixadas propositalmente pendent.es sobre ella. Como era ~ 
es~rar de tal modo de construcção, no interior das palhoças 
remava. densa obscuridade. O mais interessante, porém, era 

, 
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() dispositivo do conjunto: dos tres ranchos, doi,s estavam col
locados parallelamente entre si e eSüalonados; o terceiro corria 
perpendicularmente a esses, apoiando-se lateralmente na ex
tremidade de um e abi0ando o outro, quasi no começo da sua 
pnrede interna. Desta maneira, si elles fossem atacados pü-r 
certos lados, um, pelo menos, ficaria coberto pelos outros dois, 
e, assim, invisivel aos assaltantes, poderia servir para refui-o 
da.s mulheres e crianças. 

Do exame de todas estas cousas, porém, o que mais me in
teressava, era a indicação de se acharem os índios do rio Roo
sevelt relacionados com as tribus do Gy-P.araná, porque isso 
me fa,cilitaria, de futuro, o t:rabalho de os attingir, pacificar 
e pr·oteger. 

Continuámos a marcha e, depois de percorridos 5. 280 
metros, a contar da foz do Kermit, encontrámos segundo rio, 
que entra no Roosevelt, do lado direito, por uma c·achoeira de 
do1s metro-s de altu~a e trinta de largura. Não pudémos 
fazer, deste novo tributaria, mais do que um pequeno reconhe
cimento, a.o longo da sua margem esquerda, por ser de toda a 
necessida·de attendermos ao desejo do chefe da Commissão 
Americana. relativo á aoceleração da nossa viagem. No em
tanto, vendo-o descer de Sudeste, na direcção de No roeste, 
presumimos que corresponda á cabeceira por nós designada 
no chapadão, com o nome de "Marciano Avila". 

Descemos ainda ao longo do rio Roosevelt mais 3 . 060 me
tros., ao fim dos quaes noVia cachoeira exigiu o transporte das 
cargas por um varadouro da extensão de 640 metros. Resol
vemos installar nesse lugar o nosso 14° acampamento, que re
cebeu o nome de "Duas Canôas", por termos descoberto dU'as 
araputangas de bom porte para nos fornecerem as embarcações 
de que necessitavamos. 

Iniciada a construcção no dia 19, já na ·~arde de 21 lança· 
vamos á agua as novas canôas "Esbelta" e "Chanfrada", que 1 r 
nos permittiram retomar os nossos trabalhos de reconhecimento 
na manhã seguinte. O levantamento topographico por estações 
fixas, empregando-se, oomo dantes, -0 telemetro Fleuriais, foi 
tambem i·e-stabeleoido. 

1 
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Assim percorremos· 9. 970 metros, transpondo primeiro, 
com pequeno trabalho, uma cachoeira formada pelo aflora
mento do porphyro quartzoso, e chegando depois a outr.a; muito 
mais important.e, de dois paredões de diabase, que pre.cisava 
ser contornada por um varad-0u'l'o de 850 metros. A esta ultima 
démos o nome de "Caclioeira da Felicid.ade"; e ·ahi estabeléce
mos o nosso 15° acampamento. 

Armadas •as barracas, pediu-me o Sr. Roosevelt uma con
ferencia, para expôr o seu pensamento sobre o modo por que 
deveriam os conduzir os trabalhos da expediÇão. li. sua opinião 

1 

era .que os chefes de emprehendimentos de certa importanci-a 
nã<> se deviam occupar oom os detalhes da obra a realizar, mas 
sóment.e eom 'ª determinação dos pontos principaes e na me
dida neeessaria para carcterizal-a em seus traços geraes, 
abrindo e desbravando o caminho para os operadores especiaes, 
que não tard•ariam a vir preencher os claros corre-spondentes 
áquelles· detalhes. .I sto posto, elle opinava pela conveniencia 
de ser retomado o lev·antamento expedito . Respondi que ali es
tavamos para o acompanhar e guiar na travessia do sertão e 
que, portanto, executariamos os serviços de accordo com os seU's 
desejos; empregaríamos os maiores esforços para lhe dar a 
satisfação de vêr reduzido ao mínimo possivel o tempo que 
ainda tinha de gastar nesta expedição. 

Por tal motiV!o, o levantamento topogr1,tphico proseguio 
sem p-0dermos retirar todo o proveito dos recursos technicos de 
que dispunham'Os e com -0s quaes vinhamos realizando um tra
balho bastante exacto e rigoroso. 

Da 0qach-0eiTa da Felicidade) pacrtimos, á:s 7 horas da ma
nhã de 23. :Mas, logo adiante. tivemos de suspender a marcha, 
porque o rio enveredava encachoeirado por uma garganta aberta 
num oontraf orte de quartzito, que passa da margem esquerda 
para a direita, na direcção de Sudest.e para Nordeste. Por 
t<>da a parte se viam grandes blooos de pedra atirados uns so
bre outros, pela força rompente da corrent.eza; e si isso dava 
ao lugar um aspecto bastante pittoresco, em oompensiação 
augmentava a difficuldade de se descobrir o canal po~\ onde as 
canôas descarregadas pudessem ser varadas. 
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O primeiro reconhecimento, conduzido pela margem es
.querda, não deu outro resultado sinão o de encontrarmos novos 
vestígios de índios. PaE1sámos, pois, para o lado direito, e ahi 
enoontrámos o canal conveniente. As c·argas foram transporta
das por terra, com um percurso de 1. 096 metros, e o tra.balho 
só terminou á tarde, quasi ás 4 horas. 

Ainda assim, proseguimos a viagem; passámos por um pe
nedo <le diabase, da-altura de dois metros sobre o nivel do rio, 
e fomos estabelecer o nosso 16° acampamento num ponto de 
(\nde se ouvia o rumor surdo ·das aguas, correndo entre pedras. 

' Nesse dia, e.m que trabalhámos desde .as 7 horas da ma-: 
nhã até depois das 5, não conseguimos avançar mais do que 
12.600 metros; si não fossem os obstaciulos, poderíamos ter fei
to mais de 38 kilometros, •SÓ em 8 horas, pois que () levanta
mento marchava á razão de 81 metros po~ segundo. 

Ao amanhecer de 24, depois de termos perseguido, sem 
resultado, uma anta que nos apparecera no rio (o que deu lugar 
a denominarmos o 16° acampamentÓ de "Anta Perdida"), em
barcámos nas ~anôas e fomos reconhecer a cachoeira que se 
annunciav_a pelo fragor da .sua quéda. Decorridos 33 minutos, ti
nhamol-a alcançado e começámos a explorai-a do lado direito, 
por terra. Andámos, ao longo de seu curso, mais de um kilo
metro, no fim <lo. qual existe enorme enseada de cerca de 400 
metros de comprimento; acabámos, porém, convencendo-nos de 
que por alli seria impossível descer .as canôas, visto cpmo a:s 
aguas correm impetuosas sobre leito de diaba.se, cortado de es
paço a espaço em degráus, que formam um.a .série de salt-Os. 

Passámos para a outra margem, eu, o tenente Lyra, o Sr. 
Kermit e o canoeiro Antonio Correia·, afim de vermos se por 
ahi seriamos mais felizes. Pouco havíamos avançado no novo 
reconhecimento, quando fomos surprehendidos pela vista de 
outro rio, que entrava no Roosevelt com a largura de 40 me
tros e volume maior do que o de todos os tributarios anterior
mente assignalados. Comquanto não p~dessemos levar mais 
a<liante a nossa exploração, démos-nos por satisfeitos com o 
nosso trabalho, porque descobrimos um canal por onde pode
riamos fazer passar as canôas menores; as outras seriam 
arrastadas por terra. 

\ 
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No cmtanto, não me quiz afastar do rio recem-desco .. 
berto antes de ter acertado com o nome que mais conviria ad
optar para designal-o_,. levando em consideração a grandeza das 
suas aguas, o tom poetioo e enQantador das suas margens e da 
sua barra, e ainda a riqueza das suais terras ·de lavoura, mui
tíssimo apropriadas á cultura da canna de assucar, do café e de 
todos os cereaes. .Ao lado de algumas arvores de castanha e de 
numerosíssimos exemplares da hevea brasiliense, víamos as 
palmeiras uacurys, os cipós dagua e muitas outras especies ve
getaes, que attestam a excellencia do sólo onde nascem e flo
resoom. 

Este era, inquestionalmente, de todos os descobrimentos 
geographicos que vínhamos realizando desde 27 de Fevereiro, 
o mais notavel e o mais importante; e pois que pertencia ao 
territorio ·ae J\íatt,o· Grosso, ,só o nome de um personagem credor 
da gratidão inatto-grossense, pelo ·amor e dedicação com que 
houivesse servido á sua gente e á sua terra, mereceria, ser lem
brado, para receber a homenagem de ficar nelle mem-0rado. 
Nestas condições, quem não se recordaria logo da figura emi
nlentemente .sympathica a t·odos b.rasfileiras e1 cara 3-10 co
ração d.01s filhos de :Matto Grosso, do soldado que lhes .deu o
esforço do seu braço, no tranze dolorosissimo da invuão para
guaya, do engenheiro que prestou o concurso de sua technica 
no estudo <la região dos panta.naes dos rios Negro, T:a:bouco e
Aquidauana; e1 <li01 escriptor .que melhor s·oube evocar as fu
gazes grandezas do recente. passado de Villa Bella, e pintar, 
realçando-ias carinhosamente, as bellezas e grandiosidades da
quellas terras e daquelles céos em quie: viu, re-colheu e amoro-
samente cultivou a· flôr suavis,sima da alma sertaneja, des-

~ 

abrochando e expandindo...1se nos encant1os da Innocencia? 
Eu não podia, pois hesitar: fiz lavrar uma arvore, pujante 
d'e seiva e de vida, e em seu cerne duradouro inscrevemos as 
palavras : 

Rro TAUNAYf DEFRONTE DA CACHOEIRA DO MESMO NOME 

Ho·MEN AGEM DA ExPEDIÇÃo RoosEVELT-RoNDON 

A 156.280 METROS D01 PASSO DA LINHA TELEGRAPHICA 

24 DE lfARÇO DE 1914 
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Para attendermos ás já conhecidas solicítações de accele
ramento da nossa màrcha, deixámos de proceder ás medições J 
necessarias para se ter o conl:iecimento dos diversos dados te- · 
chnicos relativos á inteira definição do Taunay. 

O transpoTte das cargas para -0 17° acampamento, aberto 
~ jusante da . C!achoeira, terminoui no mesmo dia; ma-s a va
raçã-0 d.as canôas exigiu osf orço·s que duraram até as duas horas 
da tarde de 25. Recomeçámos, logo depois, a <lescer o rio; mas 
não conseguimos peT-00rrer mais do que 1.110 metros. Agora, 
era uma afloraçãiOI de granito que se oppunha á nossa passa
gem, por uma extensão superior a mil metros. 

Tão repetidos obstaculos, si não conseguiam vencer a 
resistencia e o vigôr doo nossos admiraveis canoeiros, iam 
já esgotando a paciencia dos membros da Commissão Ame
ricana. Oompletavamjse 27 dias de navegaç_ã.o e no emtanto 
não havi1a.mos avanç~do mais do que 157. 410 metros, corres
pondentes a um percurso diario inferior a 6 kilometros. Tal 
velocidade seria realmente irrisoria, ei não fosse, antes disso, 
attesta·do eloquentíssimo da enormidade <los trabalhos que nos 
eetaviam cUJstando os constantes empeços creados pelas cachooi
ra·s. Comtudo, a. não 1seT a c;ontrariedade resultante da de
m'Ora, o mais nos ia correndo favoravelmente. O estado sani
tario da Expedição ena bom e a quantidade <le viveres ainda 
existente bastava para nos garantir a terminação da viagem 
sem excassez de alimentação. 

Si não fossem ias condições especialíssimas desta Expe
dição, taes obstaculos constituiriam para n6s bôas oooasiões 
de extendermos mais demoradamente as no~as explorações 
para o interior da:s ternas, que devéras nos vinham interessando 
pela exuberancia da sua f ormid.avel vegetação. A seringueira 
tornava-se cada vez mais profusa e de melhor qualidade. As 
ma<Leira.B de lei ·apresentavam-se numerosas e variadissimas. 
Percorrendo as margens da nova cachoeira, iamos assigna:lan
do exemplares de aroeira, piuva, angico, peróba, cédro, la
rangeira silvestre, cajueiro e muitas outras especies igualmente 
preciosas, as qruaes formam floresta tão alta; e espessa que o 
rio toma uma feição carregada e ,sombria. Vimos tambem al
guns vestígios dos indios, mas não recentes. 

\ 
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No dia seguinte, dividi os nossos homens em duas turmas; 
uma, dirigida pelo Tenente Lyra, encarregou-se de varar as 
canôa-s pelos canaes e outra transportou as caTgas para o 19º 
acampamento, estabelecido na barra de um pequeno corrego 
que entra pela margem direita do Roosevelt. Estes trabalhos 
occuparam-nos o dia inteiro. 

A' cachoeira démos, a principio, o nome de Tocary, por 
causa de uma arvore dessas, que nos forneceu grande quanti
dade de castanhas. Mais tarde,' porém, passámos a denominal-a 
"Das In:scripções", visto ter sido descoberto pelo Sr. Oherrie , 
um lagedo com figuras ge'Ometricas, waturalmente gravadas 
pelos indigena.s d.a região. Infelízmente o natUJralista ameri
cano não poude photO'graphar os interessantes documentos eth
nographicos e nem mesmo copiou os seus desenhos. No em
tanto, disse-nos .que elles consistiam em uma série de tres con
juntos de circulos concentricos, ca:da um constituido por qua
tro linha.s, estando nelles assignalad.a a posiçã·o do centro com
mum. Abaixo dessa primeira -série de figuras, existiam ou
tra·s tres, aada qual f ormadia de cinco M, encaix.ados uns nos 
outros d& modo a conservarem-se parallelas as suas pernas. O 
quadro era encima.do por ucrn trago, que corr~a da direita para 
a esquerda da lage, a principio rectilineo, em .seguida cur
vando-se para cima, e afinal tornando a descer, para acabar 
prolongando do 1outro lado a -direcção inicial. Na parte, cul-
' minante des~ traço, estavam gravadqs t~e.s circulozinhos, cada 
um com o centro bem visivel. Outros desenhos, existentes na 
f aoe da lage voltada para a co-rrenteza do rio, não O:S poude o 
.Sr. Cherrie ver distinctamente. 

Desse acampamento partimos JÍ.a.' manhã de 27, descendo 
mais 5. 425 metros, cercados ainda pelas montanhas que nos 
vinham acompanhando desde a cachoeira de quartzito . Por 
dua·s vezes nos vimos obrigados a descarrega-r as embarcações. 
para podermos atravessar a.s oorrentezas e numa dellas quasi 
perdemos as canôas de uma das balsas, que virou. 

Installámos o nosso 20° acampamento .debaixo de enor
me aguaceiro, e dahi segruimos na manhã seguinte, fazendo o 
insignificante percurso de 1. 550 metros. Dispensando-me de 
maior referencia a tres corredeira·s, que nos deram os traba-
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/ lhos do costume, direi que, pouco antes, haviamos encontrado~ 
pela margem esquerda, um riacho, a que dei o nome do natu-
1·alista americano Oherrie, e qne o lugar -da parada foi ao la
do <le uma grande cachoeira. 

Considerada iem. conjuncto, ella ·sujeitava o leito do rio 
a um desnivelamento total de 33 metros; mas, em detalhe, 
reconhecia-se ser constitui.da por seis degrá·os suooossivos, cujas 
alturas iam rapidamente augmentiando do quarto para o. sexto, 
onde ais agu~s acabam dando um salto de dez metros. De ambos 
os lados dos 'tres ultimos degiráos, e1•guiam-$e grandes penhas
cos, eomo testemunha-a de ter sido ali o pont·o em que a mon
tanha se deixou romper pelo impeto da correnteza, ·quando 
esta ainda procurav~ passagem através da sua massa compacta 
e ininterrupta. · Depois da ultima quéda, o rio continua em 
Leito profundo e estreito, encaixado entre montanhas, correndo 
velozmente, e só no fim de dois estirões, retoma o seu aspecto 
habitual . 

Quanto á natureza da rocha predominante, pareceu-me. 
no moIIllôllto que se tratava de uma formação calcarea; por 
esse motivo, dei ao lugar a designação de "Üa'Choeira da Pe
dra de Cal". :Mais tarde, porém, o geologo Dr. Eusebio de. Oli
veira constatou, pelas amostras que lhe fornieci, haver engano 
naquella classificação e que o mineral ali existente é o chamado 
Hornfels" no qual, o . .calcio só se maµifesta por leve.s traçós. 
Deixo consigIJada . a· recti·ficação na esperança de qne sirva 
para evitar possiveis equívocos, suggeridos por aquella desi
gnação . 

O e1nbaraço creado por esta cachoeira ao proseguimento 
de nOS$a marcha era muitissimo serio; não o venceriamos 
sinão ao cabo de enormes esforços, empregados durante alguns 
dias. Precisa vamos. abrir um caminho por cima do morro da 
margem esquerda, demandando o primeiro ponto navega,el 
na parte inferior do rio e por elle deveriamos fazer o trans
porte de todos os volumes e cargas da expedição. Quanto ás 
~anôas, íamos tentar passal-as pelos canaes menos perigosos, 
guiando-a.s e sustentando-a·s por meio de cabos; nos trechos 
em qué essa manobra fosse absolut1a1nente. impraticavel, nós 

\ 

\ 
\ 
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as arrastariamos no secco, até podermos recollocal-as, adiante, 
em condições analo~s ás precedentes. Admittiamos a possi
bilidade das cinco embarcações menoreis não resistirem a.'Os 
embates a que teriam de ser submettidas; e caso as pe·rdesse
mos, seria forçoso entregarmo-nos á construcção das que as 
deveriam substituir. 

Na manhã de 29 dividimo-nos em tres turmas: a primeira, 
com 'O Sr. Roosevelt, Cherrie e Dr. Cajazeira, ficou no acam
pamento (o 21°) ; ~ ,segunda, dirigida pelo Tenente Lyra e 
Sr. Kermit, enca,rregou-se do trabalho de descer as canôaB; 
e a outra ·acompanhou-me, para o reconhecimento do caminho 
terrestre. 

Segui no rumo de N. NO, oortando pequenos espigões que 
se lançam para o rio; atravessei o valle de uma cabeceira 
de pouca importancia e em seguida comecei a subiT pela en
costa do m'Onte . Chegando ao alto, ás 10 honas e meia, veri
fiquei que o barometro accusava a pressão de 742 112 milli
metros, correspondente á altura de 104 metros em relação ao 
nivel do 21° acampamento. Por ~sta avaliação, Ô cume do 
morro, onde nos acha vamos e o Salto N avaitê, distante dalli 
mais de cem kilometro.s, estavam .situados por tal f órmia, que 
a' recta imaginaria traçada. de uma para o outro seria hori
zontal; portanto, iao longo de todo o percurso feito desde 
aquelle Salto até a foz do ribeirão Cherrie, haviam-Os descido, 
de cachoeira em cachoeira, tanto como desceríamos em poucos 
minutos do alto deste morro ao nosso 21° acampamento. 

Desejoso de vêr 'O panonam.a que sê podia descortinar 
deste alto, mandei derruhar algumas arvores do lado do N ortP-, 

• 
no lugar em que a enco·sta desce abruptamente, formando des-
penhadeiro. Terminada a derrubada, poderam as nossas vistas 
alongar-se até o longínquo horizonte abrangendo bellissimo ' . 
quadro em que se destacava o dorso escuro da serra e embai. 
xo, colea:i:ido entre montanhas, até desapparecer por de. 
trás dellas, na direcção do Norte, o rio que vinhamos desco
brindo .com tantas fadigas e que agora se nos afigurava redu
zido ás insignificantes proporções de pequeno ribeiro. 

Proseguindo no serviço de abertura do · caminho, alcançá· 
mos, ás 2 hora· e mei~ a margem do rio, abaixo do ultimo salto 
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da cachoeira, onde deveriamos estabelecer o nosso 22° acampa-
mento, distante 2. 250 metrois do .anterior. ~ 

Por esse <iaminho fizeram os nossos valentes caboclos o 
transporte de toda a bagagem da expedição, trabalhando, para 
isso durante os dias 30 e 31; no ultimo esta'Vlamos installados ' ' 

. no novo acampamento . 
A descida das canôas exigiu tempo e esforços mais atu

rados. No primeiro dia, apesar do Tenente Lyra e do Sr. 
Kermit haverem prolongado os trabalhos até as 6 horas da 
tarde, só conseguiram vencer os tres primeiros saltos com uma 
canôa, e dois com outra. No dia immediato, empregando in
gentes esforços, fizeram descer, não só ess1as, como tam·bem maia 
duas, até o nivel supeTior da ultima quéda, que era forçoso 
continuar por terra. Ainda foi neoossariü empregar o dia 31 em 
descer os cinco primeiros degráos com a canôa maior; mas 
perdeu-se uma, ficando a flotilha reduzida a cinco embarca
ções. Finalmente, das 2 horas ás 5 da tar·de de primeiro de 
Abril, foram ellas chegando, successivamente, ao porto do .22° 
a.campamento, trazidas de arrastão pelos expedicionarios. 

E ste penosissimo trabal;ho de quatro dias causou bastante 
soffrimento aos nossos homens. Só rum delles, o .canoeiro Luiz 
Correia, conservou o mesmo vigor e a mesma alegria de 
sempre; tambem um outro;< c.hamado :Macario, se distinguio 
pela sua capacidade de resistencia á fadiga; os demais, porém, 
sem exceptuar o excellente piloto Antonio Correia, fraque·a
ram, não de animo, mas ide força physica, que se esgotou. 

Emquanto .se esperava o termo desta custosa t ravessia, 
entregavam.·se os outros membros da expedição ás suas occupa-

. çõos habituaes. O Sr. Roosevelt repartia -0 tempo· entre 
a leitura e a redacção dos seus escriptos, e o naturalista Cherrie 

·augmentava ias su-as collecções <>rnithologica_.s, pela acquisição 
diaria de novos exemplares. Houve mesmo um delles que des· 
pertou grande attenção ao scientista, por lhe parecer que se 
tratava de. uma variedade ainda desconhecida e não classi- f 
ficada. 

Tambem eu tive, num desses dias, o meu motivo de · sur
presa. Está claro que não era cousa de molde a farer engros· 
sar o cabedal enorme dos conhecimentos compila.dos nos tra-
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tados da Historia Natural, mas sim uma bem modesta 
observação, relativa ao primeiro representante da grande 
familia dos urubús, que se d€ixava avistar nas florestas deste 
rio. O individuo que me proporcionou occasião 'de registrar 
esta nota, não pertencia á especie desse& que se alimentam de 
oarniças infectas; era mais nobre, dos que sabem caçar e se 
prezam tanto que até usam sobrenome, pois se chama.ui. U rubú
~fathias. 

Aliás, toda a região de caehoeiras que vinhamos atra
vessando, a partir de N avaitê, se nos apresentou despovoada 
<'le caças. E' possivel que isso resultasse de, nesta época do anno, 
estarem as aves e os qua.drupedes refugiad10's para ·O inte1·ior 
das terras altas. O certo é que rarament:e pude constatar a 
existencia de certas 1aves. Uma 011 outra vez ouvi piar o ma
cuco de cabeça ferruginosa; ma·s do macuco legitimo não con
segui perceber o menor signal. Ouvi, tambem ?aramente, o 
canto do urú e do miátiarê; nada, porém, accusou a presença 
do maui-ie-kierê . Quanto aos mamiferos, vimos o veado duas 
vezes: na cachoeira do Simplicio e na barra do Marciano Avila; 
a ant~ foi algumas vezes surprehendida ao atravessar o rio, 
mas í.!· caetetú e o queixada nunca os encontrámos. Dos quadru
manos, o mais encontradiço foi o barrigudo; em segundo lu
gar o coxiú, e, mais raro do que elles, o macaco prego. O coa
tá mostrou-se pouquissimas vezes e só n,uma occasião avistá
mos o macaco de cara branca e corpo ·qua$i claro. 

Ao ultimo dia dos t f abalhos a que me acabo de referir,. 
seguiu-se uma noite tempestuosa, durante a qual choveu tanto 
que os nossos toldos de lona abateram com o peso dagua e 
DS canôas ficaram ameaçadas de afundar. Apesar de, por 
isso, não terem os expedicionarios desfructado o repouso de 
que tanto necessitavam,, na manhã .seguinte 1·ecomeçámos a 
nossa via~m, com uma balsa e tres canôas soltas. 

O rio continuou a correr com impetuosa velocidade, en
caixado ent:e morros pedregosos, obrigando-nos a transportar 
as cargms por caminhos penosos, verdadeiros trilhos de cabras, 
a fim de possi·bili tar a desclda dias · canôas pelas corredeiras. 
Assim percorremos 2.850 metros, ao fim dos quaes acampámos, 
proximo a alto penhasco, através do qual as aguas haviam 
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aberto profundo canal de paredões quasi verticaes, como se 11 

rocha houvesse sid-0 lavrada por operarios canteiros. A expl•o
ração do caminho para contornar, pela esquerda, o enorm:; 
obstaculo creado por esse accidente, foi realizada no mesmo 
dia e teve de prolongar-se até alcançar, a mais de doos mj! 
e duzentos metros, a raiz de um penhasco, onde terminavam 
as cachoeiras. Foi esse o lugar escolhido para installarmos o 
nosso 24° acampamento, o qual esperavamos que seri1a conhe
cido como o da. "Queixada de Anta", visto termos encontrado 
alli um. maxillar do conhecido pachyderme brasileiro. Infe
lizmente, u111a · grande desgraça nos obrigou, poucas h;ora.s 
depois; a trocar essa ,denominação por outra. 

Na manhã d~ 3 começámos os nossos trabalhos : o Tenen'te. 
Lyra e o Sr. Kermit foram descer as canôas pela cachoeira, 
e eu fui abrir o caminho do vara·douro. E ste trabalho est:l:ra 
quasi terminado e já uma terceira turma, dirigida pelo Sargento 
Paixão, havia iniciado o transporte das cargas. quando o 
canoeiro Luiz Correia veiu avisar-me, ·de parte do Ten~nte 
Lyra, que o sol~ado J ulio, do 38° Batalhão de Infantaria, aca
bava de assassinar aquelle Sargento. Deixei os homens da 
minha turma continuando o serviço que esta vamos fazendo 

\ 

e acudi ao lugar da tristissima occorrencia. 

Fui e~contrar o corpo do meu inditoso camara~a cahid·o 
junto ·a uma grand'e arvore, pouco distante d-0 ponto em que 
estavam a-ccumulados os volumes dia expedição. Elle haviá . 
sido attingido na axilla direita, por bala de Winchester 44, 
que lhe causara morte immediata. 

Ditigi-me para -0 a~ampamento, onde se achavam o Sr. 
Roosevelt e o Dr. Cajazeira, que haviam tomado ias primeiraS' 
providencias, infelizmente infructiferãs, para soccorrer o fe
rido e prender o assa~ino. Este, depois de praticadO' o crime, 
havia corrido para o interior da mata, onde desapparecera, 
levando a arma. homicida. 

O criminoso era um individuo de organismo forte e sa
dio; nós o haviamo·s incluido na 'expedição, porque a essas 
qualidades verificadas pelo Dr. Cajaooi:t'a na inspecção medica, 
feita em Tapirapoan,. para a escolha do nosso pessoal, se 
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reunira ·a de ter elle manifestad-0 o ·desejo de nos acompa
nhar. Desgraçadamente,, tão favoraveis appaTencia·s só Eer

viam para esconder uma natureza moral das mais infelizes e 
que, para ,se revelar, nada mais esperava do que os obstaculos 
das primeiras cachoeiras. Mas, quando pudemos descobrir a:s 
suas más qualidades de caracter, a sua cobardia e completa in
aptidão para .secundar os contínuos esforços dos seus. c·ompa
nheiros de viiagem, já estavamos tão adiantados no rro, que 
impossível nos el'a desembaraçarmo-nos da sua presença e 
forçoso foi que n-0& resignassemos a •tel-o comnosc.o até o 
fim dos nossos trabalhos. No em tanto, nenhum de nós 
suspeitava que ter ilamos de lamentar ias consequencias de um 
aeto tão perverso como aquelle que acabou praticando, porque 
o traço mais accentuado da sua triste alma era a pusilanimi
dade, tanto para enfrentar os perigos, eomo para sustentar al
guma :acção seguid·a e energica. 

LN a expedição, ninguem contava c-0m o auxilio da sua 
força e muito menos da sua vontade. No em tanto, não nos 
era licito deixar de lhe dar alguma occillpação. Elle estava, 
pois, empregado no transpo1·te dos volumes e mais do que de 
costume, r equintava no desani1no e desleixo com que fazia o 
serviço. O sargento Paixão reprehendeu-o por isso. Elle, sem 
dizer uma palavra, foi 1ao acampamento, apoderou-se de um do.s 
quatro clavinotes da expedição, voltou 1ao lugar em que se 
achava o Sargento e, traiçoeiramente, praticou o assassinato. 

Já dissemos que o criminoso se refugiara na mata, le· 
vando comsigo iaquelle clavinote. Havia, ·pois, motivo para 
receiarm.O's que elle viesse a praticar novos crimes, e para isso 
impedir era forçoso seguir-lhe a pista, <lesarmal.o e, se fosse 
possível, prendel-.o. N este sentido, dei as necessarias ordens ao 
canoeiro ~tonio Correia e ao índio Antonio P1a.reci, os quaes, 
seguindo pelos rastos do fugitivo, não tàrdaram a descobrir 
a arma, ·abandonada ao primeiro embaraço que elle encontrou 
á rapidez da sua fuga por entre a cerrada vegetação da flo
Testa. Tranquilisados a esse respeito, desistimos do quasi im
praticavel proposito de perseguir o aissas.sin.ro, para aprisional-o, 
e voltámos todas as attenções para os funeraes do nosso pobre 
companheiro de tnabalho. 

..... 
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O Sargento P aixão, do 5° Batalhão de Engenharia, era 
'Um veterano <las eampanha.s travadas pela Co1n1nissão das 
Linhas Tielegiiaphica•s contra as asperezas do ser tão do pla
nalto dos P areeis . Havia commandado um posto militar por 
mim. installado no Juhina, para servir de ponto de apoio á 
marcha das nossas tropas que se internavam para além do Ju
ruena, em demanda da serra do N ort.e. Ahi, teve elle a feliz op
portun.i:d·arde de receber, em 1911, a: primeira visita amistosa dos 
representantes do grupo de Nhambiqwaras do valle daquelle 
Tio, e soube c.onduzir-se tão bem nessa occasião que, dentro de 
peuco tempo, conseguiu c(,}nquistar a confia11ça dos selvicola:::, 
.adquirindo grande prestigio sobre elles . Do posto do Juhin.a, 
passou Paixão a servir no acampamento geral da Construcção: 
·onde prestou relevantes serviços, que lhe mereceram a gra
duação de Sargento, porque no quadro effectivo occupava o 
lugar de cabo. Alguns annos atrás havia terminado o tempo 
da sua primeira praÇa n'as fileiras d·o Exercito e logo e111 se
·guida se reengajara; era nesta qualidade que elle eontinuava 
a prestar ao, 5° Bat~lhão de Engenharia, á Commissão das 
Linhas Telegraphicas e agora á Expedição Roosevelt-Rondon, 
<> concurs-0 do seu trabalho e da sua inexoodivel boa vontarle, 
~rvindo ·de exemplo aos seus camar adas, pelo espírito dic di~-

ciplina que iinprimia a todos ()S seus actos e sobretudo pela 
moralidade da sua vida de soldado e de homen1. 

A ~epultµra , foi aberta no mesmo lugar em que elle ~a

bin1, ao lado da estrada, com a cabecei ra para a montanha e 
-0s pé.s pana o rio. Depois, o Sr. R oosevelt, eu, e o Tfillente 
Lyra e o Dr. Caja21eira carregámos o corpo do nosso inditoso 
companheiro e depositám·ol-o no fundo do modesto jazigo, 
assignalado ~la cruz symbo1ica ·da sua c.rença religiosa. Con1-
·p}<;támos este·s piedosos deveres com as salvas do ful1eral mi
litar, nas quaes tamben1 tomou parte o Sr. Roosevelt, secua 
da<lo por mim, pelo Sr. Cherrie e dois soldados. 

Foi este doloroso acontec.iinent-o que nos fez adoptar 
nova derrominação para assignalar a serna e a cachoeira que 
tiveram o mau destino de lhe ~rvirem de causa indire0ta e dr 
theatro: amba·s recebol"am o nome diei Paixão, como ultima 
·hon1enagem por nós devida 'ªº companheiro, cuja dedienção á 

• 

' 

\ 
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causa commu1n, devotamento aos seus chefes e bondade para. 
com os seus co1npanheiros e subalteTnos, conquistou, não :5Ó a 
estima, mas ta1nbem a gratidão dos descobridores do r10· 

1-loosevelt. -
' 

Apesar dos trabalhos de mudanÇia do acampa111ento te-
rem proseguido com grande actividade, não foi p-0ssiYel te r
minal-os nessa d~a. Por isso, no extremo do varad-0uro, abaixo 
das cachoeiras, só pudémos armar um ligeiro bivaque, com 
parte das nossas bagagens. A's 5 horas e meia alli chega,·a o 
Sr. Roosevelt com muito e.sf orço e aff rontado do 0aminho, 
que subia a piquie a encosta de montanhas pedregosas; aquelle 
violento exerci.cio havia sido excessivo para o seu estado de 
saude e fazia-o sof frer horrivelmente. 

Na manhã seguinte, 4 de Abril, recomeçámos os exhaus
tivos trabalho.s da vespera, para terminar o transporte das car
gas e a passagem das canôas. 

•Pelas quatr·o horas da tarde, já esses trabalhos se acha
vam bastante adiantados, e era possível irmo.s jnstallar, fi
nalmente, o nosso, 24° acampamento. No inomento em que sa
hiamos do bivaque, o Sr. Roose.velt sentiu-se subitamente ata
cado de forte accesso febril, cuja te1nperatura subiu. logo a 
mais de 39 gráos centígrados. No caminho, fomos colhidos 
por pesad'O ·aguace·iro, que nos alagou e muito augmentou os 
soffrimento.s do nosso doente. O Dr. Cajazeira deu-lhe uma 
injecção de meio gra1nmo .de quinino e á noite fizemos-íhe 
quarto: o 1Sr. Kermit e o Dr. Cajazeira revezaram-se até as 
duas da madrugada e dessa hora em diante eu os substitui. 

Comqwanto •ao amanhecer do dia 5, o Sr.~ Roosevelt ac
cusasse melh-0ras, resolvi transferir o acampamento para outrO' 
lugaT que não tivesse o inconveniente da grande humidade deste 
em que passaramos a noite. Para Í8SO conseguir, transportei· 
me para a margem. direita que percorri, explorando7 a, nunta 
distancia de 1. 600 metros, até o ponto em que se nos deparou 
grande enseada, a qual dén1os o nome de "Boa Espe.rança", por 
verm·Os o rio dahi para baixo correr com o aspecto de não ter 
outros embaraços ia oppôr á nossa marcha. Não levei, porém, o 
acampamento para ahi, em attenção ao mau estado de saude 
do Sr. Ro-0sevelt; limitei-me a installal-o a 950 ·metros do 
ponto ·de onde queriamas sahir. 

' 
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Nesse dia terminaram os trabalhos de Yarar as cachooi
ras, nos quaes os nossos ca1toeiros, dirigidos· pelo Tenente Lyra 
e pelo Sr. Kermit, e ani111ados pelo exen1plo diei tenacidade 
que estes lhes davam, desenvolveran1 esf orço.s que pareciam ex
ceder a capacidade <le resistencia do organismo humano. O 
Sr. Roosevelt ficou maravühado diante daquella prova in
equivoea da excepcional energia physica e 1noral dos nossos 
officiaes e dos nossos homens e, falando com migo, fez esta 
c<;>nsi.deração: "Dizem que os brasilei•ros são indolentes ! Pois, 
meu ea~o Co:ricmel, um paiz que possue filhos como estes, teru 
assegurado um grande futuro e certamente realizará as maio
nes empresas do mundo,." 

Passámos a noite com relativo socego; a febre não se 
manifestou no Sr. R oosevelt, inas atacou o Sr. Kermit . 

oN a manhã do dia 6 partimos do. 25° acampa111ento, le
v.and~o as 1canôas ainda ·aliviadas de cargas para a enseada da 
Bôa Esperança, onde retomá1nos a navegação, que pro.se
guiu livremente por longos estirões do rio at-é se co1npletare1n · - ' 
28. ::125 metros. · 

N·a descida da ca.choeira do Paixã-0 havi1a1nos perdido 
uma canôa. Cóm a flotilha reduzida a quatro embarcações, 
não podiamos continuar a empregar, no levantamento topogra
phico, os pr·ocessos .anteTiores, e foi forçoso contentarmo-n<>s 
eom os elementos fornecidos pelas med·~das ·do tempo e da ve
Iocid'a:de m~dia, deduzida da,s avaliações fe:ita1s nos trecb-0s re· 
ctilineos do rio com -0 auxilio do telemetro. 

.o lugar a que chegá1noE e onde. installán1os o nosso 2 6() 
acampamento, a 201. 950 metros do passo da Linha Telegra· 
phica, era a foz. de um novo tributario que entra no Roosevelt 
pela margem rdireita, com o azimuth de 263 gráos E. S. E., 
vind:o quasi de Leste. A sua largura eTa de 95 metros e as 
suas aguas corriam COIQ. grande velocidade, sobre rocha de 
porphyro quartzoso. Na barra existem <luas ilhas; e o Roose
velt, depois de o receber, toma a largura de 120 n1etros e con
tinúa com o azimuth de 13 gráos N. O., que já trazia. 

A floresta, cuja constituição começara a rnodificar·se um 
pouco antes desse ponto, pelo apparecimento de palmeiras 
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U áuássú, torna-se aqui n1uito abundante tless.i ataléa, asso
ciada com a hevea brasiliense. Desde a cachoE:"ira da Pedra 
de Cal, porém, não mais avistámos a bertholétia excelsa; tal- ' 
vez exista para o interior das terras. 

Ao novo rio, assim d~scoberto na lat. austral de 10° 59' 
0",'3 e na long. ·O. do Rio de 17° 5' 54", dei o nome de "Ca.-' 
pitão Cardoso", modesta homenagem da gratidão e .da saudade 
que devo a um antigo e constante companheiro dos meus 
trabalhos ·de sertão, desde -Os tempos da construcção da Linha 
Telegraphica de ·Goy.az a Cuyabá até o dia de Janeiro de 
1914, em que elle tombou morto na est:ação de Barão de Mel
gaço, oude viera reorganizar e proseguir os serviços que 01 

tenentes Nicolau Bueno H·orta Barboz.a e Paulo Vasconcelloa 
tinham sido, ~ezes antes, forçados a suspender, para salvarem 
as suas vidas ameaçadas pelo impaludismo. Infelizmente ê 

meu velho e dedieado c-0mpanheiro de lutas não teve tempo de 
se defender contra -0 violentissimo ataque de um accesso· per
nicioso dessas febres; e ao fim de dois dias de doença, pela. 
priineira vez o seu braço descançou da longa ~aina de servir i 
causa publica e o seu grande coração deixou de amar a terra 
que lhe fôra berço e os amigo·s conquistados pela f orn1osur<:l do 
seu caracter varonil e bondoso . 

A possibilidade que as expedições de descobrimento de 
terras incultas nos dá de perpetuarmos nos novos accidentes 
geographicos a memoria de esforçados servid·ores. da uação, 
verda<leiros her-0es, não de uma façanha brilhante executada 
num instante ·de exaltação, na presenÇa de milhaTes de cspc
ctadores, mas sim de unia serie ininte·rrupta <le sacrificios e 
de privações inauditas e obscuras, não chega a ser um con
solo para quem a encontra e realiza; é uma sim pies mitiga
ção da dôr, que nos ficou, de sabermos estar perdido para a 
patTia um dos seus filhos, que a soube honrar e serT'ir; e p·ara 
a nossa amizade o objecto de uma affeição que se Yê frustrada 
na esperança de accrescentar novos dons aos dons j á recebi
dos, e se tem de resignar á Fatalidade de só se alimentar da 
rememoração do passado e ·das emoções da saudade. 

Quantas vezes desejariamos que o destino nos poupasoo 
esse doloroso dever de pedir1no.s a um canto do solo grandioso 
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de nossa Patria, que recolha e conserve a me1nori.a dos itos
sos companheiros de lutas, para a transmittir ás gerações 
futuras, nas quaes depúsitamos a fé serena e inabalavel de 
que saberão retribuir com n1ui to amor a devoção daquellf:s 
que antecipadamente tanto a amaram e serviram?! Diante 
do rio "Capitão Cardoso", naquella tarde de 6 de ~.!\..bril de 
1914, estavamos bem longe de imaginar que, pass.ado pouco 
mais de um anno, um dos seus affluentes, cuja existencia. en
tio nem .suspeitavam.os:, nos daria occasü.ão ·de renovarmos 
e~t'as mela'ncholicas reflexões. Haviamos deixado no chàpadão 
'•as cabeceiras do Ananaz, a que já nos referimos, dizendo que 
o Snr. Roosevelt, por participar das duvidas relativas ao 

' curso do rio .que acabou 1·ecebendo o seu nome, o escolhera 
para explorar, no caso de se verificar a hypothese deste ser u1n 
simples tributario do Gy-Paraná. O reconhecimento que esta
vamos fazendo, desvaneceu todas as opiniões contrarias á de 
ser o antigo Duvida a parte superior do maior de todos os 
contribuintes da margem direita do 1Iadeira; e disso resul
tou co~tinuar o Ananaz envolvido no seu manto <le. n1ysterio, 
dando lugar a novas .supposições a Tespeito do sy.stema: pota
mographico a que pertenceriam as suas agua'3. '::P3.:recia-nos 
muito provavel que ellas fossem para o galho oriental do 
Aripuanã; nla.s ta1nbe1n não se podia em absoluto. regeitar ·a 
suppo.sição de que, -corressem para o Tapajoz ou entrassem 
directame.l).te no Amazonas pela foz já conhecida soB o nome 
de ·Canumã. Para resolver de u1na vez todas estas dif
ficuldades, oTg·anizou-se, no presente a11no, nova expedição 
que, descendo o ·Ananaz, reconheceu ser elle um dos dous for
madores de -0utro rio, cuja identidade os expedicionario.s só 
puderàm descobrir quando lhe attingiram a foz, p-0rque ahi 
encontraram o mar<!o de 1914 com a indicação por nós dei
xada: "Rio Capitão Cardoso". I nfelizmente, porém, o in
trepido chefe dessa expedição, <> tenente :Marques de Souza, 
e um de seus canoeiros, dias antes haviam perdido a vida, 
num assalto que soffreram dos índios habitantl3s daquelles ser
tões. 

Voltemos, porém, ao nosso 26° aca1npamento, installado 
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num pontal da coufluencia do " ·Capitão Cardoso" com 0 

"Roosevelt". 
Dous acontecimentos igualmente inesperados, nos obri

garam a passar ahi o dia 7 de Abril : foi, u1n delles, o appa
reci1nento do assassino do sargento Paixão)! e o outro, a des
coberta de nova. cachoeira, surgindo en1 terreno tão baixo (o 
aneroide accusava a pressão correspondente a 754,9 millin1e
tros), que nos causou admiração encontral-a. 

A canôa ein que eu e o tenente Lyra viajavamos, vii1l11a 
na va.nguarda da esquadrilha, correndo com bastante veloci
dade. E stavamos ainda a duas leguas de diistancia do ponto 
em que depois descobrimos a foz do "Capitão Cardoso", 
quando de repente ouvimos a voz de alguem, que de terra ex
clamava : Tti.nente ! 

Surprehendidos, não atinám-0s logo con1 a pessoa que nos 
chamava; nem pensav·amos no criminoso, porique todos accei
ta.vam'Os a hypothese de que elle tivesse tomado a resolução 
de volta r rio acima, caminhand-0 pela m·argem até encontrar 
os trilhos dos N avaitês, pelos quaes facilmente sahiria na 
estação telegr·aphioa de J .o:sé Bonif acio. No em tanto, era elle 
que ali estava, trepado nos galhos .de u1na arvorc pendente 
sobre a correnteza do rio, implorando misericordia e pedindo 
que o recebessemos a bordo. 

Não lhe attenden1os jm111ediatamente ; precisavamos antes 
comn1unicar ao 1Snr. Roosevelt ser de nosso dever to1nar nas 
canôas aquelle homem, para entregal·o aos tribunaes do paiz. 
E foi o que fizemos, apenas nos achámos todos reunidos no 
lugar do novo acampamento. 

O Snr. Roosevelt disse-nos que tambem elle e os seus. com
panheiros de canôa tinham paS'sado por surpresa i~al á nossa. 
Quanto a conduzirmos o criminoso, respondeu que nada mais 
lhe restaYa .sinão conformar-se com ver-me cumprir o que eu 
dizia ser de meu dever de offi-0ial brasileiro e de homem ; 
mas que, a não ser esta ·COns~deração, nenhuma outra o deci
diria, caso estivesse em seu poder, a reincorporar na expedição 
um individuo que se havia della excluído pelos seus maus 
instinctos, accrescendo a isso a clamorosa injustiça que seria 
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-cxpôr os dernais expedicionarios a terem augmento ·de. trabá· 
lho e de riscos de viren1 a soffrer fome, por intenção de sal
var a existencia <le alguem que se revelara tão autipathico e 

insociavel. 
E sperámos o resto da ·tarde e a noite de 6, que o desgra

çaclo foragido viesse no nosso encontro, no acampamento. M~ts, 
não tendo i sto acontecido, na manhã seguinte mandei o ca
noeiro Luiz Correia e A.ntonio Pareci irem por terra, rio aci
ma, procural-o. Nessa diligencia os dois homens gastaram o 
dia inteiro, regressando á noite con1 a noticia de o não terem 
encontrado. No emtanto, os gritos. de chamado, os disparos , 
das annas de fogo e a fumaça do acampamento eram indícios 
n1ais do que sufficientes para orientar os passos de qualquer 
pessoa que estivesse perdida na mata, dentro de 11m circulo 
de muitos kilometros de raio. 

Para tirarmos <;> maior proveito possível da parada a que 
'3ra1nos forçados, eu e o Tenente Lyra occupámo-nos nas me
dições dos rios e nas observações astrononlicas necessarias ao 
calculo das coordenadas geographicas da nossa posição, em
qua.nto o A nto.nio Çorreia e outro canoeiro iam explorar ~ 
eachoeira .. com o intuito de descobrire1n os canaes por onde 
pudessem descer as canôas no dia seguinte. 

E ste ultimo serviço fez-~, primeiro, pela margem di
reita, com resultado negativo, porque o rio, depois de se sub· 
dividir por multiplos canaes de rocha, acaba dando u1n · salto 
maior do que o·~ até agora encontrados. Tansportaram-se, 
pois, os dois canoeiros para a margem esquerda, onde foram 
mais felizes; um canal permittia a passagem das canôas va
zias, inas o trecho encachoeirado prolongava-se por gi~ande er 
tensão, toda ella semeada de ilhas, que forçaram o rio a alar
gar o seu leito, e ao mesmo ten1po a tomar o rumo de Poente 
-e de Sudoeste desviando-o de um inorro existente do lado ' . 

Norte. 
No dia in1mediato, lutando corajosamente contra aa dif

f iculdades oppostas por esta cachoeira, que recebeu a designa
-ção de "Sete de Abril", e mais com as que se lhe seguiram, 
.não conseguimos avançar mais do que 3. 655 n1ctros, apesar 

' 
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de termos trabalhado desde ás 8 horas da manhã até proxim~

das 4 horas da tarde. Parámos á beira de outra cachoeira, e ao 
acampamênto ahi installado démos o nome de "Piranhas", efil 
lembrança de alguns desses peixes pescados pelo tenente Lyra. 

Desse acampamento descemos~ no dia iII\1'.Dediato, 9 de 
; .... i\bril, mais 4. 57 5 metros, transpondo duas cnchoei ras, que 
<>brigaram os nossos valentes trabalhadores ·a transportar as 

cargas por caniinhos martyrisantes, o primeiro com a extensão 
de 700 metros e o segundo com a de 400. Estes hon1ens já 
apreséntav·am o aspecto de 0rganisn1os esgotados pelo excesso' 

dos esforços que' vinha.m · desenv.olvend~ havia -;12 ' di.as ~eguÍ·· 
dos, nu~a luta sem treguas. contra as · formidaveis resist~n
cias da natureza selvagem do sertão e ·do i·io, que se 9presenta 
e1·içado de todos -0s obstaculos pr-0prios a levarem até o infi
nito as difficuldades da navegação; no emtanto, nenhum signal 
de abatimento mo~al se manifestava nelles, e nada presagiava 
a po8sibilidade de virem a perder o animo necessario para 
·enfrentar e vencer novos obstaculos ·e resistir aos embates de· 
maiores desve.I).turas e de mais pesados soffrimentos. 

Dos t1·es dias subsequentes, passamos um, o intermedio, 
no 29° acampamento, á espera de emissarios n1andados ao· 
polisO anterior á procura <l.ó cão de nome "Trigueiro", de pro
·priedade do Sr. Kermit, que no.s haviau1os esquecid-o de fazer · 
emharea:r;. nas canôas .. e no ultimq installá}nOs novo acan1pa
mento o 30° denominamos. "Do Pel:~e". 'N'Os dois dias de na- ,~ 

" } • ' , 1 1 ~ .. 
' li' , r ,,., 1 r 

v~~ação fizemos o percurso to.tàl 'de 8.050 metro~, i1'U1nc;ro ser 
por si bastante' eloquente pari\ dar ideia da ·grandeza dos 
ob'st~çulos que tive1n-os .de superar. 

·Na jornada seguinte, 13 ·de Abril, depois de atravessar- · 
mos um rapido perigoso, onde perdemos dois reinos da balsa, 
entrámos num trecho favoravel á navegação, por ter o rio 
começado a manifestar a tenden~ia de encaixar em lei to re
gular as aguas que, desde a cachoeira Sete de Abril, vinha.m 
dispersadas por innumeros canaes, rasos e padregosos. As· 
sim conseguimos avançar 13. 400 metros, vendo ·a vegetação 
marginal recobrar o aspecto da floresta amazonica, inter.rom
pida no terreno rochoso e alagadiço da cachoeira das Piranhas .. 

. . 

Partimos do nosso 31° acampamento na manhã de 14 de-
Abril, data que nos serviu para deS'ignar um novo tributario. 
da margem esquerd~ do Roosevelt, dístaní.€ 252. 4 7 5 metros. 
do passo da Linha, e proseguimos a marcha até <.>ompletarmos 
nesse dia o percurso de 31.350 metros, ao fim do qual acarn-

, 
pamos. , 

No dia 15, por ise terem aggravado os padecimentos do 
Snr. Roosevelt, que ~stava. ameaçado de uma. manifestaç,ãó 
erysipelat~sa n'a perna direita, só pudémos retomar os , 110$~0.s · 1 
~rviços ás 8 

1

horas da' inanhã. Passámos por um systeµia 'ae, 1 • í~ ..: " .. 
'morros e*Ísient~s ~i;t" marge~1 esque~da, a . ~}~e ~éntos d non1~;' ~ ~i~f.t 1,: r · 

" • 1 ' • { • lf À l} ~ P. . 

· ,de, Ser;ra da · Oigan.a, avistan;d? ~~ ~gu~da, do mesmo · lado, , \ . .~ ~ · ~·' 
um marco de madeira com as 1n1c1aes J. A.~ gravadas a .fogo.. · ::,.·\~ /Y.· · 
Exa.~inando o lugar, descobrimos outro marco igual a esse,. , Q.},N (: " 

· , na margem oppost.a. . . . . . _ l \ 
T·al foi o primeiro s1gnal da nossa c1v1hzaçao encon- \ 

trado neste rit} pelos expedicionarios que haviam partido da 
ponte da Linha Telegraphica nio dia 27 de Fevereiro, e per
eorrido, desde aquel'la dat·a, 270.200 inetros através de re
giões inteiramente incultas e abandonadas. No em tanto; aquelle 
signal era ainda bem pouco expressivo a respeito da impor-

'\ 

tancia dos c-0nhecimentos ·que elle revelava existir desta par~·, 

' ~m entre os ciy,ilizados porque restava ~a ber si , as , terras as-
• 1 • 

sim dem~rc;adas '.pe,rtenciam a algum proprieta.rio,, que . ~s tr-
~es~ fei~~~~~d~r ' r~~~a~ente, o~ si et~m siQlp1e.s .occup~Ções 
d~s8es energicos seri,ngtu-e1ros. que se erilbr~nhan1 pelo~ ~'rt~S' 
e ahi se e~·tabêieoom por iniciativa propria, sem ne~huma espe
cie de dependencia ou de rel~ção co·m as autoridade,s publicas, 
e praticamente isolados do resto do mundo. 

Proseguindo a _viagem, f 01nos descobrir, a 2.600 metros 
de distancia dos marcos, um rancho grande, bem construido, 
tendo a~ lad-0 outro menor, destinado ao serviço de defuma· 
ção do latex da ~ringueira. O proprietario, Joaquim Anto
nio, cujo nome corresponde ás inici.aes dos marcos, achava-se 
ausente, provavehnente por pouco tempo, visto existirem 110 

interior do rancho muitos utensílios domesHcos e grande 
1 

quantidade de gener,-os alimentícios. 



• < 

-100 -

Deixámos ahi inscripções com os .no.ssos nomes e indica
ção do lugar da nossa procedencia, e continuámos a descer 
o Tio . .Andados 111ais 3.600 metros, encontrámos pequena CD

nôa, tripulada por um preto velho .. que, apenas avistou a flo
tilha, 1nanobrou a sua e1nbarcação, de mod-o a procurar refugio 
em terra. Vendo isso, levantei~rne na minha canôa e agitan
do o ·Capacete na mã·o, dirigi a palavra áquelle homem. Só 
então elle Teconheoou não haver 1notivo para fugir e se1n re
ceio, aproximou-se de nós. 

Explicou-nos que se havia amedrontado por não lhe ser 
possível esperar a chegada de pessoas civilizadas, descendo o 
rio desde as suas na·scentes. Igual surpresa sentiriam os ou
tros in0radores que iarnos encontrar abaixo da sua casa; para 
poupar-lhes o susto de supporen1 que eramos indios, deviamos 
a-risal-os da nossa ap1'oximção por tres tiros ·de carabina, 
combinados com os .sons de uma busina de taquara, que nos 
deu. 

Convidando-nos para YisitaTmos a sua casa, o velho dissé'
nos chamar-se Raymundo José Marques e s<êr na.tural do 
Estado do Maranhão. Apresentei-o ao Snr. Roosevelt, que 
não tinha saltado da canôa, por n1oti vo dos seus padecin1en
tos. Nessa occasião, tendo eu feito allusão ao titulo de ex
presidente do nosso hospede, o velho Raymundo perguntou-me~ 
meio adrnirado: "Mas elle é presidente ines'InO ~" "Agora não 
é, expliquei-lhe, mas foi presidente." "Ah! commentou o ve
lho, mas quem foi rei sempre tem magestade". O Snr. R oo
sevelt, ouvin<l() este comment_ario, manifestou-se muito admi
rado <le existir tanto espirito e cortezia. num hon1em que vi
via internado no sertão, longe da cultura dos grandes centros 
populosos, e assegurou-nos que um matuto dos Estados U nt
dos, em igualdade de condições, seria incapaz de se manifestar 
com a. graça e a intelligencia do nosso sertanejo. 

Despedimo-nos do velho maranhense e . continuá1nos a 
nayegação rio abaixo . Passá1nos por outra barraca de serin
gue1ro, cujo proprietario estava ausente, e fomos aportar na 
de um chamado Honorato, situada a 11.450 1netros de dis-
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tancia da do Raymundo. Ao todo, fizeramos nesse dia um .. 
percurso de 24. 800 metros. 

Seguindo o conselho do velho Ray1nundo, démos os tiros 
de carabina e os toques de busina, logo que percebernos est!lr 
nas proxinlidades de nova barraca. Infelizrnente essa pre· 
caução não surtio o desejado effeito. A mulhe::· do Honorato, 
mal avistou as canôas, deitou a correr espavorida pela mar
gen1 ·do rio, carregiando nos braços uma criancinha.. O caminho 
por onde ella fugia, era cortado, a certa distancia, por um 
iga1·apé; no af an de se salvar do perigo imaginario, a pobre 
senhc1ra atirou-se alli, cahiu; conseguiu levantar-se_, co1n as 
roupas encharcadas, e continuou a desvairada corrida até at
tingir a casa de un1 visinho, onde chegou, desmaiada. 

O panico communicou-se á outra f amilia. Felizmente alli 
' estava o Honorato e com elle n1ais tres homens. ~t\.rmaram-se 

todos, tomara1n uma ca,nôa e vieram rio a·cima, com precauções -
de cmn bate. 

Nós estavam os no terreiro da casa aband')nada onde ti-
' nha1nos feito acend~r fogo pa.ra a nossa cozinha. A certu dis· 

tancia, o Honorato e os seus companheiros puderam avistar· 
nos; i·econhecendo então ·que não tinham de lutar com os 
indios. 

Viera111 ao nos.so encontro, agora adnlirados de que alli 
tivessemos chegado, percorrendo caminho inteitamente nov0 
e desconhecido. de t-0dos os moradores <laquelle 1·io. Entrá
mos a conversar amistosame11te. 

Soubemos ser este rio o galho_ occidental do Aripuanã. 
Os seus moradores. davam-lhe o nome de ·Castanha e nelle se 

-estabeleciam por accordo mutuo, trabalhando cada qual por 
sua propria conta e proveito. No caso de algum precisar de 
auxilio, os outros. reunem-se para lh'o pres.tar. Na distribui
~ão <las terras, seguem a regra do novo occupante subir cm C!:.1 -

nôa o espaço correspondente a duas horas de navegação, a par
tir da ultima barraca já installada. 

No ponto attingido, plan tam marcos identicos aos que 
encontrámos e descrevemos. e desse moment<0 en1 diante as , 

terras assim assignaladas são consideradas e respeitadas como 

• 
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pr-0priedade legitima da pessoa cujo nome corresponde ás 
iniciaes nelles gravadas. Todos reconhece1n que os terrenos 
pertencem ao Governo; mas não julgiam que isso possa, de· 
qualquer f órn1a, infirmar o direito de posse resultante <lo facto 
da occupação. 

Quanto a mo!·adores indigenas, de que niio ha\·iamos en
contrato n'enhum vestígio depois de passada a cachoeira do
Paixão, dissera1n-nos os seringueiros que, de longe e1n longe) 
tinham noticias do apparecimento de alguns, ora uurn lugar,. 
ora noutro muito differente.. lla te1npos, ellcs apparece
Tam e foran1 recebidos a tir9, numa barraca acirna 'da pI'.O
pried'a·de <lo R-onorato. A represa lia não se . fez esperar, e a 
conooqucncia della foi o dono daquella barraca, u1n caboclo· 
chamado ltlanoel Vieira, cahir ferido por golpes de flechas. 

Depois desse fact<?, nenhum outro tão g::.·ave se havia 
dado; nias os séringueiros não alimentava1n grandes illusões a 
respeito da tranquillidade que estavam desfructando. pois 
sabiam ser fatal terem de entrar em conflicto co1n os primiti
vos donos daquellas terras) das 4uaes não se podiam apossar 
scn1 lutas. 

O panico causado pela i1ossa chegada n1ostra clara1nente· 
o gráo dQ tensão nervosa em que vive. aquc.lla gente, constan
temente atormentada pela espectativa de vêr surgir do inte-
1·ior -do sertão. os guer1'>CÍl~os indígenas. l\.. inulher do Ilonorato· 
contou-no:S depois, que não só viu, distinctarnen te, as · cau.ôas 
em que vínhamos, cheia.s de índios, ·co1no Hnnben.1 ouvia os seu$ 
gritos terríveis e se sentia perseguida por elles. cmquanto cor
I'Ía. E essa allucinação fel-a soffrer tanto, que á noite appa
:receu-lhe um accesso febril, que foi co1nbatido pelo Dr. Oaja
ze1ra.. 

Da barraca do Honorato para baixo, fomos encontrand'o 
~€guidam~nte outros estabeleci1nentos de seringiueiros e mesma 
11111 l:arracão, ou casa de negocio) onde comprán1os alguns ge
neros de cujos preços- se poderá fazer ideia, sabeudo-5{' que 
pagámos 15$ por cinco kilos de arroz, 12$:500 por outro8 tan
tos de assucar e 17$500 por d·ois de fun10; u1na galli11ha: 
~ustou-nos 10$000. 
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A naYegação continuou com enorme facilidade, ao meno3 
para quem sahia das difficuldades do trecho anterior. Assim 
é que, em cin co <lias, comprehendidos de 16 a 20 de Abril, 
pudémos percorrer 185.400 metros, não obstante termos atra
vessado algnimas cachoeiras, das quaes a mais importante é a 
conhecida pelo nome de "Panellas". 

Nesse percuTse> assignalámos grande numero de igarapé.!!, 
por un1a e outra margem do Roosevelt, e um tributario im
portanto, -0 rio Branco, cuja foz se acha ao lado esquerdo;. a 
.3 ~8. 275 metro~ do passd da Linha Telcgraphica. 

Quanto á natureza do solo, caracterizada pelas· rochas 
nel1e encontradas, achámos na al tura do primeiro marco,. o de 
J oaqujm Antonio, o porphyro, a or;those, ao qual se seguio • 
quartzo·biolite, que se extenden até -0 rio Branco, e deste para 
ba·ixo aflorou <> orthogneiss. 

A la1·gu1·a <lo rio attingia 310 metros. 

No dia 21 partimos do barra.cão do Sr. Bcuevenuto e pas
sán1os pela antiga B ar raca do Bagaço, lugar aproximado do 
pa:rallclo de 8° 48', por onde corre a linha divi~:oria de 1Iatto 
Grosso e Amazonas, idealmente traçada de Santo Antonio 
do Madei1·a. á nascente do Uraguatás, affluente d.o Tapajoz. 

P roseguindo a viagén1, ás 4 horas da tarde avistá1no~, pPla 
\ 

margem esquerda, a foz do Madeirinha, outro [tffluente do riG 
Roosevelt, situa,do a 519. 875 metros da Linha Telegr~phica. 

No po~t-o e111 que -o vimos, tem osso tributari..:> a largurà de 
SO n1ctros, e as suas aguas, na estação .chuvosa, pode1n ser na
vegad:a.s por eanôas até as mais altas cachoeira.s. N elle ha va
rios estabelecimentos de seringueiros, e -OS indios que o habi
tam, os Urumis, são 

0

de indole branda, e acceitam o convivi9 
dos cjvilizados. 

Um pouco abaixo da barra do 1Iadcirinha existe a ca· 
choeira chamada d-o Infernão, formada por um afloramento 
de granito. Ahi as canôas precisam ser esvasi~das e as ca1:gas 
t ransportadas po·r terra. Para facili tar esse trabalho existe 
na p arte superior da cachoeira um barracão, cujo administra
-dor foi soldado do exercito. 

\ 
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Encontrán1os mais, neste logar, u1ua nota do engehh<::iro 
Ignacio Moerbeck, assignalando para a latitude o valor de 
de S<> 29' 27",4 e para a long. a O. do Rio, o de 17° 29' H:n'-'. 
2° 35' 19" :11anáos. Sextante e chronom. n. 5. 607 de Casella. 
- As nossas observações, porém, accusaram para a lat. o valor 
de 8° 29' 27 ",4 e para a long. a O. do Rio, o de 17° 29' 39 ''. 

PeTnoitámos no estabeleci1nento do Infernão, a 523.3;;5 
metros do Passo ·da Linha Telegraphica, visto não ter sido 
possível varar as canôas nessa inesma tarde . 

A's 11 horas e meia da manhã de 22, tel'lninados os tra· 
ba1hos de varação das canôas, proseguin1os a viagem. Desse 
ponto para baixo tínhamos ·de lutar contra alguns obstaculos 
importantes, taes como a cachoeira da Gloria, que. exige um 
vara:dou1·0 por terra com a extensã·o de 528 ntetros, e a do 
Inferninho. Mas, apesar des...'€s embaraços serem aggravados 
pelo mau estado de saude ·do Sr. Roosevelt, que mal se podia 
suster sobre a perna doente, conseguimos vencer, em quat ro 
jornadas successivas, até a tarde de 25, a distancia de 129. 300 
metros. 

Nesse percurso, além de numerosos contribuintes de ine
uor vulto, recebe o rio Ro<>sevelt pela margem esquerda, as 
aguas do igarapé Machadinho, e em seu leit.o apparece o gra
nito porphyritico, ·dando lugar á cachoeira da Gloria; 111ais 
ahaixo, poré111, resurge -0 .orthogneiss, tan1be1n e1n cachoeiras, 
uma chamada Cara,panã e a outra ·da Gallinha. 

T·aes denominações datam dos primeiros estabelecimentos 
de seringueiros fund·ados neste rio. A julgar pelas inforn1a
ções por mim colhidas no barracão Carapanã, a subida para 
aquem do ponto de conflueneia do antigo Castauha com o 1\..ri
puanã começou em 1879. Nesse anno, o preto Rayn1undo 
Gato, que eu vi e ouvi no alludido barracão, foi, com alguns 
~ompanheiros, até a caehooira do. Infernão e em todo esse 

• 
percurso não encontrou outros habitantes, sinão os das aldeias 
de selvicolas, sendo qu~ até o nome de Castanha foi dado ao 
rio pelos indios Campineiros, que são os nossos conhecidos 
Mundurucús. 

/ 

• 
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. P.or um erro. de revisão lê-se á pagina 104, ter
ceira linha, un1a citação das coordenadas do Sr. Moer
beck etn perfeita coincidencia com as que abaixo se 
transcreven1 como determinadas pelo Coronel Ron
don ; rectif ique-se pois para 

80 ' " , 8 19 29 o que esta º 29' 27,''4 

e para 

r 8º 24' 58" o que está r 7°29' 39" 

tudo na terceira linha da referida pagina ro4. 
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Depois dessa época, _continuou o movimento de invasão, 
abrindo-se, cada vez mais para cima, novos estabelecimentos 
de scringueiros, vindoE do Ceará, Piauhy, Maranhão e uu
tros lugares. -~º passo que os invasores progrediam, iam os 
índios sendo rechassados para o interior. De alguns pontos 
elles foram ~xpulsos n1ais violentamente do que de outros; 
assim, onde hoje se vê o arraial denominado Terra Preta, 
existiu uma aldeia de Matanauês, que foi deEtruida ha cerca 
<lc 30 annos por um grupo de cearenses. 

O appareciinento aqui do non1e desta tribu exige uma 
c:xplicaç.ão especial esclarecedora do entrelaçamento que 
existe entre os habitantes do valle do rio Roosevelt e os do Gy
Paraná e dio igarapé dos Marrnellos. 

Para isso, precisamos dizer que, entre -os dois primeiros 
rios, a Commissão Roosevelt-Rondon, assignalou a existencia 
de uma rerra, até então desconhecida, cuja d':irecção geral é <lf' 
Sudeste para Norooste. Foi ella que, cortada pelo curso 
do rio explorado, deu lugar ás difficultosas cachoeiras do 
Paixão, nome que tambem adoptán1os para a designaT. 

Entre os seus contrafortes, O· maisi importante é conhe
cido pelo nome · de serra da Providencia, em cnjas vertentes 
nascem, dú lad'o do Septentriã-0, o rio Ma1mellos, tributario 
<lirecto do Madeira, e do Oriente o Madeirinha, affluente já 
nonieado do Roosevelt. 

Na parte occidental da bacia dos Mannellos vivem os Pa-' . 

rintintins, cuj·as aldeias se extendem para o lado do Gy-Pa-
1·a11á e não se afastam n1uito do Madeira; mais acima, encon
tram-se os U rupá_s, Ararunas, Muras, Turás e Matanauês. 

Ainda <lo ·mesmo contraforte, descem as aguas de um con
tribuinte do ·Gy, o rio ·T·arúmã, em cujas cabeceiras os U rumis , 
assentam as suas aldeias. 

Esta distribuição geographica e a contiguidade de terri
torios determinaram o mencionado entrelaçamento das tribus 
habitantes do~ valles em .questão. E' assim que os Matanauês 1 

se extendem pelo Roosevelt, até uma altura bastante conside
ravel; e os Urumis po·sisuem aldeias nas cabeceiras do lfadei
rinha 



', 
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Os indios que, no dia 16 de Março, flecharam o Lobo, 
pertencem, provavelmente, á primeira dessas duas tribus. 

Além dos que acaban1os de mencionar, assignala-se mais 
a existencia de um grupo no rio Branco, do qual não consegui 
outras noticias sinão a de serem as suas flechas mal feit.as e 
portanto nada parecidas com as doa U rum is, que as têm muito 
.artísticas e bem t rabalhadas . Além disso, são guerreiros es
i orçados, e hostilisam os .seringueiros que procuram invadir 
os seus do1ninios. 

Finalmente, para ter1ninar esta enu1neração dos selv~co
las do rio Roosevelt, -deve1nos le1nbr·ar que, do .salto N·avaitê , 
para cima, até as suas mais altas cabeceiras, vivem os Nham
biquaras. 

III 

Pela manh~ de 26 de . Abril deixámos -0 nosso aca1npa
mento de Samaúma, na lat. aust ral de 7<:> 40' 55" ,6 e long. O. 
do Rio de 17° 2,4~ 22", continuando a descer o antigo Castanha. · 
Atravessán1os a cachoeira da Gallinha com as canôas descnr-· 

' 
regadas, eni. segui·da a das Araras, inteiramente submergida 
nesta occasião, como em todas as estações de chuvas. Pouco 
depois passámos pela foz do igarapé "Do Ouro", assim cha
mado por se acreditar ser ali o lugar de uma jazida de ar-0ius 
auriferas ha annos secretamente explorada por um ncgr~ 
.p.fricano, que apparecia com esse n1eta1 e o vendia a certo por-
t.uguez, negociante do A.ripuanã. 

Proseguindo a viagem, á 1 hora da tarde chegámos a.o 
r 
ponto de .confluencia do rio que vínhamos navegando, com o 
Aripuanã, que descia de Sudeste. 

Ahi encontrámos acampados, esperando-nos desde 21 de 
Março, o tenente Pyrineus, com a sua turma auxiliar com. 
posta de seis pessoas. A esse lugar chegara a turma enbaroada. 
·em canôas, visto não lhe ter sido possível transpôr com o aviso 
"Cidade de Manáos" a cachoeira de Ma tá-Ma tá, di~tante da.li 
uns 7 . 900 metros. 

Havia 59 dias que partíramos da ponte da Linha Tele
graphica, com a nossa flotilha de sete canôas, sulcando ai 
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aguas do rio cujo nome resumia todas as indecisões resul
t antes do mysterio do seu curso e da região desconhecida 
por elle atravessada. N esse tempo perco1·remos 6.S6. 360 me
tro&, dos quaes os primeiros 276. dOO foram tão' asperos e 
hostis que, para os vencer, tivemos de lutar durante 48 diai 
seg.uidos, sem nos deixarmos abater por nenhuma fadiga, nem 
pelos transes dol-orosos que amarguraram os nossos corações e 
por instantes abysmaram as nossas almas na contempl_ação da 
insondavel Fatalidade das cousas da nossa vida. 

Chegavamos ao fim dessa penosa travessia, quasi todos 
doe~tes e esgotados de f orçà~. O eminente chefe da Com mis
são Ai:neric~na, depois do insulto palustre, soffrido · na ca
choeira do Paixão, nunca mais recobrara a saude de que dantes 
gozava. O . seu filho, Kermit, estava tambem bastante com
balido dos demorados accessos de febre que o atormentaram 
por muitos dias, em seguida ao acabn1nhador trabalho de va
rar as ca1Jôas nwquella cachoeira. O tenente Lyra e o Sr. 
Che~ri.~ , tinham ttido lor,igQs pade.cimentos gastricos, e os ho

, ' meus das equipagens, atacados de febres e esmagados de c'an
saço, apresentavam-se todos enfraquecidos e com certeza esta
Tiam litter almente derro tados si não fossem d:a tempera dos 
nosso~ admiraveis caboclos e sertanejos. 

Mas a alegria de vermos o feliz exito que tiveram os nos
sos esforços e trabalhos, realizados sempre com a esperança de 
alcançarmos este premio, fazia-nos esquecer todas as attribula
ções passadas, ~' ' acalmado o alvoroço do en.contro, 'só num 
ponto permittia concentrarmos a attenção : queríamos, de um 
relance, avaliâr a importancia dos resultados qu'e acabavamos 
de obter . 

Do nosso acampamento avistavamos o confluente do an
tigo Castanha, traze~do as suas aguas da direcção de Sudeste, 
com a velocidade média de 776 millimetros, por entre margens 
entre si afastadas de 470 metros. Completando-se estes dados 
com o accusado pelas nossas sondagens, que deram a profundi
dade média de 639 centimetros, conclue-se que, em cada se
gu1D.do, a sua foz deixa passar através d.a área de 3. 003 metros 
quadr ados, uma onda equi1'alente ao volume de 2. 331 met ros 
cubicos . 
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Este era o rio cujo curso os seringueiros imaginavam 
prolongando-se para baixo do ponto de confluencia com o Cas-
tanha, até desaguar no Madeira com a designação de Aripuanã. 
Segundo tal modo de pensar, elle seria, pois, o rio principal; e 
o outro, o Castanha, não passaria de seu tributario, muito im
portante, na verd:ad.e, mas não tanto que o fizesse perder a in
dividualidade e, com ella, o nome. 

Examinarei, rapidamente, si tal oonceito corresponde á 
realidade dos factos, observados e constatados pela expedição 
Roo·sevelt-Rondon, ou si, pelo contrario, seria mais legitimo 
attribuir a primasia em questão ao rio reoom-explorado. 1.ías, 
ante3 disso, darei outras informações, visando mostrar até onde 
chegam os nossos conhecimentos actuaes sobre o confluente do 
antigo Castanha. E par.a facilidade do discurso, fica entendido 
que daqui por diante, designarei este confluente, e só elle, pelo 
nome de Aripuanã; desta designação excluo systematicamente a 
parte do curso dos dois rios reunidos, desde o ponto em que 
se dá a reunião até a foz, no Madeira. 

Todos os seringueiros que, a partir de 15 de Abril, viemos 
encontrando ao longo das margens do r1o Roosevelt, concor
daram em informar-me que nenhum explorador sertanejo ha
via strbido o Aripuanã para cima de certa cachoeira, conhecida 
pelo nome de Infernão, tal como a que vimos no antigo Cas
tanha. O primeiro homem que ahi tentou estabelecer-se não 
conseguiu resistir aos índios, cujas hostilidades elle su~citara, 
perseguin·do-os impiedosamente, sem nenhuma apparencia de 
razão nem de justiça. Depois de expulsarem esse homem, os 
selvicolas do Aripuanã continuaram a guerrear os civiliza<los 
que se aventuravam por seus domínios, e com tanto ardor o 
fazem que o rio póde ser, praticamente, consideTado inter
dicto aos seringueiros, que muito pouco o frequentam. 

Ha porém abaixo da mencionada cachoeira, um affluente, 
' ' o Guariba, regularmente povoado pela nossa gente, não obstan-

t.e existirem nelle tambem muitos índios. Segundo inf onnações 
do Sr. Caripé que é o maior proprietario do Roosevelt, os sel
vicolás desse 'affluente pertencem a uma tribu differente da 
que hostilisa os seringueiros no rio principal; aquelles são 
os denominados Araras, e os outros serão, provavelmente, de 

' 
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alguma tribu da grande nação dos Múras, da qual uma parte 
tem relações pacificas com os civilizados, em outros rios. 

Além dessas informações, póde-se ainda registar outra, 
relativa á existencia de jazidas auríferas no Aripuanã, das 
quaes a primeira se localiza no igarapé Tabóca, e t.eria sido 
conhecida e explorada pelo mesmo africano a qu~ já nos refe
rimos, e a segunda, mais recente, pois data de 1913, deve estar 
noutro igarapé, tributario do Guariba. O descobrimento desta 
ultima é attribui·da a um seringueiro de origem peruana, que 
se affinna ter ahi colhido ouro de 22 quilates. 

De tudo quanto acabamos de dizer, resulta, claramente, 
que o · A.ripuanã é um rio pouco menos do que desconhecido. 
A direcção geral do seu curso, a grandeza da sua bacia, a lo
calização das suas cabeceiras, para não alludirmos a outros 
elementos à respeito do~ quae.s precisamos estar informados 
para poderm·os considerar como convenientemente individuali
zado um rio qualquer, são assumptos ainda pertencentes ao do
minio das hypotheses. E' verdade que destas, muitas já estão 
exclui.das dos limites das possibilidades, graças ás conquistas 
realizadas pela sciencia nas regiões confina:p.tes com aquella 
em que existe o valle do rio. ' Mas, ainda assim, o numero das 
que restam co·mÓ podendo ser plausivelmente formula.das, é 

\ 

mais do que sufficiente para não nos permittir localizar nos 
mappas, na lat. Sul de 7° 34' 34",07 e long. O. do Rio de 
17° 9' 36", outra cousa além da foz de um confluente do Roo
sevelt, inscrevendo-lhe ao lado a palavra. " ;Aripuanã". 

No emtan_to, por interessar ás conclusões geographicas da 
expedição Roosevelt-Roridon, farei uma ligeira referencia ás 
hypotheses que tiver.am de ser ultimamente relegadas do meio 
das admissíveis. 

A mais importante dellas resultava da ignorancia em que 
estavamos a respeito da direcção seguid.a pelo curso do Ana
naz, para baixo do pequeno trecho, iipmediato ás nascentes, 
que lhe pudémos fixar, como trabalho accessorio ao do traçado 
da Linha Telegraphica entre as estações de Vilhena e J ósé Bo
nif acio. 

P-0dia-s-'.:!, pois, admittir que essas nascentes pertencessem 
ao Aripuanã, e como ellas se acham situadas ao Norte das do \ 
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antigo Duvida, apenas á distancia de 15 kilom~tros, a con:e
quencia seria poder o curso da.quelle rio ~omp~tir em extensa.o 
latitu'dinal com o R-0osevelt, ficando-lhe mfer1or cousa de a1-
guns minutos de gráo. _ 

Como, porém, está verificado - e o meu. ?ºrª2ªº san~a 
desde o dia que soube ter nos custado tal ver1ficaçao o sacr1-
ficio da vida do nosso querido e intrepido amigo, tenente :Mar
ques de Souza - que aquellas nas,centes são as de um dos f o:
madores do rio Capitão Cardoso, conclue-se não haver m~ns 
motivo para acceitar-se a supposição de ser o Aripuanã quasi 
tão entrado no planalto dos Pareeis, qU'anto o Roosevelt. 

Encurtaido assim em latitude, o rio questionado teve for
çosamente de ganhar em longitude, .extendendo-se para o 
Oriente. 

Do que sabemos da trama hydrographiea formada pelos , 
. N tributarios do Juro.ena e do Alto Roosevelt, e, mais para o or-

te, do que pud~mos inferir da,s inform.ações relativas ao Ca.nu
mã resulta como unica hypothese acce1tavel sobre as cabeceiras 
do Ari puanã, terem ellas por contravertentes as do Acary e do 
Secundury, formadoras do mencionado Canumã, das quaes 
são separadas pelos espigões e contraí ortes lan~ado~ pela 
serra do Norte para. o interior da região que se apo1a, do lado 
de :Sudeste, na curva do Ikê, e no de Sudoeste, no ramo con
cavo do rio Marques de Souza. , 

Si quizermos agora comparar os dois braços. form~dores 
do trecho que desagua no Madeira pela foz conhecida ate 1914 
sob 0 nome de Aripuanã, na intenção de decidir qual delles 
deve ser considerado como o prolongamento daquelle tronco,, 
e portanto como a parte superior do collector ~rincipal da r~-

, spectiva rêde fluvial, pTecisamos, antes, Çle ma~s nada, allud~r 
spectiva rêde fluvial, precisamos antes ?e mai~ nada .allu~1r 
aos princípios que nos servem de b~ a soluçao de questões 
desta natureza. 

Felizmente podemos ser breve na refe:encia, ao~ aspect~s 
sob que este importante problema ~eog:aphico te.~ sido consi
derado pelas autoridades na matena, vista a f ac1hdade de nos 
remettermos ao excellente trabalho do Capitão de Fragata 
Antonio Alves Ferreira da Silva, escripto a proposito da fixa
ção das :fronteiras com o Perú, e publi0ardo sob o titulo "Rios, 
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seus affluentes . Contribuição para o estudo da nascente prin
cipal". 

Nessa obra, o Commandante Ferreira da Silva, baseando
se nas opiniões de varios autores notaveis, taes como Geikie, -
H amilton, P eschel e Carlo Porro, conclue que as condições a 
prevalecer na es,colha do galho principal de um rio, são: em 
primeiro lugar a conservação do rumo geral do tronco: o con
fhiente que o continuar, ou o que delle menos se afastar, de
verá ser ' considerado como o principal; em segundo lugar~ a 
maior extensão, ou, caso os dois ramos a tenham do mesmo 
valor, o maio:r volume; e, por ultimo, si houver sensivel igual
daàe na deflexão dos dois confluentes, bem como nas respecti
vas extensões e volumes, prevalecerão os dados antropogeogra
phicos, isto é, será .a-cceita como cabeceira principal a que fSr 
ip.dicada como tal pelos primitivos habitantes da região. 

O argumento dedU'Zido da differença de altitude das nas
centes só merece attenção quando os rios estudados existem 
em terreno bastante accidenta<lo, onde aquella differença possa 
alcançar valor francamente apreciavel. 

Este ultimo argumento não tem de pesar no julgamento que 
se ha de lavrar sobre a importancia relativa dos dois ramos 
do antigo Baixô-~ripuanã; todos os outros, porém, concorrem 
para fi~ar a preeminencia do mais occidental delles . · 

Assim, si começarmos pelo ultimo, o de ordem antr6po
geographica, proposto por Geikie e Peschel, temos de cons~a
tar que os Nhambiquaras, isto é, os habitantes da região das 
cabeceir.as do rio por nós denominado Duvida em 1909, e cha
mad'.) Castanha pelos seringueiros da parte l.nferior do seu cur
so, lhe dava o nome de Caiuániarú desde as suas nascentes até 
a foz <lo Madeira . Portanto, para os Nhambiquaras, o galho 
occidental, que denominamos Aripuanã, não passa de um 
affluente do Caiuániarú, no qual elle, ao entrar, , perde 'O nome 
.e a individualidade, como acontece a todos os tributarios depois 
de serem absorvidos pelos respectivos recipientes . 

Quanto á extensão, está hoje definitivamente assentado que 
a do alludido galho occidental excede a do outro, não só dos 
15 kilometros em latitude Sul que eram admissíveis antes do 
reconhecimento do tenente Marques de Souza, mas de muito 

• 
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mais do que isso, talvez da distancia correspondente a um ou 

mais gráos do meridiano t.errestre . . 
A consideração do volume, vimos, citando as conclusões do 

Commandante Ferreira da Silva, não decide contra as conclu
sões tiradas da extensão e muito menos contra as deduzidas 
da coincidencia da direcção geral do ramo principal com a do 
tronco. No emtanto, par.a não deixarmos de mencionar mais 
este elemento de valor na caracterização do rio estudado pela 
expedição Roosevelt-Rondon, direi qrre as medições realizadas 
na confluencia, pelos tenentes Lyra e Pyrineus, accusaram a 
largura de 302 metros, a velocidade média; por segundo de 885 
millimetros e a profundidade de 828 centímetros; portanto, a 
desr-arga do antigo Castanha, em cada regundo, era naquclle 
dia de 2 .212 metros cubicos. 

Comparando est.e volume ao já mencionado do Ari
puanã, achamos para o primeiro uma inferioridade de pouco 
mais de cem metros cubicos. E' evidente, porém, que tal infe
rioridade, além de pequena, não passa de simples expressão de 
circumstancias occasionaes: com certeza, o .A.ripuanã estava en
grossado com ~s aguas de chuvas mais copiosas ou mais demo
rada& do que as cahidas por aquelles dia.s no valle do antigo 
Castanha. 

Por fim, cons~deremos a pri,meira das condições enumera
das pelo Oom1nandante Ferreira: da Silva. 

Segundo os proprios termos desse autor, o titulo de ramo 
principal compete ao confluente "que conservar a direcção ge
ral do rio, ou que della mais se approximar, apresentando a 
menor deflexão em relação a.o tronco." 

Ora, si tomarmos um mappa no qual esteja figurado o 
itinerario seguido pela expedição Roosevelt-Rondon, desde o 
momento em que ella embarcou nas canôas do rio da Duvida, 
até aquelle em que sahiu no Ma:dei:ra, a primeira cousa que nos 
ha de ferir a attenção será, cartamente, a regularidade com que 
o traço 1·epresentativo desse itinerario se extende de Sul para 
Norte, a principio um pouco á direita e em seguida Ulll pouco 
á esqu-e1'Cla do meridiano que, passando pela foz do antigo Ari
puanã, caracteriza a direcção geral do rio tronco. E de facto, 
~bastante notav.el que num percurso fluvial de 899 .174 metros, 
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a expedição se tenha achado incessantemente encerrada na fai
xa de terra limitada por dois meridianos, os de 17 e 18 gráos a 
Oeste do Rio de Janeiro, sem, no em tanto, tocar nenhum delles. 
Si a esse percurso juntarmos o trecho existente da ponte da 
Linha Telegraphica para o Sul, até ás mais altas nascentes, no 
parallelo aproximado de 12 gráos e 39 minutos, encontra:re
rnos mais 110 mil metros, dos quaes só os ultimos 44 mil pene
tran1 no fuzo geographico anterior ao já mencionado. 

Verifica-se, pois, que os cursos antigamente denominados. 
Duvida, Castanha e Baixo Ari puanã, formam um rio unico, 
extenso de 1. 009 .17 4 metros, avançando uniformemente de 
Sul para o Norte oorca d€ sete gráos, sem •apre.sentar em ponto 
algum uma deflexão que importe na ruptura da continuidade 
da direcção geral. 

Menos e.x\tlenso do que essa gran~ 1.a.rteria oon tral e 
chegando a ella, vindo do lado do oriente, como já explicámos, 
o galho, para cuja designação reservamos o uso do nome Ari
puanã, apresenta-se com todos os característicos dos afflucn
tes; e assim como ao penetrar nessa iartaria elle perde a di
recção geral de N or.oest.e, que trazia até á foz, da mesma f órma 
dahi pol' diante' se apaga a denominação que lhe é propria, 
(;l)b.sorvida pela do. oou recipiente. 

No dia 27 de Abril, no ·acampa.mento do Tenente Py
rineus, proximo á barra do .A.ripuanã, eu, oomo che.fe da Com
missão Brasileira, inaugurei a nova placa commemorativa ~a 
mudança dos antigos nomes de Duvida e Castanha, para o 
de rio Roosevelt, tal como já vinha fa.zendo em todos os luga
res nota veis de nosso percurso, a partir da foz do Kermit. A' 
ceremonia dessa inauguração quiz assistir o illustre homena
geado; e apesar disso lhe custar gt1andes soffrimentos, provo
cados pelo esforço exigi-clo da perna doente, veio collocar-se de 
pé ao lado do marco inaugural, commungando assim mais uma 
vez com os pensamentos de fraternidtade internacional é com 
os sentimentos de amisade e de consideração pessoal que nós, 
os que tivemo~ a satisfação e a honra de ser os .seus companhei
ros de trabalho durante a difficilima travessia, quer~amos por 
aquelle acto externar. 

.. 



-114-

Mas, attendendio á rapida justificação anterior dos mo
tivo.s que nos levam a reconhecer nos rios correspondentes ás 
antigas denominações a qualidade de prolongamentos do colle
ctor principal da bacia. hydrographjca do maior cont7;~buinte 
da margem direita do Madeira, é claro que a nova design.ação 
abrange .a totalidade do curso do rio, até o lugar em que elle 
se perdei no Beio de seu magestoso recipiente. E assim deve 
ser, não só por prestarmos uma justa e bem merecida home
nagem ao eminente estadista que não desdenhou de t razer 
o concurso da sua inte'lligencia, da sua coragem e da sua ini
ciativa ao esforço com ·que vamos continuando 3: obra inge:h.te 
do passado, de descobrir e conquistar as regiões bra vias do 
territoJQ.o da nossa Patria, como tambem por evitaTmos a des
ordem geographica que :resultaria de se darem nomes distin
ctos a trechos consecutivos de um mesmo rio. 

Qrnanto á 1segunda razão, é evidente que não existe, nem 
podem existir duvidas ou allegações capazes de infirfn:al-a ~ 
porque ou a totalid:aid:e do cur~o ·tinha de chamar-se Du:v:ida~ 
·nome de .significação occasional e suggerido por um incidente 
demasiadamente local; ou seria Castanha, como o lembraram 
os índios :Mundurucús para registrar com elle a ·abunduncia 
de castanheirais do Pará, fa-eto commum a esse e a mnitos ou
tros rios da Amazonia; ou se teria de extender a denominação 
do tronco pelo ramo occidental, ·tirando-a do outro, a que ella 
já ·Se applicava; ou, finalmente, se havia de adopta:i; 9. alvi~re, 
qu~ puzemos em e:x:ecução, de rejeitar d.o.i0s nQmes, relativameri
te recentes e de uso ainda· µão inveterado, substituindo--0s por 
outro altamente expressivo, facil de se tornar habitual e cor
rente, pela personagem e pelo acontecimento que recorda, ~m 
no emtanto votar ao esquecimnto o que nos veio do passado, 
mas apenas re·stringindo-lhe .a applicação a uma parte dos seus 

· antigq~ d-0minios. Assim ficapi-0s com o rio Roosevelt, sem, 
no emtanto, perdermos o tradiccional Aripuanã. , · 

Quanto, porém, á justificação da no.va denominação pelo 
facto que allegámos de ter sido a expedição Roosevelt-Rondon 
a primeira ·a descobrir o curso do rio que chamavamos Duvida, 
reconhecendo e levantando ao mesmo tempo, os dos antigos 
Castanha e Baixo-Aripuanã, os quaes, só depois dos trabalhos 

des!'.a expedição, pude1·am ser collocados nos m.appas, appa
recerrun contestações. ~ todas ellas, limitar-me-hei a faz~1· 

alguns reparos sobre a que foi commJ;inica~a á Sociedade Geo· 
graphica de Lisboa, em ~ssã-0 de 8 de }{arço deste .anno, pelo 
Sr. Ernesto de V aisconcellos, Secretario Perpetuo da mesma 
Sociedade ; e assim faço pela considel'ação que nos deve me
recer a ~asa, onde carin.hos·amcnte se guard·~nn as chronicas das 
antigas Capitanias do BTiasil. 

A communicação do Sr, Vasconcellos, intitulada "A pro
posito do rio da Duvida~', acha-se publi'cada num opusculo 
impre~so em. Lisboa, sob a epigraphe '"Investigações Geo~a- ' 
phicas". A' ' pagina 22 desse opusculo o autor, resumindo, se
gundo o Geog'M!phical J ouma/b, a conferencia realizada pelo 
Sr. Roosevelt em Londres, a 16 de Junho de 1914, diz o se
guinte: 

"Ant€s de princ1p1ar .a descer esse rio passara as cabe
ceir,as do rio Abacaxis (Pineapple) fazendo preparativos para 
o desoor logo que pe,rcorress,e o Duvida,' porque pensava· que e1n 
tres ou quatro <lias elle confluisse a-0 Gy-Paraná. Como isso 
não succedeu, como vim.os, disse "e ô A:bacaxi•s não foi: de.~
cido e ninguem ·conhece o · seu cwso. Não está no mappa e 
não estará até 'que alguem o suba ou desça. E' possível que 
despeje no Tapa..joz ou no Canumã. E' mais provavel que 
entre no Castanha, em latitude 10 gráos e 58 minutos como o 
~io C::tr<l101So QU, o· que. é mais ;natural, qUJe elle constitua ~s Qa~ 
beceiras do Aripuanã propriamente dito." · 

~al é o resumo feito pelo Sr. Vasconcellos, do que eile 
<liz ter lido no jornal inglez como sendo a conferencia do Sr. 
R oosevelt. Como se vê, nesse resumo apparece o nome do rio 
.Abaca:cis, ao qual o traductor faz seguir, entre parenthe.sis, a 
palavra Pineapple. E' claro, porém, que ahi ha uma confusão 
ine.xplicavol do Sr. Vasconcellos: porque, tendo o jornal es
tarupado simultaneamente a alludidà conferencia e o mappa ·da 
.região sobre que ella versava, não é facil comprehcnder-se como 
o geographo português, lendo a referencia a uma cabeceira 
atravessada ao Sul do pal'allelo de 12 gráos, poude entender 
que se tratava de um rio existente todo ao norte do parallelo 
de 7. Com o cuidado de collocar ao lado da palavii3: Abacaxis, 
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o termo Pineapple, para indicar ser um a traducção do outro, 
o communicante quiz, provavelmente, salvar-se da responsabi
lidade de não ter vertido o vocabulo inglez para Ananaz; no 
cmtanto esqueceu-se do mais importante e é que o Sr. Roo
sevelt, descrevendo o itinerario da expedição diz segundo re
sumo do proprio Sr. Vasconcellos - "Antes de principiar a 
descer esse rio, (isto é, o da Duvida) passara as cabec.eiras do 
Abacaxi-s (Pineapple) ". E' evidente, pois, que o explorador 
se achava na altura do parallelo de 12 gráos Sul, quando pas-
90U pelas cabeceiras designadas por "Pineapple". Como, pois, 
imaginar qU'e taes ca~ceiras correspondam a um rio, cujo 
curso existe todo para o do Norte do parallelo de 7·~ 

iN o em.tanto, é sobre uma confusão desta ordem, que o 
Sr . V ascon-cellos se baseia para affirmar que o rio apontado 
pelo Sr. Roosevelt se acha no "mappa de Silva Pontes de 
1798, conhecido pelos portugueses que o levantaram pelo nome 
de Carta da Nova. Luzitamiia." E o Sr. V:asconcello.s avança, 
categorico: "o Abacaxis (Pineapple), dirigindo-se 'para o N or
te, índio desaguar no Furo do Tupinambaranas, a que Sil'Va 

, Pontes d1á tambem o noip.e de Aba<}Uis, e que não é outra cousa 
tnais do que um estreito canal natural, que li@a o curso infe
rior do Madeira com o Amazonas, partindo de ponto :a montante 
do Madeira com o Solimões . '~ . 

Sim, o Abacaxis póde ter um curso tal qual como acima 
está descripto, mas o Pineapple referido pelo Sr. Roo
f:?eVelt, na.sce ao Sul do parallelo de 12 gráos, no chapadão dos 
'Pareeis, e, correndo na direeção do Norte, vae entroncar-~ 
no Capitão Cardoso, affluente da margem direita do RO'osevelt, 
na latitude austral aproximada de 10 grãos e 59 minutos. 
Exactamente como disse o ex-presidente da America do Norte, 
esse rio era desconhecido, não figurava e.m mappa algum, e 
se agora conhecemos o seu curso e podemos inscrevei-o nas ca1-
tas geogr.aphicias é porque houve quem, posteriormente á C?X.. 

pedição Roüsevelt-Rondon, o descesse: nós bem sabemos o sa~ 
crificio que isso nos custou, porquanto, o mal traduzido P~
neapple é precisamente o rio do T.cnente Marques de Souza, 
nome actual do antigo Ananaz . 

Não menos infeliz foi o Sr. Vasconcellos, na contestaç51 
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que oppôz á raffirmativa do Sr. Roosevelt de não terem repre
sentação nas cartas geographica~ os. rios da Duvida e o Casta
nha, isto é, a parte mais alta e a parte média do curso do velho 
Aripuanã. P iara apoiar a sua contestação o Secretario Per
petuo da Sociedade de Geogra phia de Lisboa recorre a uma 
' 'photographia original" da já mencionada Carta r1a Nova 
Luz·ilania} e, referindo-se a ella,. assevera que alli se vê o Ari
puanã correndo de Sul para o Norte e inflectindo o meio do 
ISeU curso para o Noroeste a confluir á margem esquer.da ( sic) 
do Madeira entre. os se.us tributarios :Maraurá ( <1evia dizer 
"M·ataurá") e "Canumá". 

Om, si lançarmos a vist1a sobre a carta en1 questão, ve· 
remos, .sem o menor esforço, na 1altura do parallelo Sul de 5 
gráos e á esquerda do meridiano de 320 gl'láos, 1·ef e rido ao da 
ilha do Ferro, uma ilha fluvial, limitada: a N. O. por pe
queno trecho do Madeira, a Este pelo Canumá, e Sudoeste pelo 
Mataurá, e ao Sul por um canal ou furo ligando estes dois 
ultimos rios. No interior dessa ilha, cuja extensão latitudinal 
não excede 3 gráos, dos quaes pouco mais de dois estão 
para baixo do parallelo de 5, vêem-se dois traços trazendo, um 
delles, a inscripção Rio Aripuaná,. e o outro R. Aripuaná. A 
linhà portadora da epigraphe Rio Aripuaná não corre de " 1Sul 
parà. o Norte", nem apresenta inflexão nenhuma, que ' o faça 
aband(>nar essa d,.i<recção pana tomar a de Noroeste : porque 
ella {; uma curva oe>ntinua, cuja concavidade está vira.da para 
Sudoeste, . tendo no seu interior o R. Ari puaná. A linha em 
questão, a da epigraphe Rio Aripuaná, termina em dois traços 
curtos, finos e entre si pouco divergentes: o aspecto geral da 
figura. lembra a de alguns vermes bicaudados, de corpo mui to 
alongado em relação aos dois a ppendices. 

Esse é o rio Aripuanã da Carta Geographica da Nova 
Luzitania ou America Portuguesa, e Estados do Brasil, le
vantada em 1798 por uma commissão de engenheiros portu
gueses,. da qual fazia parte Antonio Pires da Silva Pontes 
Leme, Capitão de Fragata, Astronomo e Geographo de sua 
Magestade, o rei de Portugal. 

Esse rio não existe, como ·tambem não existe a ilha em 
cujo interior elle é figurado. Porém, mais 1admiravel é o 

• 

d . .. 
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esforço de imaginação que deve ter ':!u.stado ao Secretario 
Perpetuo da Sociedade de Ge-0graphia de Lisboa, o t rabalho de 
convencer, primeiro a si mesmo e depoi1s a seus consocios, que 
esse Aripuanã era, sem pôr nem tirar, o rio mencionado pelo 
S1·. Roosevelt, rio que vimos nasoor nu latitude aproximada 
de 12 gráos e 30 minutos Sul, correr franca e constantemente 
na direcção do Norte, com pequenos balanços para os lados do 
meridiano de 17° 17' 46" a O. do R. J., e finalmen te entrar 
no :Madeira com um desenvolvimento linear de mais de mi_l 
k.ilometros, d-0~ quaes a maior parte, ou sejam 796. 350 :r:ne-: 
'tros, correspondem aos trech'ós superiores designados respecti
vamente pelos nomes de Duvida e· Castanha! 

Mas, apesar de tudo, a coragem do Sr. Secretario P erpe
t~o não esteve á altura da collosal tarefa, cu·jas difficulda<les 

. ellc se tinha proposto vencer. De facto, para se sustentar que 
o curso total do rio Roosevelt foi "pela primeira vez lançado 
no mappa" em 1798 por Silva P ontes, era preciso construir-se 
um gigantesco aqueducto por cima ou por baixo do canal de 
ligação do Canumá ao M-ataurá, afim de, na altura do parallelo 
de 7 gráos, dar passagem ás aguas de terra firme par a a ilha 
figurada na Carta da Nova Luzitania. O Sr. Vasconcellos re
cu·ou diante do ingente esforço que seria neoossario para levar 
a tenno semelharite obra: resolveu então concentrar toda a sua 

1 

coragem e engenho na .consecuÇ'ão de outro objectivo muito mais 
simple.s: p : de encurtar o percurso dos rios. Pa~a isso conseguir 
não preçisoi.ii m,ais do que · 1eserev:er , as seguintes palavras: . "a ' 
grande extensão que lhes ·attribue Mr. Iioosevelt . . . não é 
vero~jmil." 

E o facto é que o Sr. Vasconcellos podia ter sido até muito 
mais categorico do que isso. QU'alquer de nós preferiria dizer: 
na Carta da Nova Luzitania não existe e nem pode existir o 
curE.o do rio percorrido e descripto pelo Sr . Roosevelt ; da 
mesma f órma, esse rio não exist.e na Oa;rta Po.Zitica e E conomica 
do Brasil

7 
publicada pela Missão Brasileira de Expansão Eco

nomica em Paris, 28, Boulevard des I t aliens, e nem póde exis
tir n. menos que se faça o leito ·do novo rio cortar os lei tos de 
outros rios, figurados nessa carta sulcando a região em varias 
<li recções, para Sudeste e par.a No roeste. 
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Dizer isso, porém, seria ao mesmo tempo dizer a verdade 
e confirmar em todos os pontos o com.municado do Sr. Roo
sevelt á Sociedade de Geographia de Londres : portanto, o Sr. 
V asconcellos, para não se afastar uma linha do seu plano de 
demonstrar " irrecusa velmen te que os portugueses . . . na Ame
rica do Sul, como na Africa e na Asia, mantêm a prioridade 
de impor tantes descobertas terrestres e m·aritimas a que outros 
se arrogavam direitos", optou pelo alvitre de supprimir o curso 
do velho Ari pU'anã, sem attender ao prejuízo que dahi resulta 
para nós, braslleiros, de ficarmos privados de uma rêde fluvial 
·de mais qe 700 kilometros, Olf si:µão obrigados a tel-a: como in
verosimil. 

' 1 

E' bem' dolorbso, na verdade, que o mundo se tenha de re-
signar á Fatalidade de só acceitar como verosímeis as regiões, 
as ser1·as, os valles e os rios directamente descobertos e reco
nhecidos pelos portugueses ; mas não ha outro remedio, assim 
o exige o Sr. Secretario Perpetuo da Socieda<le de Geographia 
de Lisboa, empenhado em combater, numa luta phantastica, os 
não menos phantasticos adversari<>s das glori1as dos Ricardo 
Franco, Silva Pontes, Lacerda e Almeida, P edro Teixeira e tan
tos ontros esforça dos exploradoTes dos sertões da nossa Patria 
nos tempos coloniaes. 

Si o denodad.o lidador dessas pugnas reivindicadoras de 
memorias não atacadas, nem esquecidas, mas ao contrario res
peitosamente cultivadas e 'venerad:a..'J, quizessie atte.nd:er um pou
co á realidade objeetiva das cousas e dos homens setts· cp~vos, 
certamente se poupaTia ao desconcerto da posição em que fica, 
ao desferir golpes" tão cegos, como o contido no seguinte trecho 
de sua communicação: "De certo os cursos dos dois rios (o Sr. 
Vasconcellos refere-se ao Aripuanã e ao Abacaxis, da Carta 
Nova. Luzitania) .não estão lançados no mappa com o rigor 
que se póde obter com os modernos processos e instrumentos, 
nem com os detalhes que uma carta especiaJ. exige e a escala 
permit te, poderão mesmo fal tar-lhes alguns tributarios ... " 

· Sem insistir na concessão da falta de 'l'igôr resultante da 
differença de processos e de instrumentos, concessão que cor
responde na esgrima .a que se votou o Sr. Vasconcellos, "a uma 
finta", reparemos na cont€xtura da ultima phrase: "poderão 
me:S;mo faltar-lhes alguns tributa-rios ... ", o que, oertamente, 
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quer exprimir que na Carta Nova Luzitania estão figurados, 
talvez todos os affluentes dos rios Aripuanã e Abacaxis, mas 

' si não estiverem todos, poucos faltarão. 
No emtanto, na Carta: em questão, o AripU'anã e o Aba

caxis não possuem um unico af fluente. Alli só estão figurados 
os troncos hypotheticos desses rios, acabando nos dois ramos 
curtinhos a que já me referi. P ortanto, ao golpe de fundo, con
tido nas palavras "podem faltar alguns tributarias'', recebe o 
Sr. V.asconcellos esta resposta dada pela propria carta Nova 
Luzitania: "faltam todos os tributarios"; e nós registamos 
esta resposta sem lhe darmos maior importancia, porque ainda 
que o Aripuanã estivesse naqU'ella Carta cheio de affluentes, 
nem por isso elle seria o rio collocado nos mappas pela expe
dição Iioosevelt-Rondon e constituido pelos cursos unifica
dos do Duvida descoberto em 1909 pela Commissão daf: Li
nhas Telegraphicas, em zona do alto chapadão dos Pareeis, 
onde nunca penetrou nenhum explorador português; do Cas
tanha conhecido e frequentado por seringueiros e indios, mas ' . . 
não descripto pelos geographos; e do Baixo-Ar1puan.ã. 

Receio haver-me demorado, mais do que convinha, na apre
ciação dos motivos allegados na Socied.ade de Geographia de 
Lisboa, para cont.estar á expedição scientifica de 1914 a priori
dade no reconhecimento e descripção do rio Roosevelt. Volte
mos, pois, ao acampamento do tenente Pyrineus, afim de con
tinU'armos a acompanhar a via:gem de nosso illu.stre hospede, 
até o momento em que elle deixou as terras do Brasil. 

Terminada a ooremonia da inauguração da placa indicati
va .da nova denominação do rio, o Sr. Roosevelt, acompanhado 
dos outros membros da Commissão Americana e do Dr. Caja
reira tomou as canôas e dirigiu-se para o lugar onde estava 

' fundeado o aviso "Cidade de Manáos". Eu e os tenentos Lyra 
e Pyrineus deixámo-nos ficar no acampamento, para realizar
mos as medições dos rios, e á noite fazermos as observações as-: 
tronomicas necessarias ao calculo da latitude e da hora. 

Na manhã seguinte, 28 de Abril, por nossa vez, prosegui
mos a viagem aguas abaixo, fazendo o levantamento topogra
phico até a cachooira de Mata-Ma tá; dahi ao Madei~a, já 
esse trabalho havia sido terminado pelo t.enente Pyr1neus. 
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Continuando a descer, chegámos antes de meio-dia ao "Ci-
dade <le Manáos", onde encontrámos o Sr. Roosevelt com appa
rencia de se achar um pouco melhor dos seus pàdecimentos. 

Tres horas depois iniciou o nosso navio a marcha para a. 
frente e, navegando ininterruptamente, alcançou, pela madru
gada, a foz <lo Roosevelt, donde logo se passou para o Madeira. 

Descendo essa grande arooria fluvial, avistámos, pela ma
nhã de 29, a cidaide de Borba; á tarde tocámos na estação de 
Am.atary, da Amazon Telegraph, e, finalmente, na madrugada 
soguint.e, entrám03 no por to de :Manáos, em cujo cáes atra
cámos. 

No cáes estavam os representantes à.o Governo Estaidual, 
enviados para f arerem a recepção do Sr. Roosevelt e offerece
rem-lhe hospedagem em terra, o que foi aceito. Apesar dos sof
frimentos que lhe causava o estar <le pé, o illustre hospede 
recebeu as visitas officiaes do Governador do Estado, da Ca
rnara Municipal e de outras pessoas gradas. 

. No dia 1° de Maio, depois de sujeitar-se a pequena inter
venção cirurgica, reali2ada pelo Dr. Cajazei:ra, na presença 
do Director da Saude Publica de Manáos, e apresentadas, por 
meu intermedio, .as suas despedidas ao Governador e ao Gene-
ral Commandante da Região Militar, o Sr. Roosevelt embar· 
cou num navio mercante com destino a Belém. 

Eu, porém, com os outros membros da Commissão Brasi- ... 
leira, ainda nos demorámos em Manáos, onde tivemos noticias - -
da turma chefia..da pelo Capitão Amílcar de Magalhães, da 
qual faziam parte o natuTalista Miller, da Commissão Ameri
cana, o Dr. Euzebio P aulo de Oliveira e o Sr. Henrique Rei
nisch, respectivament-e geologo e taxidermista da Commissão 
Brasil~ira . 

Essa tunna, depois de t.er assistido ao embarque da que 
desceu o antigo Duvida, dirigiu-se para a estação t.elegraphica 
Barão de Melgaço, no rio Commemoração de Floriano. Em ca
nôas, desceu esse rio, e o Gy-Paraná, em cuja foz se passou 
para bordo de navios da navegação regular do :Madeira, indo 
então para Maná:os, onde chegou a 6 de Abril. 

Além dos trabalhos dos naturalistas, foi realizado mais, 
pelo chefe dia turma, o levantamento topographico do primeiro 

\ 
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dos rios navega-dos, e o do trecho do segundo comprehendido 
entre o Igarapé Bôa Vista e o Riachuelo. 

A occorrencia capital, registada durante a viagem, foi 
o naufragio soffrido pelo Capitão Amilcar, cuja canôa afun
dou; felizm-ente, não houve peT<l.a de vida a lamentar, mas só 
a das cadernetas do levantamento já realizado, e algum ma
terial . 

Terminados todos o·s serviços que nos haviam retido na 
Capital do Amazonas, voltámos para bo~do do aviso "C'idade 
de J\1:anáos", á•s !) horas e meia da tarde, ainda na mesma data 
de ~º de Maio, e fomos nas 

1

agµfi-s ' do "Dunstan", navio que le
vava o 'Sr. Roo&evelt, ~a esperança de encontral-o fundeado no 
porto de Itacoatiara,. onde sabiamos que tinha dé para1r. 

Mas, ao amanhecer do dia 2, chegando áqu~lle porto, vi
n1os que o "Dunstan" nos havii;i. tomado a dianteira. Prose
guhnos, pois, descendo o Amazonas, e só á tar.de, já na cidade 
paraense de O bidos, foi que o conseguimos alcançar. 

De Obidos partimos ao meio-dia de 3 de Maio, e ao ama
nhecer de 5 fundeavamos no porto de Belém, passando-me eu, 
immediataniente, para bordo do navio do Sr. Roosevelt . 

Aqui, repetiram-se as visitas e recepções officiaes, tanto 
das autoridades estaduaes, como das federaes, sendo por essa 
occasião o Sr. Roosevelt convidado para .assistir, no dia se
guinte, a um banquete que lhe offerecia o Governador do 
Pará. 

Finalmente, 'termin:ado esse e O$ demais .actos da rece;pção 
official de Belém, na manhã de 7 de Maio fomos, os da Com
missão Brasileira, levar a bordo do "Dunstan", as nossas· des
pedidas e votos de boa viagem ao ~Sr. Roosevelt, em quem cada 
r:m de nós reconhecia, não só um estadista de fama mundial, 
um espírito elevado e de rara cultura scientifica e litteraria, um 
homem de caracter firme, resoluto e imperativo, uma alma 
recta e nobilissima mas tambem e acima de tudo um crente en-' . 
thusiastico da grandeza e da belleza do futuro da nossa Terra e 
da nossa gente, e um amigo sincero daquelles que tiveram a 

ventura de ser setrs companheiros constantes de fadigas e de 
privações durante a demorada e trabalhosa travessia dos ~r
tões do Planalto ·dos Pareeis, do J uruena e do antigo Duvida. 

... t.: 
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A's 11 horas, o "Dunstan" levantava ancora, tomando o 
:·umo do Oceano, por onde se dirigiria para New-York. Ainda 

0 acompanhá1nos por curto espaço, de bordo d<> aviso "Ci
dade de :Jfanáos" ; afinal, por entre as nevoas da saudade, 
que jít iam envolvendo os nossos corações, lançámos aos es
paços as ultünas despedidas, erguendo vivas ao Chefe da Ex
vedição America:na e á grande Republica que tem a gloria de 
o ter por filho. 

A's 11 horas da noite desse mesmo ·dia, o " ·Cidade de ~Ia
náos" voltava para a .Capital do Amazonas, indo eu nelle em
barcado. Daquella cidade segui pelo :Madeira .acima, e depois 
pelo ;r amary, de onde demandaria a estação Barão de lfelgaço, 
afin1 de ir continU'ar os meus trabalhos de construcção da 
Linha Telegraphica de Cuyabá ao 1fadeira. 

t 

\ 



TERCEIRA CONFERENCIA 

I 

Os trabalh~~ de que t ratámos nas nossas conferencias an
ter iores, realizados pela expedição scientifica Roosevelt-Ron
don, no ri<> P.apagaio e nos antigos Duvida e Castanha, de
vem ser considerados como parte integrante da serie de ex
plorações geographicas a que deu lugar a construcção da Li· 
nha de Telegrapho·s planeja·da e m·andada executar pelo go
verno do Presidente Penna, para liga:r CuY'abá a Sa1ito An
tonio do Madeira. E', po~s, natu:.ç~l que., á expo1sição <los re
sultados daguelles trabalhos, se siga, outra especialn1ente de~ 
dicada a. apresentar · o quadro formado pelo conjunto de to
das essas explorações. Só ·assim poderemos dispôr dos ele
mentos necessarios para ajuizarmos d.a importancia de vas
t íssima região e de numerosas populações que, no int~rior da 
nossa Patria, jaziam des-conhecidais e abandonadas sem no!! 

' trazerem o concurso das suas riquezas e das suas forcas nem 
.> ' 

receberam os benefícios da nossa industria e da nossa ci-
vilização. Além disso, poderemos vêr patrícios nossos, quasi 
~m ·outros recursos sinão os da sua propria coragem, reali
zarem as mesmas façanhas que admiramos e louvamos· quando 
praticadas por homens de outros tempos e de outras terras. 
Si me f~sse dado esperar, das minhas palavras, alguma im
pressão forte e duradoura no ·animo ·do auditorio, a que maia 

1~7 -
desejaria -agora produzir seri.a a de tornar bem sensivel qu~ 
a campanha de descredi to sustentada dentro e f ór.a do paiz 
contra o cara.crer e a indole ·d<> povo brasileiro não passa de 
monstruoso acervo de inverdades e de injU'stiças, que precisam 
ser combatidas e destruídas ·antes de concluírem a obra ne
fasta de precipitar a a~ma nacional num.a "apagada e vil 
trísteza", analoga á que amargu-riou os ultimos dias do grande 
épico português. 

Na aatual conferencia, farei, pois, uma succinta exp06i· 
ção, dos trabalhos executad-0s nos annos seguintes a 190~, pela 
Oommissão das Linhas ' Telegraphica;s E:strategl.ca~ de Matto 
Gross() ao Am:azo.nas; quanto ·aos ' an1teriores, por já terem 
sido pu·blicados os seus resultados, em 1911, nesta Capital 
e na de S. Piaulo, limitar-me-hei a recordal-os muito rapi-

E' .sabiào que, segundo ? traçado prescripto ao audacioso 
cmprehendimento de estabelec.er communicações directas en
tre ·a séde do governo da Republica e as mais .af a·stadas r~ 
giões do longínquo Noroeste do territorio da nossa Patria a 
Con1missão cre:;i.da para o levar a effeito teve de operar ~m, 
enorme .. ext.ensão de te~ttas desconhecidas, onde não ·se encon .. 
travam QU't;ros· reêursos sinã.O OS da J1,aturéza selvagem dos 
nossos sertões, nem outros morrudores que nãio fossem os das 
a!deias de selvicolas :µellee installadas desde tempos immemp
riaes .. 

Constituída em 1907, nesse mesmo anno a .alludida Com
missão iniciou os seus trabalhos de campo, atacando simul
taneamente as o."bras de construcção do ramal de S. Luiz de 
Caceres á cidade de Matto-Grosso, as da linha tronco a par
tir de 1Cuyabá, em demanda de Guia, Brotas, RosariÇ> e Dia
mantino, ·e os <le reconhecimento do sertão dos Pareci;:;, neces
sarios á descoberta da directriz que se havia de seguir para 
alcançar as margens do J uruena, cujas florestas continuavam 
a ser vii?toriosament.e defendidas pelos inflexiveis guerreiros 
da nação Nhambiquara . 

• 
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No anno seguinte, terminada a constrncção do ramal da 
cidade de :Matto-Gr-osso e continuando-se a da linha tronco 
de Diamantino para o planalto dos Pareeis, proseguio-se o 
reconhecimento do sertão, com o projecto .de leYal-o até ao 
Ma.deira; mas, por terem sobrevindo <lifficuldades imprevistas 
á turma encarregada da constl\ucção, os expedicionarios ·que 

-~ tinham embrenhado paTa aléni do J uruena, procedendo 
á.quelle reconhecimento, só puderam attingir o lugar onde 
uma formidavel excavação, produzida pela correnteza <le nu
mero.sos rios, interrompe a cointinuida<le do -chapa.dão e faz 

. ~urgir o accidcnte geographico que identificámos com o que 
os cartographos portugueses talvez pret~nderam indicar sob 

o nome de Serra do Norte. 
Reorganizados os serviços de transportes e de abasteci-

mentos, por cuja causa se havia paralysado a construcção, re 
tomámos, em 1909, o caminho aberto nos annos anteriores • 
através dos domínios d·os Pareeis e dos Nhambiquaras, e 
transpondo 'ª Se1·1·a do Norte, 1seguimos no rumo quasi fnva
riavel de No-roeste are sahirmos no Madeira, depois de 287 
dias de marchas. continuas e um percurso de 1. 297 k:ilome
tros na direcção do caminhamento principal, sem contar 240 
kilometros de variantes diversas e 866 de navegação fluvial. 

Conhecido -assim o tr~çado geral da linha tronco, os tra
balhoB: da eonstrucção pro.seguiram até fins de 1914, e .ª 
inauguraçã<> ido tráfego no tre,cho por ul~imo concluido fez-se 
no p:ámeiro dia do anuo actual. ( *) De.sta ·fórma, a execução 
do grande emprehendimento projectado e iniciado pelo Presi
dente P enna, dependeu da continuidade de esf orÇ'OS dos gover· 
nos do Dr- Nilo Peçanha, do :Marechal Hermes da Fonseoa 
e do Dr. Wenceslau Braz, os quaes a souberam manter á 
altura dos importantes interesses nacionaes, tanto de ordem 
economica como política e social, que estão ligados ao <lesrino 

daquella obra. 
·Em seus traços mais geraes, e.ssa foi a marcha seguida 

pelos trabalhos da Commissão das Linhas Telegraphicas de 
::Matto-Grosso ao Amazonas, -na parte relativa á construcção ; 

• 
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Reproducção do schema projectado 

trabalhos da Commissão 
\ 



Reproducção do schema projectado durante as conferencias do Coronel Rondon com ·que se demonstra que os 

trabalhos da Commissão por elle dirigida fecharam o circuito telegraphiço do Brazil. 



no emt~nto, não ponde ella ser levada a terma einão & eusta 
de tresdobrado~ esforços, exigidos pela necessidade de vencer
mos, numa lucta .sem fim, as sempre renascentes diffioulda
des proprias ao estado incu1to e bravio da região em que ee
t a\'"amos operando. De tudo quanto precisa vamos para a noesa 
obra, essa região :SÓ nos podia f on1eoor a.s madeiras; os de
n1aia elementos, desde as ferramentas até os generos alimenti· 
cios mais communs e mais urgentes, tinham de ser trazidoa 
de fóra . .Si a isso accrescentarmos o's materiaes propriamente 
telegraphicos, taes como ·OS fio,s de forro zincado, os isoladQ.. 
res, os braços metalicos e as ferragens acoessorias, que não 
podiam deixar de vir do extrangeiro·, teremos uma ideia da 
quantidade enonne de volumes pesadisshnos sobre cujo trans
porte para o interior do sertão devia1nos proividenciar oom 
a mais attenta e meticulosa diligencia . 

!Ias, neste ponto, a grand·eza sempre crescente das dis
tancias a percorr~r, a complexidade do apparelhamento de 
méios differentes a empregar, uns nas vias fluviaes, outros 
nos caminhos terrestres, e, sobretudo, a falta de pastagens e 
a má qualidade das gramíneas do Chapadão dos Pareeis, 
o cansaço, o esgotamento e as epizootias que ·dizimavam os 
animaes cargueiros, anniquilando tropas inteiras de muares 
e de bois, tudo, em:fim, parecia conspirar para fazer falhar 
as me1didas que adoptavamos •como f ructo da mais segura pre .. · 

' vi::iâo, fundada em longa e.xperiencia. 
Para obviarn101s em parte a estas grandes difficu'ldades, 

dividimos os enca1·gos da construcção por duas turmas, uma 
que já ia operando, desde 1907, de Cuyabá para o int.erior dt> 
8t·rtão, e outra, .creada em 1910, destinada a camin:h.a.r ao en
cor> tro daquella, a partir de Santo Antonio do Madeira. As
sim as ~perações se podiam desenvolver mais livrement.e, nã<> 
só por se aproveitar o esforço de pessoal mais numeroso, como 
tambem por serem independentes as estradas e os meios dos 
i·c&pectivos aprovisioname1itos. 

A nossa turma, constitui.da sob o titulo de "Secção do 
Norte',., e cuja chefia esteve successivamente entregue ao en
tão majol' Gomes de Castro, capitão Nestor Sezefredo, te
nente Sebastião Pinto, capitão Costa Pinheiro e tenente :M·a .. 



rio Cardoso Barata, recebia os seus :abastecimentos de lla.
náos, pelo Madeira e o J amary. 

A outra, designada "Secção do Sul", utilisava-se da na
vegação do Paraguay até S. Luiz de Cáceres. Dahi, os trans
portes continuavam, e aind·a continuam, pelo Sepotuba, até 
o ponto el11 que este ri'O póde ser navegado por lanchas e pe
quenas embarcações, e onde abrimos, em 1908, o chamado 
porto de Tapirapoan, situado 91 kilometros acima de outro, 
deno~inado dos Bugres. Desse ultimo, inicia-se o trajecto ter
restre, seguindo por uma estr.ada que sóbe a escarpa da Serra 
dos Pareeis, . penetra no Chapadão e se dii·ige para Aldeia 
Queimad~ de onde partem ram~s para Juruena, Utiarity 
e outros pontos da Linha Telegraphica. De J uruena para 
diante, o proprio picadão .aberto para pa.s.sagem do fio, aieTVe 

' 
de ~aminho para as trópas do serviço de abastecimento e para 
viandantes. 

Da D.ecessidade de ter os seus abastecim.entoe dependfll
tes do percurso dessa estrada, resultaram, para a Secção do 
Sul, os maiores embaraços. O primeiro era a enormidade das 
di~ncias que tinham de Eer vencidas: de Tapirapoan a Al
deia QuQimada contam-se 80 kilometros; da mesma Aldeia. 
a Utiarity medeiam 200, e á Juruena 272. Demais, para 
cada transporte) essas distancias devem seT contadas pelo do
bro, por. causa da viagem de retorno. D~pois, era a falta de 
p~~tagens, a que já me· refe~i; antes de concluida uma via
gem, já a maior parte dos anim-aes estavam "estrondados", e 
dos poucos que eonseguiam resistir á fadiga e á má alimen
tação, apenas pqdi:nno-s espe~ar que fi . .,s~::n um segund.o 
percurso; si não morriam, precisavam ficar inactivos mev.es -
e mer.es seguidos, nas invernadas, a restaurar as forças á 
1M!St& de muito trato e de grande dispendio. 

Duas medidas adoptámos, para remover tão grande tro
peço: uma de effeito immediato, e outra mais demorada, mas 
eom certeza de maior alcance para o aproveitamento daquel
les sertões por novos elementos da nossa civilização, os quaes 
já os estão procurando e não os tardarão a encher de cen
tros populosos e de esta:oolecimentos agricdlas e pastoris, além 
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dos destinados ás industrias extractivas das riquezas florestaes 
P. minerae.s, que nelles existem em consideravel abundancia. 
A medida a que' alludim-os por ultimo, consiste em modificar · 
as condições dos campos, adaptand0-os ao desenvolvimento das 
forragens, de cujas especies encontrámos lá m~mo algumas 
variedades bôas, que para se expandirem só precisavam ser 
desembaraçadas da vegetação bravia que as afogava, e de ou
tr:is, levámos sementes, que brotaram e vão medrando muito 
cm. · 

09mo complemento necessario dessa medida, adopítámos 
is a de fundar lavouras de cereaes, de arvores íructiferas 

e e outros vegetaes alimenticios, juntamente com a criação 
de ~e.s domestieas e de gado, em to·das as estações te1egraphi
cas e\ em outros lugares especialmente escolhidos para isso . 

.À\ providencia de effeito immediato a qne al1udimos. con· 
sistiu n? emprego de caminhões auto moveis para f azere~ os 
transportes de Porto dos Bugres a Utiarity. Era este o trecho 
mais · desfavoI'avel ao tráfego por tropas de animaes car
gueiros; no em tanto, tambem não se adaptava ao transito 

.( 

daquelles vehicu1os, porque, de distancia em distancia, o seu 
sólo se apresenta intercalado de lárgas manchas de areia, na 
qual as rodas motora·s da machinas se enterravam e ficavam 
patinando., sem poderem progredir. 

Um jovem e estudioso official .do nosso exercito, o te-
nente Emn1anuel Silvestre do Amarante, .applicou-.se .a re
solver essa nova difficuldade e com tão bom eXito o fez que 1 
não tardou a descobrir um dispositivo inteiramente original e 

• satisfatorio. Graças a tal invençã_o, os tres automoveis da ., 
OommiiSsão das Linhas Telegraphicas puderam trafegar nafi . 
estradas do Planalto dos Pareeis, transportando cargas de 
peso igual ao maximo das lotações para que haviam sido 
co11struidos. 

Mas todos esses esforços só conseguiram, debellar u1na 
parte do-s que se levant avam a ·cada passo contra o desen
volvimento 'regular dos trabalhos da Secção do Sul. Entre ou
tros, um nos pareceu que poderia ter os 8eus effeitos an
nullados, medi·ante a utilisação do telegrapho sem fio. Resul
tava elle do afastamento cada vez maior ·que se ia verifi-
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~ando entre o acampamento da construcção e a cidade de 
S. Luiz de Cáceres, base principal dos aprovisionamantos, 
cu·jos serviços seriam muito -melhorados si do sertão pudes
semos entrar em communicações directas com os nos.sos for
uecedôres. 

Ikcorromos, pois, á ra<lio:..telegraphia, installando uma 
estação em Cáceres e levando para o interior uma outra, de 
cH-mpan!ha, montada sO'bre carretas. Durante algum tempo 
essa in.stallação funccionou IS'atisfa~toriamenté; mas, tendo-s· 
quebrado uma peça importante, cuja substituinte tinha de v·r 
do fabricante, estabelecido na Allemanha, não m•ais ho ve 
oppartunida<le de a utilisarmos, porque a marcha dos no so~ 
trabalhos já nos havia tirado da dependencia de S. Lzz de 
Cáceres. 

Para a bôa -comprehen.são de como no.s foi possi el sa-
. . d lh I . hir desta dependencia, precisamos eta ar um pouco mais 

as diversas phases por que passou a construcção até á data do 
meu regresso ao sertão, pois é sabido que pertinaz doença me 
assaltou no termo do grande recon•}lecimento de 1909, e me 
reteve no Ri-0 de Janeiro durant~ mais de um anno. 

De 1907 a principio de 1910, as obras, sob a chefia do 
major Marciano de Oliveira Avila, secunda-do pelos trab8--
1hos de escriptorio dirigidos pelo capitão ·C11stodio de S~nna 
Br:,tga, avançara de 1Cuyabá até um pouco além de Utiarity, 
na distancia total de 50ú kilometros, na qual so estabelece· 
1·.am .. além das estações cuj1os nomes já declinei, as de P·areois) 
Ponte de Pedra e Barão de Capanema. • 

No decurso de 1910, conduzida pelo tenente Franoo Fer
reira, a con.strucção attingio o Juruena, com 101 kilometros, 
a. contar da cstaÇão anterior. Nesse .ponto, ficou a linha pa
ra lysada pouco menos de um anno, em -consequencia de 
violenta epidcnlia de beriberi, que atacou aquelle official, o 
tenente Cândido Cardoso, muitas praças e civis, produzindo 
algumas mortes. 

Em Julho do anno eeguinte, o tenente Nicolau Bueno 
Horta B arbosa, auxiliitdo pelo aspirante Tito de Barros, re ... 
enootou a locação para além· do J 'uruena; mRs, pouco de
po1s) eram surprehendidos no interior da n1ata por um troço 

·. 
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de guerreiros Nha.mbiquaras, que os flecharam e feriram gra
Yemente. A1nbos, porém, se salvara1n, graças aos cuidados 
profissionaes do Dr. Murilo de Campos, médico da Colll
missão. 

P iara sU'bstituir o.s officíae.s feridos, seguiram immedia-. 
tamante os j;enentes J ulio Caetano Horta Barbosa e Boanerges 
Lopes de Sousa, os quaes, assumindo a direcção dos trabalhos, 
levaram ·a linha a Nhambiquaras e a Vilhena, com o desen .. 
volvimento total de 139 kilometros, a contar de J uruena, ou 
730 desde Cuyabá. 

Tínhamos, assim, attingido os Campos de Comm.emora~ 
ção <le Floriano, além da Serra do Norte, seguindo sempre 
o traçado reconhecido pelas expedições de 1907 a 1909. Agora 
devíamos pr<>seguir em demanda dos Campos .dos Palmares 
de Maria de Molina, aos quaes, segrun do aquelle traça·do, a 
linha ~hegaria por duas tangentes apenas; mas a primeu·a 
della:s apresentava, para a situação em qll'e nos achavamos, df.l 
dependencia <los transportes por muares e bois, o grave in
conveniente de enfiar as mattas do valle do rio Tenente Mar
ques de Souza, ou Ananaz, como ainda lhe chamavamos. 

Tão grande inconveniente, porém, talvez pudesse ser re· 
movido pelo ·descobrimento de novos Campos, analogo.s a0s 
de Maria de Molina, onde crescem excellentes pastagens de 
.capim gordura, mhnoso agreste, milhã p'rahiba e sapé. ..li. 

i·mr.ão de ser da esperança de taes descobertas era que ·esses 
campos resultam da destruição de grandes trechos de fü.,:.:csta 
pr1niitiva, pela acção do fogo ateado pelos Nha1nbiquaras na~ 
derr11badas preparatorias das suas lavouras. 

Ora, a região em que havíamos penetrado, desde o J u
ruena, é t oda habitada por esses indios, que se distribuem 
por grupos de denominações distinctas, tacs como Nenês, I áiás: 
NaYaitês, Tagananis, Tauitês e outros, cada qual occupando o 
seu territorio detenninado, nos valles dos diversos rios e ri~ 

beirões. Portanto, era natural que existis....<:i.e, no interior de 
todas aquellas florestas, muitas outras íormaçoo~ ·da mesma 
natureza e pTocedencia dessas, a que démos a designação ge
nerica de "Campos Indígenas". 

Resolvi, pois, proceder a novas explorações, na especta-
\ 
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tiva .de poder modificar o traçado de 1909 no sentido que 
deixo indicado. 

Iniciei esse trabalho a 6 de Novembro de 1911, partindo 
de Vilhena no romc, de Nordeste e transitando por um ca
minho de indios que se dirige de Com.memoração d-e Floriano 
para o valle do rio Marques de Souza, passando entre as ca

beceiras do antigo Duvida e Ikê. Alcancei, nuquelle 'Valle, 
um pequeno .campo nativo, dle cerra.do, que denominei do 
líangabal, já descoberto, em 1909,, pelo tenente Lyra, e onde 
existia, . nesse anno, uma grande al.deia e muitas roças de 
Nhambiquaras, do grupo que depois soubemos ,ser o Mamã·· 
indê; eu, porém, nada mais en..cóntrei : os indios tinham aban
donado o lU'gar e incendiado a aldei!l. 

E~plorando a região, descobri, do lado do Nordeste, por 
onde corre um tributario da margem esquerda do antigo Ana
naz, que d~nominei ribeirão Lyra, como antes já havia de~ 
nominado dois outros respectivamente de Amarante e Tana
jura, um bello campo, da especie dos que estava procurando. 

Do Mangabal dirigi-me para o Campo de Maria de Mo
lina segundo o rumo magnético de 50° N-0roeste, deduzido 
da ~lanta do ·caminho que acabara de p~rcorrer, combinada 
com a do reconhecimento de 1909. Atravessei, successiva
m-ente, uma zona de charravascal, -um ribeirão, o ":Miranda 
Ribeiro", dois pe·qll'enos Campos Indígenas, de capim gor
dµra, e duas cabeceiras., da.s q11aes a ultima e:ta a do tyra. 

Entrei, em .seguida, na região e1n que as aguas correm 
para o actual rio Roosevelt, encontrando, primeiro, um ri
beirão, o "Pyrineus", e depois, na data do decreto que insti
tuiu o nosso pavilhão republicano, o ''rio Festa da Ban
deira", denominado Corumicharú, pelos Nhambiquaras. 

Transposto o ribeirão PyrineU's, deparou-se-me um bello 
Campo Indigena, o da "Perdiz", donde pudémos avista1·, para 
o Norte e Nordeste, muitos outros, que se succediam, intermi
navci.s, até se per-derem para além da distancia que os olhos 
podiam alcançar. Era, evidentemente, por ·ali que nos con
vinha fazer passar a linha, embora dando uma volta que nos 
Ía custar um. alongamento no traçado, de cerca de sete kilo
metros; esse sacrificio, porém, ficaria mais do que compen-
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sado pela incomparavel vantagem de termos a~segurada a ma
nutenção das tropas de muares e das boiadas de carro e de 

CCJrte. 
P;rosegui na marcha para os Campos de Maria de :Mo-

lina, sempre no rumo inicial de 50° Noroeste, procedendo ao 
levantamento com o auxilio da corrente metrica e de urna 
bussola de algibeira do engenheiro italiano A. Salmoiraghi. 
Cheguei áquelles Campos com o percur.so de 36. 280 metros, 
contados da estaca do ':Mangabal, ou apenas 18 a partir do 
].,esta da Bandeira. Neste ultimo trecho, o terreno apresen
tou·se·n-os coberto, ora de charravascaes, ora de certa vege
tação especial, intermediaria entre a anterior e a mata vi:r
~m; os indios dão-lhe o nome de "Alôri" e nó.s o de "Lorê'', 
por ser nella muito abundante certa arvore, de madeira for
tíssima e duradoura, assim designada pelos mesmos índios. 

A tangente a qU'e me aca·bo de referir, não coincidiu com 
a do reconhecimento de 1909; houve um desvio angular de . 
1 gráo e "i5 minutos, que determinou o afastamento de um 
kilometro, entre o ponto de ·chegada de 1911 e o marco da
quelle Teconhecimento. 

Ao estudo das modificaiçoos do antigo traçado, segui
ram-se logo os trabalhos de locação, sahindo a linha de Vi
lh&na no Tumo geral de 5 gráos N or·deste e prolongando-se 
para além do ribeirão Lyra até alcançar a grande tangente 
do Man,gaibal. l?ercorrid9 um pequeno segmento de$&a .tan
gente, que se lança, como vimos, para Noroeste, .a 'locação 
abandonou-a, antes ·de attingir o ribeirão Pyrineus, inclinan
do.se de novQ para o Norte, afim de passar pelos Campos In
dígenas da margem direita do Festa da Bandeira. Nesta 
nova direcção, a linha atravessa, além de varias cabeceiras, 
dois ribei:r-Oes importantes, por nós denom!;nados. Nicolau 
Bueno e J ulio Caetano; e depois deste ultimo retoma o 
rumo de No roeste, e vai tran.spôr o rio pouco abaixo da foz 
ào ribeirão Alencarliense, num ponto que nos foi indicado 
pelos Nhambiquaras-Tauitês, por satisfazer a condição que 
procuravamos em vão, havia perto de um mez, de não ~r 
brejoso como os demais. 

Passado o Ff}~t~ d~ Ua:p .. d~~ra~ o. traçado av~µ~a llaral .. 
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!elamente ao leito do Alencarliense, no quadrante de Sudoeste, 
através da mata marginal; mas logo abandona esse rumo 
para tomar francamente o de Oeste, com o qual penetra na 
bacia do antigo Duvida, rompendo os charravascaes do di
visor dos valles dos dois rios, e assim chega aos Campos de 
Maria de Molina, onde a Commissão das Linhas Tclegraphi
cas instaHou a estação de José Bonif a cio, distante mais de 83 

kilometros da de Vilhena. 
Antes, porém, de terminados estes trabalhos, quando eu 

ainda estudava a região em que se estava locando a variante 
aa margem direita 'do Oarumicharú, ou Festa ·da Bandeira, 
eom o intuito de conhecer até onde se extendiam os Campos 
Indigenas, occorreu uma aventura, que bem póde servir para 
dar ideia dos costumes Nhambiquaras. 

Diversas exp'lorações parciaes me haviam convencido de 
que, no quadrante de Noroeste, aquelles campos terminam 
no rio e num ribeirão, seu affluen.te da margem direita, que 
desoobri e denominei J o·aquim Gomes. Resolvi então fazer 
outros reconhecimentos, agora para os lados de Norte e de 

Nordeste. 
Para este fim, no dia 13 de Abril de 1912, não levando 

outros companheiros sinão o meu tio materno :Miguel Lucas 
Evangelista, velho de 76 annos, cuja robustez e fortaleza de 
aniino faziam inveja a qualquer homem de 40, e o seu sobrinho 
Bellarmino, tomei por um trilho de indio.s ·que, depois de atra
vessar um charravascal, penetraya numa dessas matas de 
Lorê, a que j1á me referi. N-0 interior da mata, depois de 4 
horas de marcha vagarosa, porque i'amos a cavallo e o trilho 
era fei to para pedestres, já tendo antes muitos vestigioa de 
passagem recente de indios, ouvim-0s, de repente, os sons as
pcros. e sácudidos das suas falas. , 

Passei então para a vanguarda, que vinha sendo occupada 
pelo rncu primo, e logo depois pude descobTir, á distancia 
de uns 50 metros, cinco Nhambiquaras, todos moços e ro
bustos, completamente desarmados, que se dirigiam para o 
nos-so lado, com passos .lentos, falando alto e gesticulando lar-

gamente. 
Eu não tinha, no momento, arma alguma coromigo; re-
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commendei aos meus companheiros que occultassem as suas, 
e toquei () meu animal na direcção dos indios. Estes, porém, 
começaram a recuar, não obstante um delles talvez o chefe 

' ' c0ntinuar a dirigir-me a palavra, num longo discurso, muito 
nuimado . Reflccti, então, que as nossas cavalgaduras sendo . ' 
para elles an1maes desconhecidos e extranhos, deviam infun-
dir-lhes algum ... -receio : com ·cert€za, UJOr isso, recuavam. 
Apeei-me, pois, e caminhei resoluto para o gn1po, che.io de 
confiança, porque já me havia cel'tificado ·de -estarem elles 
agindo de bôa fé e não armando alguma cilada. 

Em poucos instantes, forro.a.vamos um só o-rupo muito 
• 5 ' 

amistoso, no qual tod-0s f alav.am e ninguem se entendia. 
Emfim, com-0 a bôa vontade era geral e sincera, aeabei 

:azen~o-os comp11ehender que o meu desejo era acompanhal-os 
a aldeia. Isso ca:usou-lhes visível satisfação e acalmou a vérve 
do orado-r, que só então terminou o discurso, que vinha de
clamando em tom alto e energico. Inferi~ dahi, que 'O fim da 
arenga não seria outro sinão convencer-me de .que <levia fa
~er essa .visit a, e só então me capacitei de que, em diplomacia 
internacional, o tom das c.oonmunicações nunca está em con, 
cordancia com os sentimentos e as intenções dos communi
_cantes_; n1~ns ~ovos elle é bra~do e ma·cio, exa-ctamente quan
do o intuito e mau e aggress1v:o; noutros, como acabava de 
vêr, é clangoroso e arrebatado quando encerra um pensamen
to de muito bôa e sincera amizade. 

Dispuzemos-nos em orden1 de marcha, nó.s ca valgan.do 
os nos.so.s animaes e os Nhambiqu-aras a pé . 

Mas aqui surgio Tuma grande dif ficuldade producto de 
l ' ' um ado, talvez da etiqueta dos selvicolas, e de outro, dos ve-

lhos preconceitos reinantes entre nós de ser forl'iooo e neces-
• ' "S 

sar10 que todos os indi'Os, em todas as occasiões e circumstan-
cias da vida, sejam falsos, desleaes e traiçoeiros. 

Foi o caso ·que os cinco Nhambiquaras, queriam distri
buir-se em dois grupos, um para fazer a vanguarda da pe
quena columna, e outro, a retaguarda. 

~e~ tio, que só ~ reso'lvera a ir á aldeia movido pela 
oonvicçao de que teria de defender a minha vida deduzia 
dessa distribuição, qu~ fiQ eatavam confirmando as 'iUas aus-
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peitas e de·claxio.u, peremptoriame.nte, que não abria ~ão d.a 
vantagem de occupar a retaguarda, de onde podia vi· 

giar os movimentos dos suppo.stos inimigos e, em easo de ne
cessidade, soccorrer-nos, com a sua carabina. 

Por sua vez os indios teimavam em <lispôr a oolumna 
oomo tinham pensado; nó.s no centro, tres delles na. frente e 
os Qut:ros n-0 coice. Lut~ndo com os embaraços da linguagem 
por gest-Os, t'i~e de empregar os maiores esforço~ e a mais atu
rada paciencia, para os convencer, sem os mehn<lr~r, de q~e 
os. dois ultimo& deviam marchar adeante de meu t.10 e atras 

' 
de mim e de meu prim~. 

Assim afinal avançamos. Os indio.s da v:anguarda, gul-
' ' d' ando-nos pelos seus trilho$, ·caminhavam. rapi~a~en~ ~ · lS"'. 

tanciavam-se de nós, não só porque . muitos cipos, gallios e 
troncos de a~ores, de altura ma~~ d-0 que a estatura, de um 
homem, só a nós, ílue jamos montados, causavam tril.nstorno~. 
como tambem porque. -0s n01Ssos animaes já se resentia.m do 
cansaço da mar,cha, que durava desde o amanhe~r e se ia pro· 
lo:µgando para além da.s duas horas da tarde. 

No lugar em que se passaram estas scenas, existe um pe
queno corregio, .que ficou assignal.ado .pel~ denominação d~ 
"Encontro Feliz". Pouco adiante . dah1., vimos, encostados a 
arvores do lado esquerdo do caminho, os arcos e as flechas 
d-0s nossos amigos; estes, porém, passa.ram por elles sem os 
tomar, 1e continuaram como. vinham, inteiramente desarma,. 
dos: traço na verdade notavel da gentileza, da coragem ~ do 
tacto destes homens· e tanto mais notavel quanto tudo isso ' . 
elle.s faziam sem nos pedi riem que lhes de.ssemos identica9 
prov.as de oonf iança e amizade, depondo as armas que t~~~ 

• ' ' ."" l .·'?' : !-1}1 
ziam-0s. • . 

Andavámos havia já uns 15 minutos, quando, dentr~ os 
da vanguarda, um apertou o passo, e em pouco tempo OO:
appareceu das nossas vistas. A meu tio, não podia este movi· 
mento ·passar despercebido, e de ·accôrdo com o seu modo ~~ 
vêr deu-me o aviso: "E' agora! Aquelle adiantou-se para ir 
avtsar á emboscada que está prepar.ada para nós, de que es-

' -tamos proximo.g. Com cc:rteza morreremos todi()s, mas nao 
como cordeiros imbelles; hei de lutar!" . , 

' -

No em tanto, os accmtecimentos não tardaram a vir <les
mentir est·as inquietadoras previsões, po·rque logo adeante en
contrámos o nosso hospede, parado, aguaTdando a nossa 
chegada, com uma bôa quantidade de Narú-caguinindê, es
pec~e de 1'€.f resco muito usado pelos Nhambiqua::ras, que o 
preparam com agua e cald.ro de ananaz silvestre, fructo mui
tíssimo abundante nas suas terras e cujo crescimento elles fa
cilitam abrindo no , interior das matas, a fogo, numerosas 
clareiras. 

Eram 4 horas da tarde; a mata de Lorê havia termi
nado e nQVO charravascal surgira. Ao amanhecer, quando sa
himos d-0 acampamento., não tinham-Os intenção de. alongar 
tanto o nosso reconhecimento; por isso estavamos :Sem alm-0-
ç;o, e, a esta hora, já ~om ba1stante f orne. 'Foi, pois; bem op
portuna a resolução tomada pelos nossos guias, de nos faze1'€m' 
apear e offerecer-nos, além de grandes cui&s da.quella bebida, 
beijús de massa <lie m'andioca, cultivada em suas roças, e 
larva:s torradas, de varios inse;ctcts, provisões que todos os 
Nhambiqua11as conduzem comsigo, duran~ a;s suas excursões, 
em grandes cabaças adaptadatS -a t'al uso. . · · 

Acceitámos essas comidas, e, terminado <> repasto, conti· 
uuámo.s a viagem, agora .debaixo de f ortissima pancada de 
chuva, que i;nopinadament,e começara a cahir. 

Do charravascal passámos para outra mata, pouco ex
teD1sa, de reve1stimento de uma pequena eabeceira; Ahi exis
tiam alguns ran·chinhos abertos, ·dos que os Nhambiquarail 
oostumam construir em seus Ikidás, ou aldeias provisorias, 
para caçadas . Os nossos guias pensaram que nos seria agra
dave1 abrigarn1o·nos alli contra a chuva e, como traziamas 
as roupas colladas ao corpo, escorrendo agua, entenderam que, 
além de abrigo, precisavam os do calo.r de uma boa fogueira. 
Oonsequentemente, tomarám, no interiioir de um dos ranchos, 
os pausinhos de que usam para accender fogo, esfregando--0s 
um contra o outro, e iniciaram a ardua e paciente operaçã.o. 

· No emtanto, não nos convinha nenhuma parada ou pouso 
que redundasse em augmento da duração da nossa ausencia 
do ac~mpamento; insisti, pois, c·om os índios para continuar
mos a viagem, ao que elles acoode.ram. 

• ..... 1 
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Pouco depois, sahiamos da mata para um terreno de ve
getação baixa e escaS>a, e deste para um campo aberto, de 
alochib.ií, nome <lo capim -dos Campos Indigenas, em cujo 
fnnclo arnarellado se destacava o vulto do grande rancho CO· 

ri.ico das Xicês, ou aldeias Nhambiquaras. 
De novo se destacou, dentre os indios da Yanguarda, um 

que, em 111archa accelerada, quasi correndo,, se dirigio para 
a aldeia ; e mais uma vez se levantou, no espiri to de meu tio, 
povoad10 das falsas noções tradicionaes dos civilizados a res
peito da indole e dos sentimentos dos selvicolas, a suspeita 
de que iamos ser atraiçoados e mortos. 

Comtudo, a nossa marcha proseguia. Estavam<>s ainda 
longe da aldeia, quando vimos UJm hio·mem vir ao nosso en
contro, caTregando áis costas um grande balaio, pend~nte d.c 
uma alça de embira, que lhe env·olvia a testa, como larg~ 
faixa. 

Ao chegar perto de nós, pa~ou e começou a desenvolver 
um longo discurso, que ouvimos com -0 maior interesse e res
peitosa attenção; não seria essa, p-0r certo, a primeira vez .que 
assim foosem -0uvidos discursos àiplomaticos. No emtanto, o 
encargo da resposta não coube a nenhum de nós, mas sim a 
um dos :ri.ossos guias, que fallou tão longamente como o outr.o. 

'fejrminados os discursos., o indio desembaraçou-se da 
sua carga, depondo -0 balaio no chão; do interior d'2lle tirou 
um·a grande cabaça, cheia de N arú.caguinindê, agua de ana
naz e uma cuia: e mais urna vez fomos obsequiados com a fa-

' mosa bebida NhambiqU'ara. 
Depois desta cerem-onia, os nossos hospedes acercaram- · 

se de nós, e, tomando nas suas as nossas mãos, foram nos 
guiando para a aldeia. 

O indio que nos vieTa encontrar, com todo esse ooiemo
nial, era um cacique . K elle se viam os signaes proprio~ da 
influencia. do sangue africano, que já haviam sido notados 
em muitos individuos dos grupos moradores nos valles do 
Juruena. e do Juhina, e em Campos N-0vos da Serra do Norte: 
os cabellos levemente crespos, o bigode e o cav.aignac. E' sa
bido que os indÍgenas a;mericanos, puros, possuem basta car 
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belleira negra. muito )isa e escorrida, e te"m · · ., pouqu1ssim.a. 
barba, rala e falhada. 

P arece-me, pois, estar demonstrada a hypotheSie por mim 
formulada e~ ~908 e 1909, e exposta nas oonferencias publi
cas que re~ize1 em 1911 no Palacio Monroe, pa-ra explicai· 
a prooodenc1a da forma cônica dos g1·andes ranchos Nhamhi
q~aras, ·de te:em tido estes indios relações com os pretoS fu
gidos das antigas lavras de 1ouro do Guaporé, 1e principalmente 
com os que f~n~aram urm .quilombo no Guaritizê, affluen~ 
da margem direita daquelle rio . 

. . Na aldeia, formada do um daquelles ranchos conioo·s, 
inteiramente fechadJo,s, e de inuitOls outros de uma só cober
tura plana~ sem. p~~des, viinos, na occasião da nossa chega
da, ~ns trinta 1nd1viduos, que depois souben1-os per tencerem 
a dois grupos distinetos. Todos se achavam Tecolhidos ás suas 
casas, abeirados dos respectivos fogos, porque continuava a 
chover· Alli, porém, só estavam <>s homens; não vimos nenhu· 
ma mulher, nem criança.is. 

Apeámo·nos .e fomos tomar lugar no meio de um 12.'rupo 
a-0 lado de uma fogueira, começando então novas c:remo: . , . ' ' 
n1as <i~ etiqueta e da hospedagem Nhambiquara . Primeiro, 
obsequiaram-nos com comidas: beijús de mandioca, milh.o as
sado, larvas t()'rradas, peixe, carne de macaco, batatas e cará. 
Os pratos eram com.o umas pequenas bandejas de talos de 
~abóca, trançados, e os copos continuavam a ser cuias, que 
incessantemente se enchiam ·da inesgotavel agua de ananaz. 

Apesar das iguarias serem .servidas cheias de 'cinza do 
bonalho em que 1se assavam, as cousas iam correndo muito 
bem e a c~ntento de todos. Mas, de repente, surgem uns ci
garros, m~1s monstruosos, talvez, e mais f antasticos do que 
todos os cigarros do mUtD.do: eram excessivamente longos, en-
1·olados em folhas asperas e grosseiras, e feitos com pó de 
fnn,o torrado, producto da lavoura e ·da industria Nhambi
quar~s. Até ahi nãda havia que se lhes dissesse, pois não me 
parec1 a que elles pudessem ser mais ou menos repugnantee 
do que os seus semelhantes civilizados, e, para mim,, 0 absurdo 
de fumal-os era, sem pôr nem tirar, 0 mesmo que fumar 
qualquer outro. 

\ 
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Estava·me, porém, reservada a surpreza de ter de apren· 
der :i. minha custa que o cigarro Nhambiquara tem uma pro
priedade sua, exclusiva, que o faz mais execravel do que os 
seus congeneres: a de ser inevitavel ! Os outros esperam que a 
gente procure e acceite; este, impõe-se! 

A primeira aggressão, soffri-a de. parte do meu amigo 
Nuchelá, que era como se -chamava o ·cacique. P reparado o 
formidavel instrumento die tortura, elle m'o apresentou, co·m 
o ar mais gentil e hospitaleiro que imaginar se possa. Re
cusei~o, com brandura; elle insistiio e eu con1ecei 'ª compre
he:nder que não ha no mundo gesticulação capaz de transmit
tir aos oorebros Nhambiquaras esta noção nova, para elles 
nunca suspeitada, nem a.dmissivel: que ha homens que não 
fumam! Porfiámos, assim, durante algum tempo, elle a ·of
ferecer, eu a recusar. Por fim, o meu hospede, acreditando, 
talvez, que D unico motiv<> de minha recusa ooria <> acanha
mento, tomou 'ª resolução heroica de me enfiar o cigarro na 
bocca I E tive de. aspirar a nauseante fumaça! 

O ar, em torno de nós, já se apresentava compacto e ir
respiravel, tantas eram as baforadas que todos aquelles ho-
1nens tiravam <le outros tant0is cigarros; o mais horroroso, 
porém, era que todos queriam repetir comnosco a mesmissima 
operação do cacique_! . 

Para furtar-me a tal martyrio, resolvi dar um pp.sse10 
pelo terreiro ·da aldieia, ,..visitando ·os -0utros ranchos. Muitos 
c.stavam desoccupa:dos, com certeza por se acharem os mora
dores nas la.vouras ou nas caça-das. A palhoça grande tinha 
as portas fechadas; não lhe pudémos, por isso, vêr o interior, 
mas percebemos que lá dentr-0 havia fogo e gente : prestando 
attenção ouvimos vozes de mulheres e de crianças . ' . 

Parecendo-me que o melhor meio de obter o ar nesp1ra-
vel seria o de ficar acampado no terreiro, ·a céo aberto, pedi 

' i· ao cacique que mandasse buscar lenha e preparar-me a 1 

uma bôa fogueira. Fui promptam.ente attendido, e emquanto 
os homens se entregavam a esse traba'lho, vi que Uin delles 
possuia um machado de ·aço; conjecturei, entã.o, que este grupo 
era amigo dos de ·Campos Novos da. Serra do Norte, aos 
quaes já haviamos dado muitos desses inst rumentos. 

I 

.. 
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Preparavamo-no'S para seccar a& nossas roupas ao ealor da 
fogueira crepitante, quando vimos que. do lado do Norte vi
nham chegando <lez indios, armados com Qs seus arco:s ~ fle
chas,; provavelmente regressavam de alguma caçada. Logo 
que os avistou, o cacique dirigiu-lhes umas palavras forte5 e 
enel'gicas ; immediatam,ente <lesappareceram das nossas vistas 
e inon1ent.os die1pois reappareceram noutro ponto, já desa1·ma
do& . Assim penetraran1 no interior da aldeia, e dirigindo-se 
ao grupo em ·que estavan10.s:, começaram a trocar falas com 
Nuc4eJft e sua gente: era evidente que pediam e obtinham 
inf orn1Ftções sobre quem eramos, de onde vinham-0:s e como tí
nhamos chegado at-é alli. 

Soul:emos, ·depois, que estes dez individuos eram de uma 
aldeia <le Tagananis, estabelecida nos mesmos campos ' e nüo 
muito longe daquella em .que estavamos, e que, além dessa, 
existiam por alli algumas outras, dos grupos Tauitês, Minis 
e Tachiuvitês. 

~t\.os moradores de todas essas aldeias o cacique N uehelá 
havia ·mandado iemi:ssarios, encarregados de dar-lhes aviso 
do grande acontecimento. Por isso nov-0s grupos .de indios 
ia111 incessanten1ente. chegando, cheios de curiosidade de nos 
vere1n: as mulheres e as crianças dirigiam-se logo pa1·a o 
l'anrho eonico e lá ~se encerravam com as que as ha.vifln1 pre
cedi.do; os homens, porém, vinhal:;ll para as pro1ximida.des da 
nrossa f ogneira, installan.:do·-se,. por pieqjllien<Js, agrup.a~1ent-0s, 
em torno ·de -0utros fogos que accendiam. Este movimento, 
começado ·de.~de .o anoittecer, continuou-se pela noite den
tr o : 3:S fogueirinhas multiplicavam-se incessantemente a oon1 
cIIas o numero de homens, que se não cansavam de fallar, 
conversando animadamente. E no meio de toda esta· anima
ção não se descuidavan1 um instante de nos cumularem de 
novos presentes: as bandejas de tabóca, cheias de beijús, 
carás, mandiocas batatas e milho torrado circulavam numa 

' ' procissão interminavel. Mais impressionadora, porém, era a 
quantida<le de cigarros fumegantes, temerasos e aggressivos ! 
Si houvesse um incendio na ·aldeia, a colum.na de fumaça. que 
então se elevaria da-s palhoça1 queimadas, talvez não exce
desse em vol~.une a que Ee formava do conjunto das baforadas 
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que inc.essantem·ente sahiam das bocas daquelles inf atigaveis 

fumadores. 
Por fim, já me sentia eançado de tanto falar e prestar 

attenção para a<livinhar o sentido de discursos que não p odia 
comprehender. O meu primo Bellarmino, havia tempo_, dol'
mia placidamente extendido sobre as folhas de co.que1ro de 
que havíamos feito forrar 10 chão nos lugares que ·occnpava
mos. Veju-me o desejo <le imital-o e resolvi fazel-o, . apesar 
dos protesto-, do meu tio, que. achava ser redob1·ada in1p:n
dencin entregarrrJ.<o-nos ao somno depois <le nos tern:1 oc; n1ett1do 
no meio ue t;:i_, ,, grande multidão d(\ selvicolas ~1r::i:0nh~cidrs, 
dos quae.s ·jgnoravamos todos os ha!>:.tos e até R. língua. 

Junto a mim estavam assentados muitos índios; para 
lhes dar mais uma prova de confiança, estirei-me na nünha 
cama de folhn:;, r.epousando a cab.:>~R sobre a p ·..:rna de um 
delles. Não errei, porque o homem ficou tão satisfeito com 
ter sido o escolhido para essa manifestação de carinho e de 
abandono, que se esmerou em evitar qualquer movimento que 
pudesse ser interpretado como signal de incommodo ou de 
fadiga. . 

Não obstante o odôr acre que se exhalava do corpo pin-
tado de urucum daquelle índio, cheguei a dormir. 

Mas foi um som no curto; despertei, parecendo-me que o 
numero de pessoas ·reunidas no terreiro havia recebido forte 
acerescimo; co1u certeza não estava E !11:1ix-0 ·de d uz<~ntos. 

Além disso, chegavam-me os sons ·de f allas fen1ininas; 
percebi que as mulheres tinha:rµ sahido da grande palhoça 
fechada. e, vencidas pela curi0<s.idade, se tinham aproximado 

para nos verem. 
Tal curiosidade pareceu-me plen amente justificada; · 

tanto qu.e tambem eu me levantei e fuii á fogueira accender 
um fach-0 de palmas, .com o intuito de ter luz bàstante para 
bem a distingui1·. Produzio-se, ent ão, ·grande alvoroço; de 
todos os lados se levantavam exclamações de susto e ·sahiam 
indias corr:endo na direcção do seu refugio. Emquant<> ellas 
fugiam, os homens riam-se gostosamente por vêl-as tão am.e-

drontadas. 
Desisti do meu proposito e voltei á cama, onde encontrei, 
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firme no seu posto de honra, o índio em cuja perna eu re
costava a cabeça. Adormeci de novo, até a madrugada. 

Meu tio, fiel representante <los velhos preconceitos dos 

civilizados a r.espeito dos selvicolas, não \S€ permittiu nem o 

mais leve cochilo durante toda aquella noite. T ambem os 
índios a passaram em -claro; mas esse·s por outro motivo, 

que hem se podia conjecturar, ouvindo-se, como se ouvia, de 

todos ·os lados, surgir, no meio das interminaveis conversas, a 
palavra ".côcô", cuj·os sons lembrar o ruído da~ pancadas dos 

machados rombos de pedra, batendo no tronco de uma grande 
n1·vore. A satisfação ·que lhes causava a esperança ·de vi!'en1 
a possuir, dentro em breve, os magníficos machados de aço, 
era tão intensa, que lhes tirava o somno. 

Ao clarear do dia, já estavamos promptos a partir, 
qnun·Jo os índios nos convidara1n para irmos visitar outrHs 
aldeias daquelles ~ampos, a que dão o nome de Hugulitendê 
e que rn designei pela d ata de "14 de Abril", cara P,ntre fl<:\ 

mai.s carJ5 ao meu coração de espo·so a~radecido e 0hri~nê ) 
a viver mais das saudades <lo que do gozo perenne <l ::i.s ca1'icias 
de que o meu bom D.estin-0 me encheu o l ar amantiss'.mo. 

P ercorridos os campos e visti:i.s mais quatro ulrlf!ia.:; . :~uja 
população coniunta ·calc11lámos em mais ·de trezentos indivi~ 
·duos, reg-ressámos ao acampamento, onde encontrámos o::r 

· <•ompn n hbiros já alarmados com a nogsa iuegperndR ansf·ncin. 
Comnoeco foram trinta e quatro índios entre O'! quae! fi~1-
ravnm os cinco· do "Encontro F el iz", que precisRvam reto~ 

mar as suas ar1nas deixadas. como vimos. ao lado do trilho. no 
interior da mata. A todos presenteei com m achados, f acõe:;l . 
e ~issanga s. 

Dessa data em diante, nunca mais cessar am as visita~ 

dos indios a<Y.s nossos acampamentos, e houve occasioos em 
que elles chegavam aos grupos de 200 e mais individuos . A 
noticia de tão extraordinario successo, pr:.opagando-se rapi
damente pelo sertão, deu lugar a que, ás primeiras trib111s. ~ 
reunissem logo outras, situadas para o Norte, a mais de 20 

leguas de ·distancia. Assim, ficámos conhecendo os Sabanês, 

' 

.. 

•. 
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os I aiás, os Xaodês e os Teiobês, que são os homens mai·s bo- • 
nitos de toda esta região. Nem mesmo os velhos invalidos se 
quizeram privar da satisfação de verem, com os seus proprios 
olhos, os homens que appareciam assim, de repente, nas suas 
terras, oom o podeT de produzirem tã.o profunda e radical 
modificação nos seus habitos seculares, como essa que resulta 
da sUJbstituição dos instrumentos de pedra pelos de ferro. 

E ste!S acontecimentos, de tão alta .significação no conjunto 
·da obra ultimamente iniciada para a protecção ,e ci~ilização 
dos indio.s, precisavam ficar dignamente m-0mori:i,dos . no non:w 
da .estação telegraphica .que se ia levantar na<J!ue11es sertões, 
como resultado ·de tod():s -0.s esforços que se estavam fazendo. 
Então, accudiu-me á ideia que. nenhum outro poderia melhor, 
nem tão bem satisfazeT as exigencias moraes e cívicas das 
emoções e das e~peranças, que haviam nasc.ido, o que se de
sejavam vêr florescer e fructificar, do que o do grande esta
dista da Independencia. 

Para mais realçarmos a significaçã<> da homenagem que 
iamos prestar á memoria do insigne autor dos "Apontamentos 
para a civilização dos indios bravos do Brasil", escolhi o àia 
do seu glorioso natalício,. 13 de Junho, para ser o da inau
gwração do novo estabel.eciment:o, e, por uma feliz coinciden
cia, pude realizar ~ solemnidade correspondente. a esse acto, 
n,ão s6 na presença, mas tambem com o concurso de un1 
grupo de. Nhambiqua-r.as "~auitêsi", que designaram uma das 
sua:s filhas para desfraldar á$ auras daque.Jle ser'tão o sym_. 
bolo sagrado da nacionali.d-ade brasileira. 

I nauguraida a estação de José Bonifacio, e emquanto~ con
tinunvamos a locação da linha pelo traçado geral do reconhn
cimento de 1909, até tran1SpÔTmos o antigo Duvida e delle nos 
afastarmos cerca de 10 kilometros, no rumo de Noroeste, es-
tudavamos os meios de dar solução ao problema dos transpor· 
tes, cujos serviços se ~ornavam,. de dia para dia, mais imper
f~itos e precarios. 

Praticamente já não contavamos com os abastecimento3 
sabidos de Tapirapoan; as tropas de que elles dependiam, 
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desorganizavam-se e 1quasi se extinguiam, antes de poderem 
vencer as enormes distancias que tinham de percorrer .para 
chegarem :ao lugar .em que nos acha vamos. 

Em compensação, tinhamo-nos aproximado bastante do 

Tio Pimenta Bueno; que sabiamos-desde 1909, quando o des
cobrimos e o fizemos reconhecer pelo tenente Alencarliense 
e Dr. Alipio de Miranda Ribeiir·o-ser' o principal formador 
do Gy-Paraná. Portanto, para . resolvermos o momentoso pro
blema ~e transportes, deviam.os aproveitar as relativas, faci-

, 
!idades of f erecidas pela navegação fluvial, fazendo ' vir ' os 

. ' ' 
nosso·s volumes de Maháos, pelo Madeira, até a foz do G;y; 
em seguida, elles ·Continuariam em batelões, por este rio aci
raa, até o ponto da confluencia do Pime:nta Bueno com o 
Commemoração ·de Floriano; idesembarca·dos do·s batlelõ~s 

1seriam entregues ás tropas de anima.es cargueiros, .que o·s 
conduziriam, afinal, ao lugar em que estivessemos acampados. 
Ficavamos .ainda, -como se vê, na dependencia de muares e de 
boils, cuja manutenção seria muitíssimo difficil naquellas Pª' 
ragens, onde a expedição de 1909 só havia encontrado o ar
voredo alto e fechado das matas virgens. :Mas havia a com
pensação <le que as distancias a percorrer iriam encurtando 
á medida do progresso da construcção ; assim, os esforços 

.exigidos dos auimae,s seriam c·ada vez inenores . 
1 1 

Pa1 a exe.cutarm·os e~te projecto, · p'recisavamos 'adoptar 
~un.s ·series de ínedidas: ·a prim.eira refe.r ia-se á organi~ação 
da flotilha destinada á navegação do Gy-·Paraná; a segunda 
entendia-se com a preparação do caminho para o traf ego das 
tropas, desde o ponto terminal da navegação até o acampa
mento. E ste, porém, ·deslocava-se, acompanhando -0 avanço da 
ooostrucção; portanto, a estrada, para ser sempre aproveita, 
vel, devia subordinar-~ ao mesmo t rajecto que ia ser seguido · 
pelo fio telegraphico . 

Da ·a:bert11ra deste camirrho encarreguei o tenente Nico
lau Bueno Ho·rta Barbosa, o qual, sahindo de José Bonifa-cio, 
com uma pe.quena tuzma de trabalhadores de foice e de ma-



• 

-152 -

cha<lo, foi reavivando -a picada aberta pela expedição de 1909 ~ 

e ao mesmo tempo realizando explorações parciaes tendentes 

a melhorar, em alguns pontos, o traqado daquella expedição 

Do ponto <le partida até o r io Pimenta Bueno, tinha -0 te
nente Nicolau de atraYe.ssar, successivamente, o rio da Du
vida, ·o Commemoiração de Florj ano e o B~rão de Melgaço· 
No primeiro, descobriu novo ponto de passagem, situado 80ú 
metros acim·a ·do da expedição .de ) 909, com a vantrugem, sü
bre este, de não ·se achar em terreno1 brejoso ; e no segundo, 
que era atravessado pela picada proxima a uma quéda, (\ S!al
to do Paraíso, foi encontrado, ·abaixo desse lugar, um bello 
campo, de magnifica:1s pastagens, que recebeu o nome de Pa.· 
rabens. 

Dahi ao Barão de Melgaço, e deste ao porto da Bôa Pas.
sagem, no Pimenta Bueno, não sahiu o tenente Nicolau da 
picad.a de 1909. Daquelle porto á confluencia, medeavam qin
da umas cinco leguas; .a pequena turma expedicionaria, po
rém, que viajava 1a pé, não as podia vencer, em consequencia 
~do estado de prostr ação em que se achavam aquelle official e 
um. dos seus homens, atacados ambos de violentos accessos de 
febre. Das quatro pessoas ·que constitniam -0 total da turma, 
apenas dua.s estavam em ·condições de caminhar; foram man· 
dadas per1ongar o rio ·até .sahirem no pontal d·a confluencia : 
afim de traz-erem dal1i algun1a embarcação em qu~ ·Os doenteiE 
pudessem S·e1· transportados. A,ssim terminou, no dia· 7 de · 
Setembro, esta pequena e:Xpedição, que além de reabrir -0 ca
minho da estação de José Bonif a cio ao rio Pimenta Bueno. 
fez a importantíssima descoberta do Campo de Parabens, e~ 
plena floresta virgem. 

Outro resultado interessante colhido nest·a travessia pele 
tenente Nicolau, foi a constatação de existirem aldeias e ro
ças de índios, estabelecidas ao longo daquelle caminho, depoi i! 
de passado o Oommemoração de Floriano. Em 1909, quando 
por ali transitou a expedição de reconhecimento ·de CuyabA 
ao lfadeira, nenhum vestígio .de i.mportancia revelou que a 
região fosse habitada. Doutro lado, o modo de construir ·as 

.. ... 
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casas, a eeramica, os instrumentos de musica e outres arteía.. 
ctos vistos nas malócaiS, onde não havia na occasião um unico 
morador, nem fogos accesos, divergiam na fórma ua-s d'imen· 

' sões ou nos materiaes de que eram feitos, dos que são usadoil 
pelo.s Nhambiquaras; era evidente, pois, que se tratava de 
itma nação nova·, da qual não tínhamos até então n:enhuma 
noticia. 

A julgar peJ·as informações colhidas entre os Nhambi
quaras, em ooguid·a a elles, ·para o Occidente, vive um povo 
dado ao uso da antropophagia, .ao· qual designam pelo nome 
de nwl.otun<Ms. · 

As aldeias e as roças descoberta.s pelo tenente Nicolau, 
bem podiam pertencer a um ·grupo desse povo . C'om certeza., 
depois da passagem da expedição de 1909, alguns dentre el
les, estando nas -costumadas excursõe$ de caçadas, obseTVaram: 
nas arvore's cortadas, os golpes das nossas ferramentas, na 
verdade prodigiosos quando comparados ao.s que se podem 
obtel' dos instrument-os de pedra. Desejosos de possuir tão 
admiraveis machados, teriam formado o projecto de se ins
talharem ao lado do caminh-o, á espera de verem O"S homens 
que o haviam aberto, voltarem a t ransitar por elle: quando 
isso se désse, empre;gariam os meios de travar relações coµi os 
possuidores do cubiçado artefacto e assim conseguiriam a·d
quiril-o. 

Posteriormente, verificámos não nos termos enganado 
em nossa.s supposições, -salvo na parte relativa. á identificação 
do povo de que se trata com o mal1otundú dos N'hambiquaras. 
Porque, t~ndo-se o tenente Amarante encarregado de abrir a 
estrada, cujo pique acabava de ·ser reavivado pelo tenente Ni
colau, encontrou-se, certo dia, deante de tres indio'S que, meio 
occultos pela vegetação, o espreitavam, com os arcos rete
zados, prestes a desferir as respectivas flechas. Deante da
quelle risco eminente, o distincto official não perdeu a calma; 
acenando e falando, procurou fazer comprehender aos selvi
colas, , que não os desejava hostilizar e queria tratal-os com 
amizade. Então, um dos emboscados levantou-se e em tom 
enoergico rdirigiu-se aos outros, que ainda teimavam em levar 

' 
\ 
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a termo a a:ggressão, oppondo-se a que. o fizessem . I sto con
seguido, aproximaram-.se . os indios com a mai<>r segurança, 
fizeram o.s costumados discursos de apresentação e conduzi
ram o tenente Amarante, juntamente com o unico home.m que 
nessa occasião o aeompanhava, o civil J oão de Deus, á al
deia, que os recebeu com muitas manifestações de alegria, co
mo si se tratasse de amigos cuja visita fosse~ ha muito tem
po, desejada e esperada. 

As relações, assim estabelecidas, desenvolverarn-se rapi
da1~1ente e permittiram-nos conhecer esta nação indigena) da 
qual nenhu'ln explorador d-0s. sertões havia: antieB dado noticia. 
Ern sua propria lingua, ella se ·denomina Kepik/i'ri-uat. Os seus 
domínios 'exten<len1-·se;. para o lado ·do Oriente, .até o rio Com
memoração de Floriano, a que dão o nome de Tumbóaru.ê, 
ondo começa o territorio dos Nhambiquaras, e comprehend<~ 
todo o valle do Pimenta Bueno, ou Djaru.Juérébe, palavra do 
seu idioma qne signifiea Ri<> Brilhante. A sua população dis
tribue-se por numerosos grupos independentes, cada qu~l com 
a sua denominação propria, taes como Baep-uaps, U arapanan, 
Barêpits, U aparanãs, Guêp-Uats, e.te. 

Muitas vezes estive em aldeia.s dos kepilriri-uats, cujos 
costumes e instituições pude observar; si os quizesse relatar 
aqui, teria ·que me alongar mais do que convém neste momento. 
Limito-me, pois, a dizer ·que eHes, como os Nhambiquaras, 
não usan1 roupa algun1a, ne.m mesmo as mulhe1·es; no, em
tan to, fabricam tecidos de algodão, cultivado nas suas ma
gnificas roças, com os quaes faz-em as rêdcs, em que dormem. 
Neste, ·como em muitos outros pontos, elles estão mais adean
ta~os do ·que os Nhambiquaras, que fazem as sua·s camas no 
chão, sem outro cuidado sinão o de escolherem lugar~s cobertos 
de areia. Não fumam, mas usam tomar r apé por meio de · um 
dispositivo bastante engenhoso, o qual ·consiste em um tubo 
de taquarinha, de dois palmos de. comprimento, tendo numa 
das extremidades, um peq~eno recipiente de c&co. E stando o 
recipiente carregado de pó de tabaco, a pessoa que vae tomar 
a pitada aproxima-o das narinas, e outra. pessoa, ser-
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vindo-se da extremidade livre do tubo, sopra por elle, fa
zendo 0 rapé penetrar nas fossas nasa.es do tabaquista, que 
auxilia a opera~ão mediante pr-0funda inhalação. E ste dis
positivo, a que se não poderá negar o merito da novidade, e 
ao qual eu attribuo qualidades excellente.s, entre outras a de 
não ser a:ggressivo c-0mo o cigarro Nhambiquara, tem, em 
Kepikiri-uat, o nome de Nharimã-cap. 

Igualmente curioso é o ceremonial de recepção de visi
tas importantes, estavamo.s quasi a dizer: .de ~mbaí~aÇl.as. A 
solemnidade passa-se no terreiro da aldeia. Os hom~ns ·~pre

sentam-~ armad~s, :de ponto em branco, .e cousêrvam-se d·e 
~ 1 \. 

pé, emquanto as . mulheres1, em grupo, quedam, assentadas a 
pequena distancia . 

Collocadas as visitas no centro do terreiro, os homens 
começam a marchar, empunhando as a-rma.s, e assim desfilam 
deante dos .recem-chegad-0E, cujo chefe deve estar preparado 
para receber e retribuir o- amistos'o, e talvez u~ pouco exces
si Yo shaloelhands kepikiri-uat. Eis oomo se realiza esta parte 
da ceremonia : 

Cada indio ao defrontar-se com aquelle chefe, páta, en-
' . 

costa 0 arco e ·as flechas que traz, e1n seu propr10 corpo, e 
extende DS dois braços, com as mãos espalmadas e os dedos 
abertos. A vi'sita deve extende.r, da mesma f órma., as .. suas 
mãos e entrelaçar os dedos nos que lho forem offerec~d?s. 
Isto feito -0s 'dois amigos transmittem-se alguns magn1ftcoi 
abalos tã'o magnificos .que. fariam inveja a esses galh~rdos 
oa-.:alheir-os· acostumados a aproveita1·em-se do prete~to de 
trocarem comnosco :um ·aperto de mão para nos mostrarem a 
fo·rtaleza dos seus pulsos. 

'Terminados -0s cumprimentos masculinos, seguem-se os 
das mulheres .cada uma das quaes vem, por sua vez, trazer 
á visita 0 ~u amistoso :Jha,ke-haruls. Feito isto, retiram
se para 0 interior das casas e. os homens assentam-1se para 
iniciar a conversação com os hospedes. 

Dissemos ter verificado não serem estes os índios da na
ção indicada pelos Nhambiquaras, sob o nome de m'a;ldturülús 
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Tal verificação íoi possivel por nos terem os proprios kepiki
ri-uats informado que, mais para as cabeceiras, o Pimenta 
Bueno possue um contribuinte, o Djarú-Jupirará, ou Rio Ver
melho, cujo valle é occupado por uma tribu, a que denomi_nam · 
Coaiás; e ias descripçoos que. delles nos fizeram coincidiram 
perfeitamente com as dos Nhambiquaras, relativas aos ter
riveis malotundús. 

No emtanto, vimos em poder de um cheíe Ke.pikiri·uat, 
l,.lma clavicula humana, de que eUe se servia como flauta. 
Perguntando-lhe eu a procedencia daquelle -Osso, res
pondeu-me o indio que pertencera a um ·Coaiá, ao qual havia 
combatido e matado. Por fim, confessou que a gente da sua 
tribu não se acha inteiralll:ente isenta da mácula da antropo
phagia; mas limita-se a praticai-a só em relação · a guerreiros 
Coaiátl, mortos em combate. Assim procedem, pelo ·desejo de 
vingar • pateitt.ies e amigos anteriormente comidos por 
aquelles selvicolas; mas, ao contrario do que estes f azem, não_ 
chegam a consumir toda a carne da victima, porque cada qual 
se oonte.nta com tão pequena porção, que a maior parte do 
t;orpo fica intacta e é regéitada. 

A flauta da clavícula Coaiá, a que alludi, encontra-se 
hoje no Muzeu Nacional. 

··cõ~-; vimos, o inicio das nossas ·relações com os Kipikiri
ua.ts deve-se ao tenente Amara~te, que se havia encarregado 
de abrir a estrada de José Bonif a cio á confluencia .dos rios 
Piment !'! Rurn 0 e Conunemoração . Esee trabalho realizou-ee 
em 1~:13 e d~pois de terininado., o transporte das cargas des
tinadas ao acampamento da construcção e aos demais ser
viços da Linha, até Vilhena, fazia-se pelo Gy-Paraná; ao 
chegarem áquella confluencia, eram tomadas pelas tropas e 

· levadas ao seli destino. 

No emtan to, o nosso maior empenho era reduzir ainda 
n1 ais, neste percurso, o trecho que se tinha de fazer por terrD .. 
Similhante resultado poderia ser alcançado, desde que o Com
n1emoração de Floriano se apTesentasse navegavel para cimil. 
da sua confluencia com o Pimenta Bueno. 

P ara decidir e~ta questão .designei, ainda, o, tenente Ama-
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rant.e, indicando-lhe que partisse do Campo de Parabens e 
fosse margeando o Oommemoração até o termo do seu curso. 

Realizada· a expedição, os resultados que della colhemos 
ultrapassaram todas as esperanças, não só porque ficou ve
rificada a navegabilidade daquelle rio até a foz de um seu 
contribuinte da margem direita, a que démos o nome de Fran
cisco Bueno, como tambem porque se reconheceu a exisrencia 
de muit-0s outros campos, desde aquella foz até a eonfluencia 
com o Pimenta Bueno. ·~

1

• .. 
A consequençta immediata destas descobe;rtas foi a mo· 

dificação introduzida no traçado da linha, a qual, em vez de 
transpor -0 Oommemoração no Campo de Parabens e conti
nuar p_elo interior das matas at~avessadas em 1909, desceu . 
á foz do riacho Francisco Bueno e dahi seguiu margeando 
aquelle rio, pela esquerda. Assim aproveitámos, para a cons
trucção, as facilidades of ferecidas pelos campos, e, ainda 
mais, conquistámos a vantagem permanente de termos garan
tida .a subsistencia dos animaes cargueiTos que trafegam en
tre a foz daquelle riacho e a estação de Vilhena, visto como 
em todo es8e percurso.~ de cerca de 25 leguas, s6 uma parte, 
de menos de dez, ·se encontra desprovida de pastagens. 

Na barr·a do novo riacho assentámo·s a primeira estação 
depois da de José .Bonif.acio, e <iémos·lhe o nome de Barão 
de Melgaço·; a distancia entre as duas é de 67 kilometros. 

Mas, além destes ~sultados, a expedição do tenente Ama
rante colheu alguns outros, de ordem geograpliica·, decorrentes 
da determinação precisa do curso do Commemoração de Flo
riano: a fixação da barra do rio Barão de. Melgaço e a de
monstração de não ser verdadeira a hypothese que havia dad<> 
lugar a incluir-se o Duvida como um dos tributarios da ba
cia do Gy-Para.ná. 

Depois da barra do riacho Francisco Bueno, -0 caminha
mento· estudado pelo tenente Amarante continu011 ao longo do 
curso do Commemoração até o ponto em que mais tar.de se
ria iiistallada a estaç·ão de Pimenta· Bueno, na confluencia do 

rio deste nome. 
Dahí o tenente Amarante prolongou a aua expedi~ão pelt. 
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margem .direita do alto Gy-Paraná, até attingir o barracão 
do Urupá, propriedade de uma sociedade de seringueiros, es. 
tabelecid~ pouco abaixo da foz do rio de identiea denomina
ção. Neste trajecto, de mais de 142 kilometros o terreno 

' apresentou condições technicas e economicas mais favoravei3 
á construcção , do que o estudado p€lo reconhecimento de 1909. 
Resolvemos~ pois, abandonar o .antigo prqjecto, que consistia 
em lançar a linha telegraphiea, de Pimenta Bueno a Arike
me~, no J amaryJ pela margem esquerda do Gy, através de 
uma região <le serl'as, cobe1·ta de alta 1nata·ria e entrecorta·da 
de nume·rosos igapés e rios importantes, taes como o Luiz 
de Albuquerque,~ o Rolim de Moura, o Ri•car.d-0 Franco o U ru-

' pá e o J arú, dos quaes os tres primeiros haviam .sido desco-
bertos pela grande expedição 1de 1909. Pelo traçado do Te.co
nhecimento do tenente Amarante, não tínhamos de transpor 
mais do que um curso dagua de alguma impo1;tancia o I-<.io-- - ' 
zinho; encontra vamos grandes zonas de charravascaes, e fi-
ca vamos ainda em condições de aproveitar a navegação do 
Gy para o,s transportes de viveres e materiaes. 

1i locação obedeceu a este traçado e, no trecho indicado, 
abrimos <;luas estações, uma fronteira á barra do Ricardo 
F+anco e outra no local do barracijo de Urupá,~· ambas con

' cluidas em 1914 e denominadas, respectivamente, J?resid,enw 
liermes e Presidente Penna. 

Além dos resultados ·que a~cabam·os <le indicar, da expe
dição de estudo ·~onduzida _pelo tenente Amarante ao longo 
do alto Gy-P·araná, devemos registar mais o encontro que 
elle teve com os indígenas do lugar, pertencentes, como depois 
verifique~~ ao grande grupo ethnogra,phico dos tupys. 

Muito mais adia.ntaàos do que os Nhambiquaras e os 
Kepikiri ·uats, de que são inimigo.s e aos quaes guerreiam, 

estes índios, além de usarem Têdes, têm o habito de vestir 

as mulheres com tangas. e os homens com uma espccie de pe
quenos calções, fei t-0s de algodão. 

Mais importante, porém, é o facto, por nós observado, de 
f>f)rom elles dados á arte da n'avegação, que praticam com o 
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auxilio -de canôas ou ubás de casca de arvor-es, comô o jatobá, 

0 jequitibá e outras, que se prestam a soltal-a inteira_,. me
diante certo processo conhecido pelos relvicolas e no qual o 
fogo desempenha a funcção principal. 

Muito notavel tambem é o sysbema de defesa de que cer
cam as su·as aldeias, com o fim de afastar a possibilidade 
de serem assaltados por guerreiros extranhos, que tenham em

prehendido tomal-3;s dtl surpresa. 

Com tal objectivo, constroem na ramada de arv~res mar. 
ginaes aos trilh-<;>s . cujo a·ccesso querem defender, g1raus ou 
plataformas de · madeira tosca, onde se poden:1 postar os' .d~
fensores para, lá .de cima, vigiarem os movimentos do in1-

. 
migo. 

Este recurso, porém, oomquanto muitissimo eff~caz, não 
lhes pareceu sufficiente; ell~s precisavam d: um meio de de~ 
fesa que produzisse effeito por si mesmo, d1spensand? a ~~
sença d-0 homem: pensamento identico ao do gu~rre1ro ~1vi~ 
lizado qae inventou as minas de explosão automat1ca:,. destina
das a vedar a entr~da dos portos e canaes. Os selv1colas do 
alto Gy-Paraná, utilisando-se com muita industria e talento 
dos pobres recursos das suas florestas, empregam varas pon
teagudas, formando estr~pes, que ficam obliqua;mente, pelo 
cônto, nos· trilhos ou estradas cujo percu1·so querem obstar, 
encobrindo-os depois com folhagens e ra,m'Os dos arbustos pro~ 
ximos. A ponta deste~. estrepes fica virada pa;ra o lado de . on:. 
de póde vir o inimigo e, além disso, é bastante alta para 0 

attingir no ventre. . 
Estas e todas as outras cousas relativas á vida .dos in· f 

dios em questão eram inteiramente ignoradas antes da.. exp_e-
' · . · · ouco nao dição do. tenente Amarante. T al ignoranc1a po: p 

se tornou fatal a um dos e:xpedicionarios, o J o ao de ~eus, 
h .J Commissão de Linhas valoroso veterano das . campan as \!a 

Telegraphicas. . . 
F . e depois de passado o R1os1nho, affluente a 01 o caso qu , · 
. , 11 a· d Gy Paraná tendo-se deparado ·ao tenente que J a a u 1, o - ' ' . . 

Amarante um trilho d.e indios, de.cl'd1u elle re.conhecel-o, na 
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esperança de chegar á aldeia respectiva. Começou, pois, a 
avançar por aquelle caminho, fazendo-se preceder do João de 
Deus, que tinha o encargo de abrir , a passagem a facão.,. nos 
pontos em que fosse preciso. Andada uma pequena dis
tancia, o João de Deus sentiu-se de repente ferido na parte 
superior da côxa : um pouco mais acima, o ·ferimento seria 
gravissim-0.,. talvez mortal. Assim se teve a primeira noLicia 
do syste1na de defesa destes indio's·, ell?- cujas aldeias só pude
mos entrar conduzidos por e.Hes inesmos, depois que entabo
laram relações amistosas •Con1 o pessoal da Uo1nmissão de Li
nhas Telegraphi·cas, ao qual espontaneamente se ap-resenta
ra1n, em }..,evereiro ·de 1914, num ponto da margem do Gy. 

Nesse mesmo anno, o ·Chefe Abait·ará me levou a sua ma
loca, e durante -0 percurso ia me mostrando os innumeros es
peques, que havia, precedentemente.,, mandado abater, para 

íacilita r a minha pussagem. Pude, então, informar-me dos 
costumes desta: nação, que se distribue por varios grupos, tae~ 
evlllO o dos Parnauats, Tacuateps, Ipotenats e outros. 

Dos usos que entre elles notei, limitar-me-hei a citar aqui 
v de tingirem o ro:;to, os braços e as pernas com sumo de ge

nipapo, que enegrece a pelle. Perguntei a um delles por qu~ 
se pintava assim; respondeu-n1e qUe aquillo era um ardil 
para facilitar as caçadas de coatá, porque, sendo esse macaco 
excessivamente curioso, um homem com tal disfarce,, que se 
colloque ao alcance da sua vista,. a imitar a voz, Ol'a de um 
anima1l, ora doutro, consegue que elle desça da ramaria das 
arvol'es, desejoso de se informar de perto.,

1 
da novidade que 

está vendo : nessa occasião o caçador abate-o com um tiro do 
seu arco infallivel. 

Mas, voltando á construcção, lembrare~ o que ficou dito 
na conferencia relativa ao reconhecimento do rio Roosevelt, 
a respeito da paralysação que ella soffreu em Barão de Mel
gaço, por motivo da violenta irrupção de febres de que veio a 
f alleoor o capitão Cardoso. Quando se terminaram -os traba
lhos da·quelle reconhecimento, o tenente Vasconcellos tinha 
conseguido reorganizar os Berviços na mencionada estaçã~ e 

avançava com a locação para Pimenta Bueno.) de onde con
tinuaria para Presidente n ennes e Presidente P enna. 

Doutro lado, os trabalhos da Secção do Norte, inieiados 
em Santo Antonio do 1~adeira, haviam progredido ao longo 
do J amary e finalmente attingido o ponto mais alto <lesse 
1·jo, no barracão do Bom Futuro, onde installámos a estação 
cie Arikemes,:, nome de uma tribu indígena que eu ahi aldeej, 
e de cuja pacificação e costumes :fallarei noutro lugar. 

Para se ter .a linha corrida desde Cuyabá até Santo ·'A.11-
tÓnio, faltava, pois, 'estudar a ligação de Arikemes a" Presi~ 
dt)nt~: Penna, pass~n:do 'do v.alle do Jamftry pa~a 11 o <lo Gy~ r 
PaTaná

7 
que devia ser attingido ''e1n aguas ,do J~rt\,, seu . af~ 

fluente da margem esquerda. 

Planejei realizar esse estudo em duas ·secções: unl'a 
A.rikemes a J arú; a outra des~ r io a Presi·dente Penna . 

Para isso, terminada que foi a expedição scientifiea. 
Roosevelt-Rondon, pela partida <lo illustrc estadista ameri-

-eano de Belem do P·a:rá para New-Y ork, regressei immedia
tamente a Manáos e dalli segui para o Madeira, dem'3.ndando 
~ foz do J amary. Subi e~te rio até a barra do seu af fluente 
Canaan,~ on<le fica a estação de Arikemes. Dahi iniciei a. ex
peidiçã·o de reeonh€cimento, no n1mo geral de Nordes~, pri
meiro pela marge1n direita do Canaari, e depois pela esquerda 
de um seu cont•ribuinte, o rio Quatro Caehoeiras, que foi per-

1ongado até o ponto de cónrluencia de um das seus f or:inaçlo
r~s, o Igarapé Cachoeira. 

Dessa confluencia, o recon'.hecimento tomou o rumo de 
N'OT>Jeste, galgou uma serra e, ao descel-a, ·do lado opposto, 
achou-se em aguas <la bacia do Gy-Paraná. Avançando pela 
direita dessas aguas,~ reconheci formarem ellas o IgaTapé São 
José, ao quâl ·se reuue o S. Salvador, f.ormando então o r io 
Novo, que desagua no Toque-Fóne, e este no J arú . A exp-0-
dição, porém.~ nfoo desceu tanto, porque da barra do S. Sal
vador voltou a Sudeste, tTanspoz a serra de S-ant a Rosa e 
,~ntrou ' no valle do J arú, cuja margem esquer da foi attingida 
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no ponto em que existia um barracão de seringueiros deno
minado Santos Dumont. Este ponto foi escolhido para re
ceber a nova estação telegraphica., intermediaria entre as duas 
que se queriam ligar. Subindo -o rio, a partir desse local, não 
se precisará andar mais do que legua e meia para se encontrar 
o luga·r em que a expedição de 1909 esteve acampada e don
de sahiu na direcção de Oeste, quasi sobre o parallelo de 10· 
gráos, á procura de aguas do J acy, indo, no em tanto; achar 
a·s do Pardo, affluente do J amary. 

Do lugar escolhido para a nova estação, regressaran1 os 
expédiciona-rios a Arikeme&; mas. não percorrera1n o itine
rario .anterior ·sinão até descer a serra a que me referi, quando 
passei do valle do Quatro Cachoeiras pa:ra o do Tóque-Fóne. 
Essa é a serra hoje denominada da "Expedição"., por ter sido 
·pela primeira vez a-ssign.alatda em 1909, quando foi atraves
sadá pelo grande recon:Q.~cimento da Linha tronco, de Cuyabá 
a-o Madeira. Depois de · a terem ·descido, os expedicionarios de 
1914 ' seguiram pelo divisor dos contribuintes da margem di
reita do Quatro Cachoeiras e os da esquerda do Tóque-F6ne, 
assignalando, entre OS primeiro.s.'1 as cabeceiras dos igaTapés 
Andirá e Valha-me Deus, e, ~m seguida a esta~ mais para o 
Oriente, as do rio Branco,'1 que se lança no J amary por uma 
foz situada abaixo da do Canaan. 

Segundo informações .colhidas entre os seringueiros, a 
região <>nde reconheci a-s cabeceiras do rio Branco, é occ11pada 
por uma tribu de indios guerreiros, que elles designam pelo 
apellido "Bocca Preta" . Estes mesmos indios são ainda. as
signalados nas cabeceiras do Tio Preto, outro aí fluente do J a
mary~ para abaixo do anterior, e atê nas de um contribuinte 
do Gy, cuja foz o navegant,e que entra neste rio, vindo do Ma
deira, encontra logo no principio, á direita de quem sobe . 

Quando reentrámos em Arikemes, de volta desses reco
nhecimentos, haviamos feito o percurso total de 199 . 722 me
tros. Desenhámos a planta topographica da região estudada 
e sobre ella projectámos o traçado da linha entre aquel~a e 
a futura estação do J arú, dando-lhe o desenvolvimento de-
93. 027. 

' 

P llOIO. Cmn. Rondon Co1iferc11cías 

O pequeno Parriba 

lndio da tribu dos Arikemes, habitantes do alto Jamary 
(1 915) 
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Os trabalhos ·de locação nesse t recho foram logo ata
cados e em pouco tempo estavam terminado9. Então, .a pamr 
do local da nova estação, dirigi-me para <> Gy-Paraná, na
vegando o J arú aguas .abaixo, e fazendo o levantamento ta. 
p-0graphico da parte percorrida do seu curso. 

Chegado ao Gy,:i continuei a navegar, subindo-o até o lo
cal em que iamos abrir .a estação de Presidente Penna. Ahi 
iniciei a abertura da pieada para assentamento da linha nu 
trecho comprehendido entre ee-sa ~ :.. ~stação situada imme
diatamente acima deHa. Deixando esi36~ trabalhos a cargo do 
Dr. E spiridião, [continuei a subir o Gy, até encont;rar o 
acampamento da turma <le construcção dirigida pelo tenente 
Vasconcello1s, a qual já estava para baixo de Pimenta Bue110 
e não tardaria a alcançar Presidente Hermes. Prosegui para 
cima, inspeccionando todos os serviços realizados depois da 
minha partida de Barão de Melgaço, em 4 de Outubro do 
anno anterior, para ir dar inicio á expedição scientifica Roo
sevelt-Rondon; visitei varias aldeias de Parnauats e de Ke
pekiriuats e, em seguida, regressei, aguas abaixo, para o local 
da estação Presidente Penna. 

Como se vê deste rapido apanhado da minha viagem de 
inspecção, na época en1 que ella se realizou, isto é, de .A.gosto 
a Setembro do anno passado, os trabalhos de construcção s6 
não estavam iniciados no trecho comprehendido entre a es
tação de Presidente Penna e a do J arú, e até o reconhe
cimento do terreno necessario para projectar o traçado entre 
esses dois pontos estava por fazer. ~-

No emtanto.,. não havia tempo a perder; já estava cor-
. rendo a segunda quinzena de Setembro e era forçoso ter-se con
cluido a ligação telegraphica de Cuyabá a Santo Antonio, no 
ultimo dia de Dezembro, de inodo a po.der-se inaugural-a en1 
primeiro de Janeiro. 

O terreno que restava a estudar é o comprehendido en· 
tre o rio U rupá, a partir da respectiva foz, e o J arú; e a jul
gar pelas indicações deduzidas do reconhecimento de 1909

11 
a 

distancia que se tinha de percorrer, si fosse em linha Tecta, 
não excederia muito 70 kilometros. Apesar de ser a re
gião toda coberta de floresta allta e unida, podia-se. esperar 
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atravessal-a ·dentro de quatl'O ou cinco dias, desde que se niio 
exigisse mais do que uma explor.ação expedita . 

llesolvi executai-a assün e, para mais facilit ar a mar
cha, que iniciei a 20 de Setembro, decidi não levar commigo 
mais do que 9-ois homens, sem nenhuma ferramenta, nen1 
mesm'O um facão, pois não queria perder tempo a abrir pi
cada. Cada, um de nós carregava a sua rêdc, espingarda e mu
ni9ão; além disso, só oito latas de 'leite condensado .. e sal; r: 
ali:znentação nos seria fornecida pela floresta: caças e f:ru
ctos, que encont rassemos. 

1\.ndámos assim, pelo interior da floresta, 88 kilometros1 

no rumo geral de 60 g_ráos Noroeste, até encontrar1nos o J aní., 
num ponto intermediario entre a foz ·do rio Tóque-Fóue c 
a do I garapé Paraiso, sendo que este ultimo nós o havíamos 
transposto em seguida a -0:utros :riachos, ·con10 o Miolo e o 
Bôa Vista, t'ribut arios ·directos do Gy . Ne.sta primeira parte 
da n-0ssa travessia emp.regan10& nove dias. 

A segunda parte, que devia consistir ém subir o J arúl 
do pont·o de chegada até a estação te'legraphica,,

1 
emprehendi 

realiza1-.a por ·dentro do leito do r io, O· que era possível por se 
achar elle, nessa ·o-ccasião, e1n vasante, e apresent and·o nume.
rosas e extensas praias enxutas . Apenas iniciado este novo 
i tinerari'O, fiquei impossibilita.do de andar, por ter sido ata
cado e ferido no pé por uma arraia. A. principio esperei me
lhorar dos incommodos produzidos por esse ferimento,:: em 
pouoo tempo; mas, vendo, ao fim de quatro dias de parada, 
que o mal se aggravava, mandei .um dos meus homiens subir 
até o barracão Santos Dumont e trazer de lá uma canôa . .As-

' 
sim -embarcado) percorri 24.501 metros, até o barracão. Dahi 
depois que melhorou -0 meu ferimento, continuei o reconheci
mento a ,pé, e liguei-o á ultima estação da locação Arikemes
J aní. 

O caminh amento total subiu a 121 kilomctros e permit
tiu projectar um traçado,~ fechando o cirmJito entre Presi
dente Penna e J arú, com 77 . 061 metros de íi-0. 

Na região atravessada encontram-se varias serras inter-. 
caladas entre o.s riachos a que j á me referi, e outra·s relativas 
aos igaTapés do Chibé e da Ponte, affluentcs da margem cs-
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quer.da do U rupá, além ·de numerosos con~rafortes, de -0nde 
dcsce111 cabecei ras de n1c11or iin portancia . 

Essa é a zon a dos inais afamados seringaes de t odo o Gy
P nraná . Não mDnos adm?.raveis, pela qualidade do leite que 
pr od11zem e pela densidade das f lorestas que f0Tn1a1n, são as 
arvores de caucho, que ahi -crescem. I sso l·esulta do f acto de 

oo a-charem reunidas, nesse t racto de terras, as duas condições 
roa~s fayoraveis ao dese1Hrolvimento e á melhoria da hevea 
br asiliense e do caucho : a grande al titude e a existencia de 
Berras <le rochas graniticas . Cada seringueiro do I garapé do 
P araiso fornece 12 galões' de leite ; as do Madeira. não dão 
mais do que tres. E o caucho, ao passo que é f requ<"nte nos 
terrenos graní ticos, nunca appareoe nos de arenito. 

Quanto á populac:ão indigenà dest a região, acha-se ·a·c.tual
mente toda no· valle do J arú e consta de duas tribus, ambas 
relacionadas com os seringueiros, ·que se uti11isam !dos seus 
tra:bs:lhos: a primeira. occupà as cabeceiras e ahi se estabeleceu 
recentemente, vinda do Urupá, de que te.m o 1).omc; a outra, 
natur~l do p roprio J a:rú, e assim chamada, assenta as suas al
deias ina:is para baixo, entre o :rio ici tado e o ~.t\.nary, tambcm 
affluente -do Gy . 

A.os J'ec-011heciinentos a que acabo de. alludir, seg1.li1~an1-se 
Jogo os tr.aba1bos ·de locação.~ e com tanta intensidade foram 
elles toca.d1os que, ao findar Dezembro, estavam corridos os 
37 4. 235 metros ide fios entre Barão tle :Melgaço e Arikem.es, 
e concluída a linha de Cuyabá a Santo Antonio d<> Madeira, 
formando um circuito con tinuo de 1. 490 k1lm.etros, servido 
por 20 estações in tennediarias . 

E ssa é a linha ' tronco. cuja inauguração official Sê fez 
em primeiro de J aneiro do corrente anno. Antes doHa, po
ré1n, já h aTiamos construido e entregue ao· trafego tres -ra
maes, con1 o comprin1ento total de 769.946 . A nm dellos, o 
S . Luiz de Caceres á Cidade de Matto Grosso. tive occasião 
de me referir nas confcrencia.s publicas que re·alizei nesta Ca
pital, e1n 19J 1; dos outros dous darei agora uma rap ida no
ticia. 

O piimeiro corre ao longo da estrada ·de ferro Madeira
l\fnmoré, ligando Santo Antoni-0 a Guajará-Mirin1; o ~u 
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principal objectivo é prover ás necessidades · do policiamento 
daquella região, em que o territorio de nossa Patria confina 
com o da Bolívia. 

l i extensão deste ramal é de 356 kilon1ctros e o numero 
das suas estações intermediarias não excede quatro .. Para 
o .assentamento <lo fio servimo-nos, a principio.to dos postes de 
propriedade da estrada; mas, posteriormente, mandán1os l~
vantar outros, de ferro, para uso exclusivo ·da nossa linha . 

Na margem do 1fadeira,,, desde Santo Antonio até Gua
ja~á-Mirim, não encontrámos -outros indígenas sinão os Oa
ripunas" cujas aldeias se localizam na zona comprehendida 
entre Mutum-Paraná e Ribeirão . São indios mansos, relacio-
11ados, desde os tempos coloniae,s, com os civilizados. Entre 
ellcs nota-se grande numero de cabo rés ou mestiços <le af ri
canos. O pessoal da estrada Madeira-Mamo ré trata-os com 
benevolencia e até mesmo, em algumas occasiões, com gene
rosida~e . Citarei, por exemplô, o caso occor1·ido com um del
les, que precisava ser submettido a custoso tratamento medi-
co, no qual foi indispensavel chegar-se .até a amputação de 
1ambas as pernas . Pois o indio, não só foi oper ado e carinho
samer.tte pensado, como, além disso, recebeu do seu bemfeitor 
o presente dos apparelhos mandados vir dos Estados Unidos, 
para supprirem a f ~lta dos membros amputados. 

•O ultimo ramal ·a que nos temos de ;referir, é o que foi 
lançado .da estação dos Pareeis para um pequeno povoado 
existente na barra do ,Tio dos Bugres, affluente da margem C3-

querda do Sepotuba. 
Dirigiu a construcr;ão o inspector dos telegraphos Dr . 

Francisco Xavier.:, que teve o .auxilio de u1n grupo de indi0s 
Terenas, vindos especialmente- para esse fim do lugar onde 
viv.e a_ sua tribu, proximo á -cidade de Miranda . 

:A linha conta 114. 500 metros de extensão e possue uma 
estação intermediaria, a de A.ffonsos, situada num chapadão 
que se segue á descida da serra dos Pareeis e precede a de Ta- · 
pirapoan. Depois de percorridas estas duas enoostas, atra. 
vessa uns campos de criação e penetra em novas matas, que 
se .extendcm até o iSepotuba e o Paraguay e se liga1n ás do 
J aur-á e Guaporé . 

• 
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Na ultima parte ,do percurso indicado vive a tribu dos 
indios Barbados, famosos nas chronicas de l\1atto Grosso pela 
resistencia tenaz e cruenta que, desde os tempos coloniaes, 
nunca cessaram de oppôr ás tentativas de entr ada nos seus 
territorios, realizadas por pessoas da nossa civilização. 

A guerra que elles sustentavam em defesa das suas aldeias 
e dominios., era tão implacavel, que nem ao menos havia si-O.o 

' possível apurar-se o gi·upo ethnographico a que pertenciam. 
Resolvido, em 1913, que a Oommissão das Linhas Te·· 

legraphicas se encarregaria da construcçã:o daquelle ramal, 
a primeira providencia que adoptei para dar inicio. a essa 
obra, foi a installação de um serviç10 especialmente destinado 
a .captar a confiança e a amisade da.quella tribu . 

De todas as provas a que já se tinha submettido, nos ser
tões de 1Y1atto Grosso e de outros Estados, o methodo simples 
e facil de travar relações pacificas e amistosas com os nucleos 
de populações primitivas da nossa Patria, esta era, certamente, 
uma das· mais rudes e de mais duvidoso resultado; porque ne
nhum outro povo de selvicolas tivera, tanto c-0mo os Barba
dos, occasiões e motivos para se confirmar na crença de que, 
dos ieivilizados, só tinham de esperar perseguições, mortici
nios e crueldades. Não obstante, organizei o ,serviço de paci
ficação, e, tendo entregue a .sua direcção ao S,r . S.eve1qano de. 
Albuquerque, antigo empregado da Commissão de Linhas Te
legraphicas, cuja capacidade para o desempenho de cargos 
analogos já havia sido 1demonstra·da em Campos Novos da 
Serra do Norte., onde. oonseguira fazer pazes con1 um grupo 
de Nhambiquaras, fiquei plenamente confiado na felicidade 
do exito que elle teria . 

Não tardou muito que os factos viessem confirmar as mi
nhas previsões, porque, tendo-se aquelle empregado1 estabele
cido á margem esquerda do rio dos Bugres,,. em lugar proximo 
a varios trilhos dos indios, e sendo-lhe, assim, facil encontrar 

· innumeras oc-casiões de lhes dar provas de benevolencia e 
brandura, já não os hostilizand-0, já deixando-lhes no interior 
das matas presentes de machados, facões e quinquilharias, 

. gosou a satisfação de, em principio de Agosto de 1913, receber 
no seu acampamento a visita da primeira turma ele Barba-



dos que procuravan1 pessoas civilizadas com inten~ões paci
ficas e amistosas . 

.Severiiano, ao commun:icar-me o ausp1c1oso aconteci
n1cnto, <lescreveu os guerreiros desta trib~t. como sendo ho
mens robustos e sadios, que usam t ingir os proprios corpos de 
genipapo e trazer, por pudicicia, no lugar proprio, uma pe
quena bainlia de folha de coqueiro, enrolada. Ao pescoço, pas-

sam collar~s ,ou cnfiada·s ·de coquinhos; das OTelhas suspendem 
~orlas de. pennas vistosas. . O~ catbeHo·s, co1nprido.s, cahem·lliew 

. até 'ºs hombros, com algumàs pouci;ts tl'a.nças ou con1 u,m só 
caracol, pequeno e parcia:l, no alto da caooça;. Os cht>fes-, dis-· ' 
tinguem-·se por vaTios enfeites de. penn~s, u1n na cabeça, oo
m,o capa•cete, e outros,. como ligas, nos braços e nas pernas. 

As relações assim estabelecidtls) nunca mais se interrom·· 
peram; as \risitas ao nosso acampa1nento tornaram-se cada 
vez mais numerosas, mais frequenms e de1noradas, e oa ho-

1ncns fizeram-se acompanhar das suas mÚlhcres e crianças. 
I sto era, evidentemente:- uma grande prova da modificaç:ão já. 

operada naquelles espíritos, pela confiança que nós lhes iamo.s 
inspirando. N-0 emtanto, as prevenções gravadas nas suas al
mas por mais .de um seculo de guerras e perseguições impla
caiveis, são tão grandes que elles ainda se não decidiram .a nQs 
levar ás suas a:ldeias. . 

, Semelhante estado d'.ahna paToce até ter-se fix:ado 11um 
.gesto physico, que, pelo. habito ' p1·ololfgado 

1

:através âe T<trÍ·as 

ge.rações, se transfo1·1nou num n1ovimento irreflexivo com; 

inun1 a to1do.si .os indivíduos da tribu. E sse gesto ou ca·e-0ete 
con~iste em um vivo e largo banioole~r do corpo, como o que· 
seria fei to por un1 individuo atacado por inimigos que o pro
curasse1n visar, para lhe -desferir um golpe n1ortal ; elle para 
illudir e desconcertar as pontarias. desloca-se, incessante~ente, 
para um e outro l ado, 'l:em,. no emtanto, desistir da lut a, e
procurando o momento favoravel para ferir o adver&ar'io. 
Assim procedem os Barbados todas as vez~s que se collocam 
em presença de um -civilizado; a atitude delles é .semp1'e a. 

<le quem e9tá na previsão de soffrer um golpe subitaneo e 
traiçoeiro. 

Doutro lado, qualquer de nós, civilizados, precisa· 
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ài~pôr de bôa dóse de cahna e de sangue frio, para vencer a 
turbação de animo que ha de sentir no inomento de receoor 
a pi·iineira saudação de um grupo de Barbados . 

Imaginemos, por um instante. ~ que nos achamos no 
acampamento do rio dos Bugres, e que nos vwm avisar ela 

aproximação de um troço de guerreiros claquella nação. Mo
vidos pela curiosidade, sahimos immediatamente para o ter~ 

1·eiro, desej·osos de assistir á cerernonia usada por elles, 
no momento de chegarem a un1 povoado extrauho . vT.am:os . 

rem.eI;Il.oTando os de outras' tribus." já. vistas: os Nha1p.biqua~ 
. ' 1 1 / 1·a,s, por exemplo, de longe gritam An.auê! ao ·que liogo ac~o-

dem os d3i a1deia v'isita!da, Anerê! seguindo-se, óntão, a eu.~ 
trada dos primeiros na malóca

1
, cujo terreiro percorrem, em 

largo circulo, t r a.zenid.o cada un1 o seu arco e as suas flechas, 
1 

n~s mãos erguidas para o céo ; te1nii11ado o circuito, en_cetam 
a conversacão com o chefe da malóca. Qual se.rá o ceremoni al 

" 
dos Barhados? Eil-os, por-ém, que se aproximam. Vê1n oar-
rancu-dos~ com ·aspecto Jnarcial, antes aggressivo do que amis-

toso; todos trazem arco e flechas. Chegados. a certa ·distan
cia, estacam de repente, levantam os arco·s á posição de ati
rar, armam as flechas} apontadas para nó&, retesam as cordas, 
batem irados o sólo com ·O pé direito, soltam pavoroso gi·ito 
de ·guerra; mas tudo isto;1 num instante tã-o fugaz, que . não • 
tj'Ven:ós te1npo de voltar do espanto dá nossa surpxe:Zia ! Os 

. ~ 

a'.FCO'S cedendo ·á forte tens.ão das cordás, curv4m-se ·e arma~ 
' 1 • ! 

zcnam a força .destinada ·a ser transmittida ás flechas·! Já sol-
tas as cordas, os arcos deste·ndem-se ; ouve-se o estalo secc-o 
.lo bater daquellas sobTe a madeira destes . Si .algu1n de nós, 
cedendo a un1 impulso natural e legi timo, fechou os olhos, 
terá perdido a pa1·te mais imprevista, e a unica plenamente 
agradavel de t oda esta scena: a verificação dé que as flechas 
não pa1'tiram) mas f icaram retid•as entre os dedos que a.s di
rigiam e guiavam. _,_~s cordas íoram soltas en1 Yão; e tudo, 
emíim, não passava de mera enscenação, destinada, pura e 
simplesmente, a traduzir os sentimentos de cordialida:de e de 
bons desejos dos ·que ·a montaram e executaram. 

· Admitto a possibilidade de existirem pessoas que .. si fossem 
collocadas em condições de ter de receber as homena·gerrs des-
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ta sauda>ção selvicola, as achassem bem pouco divertidas; 
mas, para sermos justos, devemos lembrar-nos de que elles 
i1ão dispõem de outros elementos, para manifestar os jubi-

los das suas festas pubiicas, si não os que lhes podem dar as 
!uas pobres armas : si possuissem -canhões, é claro que atroa
riam os ares· com formidaveis tiros de polvora secca. · . 

Quando voltei ao a-campamento do rio dos Bugres, en
contrando já estabelecidas a paz e as relações de amizade com 
os Barba-dos, ás pril]leiras palavras que lhes ouvi proferir,, 
logo reconheci iserem eUes um ramo da grande nação dos Bo· 
rôros. Sabe-se que dessa nação existem dois outros grupos, 
rcspectivamente localizados nos rios S. Lourenço e das. Gar
ças, o primeiro da bacia do Paraguay e o segundo do Ara-

guaya. Os conhecimentos que possuimos acerca do caracter, a 
índole e a 0apaci<dade de assimilação mental e pratica -dos 
dois ultimos grupos.) esclarecem-nos perfeitamente sobre o que 
devemos esperar <lo primeiro, e autorizam-nos a vaticinar 
que, si a acção iniciada com tão bom resultado não se inter
romper, da trir>u dos Barbados sahirão dentro de pouco tem· 
po, campeiros e l av1 adores, tão bons e tão uteis á economia 
geral do paiz.)\ e especialmente á de Matto-Grosso, quanto 
os que teem sahi+do das outras duas. 

II 

Até aqui tenho Testringido a presente exposâçãv. 'ª só con
siderar o~ resulta-dos colhidos pela Commissão das Linha:s Te
legraphicfü na execução da parte principal da serie de tral;>a
lhos 1de que ella se encarregou, não só par a atravessar e ex
plorar o grande sertão do noroeste Matto·Grossense, como 
tambem para o occupar e abrir definitivamente ao conjunto 

das actividades que caracterizam a civili~ação e a vida da 
i~ossa P atria . 

Relatar numa simples conferencia1 todas as medidas 
adoptadas pela Commissão para levar a bom termo tão gran~ 
dioso emprehendimento, é tarefa cujas ·difficuldades não me 
proponho vencer. Mas, na totalidade da obra realizada, em 
que existem muitos aspectos," de interesse restricto,. por st>rem 
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de ordem technica, ha uma parte que, nesta occasião, não póde 
deixar de ser miencionada, sob pena de ficar desconhecida a 
natureza e o a·lcance dos esforços empregadoo para a conse
cução ·daquelle obje0ti\o. 

Refiro-me ás expedições de reconhecimentos geographicos 
com as quaes .a Commiss:ão,~ não só estudou os recursos natu· 
raes que ha a aproveitar e a valorizar nas regiões exploradas, 
como tambem o.s caminhos ,que se hão de seguir para facilitar 
a installação do duplo movimento de entrada e de sahida, d·a 
que deIXJnde a vivificação de tão consideravel e importante 
segmento do territorio na·cional. 

Darei, poi,s, a seguir um rapi·d·o golpe de: vista sobre as 
conclusões capitaes a que chegara·m essas expedições, decla
rando, todavia,~ que la1nento vêr-me obrigado, pela e·s.tr.eiteza 
do quadro em que tenho de enceTrar a minha exposição, -a pas· 
sar em silencio, ou sem dar-lhes o realce que merecem, in
numeros lances em que ·se patenteia a força e a belleza <lo 
caracter, da energia e da intelligencia dos brasileiros que a.::1 
t:mprehenderam e teTmina:ra~ e principalmente dos distinctoE 
officiaes do nosso Exercito que as chefiaram e executaram. 

Como é sabido a região que serviu de scenario á mani-' . 
fcstação das Taras aptidões dos seus destemidos exploradores, 
hydrographicamente póde ser definida pelas bacias de cinco 
grandes col1ectores : o Paraguay, o Guaporé, 'O Mmdeira,, o 
,Juru0na e o Tapajoz, -sendo que, no crntanto, todos elles não 
formam si não ti·es arte rias distinctas, porquanto o terceiro 
prolónga o segundo e o ultimo é continuação do precedente. 

1P ortanto, enfeixarei os trabalhos de que vou dar breve 
·noticia em torno dos cursos centraes dessas tres bacias.~ dis
pondo-as na ordem crescente da multiplicidade dos materiae~ 
por ellas fornecidos á presente exposição . 

Na bacia do P araguay pouco ,nos teremos de demorar. O 
rio que a define é· conhecido, desêlc os tempos coloniaes, não 
's6 ~la navegação constante que sempre se fez ao longo do seu 
curso, como tambem pela planta topographica que ·delle le
vantpu a Commissão portuguesa de -demarcações, em que fi
guraram Ricardo Franco, Lacerda e Almeida e .Silva P ontes. 

' 



Y as1 apesar <lisso, ha nellc u1ua correção a fazer) rela
tiva á fixação das suas nascentes. 

Ad1nittiu-se, quasi se1n discrepancia, ser o Set.e Lagoa8 
o principal forrnaidor do Paraguay. ~o e1ntanto, os primei
ros traba1hos de reconhecimento da Co111missão ·de Linhas ~e
Jegraphicas conduziram-nos a verificar a superioridade tanto 

i 
en1 volume como em extensão

1
, do Tibeirão Amolar, ao qual, 

só por esses dois titules, já co1npetia a prc;-ponderancia 11:t for
mação do P araguay. 

No capitulo da& Conclusões Geographicas, con1 que en
cerrei o R-elatorio dos grandes · 1·econhccüncntos de 1907 a 
1909, inclui esta corl'ccção entre as que é necessario introduzir 
na cur ta de Matto-G·rosso, desde o para1Ielo do 14° 25'' e· 1neri
dianu de 13º 16' a O. do Rio de Janeiro, n.té o p:ir a 11('lo de 
10° e inericliano de 21° . 

Podemos agora dizer que ás -condições anteriormente 
euurr1eradas, se junta, a favor do Amblar, a do conservar o seu 
curso a ines111a direcção ge11al que é propria ao rio tronco . 

' A ssin1, fica mais uma ·rez affirn1ada a 11ecessidade de 
ser introtluzida a correcção apontada nas cartas de Matto
G~·~sso. Não esquecernos que o argumento antropogeographico 
m1hta a favor do Sete Lagoa s ; porém, t a1nbem nos le1nbrámos 
de que o valor desse argu111ento não é tal que possa destruir 
as indicações resU'ltantes da continuidade da direrção góral 
do collector, da ext€n,são e do volu1ue. 

1 

Demais, é conhecida a opinião de Bartholomé Russi. 
a que me referi no alludido ca:r.itulo Ç)onchtsões 0-eographi: 
cas, do 1Ze1atorio d9s estudos e reconhecin~entos de 1907-1909: 
el~a é contraria á ·designação do Sete Lagoa..s co1no ra1no prin
cipal do Paraguay, e dá ·a· primazia ao An1ollar. · · 

- Igual in1pressão teve o Dr. Hercules :Florencc; da ex
pedição do Conde de Langsdorf, a.o vêr os dois ribeirões. De
!:tcrevendo a região cortada pelo AmollaT, diz eHe : " ... a. tra
vessamos matas de guaguaÇús, no meio dos quaes serpêa um 
ribejrão chamado P edras de Amollar. Recebe, não longe dahi, 
outro tão estreito que para transpô1-o dei u1n pu·lo mad qu6 . , ' 
tem Ja o nome de Paraguayzinho, e vem das Sete Lagoas; cha-
madas cabeceiras do Paraguay e i/Ji.starrvtes m.8.ia légira quand<> 

_muito . Com mais' razão caberia aquella denominaÇão ao ri
bei:rã-0 (las Pedras de Amolar, que corre de umas quatro le
guas de distancia e tem maior cabedal dagua, mas, crufim, 
depois da juncção com o P{JJf'a,quayzinha,, apparece já o pom
J.>OSO e cele'bre nome de P ·aragu·ay. 

"Tão perto de nós se achavam as Sete Lagoas que não 
tivemos mão· no desejo de ir vel-as. T-0mando a esquerda, em 
menos de uma hol'a chegámos a u1n terreno alagadiço, onde 
.f.le vôem aqui e acolá, alguns }>anhados o pés de burity.s. 

-<•Nada de notavel assignala o sitio: <lecorre 1rm regato, 
e é o Paraguayzinho" . 

Desta passage1n do livro do Dr. H ercules Florence, e da 
· opiniãio de B·ar't.holo1né Rossi .se vê que a co1Tccção por mi1n 

indieada, si contraria a escolha dos mora:dores do Paraguay, 
em compensação apoia-se ;n~ modo de pensar de já antigos 
e~ploradores, bastante esclarecidos, que · t iveram ensejo de su· 
bi;r ás cabeceiras do rio e pessoalme11te comparar os <lois r i-

. ' 

beirões . 
Si agora , quizer1nos ter uma ideia ·da configu·ração do 

'inicio da magestosa baeia do f an1oso formador do estuario 
do Prata, imaginemos que o vamos subindo, e estamos já 
caminhando ao norte do parallelo <le 15°. Continuando a 
marchar nesse sentido, no qua·drante de nordest~, chegaremos 
a u1n ponto en1 que o vemos repartir-ise em dois ramos; um, 
dirigindo-se para noroeste, torna-se pronunciadament.e asy
;netrico em relação ao eixo do rio que se vinha percor
Tendo; o outro, porém, um pouco mais volumo.so, conserva a 
<lirecção desse eixo . •Ü primeiro é ó Sant' Anna; e o segundo, 
o Paraguayzinho : portanto, o nome de P a.raguay só Yigc!"S. 
cJa confluencia desSés ·dois rio·s, para baixo. · 

Como dentre elles o <]Ue possue os característicos de ser 
J1ro1ongamento do tronco é o Paraguayzinho, continua.Temos 
a acompanhal-o, para cima. P ouco teremos andado e logo 
veTemos, á nossa direita, a foz de um r iacho: é o Bruma do. 
J;>roseguimos e vamos passaT diante da barra de outro riacho, 
á possa esquerda, para onde está a villa de Diamantino, que 
elle atravessa . Subimos mais; já penetramos no planalto, e 
.ahi vemos o Pa'raguayzinho, subdividindo-se em dois r·amos; 
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0 maior mais volumoso e, além disso, o que deveremos con-
' . 

tinuar a -subir para não mudar a direcção ~ral em que v1-
nhamos, é conhecido pelo nome de Pedra de Amollar; o outro 
conserva a denominação de Paraguayzinho e dahi a pouco 
estará terminado no terreno alagadiço, de banhados ou "p'O· 
f}azinJluas", a que se referiu Hercules Florence. Taes "poça
zinhas" são as que receberam o nome de Sete Lagoas, e eram as 
indicadas como as niaisce:ntes do famoso Paragll'ay. 

Deixando para outra opportunidade a allusão que pre
tendemos fazer a algumas das noções colhidas a respeito das 
cabeceiras do Cuyabá, passemos pa1·a o vaUe do Guaropé. 

Quanto ao Guaporé, como o Paraguay, conhecido e nave
gado desde os tempos coloniaes, limitar-me-hei a referir os 
principaes resultados de uma expedição que fiz partir de Vi
Thena, em Setembro de 1912, sob a direcção do engenheiro de 
minas norte-americano Moritz, para estudar o · curso de un1 
riacho para elle vertente, cujas cabeceiras haviam tJido assi
gnaladas nos Campos de Commemoração de Floriano, pela 
6Xpedição de 1909. 

Seguindo pelo traço da picada que eu abrira em 1909, 
e depois prolongando-a, o engenhtiro Moritz reconheceu que 
o ·a.Iludido riacho, por nós denominado Veado Preto, é tri
butario de um rio que nasce do lado de sudeste, e que re
cebeu, no mo.mento, a expressiva designação de ''Não Sei". 

:Construida uma canôa, o engenheiro continuou a explo
ração aguas abaixo, durante mais alguns dias; mas, tendo en
contrado dif ficuldades que não podia 1'"encer com os poucos 
homens que levava, dos quaes muitos já .tinham adoecido, re
gressou a Vilhena, trazendo-me informações que me permitti
ram identificar o rio "Não Sei" com o Curumbiara, cuja 
ioz, no Guaporé, dista pouco da povoação de Guajarú, perten
cente á Bolivia. 

Mas o resultado mais interes$ante da expe.dição do en
genheiTo Moritz, foi a verificação da existencia de poderosa 
jazida de ouro, que se encontrou á superfície da terra, nas 
mesmas condições em que outr'ora <>s portugueses o acharam 
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em Cuyabá. Supponho serem estas as minas de Urucuma
cuan, de cujas riquezas se diziam maravilhas nos tempos co-

loniaes. 
Doutro lado, como o Corumbiara, pelo mencionado ria-

cho do Veado Preto, é contravertente do Pimenta Bueno, e 
como, em 1909, constatámos a existencia de ouro entre este 
rio e o Barão de Melgaço, conclue-se que aquellas jazidas se 
extendem por consideravel região, ·desde o parallelo de 13 
gráos até muito para o norte do de 12. 

Além destais riquezas mineraes, devem-se tambem men
cionar nas vertentes do Guaporé, as que existem em todas as 
suas florestas, onde crescem abundantes especimens da Hevea 
Bmsiliew,se e da B.erth'oletia Excelsa. 

A expedição do engenheiro Moritz, não só encontrou nu
merosos vestígios de índios, como tambem viu alguns grupos 
delles. Não alcançou, porém, entabolar relações, porque os 
selvicolas fugiam, apenas percebiam a aproximação dos ex
pedicionarios. Com tudo, o engenheiro pensa que elles per
tencem a nação differente da dos Nhambiquaras. 

Si acompanharmos o curso do Guaporé e continuarmos 
pelo Madeira, o primeiro rio que encontraremos, depois de 
Corumbiara, estudado pe1a Commi:ssão de Linhas Telegra
phicas, é o Jacy-Paraná. 

Nas minhas conferencias de 1911, expuz como o erro das 
cartas geographicas, a respeito do traçado e da posição at
tribuida a esse rio, me levou a incluil~o no plano da grande 
expedição <le 1909. Portanto, já é sabido que para elle foi 
destacada uma turma, chefiada pelo Capitão ::Manool Theo
philo da Costa Pinheiro, cujo objectivo prinoipal era aguar
dar a chegada da expedição que havia .sabido de Tapirapoan, 
dirigindo-se, através do sertão dos• Pareeis e dos Nhambi
qua,ras, para o ponto em que o parallelo de 10° é cortado pelo 
meridiano de 20° a O. do Rio de Janeiro : nessa altura e:r;i.con
travam-se, nas cartas, as cabeceiras do J acy-P·araná. 

A 'Verdade, poTém, é muito outra, porque ali o que existe 
é o J amaTy, e o p·aralleJo de 10° só intercepta o curso do J acy 

depois de Eassatlo o meridiano de 21º. 
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A consequencia deste erro das cartas • que os expedi
cionarios vindos de Tapirapoan tiveram dd $8.b.ir no :Made~ 

· pelo J amary, sem aproveitarem os aoforros _que dê esperaYiiDl 
no outro rio. . 

No emtanto, os eiforç<>s de~ndi~o& pelo OSpitão Costa 
Pinheiro e pelo seu ajudante tenente .AJÍlilca1~ Armando Bo
telho de Magalhães, não ficaram perdidos? e, ao contrario, 
muito aproveitaram ao progresso dos conhecimentos geogra
phicos de importantes regiões da noes-a P·atria . 

N ~ impossibilidade de -O.ar aqui um resun10 de todos o! 
acontecimeI).tos notaveis dà expedição do Capitão Costa Pi
nheiro, l imito-me a citar a enumeração que -0lle mesmo , ft}z, 
em seu relatori-0 já publicado-, ' dos trabalh-0s ~alizados no 
J acy: procedeu-se ao levantamento topographico do rio, desde 
a foz, na lat. S. de 9° 10'56",93 e na L . O. do Rio ·de Janeiro 
<le 21°18' 22", 20, até a Cachoei11a Grande, na l at . . S . de · 
10° 23' 56", 40 e na L. 10 . do Rio de 20°51'38",10, com o desen
volvimento linear de 328. 926 metros; fez-se a sondagem do 
canal; obserYações thermom~tricas e barometri,cas de toda .s. 
-extensão leY antada; determinaç.ão da secção transversal e des
.carga de todos os affluentes e cachoeiras, e avaliação do po
tencial theorico e utilizave1 d·as quédas e saltos• encontrados; 
determinação da posição geographica dos pontos mais impor
tantes do tio; calculo das altitudes de uma série de :(>Ontos .. · ' 

·notaveis. 
" ·O Rio J 31cy..,P araná, diz o Capitão ;Costa Pinheirq, 

deve ter as suais nascéntes no contrafo:rte da serra dos . Pa
reeis que da Caehoeira Campo Gran·de se destaca, perfeita.!. 

'' 
mente, aos olhos do observador, numa di~cção um pouco obli-
qua á direcção geral do rio. Peltls observações que .fiz, cal
culo que o seu curso, quando müito, poderá ·attingir 
rnédia de 400 kilometros. 

"A sua direcção geral é $llde&te, tendendo mais para 
leste do que para sul. O r io, em tO<la a sua extensão, é muito 
sinuoso, sendo raros os grandes estiiões. O seu têiL> ê muitd 
variavel, podendo-se me.smo affirmar que até }\pje o rio ainda 
não o fixou. Nas estiagens navega-se, quasi ~Mpte, pelo seu . 
·1eito primitivo; no in.v:erno, por~ de vez em quando, pene-

, ' 

Plzoto. Com. R ondon Conferencias 

Capitão de Engenharia 
Amilcar Armando Botelho de Magalhães 

(Então 1 . 0 T enente) 
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tra-se num furo, novo leito, em geral estreito,,. com feição 
ainda pouco definida, que o rio preparou nas enchentes." 

Quanto ao.s affluentes, merecem menção especial, por 
terem já o porte de rios, os denominados do Conto, Formoso, 
Capivary e Igarapé, todos da margem esquerda; pela dir~ita, 
.e Branco e o Igarapé da Divisa. 

Quanto á população, apresenta-se o Jacy occupado por 
seringueiros :até as proximidades da Cachoeira Grande. Mas 
-os seus habitantes primitivos .são os índios Cariti•anas, que 
vivem recalcados pelos seringueiros para o fundo da.s flores
tas das partes niais altas do valle. do rio. 

Quando subitt o J acy, o Capitão Costa Pinheiro teve uma 
.das suas canôas atacada por esses indios, que pensaram reco
ithecer no médico da expedição, Dr. P aulo dos Santos, 'ª pes
soa de um seringueiro, que os perseguia crudelissimamente. 
Eis em que termos o proprio Capitão Pinheiro descreve esse 
ataque: • 

"O facto, que tanto nos contristou, deu-se no dia 2 de 
Setembro, ás 4 horas da tarde, um pouco acima do barracão 
da E sperança, dist~nte 137 kilometros e poucos metros da 
.Foz. 

"Não tínhamos feito ainda 3 estações, após a passagem 
.do citado barracão,. quando ouvimos grit0'8 de soccorro, que 
partiam da oonôa da vanguar-da. Sem demora nos dirigimos 
apressadamente para o ponto donde partiam os gritos, per
cebendo, · á propor~ão que nos aproximavamos mais, excla
mações de - são irulios ! sfho ~ndlios ! - de dois homens que se 
debatiam nagua. Rapidamente dém-0s, para o ar, uma .serie 
de disparos, emquanto a canôa chegou ao lugar onde se acha
vam os dois homens, maus nadadores, procurando num esforço 
supremo, attingir a outra margem do rio. Transportados para 
a nossa canôa, dirigimo-nos para a canôa que se achav•a en
costada á barranca do rio, na qual estava o Dr. P aulo dos 
Santos, com tres flechadas, exangue e desfallecido. Transpor
tado tambem para a nossa canôa, por ser maior e de melhor 
commodo, tratámos. de procuTar um homem que nos faltava. 
E ste homem, que se achava um pouco adoenta.do, affirmavam 
os seus companheiros ter-se elle atirado nagua,, depois de fle-



chado. Foram inuteis . todos os esforços empregados para 
encontral-o . 

• , E stando já a escurecer, seguimos par a o acan1pam~nto,. 
que ficava um pouco além do ponto do ataque, afin1 de tra
tarmos dos f~ridos. O Dr . P aulo apresentava dous grandes 
ferimentos no braço esquerdo, perto do cotovello, e um outro
no abdomem. E·ste ultin10 feri1ncnto foi leve. O Qutro ho
mem, Eugenio Martins .... \.ffonso, apresentava un1 leve f.eri
nierito ;na côxa esquerda. No o·utro dill., logo cêdo, inandei 

l 

uma canôa / be.m tripulada, á procura do outrR hon1cn1 que· 
· tinha desapparecido, pois havia supposição que tivesse ganho 

1 1 • 1 

a outra margem do rio, e por lá ficado. A's 3 horas ~a tarde 
vio.ltava a canôa com o corpo do inditoso José da Silva, qQ.e 
apresentava um grande ferimento, produzido por flecha, nas 
cosrellas . Na barranca do rio mandei abrir a sepultura e en
terral-o. Era um homem sério, disciplinado, muito calado e 
trabalhador. A sua. morte impressionou-nos bastante, produ
zindo no pessoal um verdadeiro pavor!" 

Depois deste doloroso acontecimento, a expedição oon
tinuou e terminou os seus trabalhos se1n outra. contra
rie~ade maior do que as privações nàturaes dos lugares er.
mos e selvatico·s, acompanha·das dos soffrimentos causados pe
las febres tropicaes, de que adoeceram gravemente o Capitão 
Piinheii;o e o seu dedicado ajudante, T~nente Amilcar de Ms,
galhães. 

:Si da foz do J acy continuarmos a desce:i.· o Madeira: pa~- · . 
saremos diante da -cidade de · Santo Antonio, ~i em segui.la. 
encontraremos a entrada de outro rio inteiramente exploradü 
e estU"dado pela Com missão das Linhas Tclegraphicas. 

E' o J amary que, pela primeira vez, percorremos em 
1909, tendo-o attingido pelo cu1·so de um dos seus sub-t1·ibuta
rio, · o "rio Pardo". As condições em que isto se deu e as ob
servações colhidas nessa primeira viagem, já foram expostas 
nas conferencias publicas de 1911. 

• 
A linha telegraphica, na part~ construida pela Secçã() 

do Norte, sahe de Santo '.Antonio no rumo quasi exacto de 
oéste, atrav~ssa o rio Candeias, alcança o J amary, transpõe-no-

l 'lioto. Co111. Rondon 

Dr. Paulo Fernandes dos Santos 
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e segue ao longo do seu curso, de norte para o sul, até a barra 
do Canaan, onde em 1909 encontrán1os o Barracão do Bom 
Futu·ro e hoje exist.e a estação telegraphica de Arikemes. 

Nos mappas anteriores aos trabalhos da Commissão de 
Linhas Telegraphicas, como, por exemplo, no de Hora cio E. 
Williams, intitulado "O Acre e a fronteira entre o Brasil e 
a Bolivia", sobrecarregado da declaração "Conforme o tra
ta<lo de Petropoli~", ·as n1ais altas cabeceiras do J arnary fi
gurarn extendidas para o sul do parallelo de 12° e no mei-0 
do fuso ~1J'ern1inado pelos meridianos de 17° e 18°. Por esta: 
looalita:\,l(o,. o J·~mary terià de cortaT o vacile do Gy~Paraná1 
passando por cima élo Barâo de Melgaço, do Pimenta Bueno, 
do Rolim Cle }!oura, Ricardo Franco, en:i uma palavra, de 
todos os affluent;e.s da esquerda do Gy, se1n contar con1 as 
serras que seria obrigado a galgar, taes como a da E:xpe
djção e a das Onças. 

Tão pavorosa anarchia nos domínios d·a geographi a de 
f acto não existia, porque o J amary se limita a extender o 
seu leito, de 400 kilometros apenas, até um pouco abaixo do 
parallelo de 10°, mas sem quasi passar para leste do meri
diano de 20. 

Dos doís braço.s principaes de que o podemos considerar 
f-0rmado, um já traz das nascentes .o no1ne que conserva até, 
entra~ no MadeiTa, e o outro tem o de Canaan. .A partir do 
lu.gar, em. que se dá esta confluencia, na lat. de 10° 2', elle 
recebe, sl,1ceessivamente, o tributo dos rios Branco, Preto · ~ 
Verde, dos quaes os dois primeiros citei anteriormente; e pela 
esquerda o do Massangana e o do j.á mencionado Candeias: 
cujo volume é quasi igual ao seu e cuja foz não dista 1nais 
de 25 kilometros do ponto em que os dois reunidos se perdem 
no Ma<leira. 

Quanto á população, já sabemos que o J amary, além de 
rnuito povoado por civilizados, que se entregan1 á extracção 
da seringa e do caucho, possuc duas tribus indigenas, a <lo~ 
Boccas Pretas e a dos Arikemes. 

Os primeiros, localizados entre os rios Branco e Preto. 
ainda hoje vivem perseguidos pelos invasores das suas flores
tas e os guerream. 
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Quanto aos segundos, cujo verdadeiro nome é "Ahôpôvo", 
sendo o de Arikemes tirado do vocabulario U rupá, relatarei 
.a su·a curta, mas bem triste historia, desde o momento dos pá
meiTos contactos que tiveram com os civilizados, até aquelle 
em que a Commissão de Linhas Telegraphicas os tomou sob a 
sua protecção. . 

Em começo de 1911, os sertanejos tiradores de caucho 
que se iam estabelecendo pelo Massangana, começaram a at
tingir as cabeceiras deste rio, onde se achavam as aldeias 
Arikemes. A perseguição aos selvicolas iniciou ... se na mesma 
occasião. No mez de Junho, os caucheiros resolveram dar um 
a.ssulto em regra contra as. malocas . Guiados pelo-s trilhos 
abertos na floresta pelo.s proprios índios, conseguiram desco
brir uma dessias mal~cas; cercaram-na, favorecidos pela hora 
matinal em que operavam, e, de improviso, romperam o ti
roteio> fazendo chover sobre. os ranchos uma saraivada de 
balas de Winchester. Os míseros assaltados, homem, mu
lheres e crianças_, só cuidaram em fugir, loucos de pavor: um, 
porém, de nome Ogúnho, cahiu victimado pela fuzilaria as-

. 
sass1na. 

Os assaltantes, de posse da aldeia, .saqueram-na, mas 
como o dia não chegou para terminarem a obra nefanda que 
haviam planejado, voltaram no immediato, com m:üs com
panheiros : separaram o que ainda havia de bom e utilizavel, • 
e o que foi regeitado quebraram-no e queimaram-no, deixando 
tudo assolado e l'eduzido a cinzas. 

Os seringaes do Massangana são de propriedade do Sr. 
Francisco de Castro. lfas, ainda para cima da foz desse rio, 
no J am·ary,. existiam, já naquelle tempo, estabelecimentos de 
out ros seringueiros, os irmãos Arruda . Com um delles con
versei sobre esses brutos acontecimentos, concitando-o a que 
empregasse e fizesse empregar pelos homens dos seus seringaes 
processos humanos, dignos da nossa civilização, ou pelo me
nos t aes que não nos causassem vergonha quando soubessemo~ 
terem sid<> trsados por brasileiros, agindo sobre brasileiros, 
dentro da Patria commum . • 

Os acontecimentos encarregaram-se de provar que o meu 
nppello não fôra lançado em vão, mas ao revez, encont rara 

• 
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ple~a correspondencia de sentimentos e de pensamentos na 
pessoa a que se dirigira, o Sr. Godofredo Arruda. De facto, 
no anno immediato, 1912, os empregados deste proprietario, 
seguindo á risca as instrucções que haviam recebido, conse
guiram estabelecer relações pacificas e amistosas com os Ari
kemes que frequentavam os seus seringaes. 

A noticia deste successo não demorou a chegar ao co
nhecimento dos caú~heiros do :Massangana, os quaes, mudando 
de tactica, m·as não de proposito, se rela-cionar.am tambem com 
os indios, como se fossem amigos. As.sim consegu·iram sel' 
admittidos nas aldeias daquelle rio, e uma vez ne1Ias começa
ram logo a commetter os maiores abusos, a provocar a des
organização das f amilias e a desmoralização dos costumes e 
das instituições Arikemes. 

Sob a acção destas influencias delecterias, a tribu entrou 
a dissolver-se rapidamente. Os seus habitantes eram retirados 
das aldeias e disseminados por todos os barracões dos serin
gaes do Massangana, e até do Candeia-s, onde a maior parte 
moniam, victimados pela avaria e pelo defluxo, doença que 
entre os indigenas da Amazonia assume as proporções de ter
rivel epid'emia, extremamente letal. 

Em Fevereiro de 1913, em Manáos, onde chegara vindo 
do Rio de Janeiro, tive conhecimento .cJe que um casal de 
meninos Arikemes havia sido levado para Belém do Pará, por 
um proprietario de seringal do Massangana. Era neoossario 
rcstituil-os á sua famili·a e á sua tribu; para isso,. solicitei 
e obtive, por intermedio da InspectO'ria do Serviço de Pro
tecção aos Indios naquella Capital,, a intervençião da justiça 
publica,. que mandou retirar os menores do poder do seu de
tentor. 

Abusos <la ordem desse a que me acabo de referir, infe
lizmente se dão em nossa Patria com maior frequeI\cia do que 
seria legitimo esperar-se, visto sermos um povo policiado, 
cujas autoridades sabem que o primeiro e o mais nobilitante 
de todos os seus deveres é dispensar protecção áquelles dos 
seus compatriotas que, por fraqueza_ ou por ignorancia, estão 
expostos a soff~er violencias, disfarçadas ou não, de indivi
duos, ou de grupos de individuos, poderosos e prepotentes. 

\ 
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Como prova do que acabo de diwr, referirei que na me9ma 
occasião, e ainda em ]..1anáos, era eu obrigado a solicitar o 

auxilio da policia do Amazonas para impedir que o francez 
Labadie, ex-chefe da missão Molla1·d, seguisse para a Europa, 
levando, como pretendia, um índio U apichana, que trouxera 
do alto rio Branco. 

· Oon·seguido este objectivo, sahi de }!anáos, tomando o 
rumo do J amary. E1nquanto subia o Madeira, de tod.os os 
lados mo. chegava,1n denuncias de que varias f an1ilias retinham 
em seu. pode1· inuitas. c:i:ianças ATikemos. Então, eu as pro
curava, tom.ava~as COlil.111igo e Continuava a YÍagem, Coudu
!ÚndO-aS para suas aldeias, gu~ ia re!;>olvido a rcco:ostitui1· e 
proteger. Dentre essas crianças, as de nome Parriba, Poróia 
e Ant.ina, f oram-1ne entTegues em estado de doença t ão grave, 
que, ao chegormas ao nosso acampamento do Torno Largo, 
no J amnry, t ive de as deixal' entregues aos cuidados do iné
dico da Commissão. 

Do acampamento continuei a viagem, r io acima, levando 

os meninos Opuna e Patama. No dia 8 de Março tomei, de 
l1n1a lancha de seringueiros que navegava aguas abaixo, um 
grupo de 16 indio-s< entre os quaes estava a n1ãe daquelles 
meninos. A pob1·e mulher parecia ter enloquecido de ale
gria ao rever ·os filhos, que lho haviam sid-0 arrebata~os e 

1 

que olla julgava perdidos para sei;np;re. 

.A ,conclU'são da v1ftgeip, por terra, foi .muitíssimo pB-
1 

nosa : chovia incessantemente, e os jndios, dopn tes e estro
piados, quasi não podia1n•caminhar. Afinal, chegámos ás al
deias. O estado de miseria em que as encontrei, era de fazer 
sangrar os corações, mesmo os mais empedernidos . Muitas 
havian1 sido destruidas a fogo; as roças e os paioes de man
timentos. mettidos a saque e roubados; as mu'lheres, raptadas 
e viola.das; as crian ças, arrebatadas e levadas para longe ; 

doenças até então desconhecidas, haviam surgido· e iam. cau

sand• Jnortandades nunca vistas ; enlfi111, a tribu que. no 
momento ·de entrar em relações com os seringueiros, seria· pelo 
menos de 600 almas, agora difficilmente poderia reunir 6@ 
pes~oas ! 

Não me quero, poré1n, d~morar na coriten1plação 4este qua~ 
\ 

<lro, n1ais do que doloroso, depressivo, e-por que o IJ.ão d.izer? 
- vergonhoso monumento da ferocidade destructiva e perversa 
que assalta o homem civilizado quando lhe falta o freio de u1n 
ü lcal humano, civico e planetario, cap az de o dirigir e mo-
1'aliza1· no en1prego das forças enormes que a sciencia e a 

indu~tria lhe pureram nas inãos, deixando, no emtanto, ao 

alvedrio dos seus se;ntimentos e das su·as intencões a escolha 
> 

d€ as applicar })ara o bem ou para o rr1al. 
P ·refirq dizer, algµ.ma cousa quo n,os pcrrnitta conhecer, 

oin pouc~ ma'i~, a n1isera e se.lvage~n nação Arikeme. 
. 

1
,. ~b, ~~1 territ01~io a~solado, de entre o Ma.ssang.ai;ta .e, o · 

. c~ndeias, existia~n ainda; ·ªº 'tempo da minha vi.~ita, qup.tro 
~]tleias . Esti've nas que eram dirigidas pelos chef~s, o,u , up6s, 
Titunha, Pioia e Ouraki; a outra, que não vi, era governada. 
pcJo u p6 Pindm·a. Ca·da uma consta de tres grandes habi
tações e de um Pujico) ou rancho, destÍl1ado a guardar os 
-0bjectos <lo culto religioso da nação. 

As casas têm a fórma da carapaça do tatú ; um·a das suas 
extremidades, porém, termiua e1n abobada, e ·apresenta a. 
u nira abertura <le toda a construcção: é a ent1·a.da da palhoça 

.... ').rikeme, alta de ln1,70 e l arga de Om,60. Neste detalhe ella 
se parece eou1 a Jos Ururnis, mas diverge da dos Nban1biqna
r as e dos ICepiJári-uats, que usarn const111b· duas portas. 

.A aT1nação das casas 'faz-se conJ. seis esteios, dispostos> 
1u1~ extremidades, em dói s grupos iguáes. O·s de u1n .mesmo . 

I! ), r, 1 4 1 e 

t~:rupo são ligado~ entre si po~ uma travessa, ' que se ap,o~a 'elll; 
dois , f rechaes: colloca<los á altura ·de 21n,50; e cada ·par de 
~st~iQs symet;ricos dos dois grupos, sustenta uma cnmieira. 

Sobre essas .cumiêi;ras passam, de um para outro lado, 
v:i.ras flexíveis, que se curvam e dão a fórma abaúlada da 
construcção. Do extremo da cu1mieir a central parte, para o 
oolo, um grande arco, reforçado na parte superior, que serve 
d.e apoio ás varas do arcabouço da abobada. 

As folhas de coqueiro, com que se faz a cobertura, 
-coll-0cam-se em diagonal sobre as varas, e nellas são amarra
das e dispostas com muita atte, fo1·mando ·superficie comple- . 

tamente unida e fechada. 
No interior àas casas veem-se, não só a~ rêdes de dormit", 
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os vasos de barro, o·s .cestos, as cabaças e innumeros outros 
utensili'.os e artefactos da industria Arikeme, como tambem 
as sepulturas dos hu.bitantes já mortos, os quaes se enteT.ram 
exactamente por debaixo da rêde que occuparam em vida· 

Os vasos de barro são todos da forma de troncos de cone ; 
ha uns grandes, chamados Búro, com a altura de um metro 
e a larguxa, na b-0cca, de cincoenta centímetros, e .outros, bas
tante menores, denominadoQs Icóio. Em cada casa, eneon
tra-se sempre um da primeira especie, e tres da segunda, 
cheios .de TótóJ bebida fermentada extrahida do milho ou da 
mandioca. 

Ha tambem um côcho .comprido, d.e 4m,40, com a lar
gu.ra de Om,28, aberto em madeira e'Special. Serve para ~r~
turar milho e amassar mandioca, o que se ·faz com o auxilio 
de uma pedra, ou mó de granito, de forma elíptica, cujo eix()
maior mede Om,40, e p menor Om,22. 

Já alludi ao Pujico ou palhoça especialmente consagrada 
ao culto religioso dos Arikemes. Direi agoTa em que elle con
siste. 

Ao entrar numa dessas casas, vê-se uma rêde ( erembê) 
de tecido de algodão, cujtt alvura excepcional se percebe logo 
ser mantida cuidadosa e intencionalmente. A rêde está ex· 
tendida na direcção da cumieira do Pujico, carregada de en
feites de pennas1 de arara vermelha e de penduricalhos de 
oonchas polidas, dispostros em forma de triangu!os esphe~icos. 
Do tecto pende sobre ella um couro de onça pintada, d1~ten
dido por meio de varas, e cheio d~ enfeit.es de. pennaS'. Ain~·a 
no tecto vôem-se cuias de beber Tótó .. · pauzinhos de ferir 
fogo, .a~arrados em cordões; uma pedra escura, polida, fi
gurando um triedro e·spherico; um machado pequeno, PuJte
E Jau. de pedra; e muitas conchas polidas. Nas paredes, h-a 
feixes de flechas e arcos velhos, que pertenceram a a.lgum an
ticr-0 morador da aldeia; e mais outras flechas, de ponta de t a-

º p . quara, parecidas com as .que usam os Caripunas e os ar1u-
tintins, aos quaes foram, provavelmente, tomadas em guerra. 

O objecto principal deste recinto, acha-se, evidente~ 

mente, na rêde. No em tanto, o primeiro exame nada mais 
deixa perceber do que dois volu.mes, um comprido e outro com 
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a figura de um barrete, terminado em ponta e tão grande que, 
posto sobre qualquer cabeç·a, desceria pelo rosto até o queixo. 
Ambos os volumes estão cuidadosamente enrolados em larga 
folha do liber, ou entre .casca de certa arvore, denominada pe
los índios Evotuera . O volume comprido, acha-se simples
m:ente depo;sto no fundo da rêde; o outro, porém, está eostu
rado nella, de modo a ser mantido com a parte supeTior para . 
cima. 

Dos dois volumes, tão zelosamente guardados, um, o com
prido, encerra os ossos do corpo de 111.Ill her:oie. Arikem:e; e o 
redondo contém a sua caveira. Examinando ·agora com maior 
cuidado o Pujico, reconheceremos estarem alli conservados 
todos <>s despoj1os do heroe: os cabellos, divididos em dois 
chumaços, pendem exteriormente de cada lado da rêde, e os 

dentes, no interior de um pequeno ·cesto, ou chiropamo-ita, 
dependuram-·se do tecto sobr.e o mesmo leito mortuario . 

O uEo de uma .casa especialmente dedicada ·ao culto 
religioso, não é privativo dos Arikemes; mesmo nos sertões 
do Noroeste Matto-Grossense, outras duas tribus, a dos Pareeis 
E a dos Kepikiri-uats, o possuem. 

Mas a forma especial desse culto, tão marcadamente d~
d.icado á memoria de um heroe, isso sim, supponho s~r priva
tivo desta nação, e creio até que. na America -não se havia re
gistado nenhum outro caso que, tanto como este, nos fizesse 
recordar a celebre theoria de Evhemero. " 

Individualmente considerados, os Arikemes apresentam 
as diversas gradaçõe·s de côr que se podem ter desde o bronzea
do bem nitido por exemplo no chefe Titunhta, até o amarello ' ' ' . 
japonez, que vimos na india. ATanhô. Ha alguns muito es-
curos, ou Avá-únas, como o menino Opuna; e outros claros, 
ou Avá--djús, como o chefe Curaki. Têm o ventre muito de
senvolvido; nariz aquilineo, .com depressão na parte supe
rior; narina'S abertas; olhos pequenos, µiui to pretos, vivos e 
obliquos, como na mesma india Aranhô, que os tem caracte
risticamente japonezes; esclerotica amarellada; cílios e pes
tana;s pouco abundantes; cab.ellos finos e sedósos, como a de
nunciar1 algum rem-0to cruzamento europeu; mão·s médias, mal 
feitas; ded·os alongados; unhas ·como as dos Nhambiquaras; 

.. 
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pés grandes, com o artêlho muito aberto e os out.ros dedos ex
cessivamente grossoe e unhas chatas; d.entes, em geral bem 
conservados, porém m:il arrumados nos maxillares, e quasi 
semp·re remontados ; maxillar inferior alongado e excodendo 
o superior. 

Os ho-mens, e só elles, usam furar as orelhas, no terço 
mcdio do pavilhão, .e atravessam-no com pausinhos ou pennas; 
não furam -Os labios, nem o nariz; pintam o corpo com uru-

. cum e genipapo ; não arrancam nem cortam os bigodes ou u 
barba do queixo; anoos de terem relações com os civilizado~, 
11savam ca;bellos çompridos e a.inarrados nas pontas com em
bi ra; todos os individuos, de ambos os ~xos; t razem acima: do 
tornozello ligas de trançado de algodão, ( pio-picuturó) . 

.Alimentam-se de n1ilho molle, mandioca, amendoim, ba
nana, mamão, fructas sih·estres, caça e peixe. 

São muito intelligenres, de índole branda e pouco guer
reiros: aprendem a nossa língua com admiravel facilidade e 
r.apid~·z . . 

T al é, em pouca'S linhas, o povo ,4.rike1ne, cwjos 'nltimos 
destroços a Commissão Tnlegraphica conseguio salvar da des
truição geral a que estaYa coudemnado por influencia dos 
máus elementos a que já alludi. 

P ara alcanç-ar este objectivo, deu .. lhes a Commissão, nas 
' p roximidades da ultima estação do J amary, as terras de que 

necessitav·an1 pa;ra o estabelecimento das .suas aldeias e das 
suas p1antações. Alli elles se achalll ·ago'ta installad-os, e sooe- · 

' gadamente vão cuidando de ·se refazer dos estragos da desgraça ' 
passada e preparando-se para gozar as vantagens da nossa 
civilização: que procuram conhecer e assimilar. 

Um dos chefes, desejoso de apressar o advento da ~ra 
de redempção do povo ~i\.rikeme, pedio-me que fizesse educar 
um dos seus filhos segundo OE nossos usos e costumes . Acce

, dendo a es~ pedido, t.rouxe commigo o menino P ai·riba Para
k ina P iuaca, que será incluído no quadro dos educandos d~ 

. Instituto Profissional de S . José. 
Innumer as pessoas, nesta Capital, em Can1buquira e 

alhures, conhecem Q pequeno P arriba; ~ quando o ouvem fal
lar o · português, tão facil e cor rentemente como se o houvera 

/ 

Plwto, Com. Rondo1t Confe·r en cin s 

1.0 Tenente Emmanuel Silvestre do Amarante 

Chefe da turma de exploração e levantamento expedito 
do rio Commemoração de F loriano 
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apr..?n<lido dos labios maternos; quando vê.em os seus modos 
gen tis e polidos; quando apreciam a vivacidade da sua con
versação intelligente e comedida; a docilidade do seu genio 
franco e liberal: a custo creem que, ha dois annos apenas, 
vivia elle no fundo de uma floresta virgem da nosso P·atria, 
fazendo parte integrruJ.te de uma tribu de miseros selvicolas,. 
ignorados, perseguidos e massa,c1·ados. 

Casos como <> deste 1nenino, são numerosos e comru11ns, 
não só entre 1os Arikiemes, como tambem nos demais indíge
nas · <,lo Br:i:sil. Que1n o's conheoo, sabe por experiencia que 
as dispôsições inoraes e :i:nentàes de que são ,1dot.ados, àpresen
·tam as 1nais admiraveis facilid~dcs 4 ac~ão mçdificàdora que 
pees0as bem intencionadas e esclarecidas pret..endam exercer 
sobre elles, no sentido de os f azer abandonar os antigos habi
to& e acceitar os que nos são pr oprios. O essencial é merecer 
e inspirar-lhes confiança; isso obddo, está preparado o ca
minho para a veneras:ão, que nelles é iJ1tensa e vivaz, e que, 
uma vez nascida, começa logo a produzir os conhecidos fru
ctos, por dispôr os hom<:'DS á in1itação elo que Yêem, admiram 
e estimam no objectiv-0 \."enorado. 

Nós, porém, não nos podemos agora demorar na aprecia 
ç.ão destes factos; ainda é longa a estrada que temos de per
·torrer, para passarmos em revista todos os recantos do ~ertão 

desvend~do pela Oon1missão de Linhas · Telegraphicas. 

" Desçamos, pois, do J a1nary para o :Madeira, , e chegados 
a este c-0ntinuemos a de.scer. A primeira foz importante ' ' 

que então se nos ha de deparar, é a do Gy-Paraná, tambem 
denominado Machado do Mar. Podemos dizer que já o co
JJheeemos: t·antas e tão reiteradas têm sido as referencias que 
a elle vimos fazendo no decurso d.esta:s conferencias. Não pre
cisamos relemb1·ar -como o representa1n as cartas geographi
cas de Pimenta Bueno, R.io Branco· e Horacio WilliaDIB; já vi
mos qne em todas essas r epresentações, aliás profundamente 

<divergentes umas das ,outras, de certo só se encontra ·a posi
ção da f Óz e ~ nome: isto mesm,o, ,ainda sujeito a uma rostri
~ã<>, porqllle ó ultimo ,do~ autores citados inscreve, no lugar 
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que devia competir á dupla denominação - Gy - ou - · Ma

chado-, o titulo "Pirajauara". 
Limitar-me-hei, pois, a dar un1a rapida descripção do 

seu curso, tal como elle é e como ficou conhecido, depois de 
inteiramente estudado pela Commissão de Linhas Telegra

phicas. 
Nos Campos de Commemoração de Floriano, admiravel 

inanancial de tres grandes bacias hy<lrographicas, - as do 
Guaporé, do Madeira e do Tapajoz - collocado na altitude 
média de 630 metros sobre o nivel do mar, nascem dois rios, 
.qaP, por serem então desconhecidos, receberam ·do:s expedicio
narios de 1909, um, a mesma denominação dos Campos, e o 
outro, a de Pimenta Bueno. Ambos sahem, quasi juntos, da 
.-~stação de Vilhena, e correm para N or.oeste, desde um pouco 
antes do merid~ano d.a 17 gra-o·s até o de 18, onde, acima do 
par·allelo de 12 graos, se reunem, formando então o alto Gy
Paranú. O primeiro, menos volumoso e de cabeceira mais 
baixa, é o mais oriental; o outr.<>, mais importante, começa 
com o nome de Piroculuina, dado tambem em 1909, e por sua 
v-ez resulta da reunião de dois braços respecti_vamente assi, 
gnalados pelos nomes kepikiri-uats de-Djaru-Jupirará (Rio 
Vermelho) e Djáru-uérébe (Rio Brilhante, ou R io Luzente). 

Depois de formado, o Gy penetra no fuso dos meridianos 
de 18 a 19 gráos, a O. do Rio de J an.eiro. A principio, con
tinúa a correr no rumo de noroeste ; p ouco depois, porém., di· 
rige-se francamente para o Norte e assim se conserva .at·é o 
parallelo de l O gráos. Dahi, desce mais um gráo, inclinanclo
se para léste; attinge a latitude de 9, mas, quando a vai pas
sar, abandona bruscamente a direcção em que v:inha e lança-se 
dt novo para noroe·ste; rapidamente transpõe o meridiano d~ 
19° e chega ao :M~adeira, antes de at tingir o de 20, perto do 

parallelo de. 8. 
Facto notavel é que, em curso ião longo, o Gy não rece-

ba pela margem direita sinão dois affluentes de certa Ílnpor
tancia, os chamados rios S . João e T arumã; e é t ambem 
notavel além de tal singularidade, que a barra do pri· 
meiro esteja exactamente no ápice do cotovello formado pela 
mudança brusca da direcção de N. N. E . para a de N. O. 

Plzoto. Com. Rondon Con.fer encias 

Capitão Nicolau Bueno Horta Barbosa 

Chefe da 1 . ª turma de levantamento topographico do rio G y-Paraná 
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Em contraste com essa extraordina1·ia pobreza, temos a 
abundancia dos affluentes da margem esquerda. No vão com
prehendido entre os dois formadores principaes, o Commemo
ração de Floriano e o Pimenta Bueno, assignala-se o nosso 
já conhecido Barão de :Melgaço. Depois da r eunião dos dois 
formadores, encontram-oo, primeiro, o Luiz de Albuquerque, 
povoado pela tribu Uáturnmbó; e em seguida, a barra do an- ~ 
t.igo ·S. Pedro, ou Rolim ·de Moura, rio de aguas paradas e es:. 
curas, no qual se entroncam outros dois: o Antonio J 1oão e 
o Anta Atirada. O mais importante delles é o Rolin .de Moura 
propriamente denominado Djarú-uará pelos Kepikiri-11-ats; 
que tambem me deram o nome Oapuá para designação da tribu 
1ndig<'na n~lle ex~stente: · 

Ao S. Pedro, segue-se o antigo Muquy, tronco do La
cerda e Almeida, Luiz d' Alincourt, Acanga Piranga e d-o Ri
cardo Franco, ramo principal, abaixo de cuja foz moram os 
iudios U acucáps, segundo indicações dos mesmos Kepikiri-uats. 

Em seguida, descendo, encontram-se os nossos já conhe
cidos U rupá, Igarapé., Bôa Vista, J arú, os ainda não men
cionados Anary, Machadinho, J uruásinho, e finalmente, ao 
chegar ao Madeira, o rio Preto. 

Aproximando ·as presentes indicações das que já foram 
dadas em quanto f allavamos da con:strucção, vê-se que o 
valle do Gy ... Paraná póde ser considerado como um dos mais 
ricos e variado.s centros ethnographicos do mundo, em nossos 
dias. Alli se nos depara o homem civiliz.ado, manejando in
strumentos <1a industria hodierna tão admiraveis e perfeitos 
como sejam o telegrapho e os motores de explosão, ao lado 
do caboclo ineulto, do indio manso e semi-civilizado, do seivi
cola apenas iniciado nos primeiros passos das nossas relações) 
do selvagem ainda não attingido, e até, finalmente, do já quasi 
extincto antropophago. 

Dir-se-hia que o acaso caprichou em associar naquella 
nesga de terra a multiplicidade dos aspectos sob que a natu- · 
reza se manifesta um pouco por toda a parte. No sólo, encon
tra-se o ouro e o mercurio; o diamante e o granito; as flo
restas magest~sas, carregadas de preciosas essencias, ricas -
mesmo quando comparadas aos prodigios d·as selvas amazoni-

'• 
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cas - mas cm algun& pontos degradando-:::e em rispidos e 
desolados charravasc~es, e noutros abrindo-se ,em campo.:t ra
zos, tapizados de soberbas gramin,eas forrageiras. 

E esta multiplieidade de. aspectos é tamanha, .que 11c·1n 
p odemos pensar e1n a de talhar. Mesmo quao.to á população, 
muitos núcleos ficam por apontar; nada dissemos, })Or cxern
plo, dos Urumis, habitantes do valle do Taru,mã, rio que o Gy 
recolhe pela direita, a meio caminho do seu curso total, e d<>S 
Parintintins, tribu guerreira cuja pacificação va1nos promo
l>"endo com exito pro~issor de uma proxima victQria e cujas 
alde.ias Sé· encóntraim"ri.o trecho de campos nat.uraes que se ox
tendent á di~eita, para os lados do ;rio RDo~velt, cortados 
pelos Marmellos e pelo :Manicoré, affluentes directos do Ma
deira. 

'rã.:> vasto assumpto não cabe, evidentemente, nos qua
dros ·de uma rapjda exposição, con10 esta . Voltemos, poi~, 
sob~·c os nossos pasi$os e ren1ontemos o c;urso do Gy até as sua~ 
ultimas cabéceira.s, nos Oamp0s . d1e d ·ommemoração de l..,lo
riano. Ahi verernos ainda as nascentes <le mais dois rio.s pér
tencentes á bacia hydrographica que nos vem occupando: 
u1na é a do Roosevelt e a 011tra a do .... i\.nanaz, nome que ape
n as começa.Ya a figurar na geographia do Brasil, quando te\'·c 
de ser apagado, já sabe111os por que dolorosa desgraça, p ara 
dar lugar á perp-etuagão da n1emória do inditoso tenenie Mar.,. . 
ques ·de Souza . 

Nas couferencias relativas aos t rabalhos da expedição 
scientifica Roosevelt-R ondon, descrevemos minuciosamente <> . . 
pr1me1ro . 

Quanto ao seguud-0, ainda que o não tenhamos eonside
rado eom os mesmos detalhes, julgarnos •que as allusões a ~lJe 
feitas em varios lugares claquellas conferencias, e mais es
pecialmente no que se relaciona com o descobrimento do rio, 

Capitão Ca1~oso, bastan1 para fazer co11hecidos os car:tct<.'ri~

ticos essenciaes do seu curso. Teríamos ainda que n1encionar 
os episodios capitae~ da afant>sa e esforçadissima viage1n de 
~xploração que vinha sendo dirigida e executada pelo tenente 
}([n.rques de Souza, com aquella grande competencia technic~ 

Photo. Com. Rondon Conferen cia s 

1.0 Tenente Manoel Tiburcio Cavalcanti 

Chefe da 2. ª turma de levantamento topographico do rio G y-Paraná 
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o ral'a elevação moral que todos nó.s, os que t ivemos 
a ventura de ..ser seus a1~t11gos e companheiros de t ra- · 
balho.s, estavamos acostu1nados a ad111irar em todos os actos 
da sua vida profissional e p1-ivada. Como, pol'ér11, tivemos a 
bôa fortuna de encontrar em distintos amigos, pertencentes á 
redacção do "Jornal do Commercio", plena correspondencia 
ao desejo que nutríamos de prestar á memoria do nosso sau
doso camara.cla uma das muitas. ho1nenagens de que nos Te

conhec~mos ser seus' qevedores, pude:rnos offerecer á apr~cia
ção do publico, nas• columnas d~g_~elle conceituado orgão :da 

' .iin1)r~nsa diari~ dà nossa, Capit·~l, a nal'~ativa minucio'sa, . r~- , 
digida diutiurnani'Cn te pelo proprio tenente Marques de Souza, 
de todos os factos que fornia1n a historia da sua inallograda 
expedição. Desnecessario é·, p 0>is, repetir aqu.i, em pallid.o e 
incompleto resuµio, os traços principaes daquella narrativa 
que estará gravada. no eoração de todos nós, brasileir-0s, com 
as tintas vivas do.s quadros com que sabe111os cul tuar as imagens 
daquelles dos noss~s compatriotas que, dignificando e honran
do a natureza humana, se incorporam i:í cohorte eternamente 
gloriosa dos heroes que personifican1 a alma da nossa Patria . 

Podemos, então, transportar-nos para outras zonas do 
grande ·sertão .que estamos estudando nestes rapidos àponta
raentos . Oa1ninhen~os pois, para o .sul se111, no emtun~o, nos 
desviarmos do meridiano eu~ que viinos as r1a scentes do !io do 
tenente Marques de Souza. 

P ercorridas não inais a~ duas lcgua:s, logo atrav1e~sarenios 

o curso de novo rio, o lkê, e depois, successjvamcrlte, o do 
Tolo.iry, o do Doze de Outubro, o do N ham biquaras, e do Ca
mararé, conhecido antes da exp:'dição de 1909, e assignalado 
nes cartas geographicas como tributario da n1argem esquerda 
do Juruena, no ponto correspondente á lat. de 12 grãos 53 
minutos e 52 segundos e long. de 16 gráos 43 minutos e 2 

segundos. 
Desde aquelle anno, reconhecen1os que out ro rio, t am

bem por nós ·descoberto e atravessado na lat . de 12° 54' 14" 
e long. de 16° 31' 55", fluía, pela direita, para o mencion~do 
Camai-arié: démos-Ihe então o nome, que ainda conserva, do 
Camararézinho~ ou, em idi-0nia Pareci, de Zocámararezá. 
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Quanto aos quatr o anteriormente citados, fiquei a prin-· 
cipio em duvida si o Nhambiquaras seria tributario do Oa
m.araré ou do Doze de Outubro; mas tive sempre como certo 
que este recebia, pela esquerda, ·o Ikê, e antes delle, o Toloiry. 

De qualquer maneira, o que logo sobresahia era a prepon,.. 
derancia do Doze de Outubr-0, rio que, descendo da vertente 
opposta ,á da principal cabeceira do Gy-P araná, a já nomea
da Piroculuina, nos pareceu ter o seu curso independente 
tanto da bacia desse mesmo Gy, como tambem da do Juruena. 
Observando que o enorme espaço comprehendid-0 entre os me
ridianos de 17 e de 19 gráos e o.s paral1elos de 11 a 9, no qual 
a carta de Pimenta Bueno e outras mais recentes figuravam 
quatro cabeceiras d-0 Gy, que acabavamos de . vierificar não 
existirem, ficava inteiramente vazio, formulámos a hypothe
se de que por elle se alongaria o valle de :p.ovo rio, do qual o 
nosso Doze de Outubro seria apenas a pa~ extrema meri-
dional. , 

Como toda a hypothese razoavel, esta podia e precisava ser 
' 

verificada. Da realização deste "desideratum" encarreguei o 
teµente J ulio Caetan-0 H orta Barbosa, dando-lhe como auxi
liares o Inspecto.r de Telegraphos F rancisco :Mascarenhas, o 
guarda de primeira classe J oaquim Sol e cinco voluntarios 
regionaes do 5° Batalhão de Engenharia . A expedição par tiu 
das mais altas cabeceira·s do Ikê, nas immediações do t recho 
da l inha telegraphica lançada de Vilhena para José Bonifa
cio, num ponto em .que o rio apre~ntava a largura de cinco 
metros, -a profundidade med~a de 15 centimetros e a descarga, 
por segundo, de 2. 222 litros . Pelo plano préviamente tra. 
çado, a viagem deveria ser feita por terra, margeando o r io, 
até o lugar em que elle se apresentasse favoravcl á navegação; 
n1as, como os homens de machado nã:o eram tão numerosos 
co1no o exigia o pesado trabalho de derrubar o arvoredo da 
mata virgen1, neoossario para dar passageni aos animaes 
carguei1,os, viu-se o tenente J ulio Ci:ietano -0brigado a iniciar 
o transporte por agua, muito antes do Ikê satisfazer áquella 
condição. 

Assim, a viagem iniciada em Julho de 1912 por terra, 
de 4 de Agosto em deante proseguio, parte em canôas e parte 
a pé; mas, logo que a possibilidade se offereceu aos expedicio-

P!toto. Com. Ronaon Co1iferencias 

2.º Tenente Francisco Marques de Souza 
Chefe de turma de exploração e levantamento 

expedito do rio A nanaz 

F allecido em 29 de Maio de 19 15 quando executava esse serviço 
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narios, todos se embarcaram e assim vieram sahir na cidade 
de Santarém, do Pará, decorridos já perto de cinco mezes 
depois do jia em que se. haviam internado no sertão. 

O resultado essencial da expedição foi destruir a hyp0-
these que se havia formulado a respeito do curso do Doze de 
Outubro; porque o I~ê, depois de haver recebido o tributo de 
alguns ribeirões, se inclinou ainda mais para leste e assim 
correu até -0 enoontrar. Pouco depois desta reunião, entrou o 
Doze de Outubro no Cawararé, por onde as suas aguas .são le
vadas ao Juruena, ao Tapajoz e, portanto, ao Allllazonas. 

Si ag-0ra quere1nos ter uma idéa da somma enorme · de 
energia que teve de ser despendida pelo j oven of ficial do nosso 
Exercito, para conduzir ·a bom termo esta formidavel cam
panha de <!inco mezes de lutas contra as resistencias broncag 
da natureza aspera e ameaçadora dos sertões por onde teve 
<le conduzir os seus cmnmandados, procedamos á leitura de 
alguns tópic-0s do relatorio que elle mesmo redigiu sobre a 
marcha da srra expedição. 

Depois de contar como construiu as suas duas primeiras 
canôas, na margem do Ikê, amba·s de cédro, com o comprimen
to um pouco inferior a. 10 metros e a largura, numa, de 50 
centímetros e noutra de 40, diz elle: 

"Logo nos primeir-0s dias, verifiquei que, das vantagens 
oom que eu contava, descend'o o rio embarcado, apenas me res
tava uma ·que, aliás, justificava por si s6 a resolução tomada : 
a f acil~dade <le transpórte. 

"o riendimento do serviço -continuou: ·a ser muito peque
no, acontecendo mesmo descer a 350 metros apenas de avan~ 
çamento em um dia inteiro de intensos esforços! 

"O trabalho de macha.do não diminuio ·e tornou-se, pelo_ 
contrario, mais pen-0so por ter de ser fe-ito em sua maior parte 
dc,ntro dagua. O rio, extr aordinariamente atravancado, coJn 
curvas muito fortes, difficilmente dava passagem ás canôas; 
e as numerosas cachoeiras, obrigando, quasi diariamente, á 
descarga da bagagem e ao seu transporte ás costas para -0 ex
tremo inferior, retardavam e tornav·am penosa a nossa marcha. 

"Nas cachoeiras, tinhamos de passar as canôas a pulso, 
ora sohre pedras, ora sobre rolêtes, e muitas vezes tirando-as 
mesmo f6ra dagua. Só esses obstaculos, naturaes 'no serviç'O qnP 



eu in1c1ava, mas que não havia previsto, por inexperiencia~ 
justificam que, trabalhando o dia to-do com o maximo esforço, 
não conseguisse uma média nem de um kilometro por . dia no 
primeiro mez de serviço. 

"Além disso, oom.eçaram a •pp~oor enfermidades e 
accidentes. No dia 18 de Agosto tive um dos trabalhadores 
inutilizado, por haver ferido 'o pollegar do pé direito com um , 1 

gQlpe de machado qUe o cortou quaai até o meio, tendo sido pr~
ciso a-0abar de amputal--0, o que mand\\i fazer com uma lamina 
de navalha Ginete, á falta de melhor instrumento . . .An,tes que , 
esse ficasse bom, outro soffreu de8astre ~~elh'ante. O ;mais , 
grave, porém, deu-se a 22 de Setembro, sendo victima delle 
um homem .que, cortando um palmito para a nossa refeiç,ãn 
, da rioite, . o( fez· com t ª'nta infeli-0idade que .roi derrub~tlo pala, ;.~-t. 
palmeira; esta cahio.:.lhe por cima, causándo-1he lesões inter
nas de que veio a fallecer seis dias depois, a 28 de Setembro. 
. "Carregando esse infortunado oompa,nheiro de jornad,a· .. 
con:i todos ps, cuidrudos qiue nos 'foi po~sivel prestar-lh~ ·µa~'~ ~ ·i" · 

~ituação em que nos eneontravamo.s, démos-lhe sepultura no, 
ponto em que veio a fallecer, e sobre ella collocámos uma cruz. 
,com inseri pções. ;-' , ' 

• ' 1 ~'fi ~ 
, "Fico11 assiin a nossa pequena 'turma reduzida a ·sete' ho ''/;,' · ~ \ 

· ·mens, oommigo, e dos t:i;abalhadores apenas um, o regiC>nal . ·' 
Manoel Pedro Gonçalves, estava bom ... !" 

Vejamo:s agor~ algu-ns trechos ,da desçripção 
nente JuJio 'caotano faz dos aspectos naturaes do 
rado: 
, "0 Ikê, diz elle, corre em mata até a distancia de 21) 

kilomietros, ~nde começam a ·apparecer ·os campos in<ligena.81 
á direita primeiramente. A 27 kilometr-0s notam-se tambem 
á esr~uerda. Esses eampos ora se afastam ora 'Se approximam 
das margens, chegando raramente a encontrar o rio. 

"0 seu leito é sempre de ped.ra-canga e as margens, ora 
firmes, ora pantanosas, têm abundancia de palmeiras, princi
palmente de Anajá, Burity, Uacuri, '.Bucum, Patauá, Assa
hy, Bacaba, P·acheúba, etc., conforme a sua natureza. 

"Elle é pobre ·de seringueiras, notando-se apena9 
gumas dessas arvores espaçadas; mas tem bastante Cooro, 
Guanandi, Faveiro, J atobá, Páo Brasil, Soveira, etc. 

> 

"Encontra-se t ambem nas suas margens Salsa P arilha e 
muita Congonha. 

"Os campo.s indígenas pro1ongam-se pelo rio abaixo e, 
atravessando-o, a cerca de 24 kilometros, nota-se um cerrado 
que se extende a perder de vista." 

' Depois~ se referir a varios ac~identes importantes d,) rio, 
affluentes,. cachoeiras e saltos, cujos elementos tachnicos f o
ram convenientemente .tomados, e a occorrencias de viagem, 
como naufragios, perda de cargas, de viveres e até de um.a das 
duas ,canôas, {) tenente Julio 9 .aetano dá conta, nos seguintús 
te.rmos, da ent raida, do lkê no Camara:ré, e deste no J uruena : 

"A 227 kilometros do porto do embarque, o Ikê, tendo en· 
tão cerc~ de 30 .metros de largura, desagµa no Do.ze de Outu .. 
bro; que tem de 80 a 100 ~etros de largura e vem c<»m o rumo 
de 60° S. O. 

"'':Seguindo por este, 1. 800 metros abaixo encontra-se o 
rio Camararé, que t~m ,., apr-0iin:u1damen,te 120 , inetro.s de lar
gura e vem com o rumo de 90° O. 

"Ahi começam as grandes capoeiras ( ?) de indios que 
seguem o rio todo até o J uruena, que é encontrado depois de 
2õ7. 400 µietros contaidos do ponto de nossa partida". 

Para terminarmos esta·s rapidas allusões á viagem d~ 
reconhecimento do Ikê, transcreveremos ainda um tópico do 
:relatorio do tenente .Julio Cae,tano, v~rsando sobre os habitan-
tes iridigenas de toda a região explorada : ' 

" No dia 31 de Outubro, em que chegámos ao rio Jurue
na, tivemos o pra~r de encontrar os Nhambiquaras. Seriam 
9 h .. 30 m. am. qu~ndo ouvimos barulho no mato, de ' gente que 
se déspenhava de arvores e corna. 

"Imme<liatamente mandei atracar a canôa na margem 
opposta; gritámos pe'los indios, most!'ando-lhes maC'hadog, 
contas e linha,s ; em .seguida appareceram dois que chamei, ac
cenando-lhea com os presentes. 

"A principio, fic~ram indecisos; mas diepois, atravessa
ram -o rio e foram •ao nosso encontro. E' !indizível o prazer 
que todos nós sentimos com o encontro dos NhambiquaTas; 
pareeiam·nos amigoo esperados por um·a longa ausencia ! 
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"A alegria nelles por nos encontrar não foi menor que a 
nossa. 

"Contaram-nos que vinham de longe e que iam para 
Caimpos Novos. 

"Para atravessarem o rio, um collocou por baixo dos 
braços duas b-oias f<inas de talos de burity, emquanto o outro: 
firmado nos pés do primeiro, foi por elle rebocado até onde 
esta vamos. 

"Depois, atravessámos, lev·ando um na canôa e o outro 
na:dando, apoiado na pôpa. 

"Na margem em que elles estavam, appareceram então 
outros índios,, homens e n1ulheres, ,que nos deram fumo, mel 
e colla-res, em troca do que lhes démo.s. 

"Quando continuamos a navegar, um destes nos acompaw 
nhou pela mata

1 
dando aviso a outros da nossa aproximação; 

um pouco abaixo, onde parámos para almoçar, vieram ao 
nosso encontro um !h.ome~, com sua mulher e um rapazinho, e 
mais adeante ainda encontrámos outros: a todos distribui 
brindes". 

Do conjunto da exposição anterior se infere que, si uma 
pessoa partisse do :Madeira para o interior do Sertão, 'Subindo 
o curso <lo Gy-Paraná ()U o do Roosevelt, resolvido a attingir 
as cabeceiras mais orientaes de qualquer desses rios, chega
ria :afinal ao meridiano <l:e 17 gráos, entre os parallelos de 13 
e de 12 gráos, ie pode·ria transpo~--0 ainda de alguns minuto$~ 
para leste. Mas, um.a vez ahi chegado, por pouco que caminhas
se ainda para Oriente, começaria logo a encontrar aguas deri· 
vando em rumos inscriptos no quadl"ante de Nordeste. 

Estaria, pois, terminadia a ba-cia do Madeira, e começada 
a do Tapajoz; ~omo linha <le demarcação ~ntre as duas, póde4 

se tomar o meridiano <la estação de Vilhena, que é o mesmo 
de Villa Bella. 

Si dessa altura, o explorador quizesse continuar a viagem 
descendo até o J uruena e depois afastando-se da sua mar
gem direita quanto fosse necessario para alcançar o ponto mais 
longínquo dentre todos os que assignalam cabeceiras da ver
tente oriental da bacia do Tapajoz, só veria satisfeito o seu 
desideratum quando, ao fim de um percurso de cerca de mil 

' 
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kilometros, chegasse ás vizinhanças do lugar de onde promana 
o Xingú. 

E' que o Tapajoz se assemelha a prodigiosa videira, cuj') 
tronco avança para o interior das terras, desde antes do pa
rallelo <le 3 gráos -até mais de meio caminho entre os de 14 
e de 15, lançando ·para uma e outra banda ramos poderosos, 
uns que ultrapassam o meridiano de 16, e outros, mais longo~ 
mais numeroso·s e mais fortes, que, do lado opposto.,. quasi to· 
cam o de 11 gráos. Pensando na euorm.idade da ·área invadida 
e coberta pela trama engendrada por esses Tamos, que por -sua 
vez se dividem e subdividem em galhos e subgalhos, e lembran· 
do·nos de que nelles o movimento da lympha' se ·dá em sentido 
contrario ao da seiva nas vidéiras reaes, vemos que o· T·apajoz, 
como collector -O.os tributos de tão vasta região, tinha de tomar 
necessariamente o pórte magestoso que lhe dá lugar d'istincto 
entre os maiores rios do mundo. 

Essa mag~stade, si contribuio para consolidar a fama <le 
que, desde os tempos col<>niaes, g6za o nome do grande tribu
rario do Am.azon·as, não foi, no emtanto, estimulo bastante par-a 
Jecidir algum dos espiritos emprehendedhres que se têm de
dica<lo ao estudo da geographia da nossa Pátria, a proceder 
á exploração scientifica ·completa do seu curso. · 

A' Commi·ssão de Linhas Telegraphicas ia· caber o encar· 
go de corrigir tão grande falta, não só quanto ao proprio Tapa
joz, mas tambem quanto aos seus mais importantes tributarios 
da margem direita. 

Para a realização ·da primeira parte deste programma, 
organizou-se em 1911 uma expedição de estudos, dirigida pélo 
Capitão M·anoel Theophilo da ·Costa Pinehiro, auxiliado pelo 
botanico Frederico Hoehne e o Dr. MurilJ.lo de Campos. 

No dia 28 de Dezembro, tendo-se terminado os prepara· 
tivos da viagem, os expedicionarios, em numero de 14, toma
vam os seus lugares a bord-0 de cin~o canôas e iniciavam a des
cida do J uruena a partir do ponto em que elle é cortado pela 
pica".la da linha telegraphica, lugar que attingimos; pela 
primeira vez, em 1907 e que desde 1908 occupamos por meio 
de um destacamento militar. 
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No emtant-0, que profundas modificações já se não tinham 
produzido neste canto do grande. sertão que, naqueUes annos, 
en,contraramoa mergulhado na mais absoluta e hostil selvage· 
ria! Os mesmos habitant.es destas então mysteriosas solidões, 
que nos haviam reoobido em tom de guerra, e rudemente repel
lido, em dous .assaltos audaciosos, a amizade que lhes offere
ciamos, agora aqui estão, representados por um grupo dos 
chamados Cocôzês, a assistir aos ultimos aprestos d'a pequena 
oolumna expediccionaria. Já não são os duros guerreiros da
quelles tempos, mas sim amigos confiantes que desejariruµ 
participar dos riscos e dos perigos · a que nos vamos o~ferecer 
nesta primeira descida do famoso rio, cujo accesso elles dante8 
defendiam com tão irreductivel bravura. Infelizment.e, a total ' 
ausencia de accommodações de que se resente a ·pequena fio· 
tilha, já excessivamente sobrecarregada com os volumes de ba
gagens, de provi'800s de bocca, de fenamentas e de instru
mentos de engenharia, obriga-nos a recusar o pedido que no~ 
fazem ·de os 1,.va:rmos em nos~a c-0mpanhia .. 

Depoiis, j.á em viagem, ainda tiveram os expedicionarios ' 
novas occasiões de '3e encontrar com outros grupos da antiga
mente tão t.emida nação l\lfiiambiquara. 

"De vez em quando, diz -0 Capitão Costa Pinheiro no seu . 
relatorio rsobre esta expedição, em ambas as margens do rio, 
notavamos grandes claros na mata, que nos ô.avam, indicios . 
das su~s roças: portos de um e outro lado do r}o, e.m c~rte~ , , 
p-9ndencia, para atraeação de embal'cações; balsas (feixes ~e 
palha de burity) com que elles costumam fazer a travessia de . 
uma para outra margem; f inalmente, até arteíactos de guerra 
encontrámos. 

"No dia 31 ãe Dezembro, a.ntes do meio dia, estava eu na 
foz do J uhina, fazendo observações com o .Sol, quando ouví 
n-a margem opposta uns gritos. Puz bem o ouvido á escuta · 
e percebi perfeitamente. a palavra - Anauê - repetid·a in
cessantemente. Não restava duvida, eram os Nhambiquaras. 

"Fomos todos para a margem do rio e vimos a:lguns del· 
les, completamente nús, sempre gritando - Anauê - e mos· 
trando-nos espigas de milho. Comprehendendo bem •a intençãQ 
delles para comnosco, tripulei uma canôa, e ~andei-a á outra 

l'/10!0. Com . Nondon C<m/erenci'as 

Capitão de Artilharia 
Manoel Theophilo da Costa Pinheiro 

(Engenheiro militar) 

Chefe das turmas de expl. e lev. geogr. dos rios 

Jacy-Paraná e Juruena 
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margem. Ao aproximal"-se a canôa, alguns esconderam-se na 
mata, quatro, porém, vieram receber-nos, entregando-nos umas 
espigas de milho. Nós, em retribuição, démos-lhe algumas ma
chadinhas., unicos brindes que traziam.os. 

"Ficaram satisfeitíssimos!" 
Além do-s Nhambiquaras, referiu-se o Capitão Pinheiro 

tambem aos Apiaçás. Con vem [er algumas passagens do que 
então teve de dizer o distincto official, para levantarmos um 
pouco a ponta do véo que encobre ás nosgas vistas as paragens 
mais internadas do territorio de nossa Patria. ' 

1 ' 

'·'Dos .Api"acás, escreve o Capitão Pinhefro, 
1
qué .tinha-

mos cert.eza de ·encôntrar no Salto Augu~to, nem vestígios . 
vimos. 

' 
. "Em Tesumo, só na Collectoria de Matto Grosso, em 

S. Manool, Í·ómos encontrar os primeiroe Apiacás, já quasi 
todos civilizados. 

"Em eonversa com o eollector de Matto Grosso e outras 
pessoas do lugar., íoi qne vim a saber como desappareceram os 
indios Api·acás do Salto Augusto e outros pontos a montante 
do S. Manoel. 

"A Collectoria de Matto Grosso foi fundada em 1902. 
"Foi seu primeiro oollector o Sr. Thomaz. Carneiro, qne 

iniciou a sua administração, entrando logo em luta com os 
Apia.cás, perseguindo-os atrozmente. TaJl.tOs foram: as· c~stigos 
~ 1rnaus tratos infligidos aos índios, não e6 poT elle como tam
hétp. pelo , seu ir~ão, EJ'.nesto C'arneiro, Commandante .'âo, d~s-
tacamento policiail, ·que a represalia 'não se fez esperar. ' · 

"o~· Apiacás, no irituito de tomarem um justo d~~rço, 
reuniram-.se um dia nas proximidades do luga.r, e, 'alta noite, 
sem qu.e fossem presentidos, penetraram na Collectoria e mata
ram o Colleetor e seu irmão. Para substituir o Sr. Thomaz 
Carneiro, foi nomeado o Sr. Fabio Freire, que continuou na 
inesma serie de perseguições aos índios, dizendo querer assina 
vingar -a morte do seu antecessor. Uma vez mandou oonvidar 
todos os Apiaçás .para um café; estes, na boa fé, comquant.o 
meio receios<>s, acooitaram o convit.e; e, quando se achavam 
no barracão tomando o liquido, o Sr. Freire mandou, pelo con
tingente da .Collectoria, já untecipadament.e preparado e pre
venido, fazer uma desqarga, matando quasi todos. Apenas es· 

' 
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capou uma mulher. Ainda hoje quem vae á Collectoria, vê, 
bem em frente a um barracão que foi quartel, o lugn.r onde 
todos elles foram enterrados em valla commum. 

"Depois desse feito, reuniu o Sr. Freire perto de 100 ho. 
mens, entre .serin;gueir-0.s e pessoal da Collectoria, e foi levar 
um assalto a uma antiga malóca que existia na Cachoeira de 
S. F1orencio. O a'Ssalto foi feito muito cedo, quando os Apia
cás se achavam ainda dentro da malóca e, á medida que os in
dios, apav-0rados pelo incendio, iam sahindo, fazendlo gestos 
e exclamações, eram recebidos a tiro. Poucos f.oram os que es
caiparam; ainda hoje, quem passar pela cachoeira S. Flo
rencio, verá já amortecidos, os signaes dessa -0bra de arraza
mento e destruição. Substituiu o Sr. Fabio Freire o Sr. An
tonio Gomes de Lima, que se demorou cerca de tres annos, 
sendo considerado por todos um bom Collector. Foi substi
tuído pelo Sr. Paula Oorrêa, que continuou a perseguir os 
Apiacás e a commetter toda a .sorte d~ violencias contra os 
seringueiros. Impediu irrevogave1lmente que os Apiacás desces
sem o rio até S. M.anoel. Os que iam de encontro ás suas or
den.s eram castigados severamente. 

' ''Afinal, as perseguições aos Apiacás e seringueiros toma-
r am proporções taes, que um dia foi o Sr. Paula CoTrêa as
sassinado pelos seus proprios sequaze,s e camaradas. Foi sub
stituído pelo Sr. Sotéro Barrêto que normalizou tudo e inau
gurou uma época de paz e prosperidade na Collect,oria. 

"Como é facil comprehender, os Apiacás, acossados, per
seguid-Os e violentados pelos civi1izados, internaram-se na flo
resta e abandonaram a~ margens do J uruena. 

"Os poucos, que mais perto se encontravam em contacto 
com seringueiros, voltaram á Collectoria e lá se ·acham, ainda 
hoje, satisfeitos sob a protecção do respectivo Collector. 

"Quando por ::I.á pa~sei, em fins de F evereiro do corrente 
anno (isto é, de 1912), existiam na Collectoria 32 indios Apia
çás, sendo : mulheres 16, homens 7., e crianç:as 9". 

Como podemos deprehender destas palavras do Capitã.o 
Pinheiro, ais perseguições e violencias exercidas contra os in
defesos Apiacás, por varios fun-ccionarios publioos do Estado 
de Matto Grosso no T·aP'ajoz, ultrapa.ssaram os limites 
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da mai.s requintada barbaria e fera crueldade; mas, por mais 
negro que tal quadro nos pareça, é preciso .saber-se que ain.da 
lhe faltam muitos outros tons, não menos tétricos do que esses, 
a começar pelo que define a baixeza d~ intenções que move· 
ram o Collector Paula Corrêa, e seus predecessores, a commet
ter tantas violencias e atrocidades: o intento er>a roubar aos 
índios as suas mu[heres ! 

Além dos Apiacás., a expedição de estudos do Tapajoz 
viu tambem os Mundurucús, dos quaes .algumas aldei.as esta- . 
vam assentadas na foz do S. Thomé ; outras, e na maior parte, 
existem no rio Cururú, ext.endendo-.se pelos campos Capepi-uat. 
Ahi elles vive1n d-o.s recursos que podem alcançar com a sua 
pequena lavoura, auxiliados pelos elemento.s que retiram das 
surus magnificas florestas. 

Avalia-se o numero actual destes índios em -cerca de duas 
mil alma.s,, sendo que a parte masculina excede bem ·sensivel
mente a femininar 

No aldeiamento do Capepi-uat acabavam os frades fran
ciscanos Hugo e Luiz Meus, de construir uma pequena capella, 
~oberta de folihas de pindóba: os dous religiosos, porém, não 
se .achavam ali presentes na -0ccasião em que se reztlizou a vi· 
sita do botani00 Hoehne e do Dr. Murillo de Campos. 

Podemos resumir os demais trabalhos realizados pela ex· 
pe<lição do Capitão Pinheiro, dizendo que ella procedeu ao le
vantamento expedito do rio, desde a estação telegraphica ,do 
J uruena .até S. Manoel; avaliou as descargas dos principae~ 
tributariois; determinou as altitudes dos pontos mais importan· 
tes, bem como as eoordenadas da foz do J uhina, do Camararé, 
do P apagaio, do Sangue, do Arinos, do f·amoso e bellissimo 
Salto Augusto e Çla foz &o S. Manoel, rio celebrado nas chr-0-
nicas das expedições de estudo do territorio da no,ssa Patria: 
pela pagina t riste da trágica morte do Capitão Telles Pires, 
que, em 1889, havia emprehendido exploral-o, em companhia 
de um amigo e <listincto camarada, o engenheiro militar Oscar 
de Miranda. 

Como justa, embora tardia homenagem á memoria illus~ 
tre do mallogr.ado official, .qu.e perdeu a vida no meio dQS ln· 
gentes trabalhos que havia iniciado e ia proseguindo, animado 

' 

\ 
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só do pensamento e do desejo de contribuir para o engrande· 
cimento da P.atria estremecida, submetto á apreciação dos 
geógrap'hos brasileii'Os a idéa de se designar este rio pelo no
me de "Capitão Telles Pires". E como a tri.ste fatalidade fixou 
para sempre os laços que a amizade e a boa camaradagem 
haviam estabelecido entre o saudoso official e o seu illustre 
companheiro de trabalhos e de soffrimento·s, ·associando tão in
timamente os doos nomes, que já não é possível a ninguem 
lembrar-se de um, sem logo ter presente o outro proponho 

. ' 
'ainda .que ·a cachoeira onde se. deu o do1Qroso naufragio ,passe 
à se;r conhe9i~a pelo nome de ''-Oscar .de Mirand~"· 

' ·l3em preca];'io seria, por e...erto, o futuro da lembrança 
desva modesta, ·mas muito .sinoora· e aind!:I. mais merecida lio· 
menagem, si a amparal·a e a recommendal·a ao apreço dos 
meus concidadãos não 'Se houvesse de contar com 'ª resolução 
da vontade de uma entidade prestigiosa e gerálmente res
peitada nos círculos em que tem de sel' lançada e cultivada,' Rté 
produzir os fructos que della se esperam. Felizmente, ·porém, 
nós outros, os admiradores dos nomes que se pretendem cultuar, 
pod~mos appellar para 'a Sociedade de Gcographia do Rio de 
Janeiro, pedindo-lhe que adopte como sua essa d~pla propos- ·, 
ta ú a proteja com o mesmo carinho e ferv-0r que dispenso.u 
á organização daquelle arrojadl() emprehendimento, nascido do .. 
enthusiasmo civico que, nos annos mais p~oximos ao advento 
qa. ~publica, inflamav'à a alm.a da mocida:de . db , nosso Exer .. 

! ' 1 1 ' l 

cito e délla se irradia:Va~ 'Íazen,do SUTgir aSSOCiaÇões, tão 'bella~ 
como a do triunvirato formad.Q pelo Capitão TeUes Pire's, com .. ,. 
os tenentes (que ainda o eram nessa época) Oscar de :à!i-
randa e Ximeno Villeroy. · 

Cheios de confiança de que o appoio impetrado não nos 
faltará, e convenci<l .. os de que elle, apenas sabido a campo, 
logo terá assegiurado a victoria que se deseja, já não nos refe
riremos ao forma-dor do Tapajoz, sinão designando-o "o rio 
do Capitão Telles Pires." 

Outro resultado imp-0rtante da expedição Costa Pinheiro, 
tem ainda de entrar em consideração com a foz desse rio, e 
a comparação dlo seu volume com o do Arino.s e -0 do J uruena. . . 

Os primeiros descobridores ·do Tapajoz e os seus imme-

diatos navegadores, o consideraram como formado da parte 
do tronco compre·hendida desde a foz, no Amazonas, até o pon
to em que esse tronco oo reparte em dous galhos, um que con
tinua a direcção geral do curso anterior, e outro cujo leit-0 se 
vê lançado num rumo accentuadamente desviado para Oriente. 
A este ultimo, denominaram os antigos Rio das Tres Barras 
ou S. Manoel; é o nosso 'Telles Pires; o outro recebia o nome 
de J uruena e 0om elle continU'ava até as mais altas cabeceiras 
no Chapadão dos P.arecis. 

Assim eonsiderado, o Arinos era um simples contribuinte 
do J uruena. · 

' f • ' 

,Os morador~sj do ' Tapajoz, ouvidos pelo O'apitão o ·osta 
Pinheiro, ainda conseirv.am essa tradição: para elles o Tapajoz 
começa da confluencia do Juruena com o Telles Píres. 

Os geographos modernos, porém, aceit~ram a lição de 
Pimenta Bueno, publicada no seu mappa de :Matto Grosso, 
que consiste em fazer o nome "J uruena" morrer na barra do 
Arinos, figurando, pois, o Tapajoz como resultado do concurso 
das aguas que descem :reuµidas desde essa foz até o Amazonas 

Semelhant€ modificação, que contraria a tradição histo
rica constante das chronicas dos dous seculos passados, e as 
indicações da po}>ula~ã() ribeirinha, e de todos os navegantR-s 
antigos e modernos, não tem a amparal·a nenhuma razão de 
ordem superior .a esses el~mentos. 

No ponto em .. que ,·o , Juruena vai receber, o Arinos, ve-
rificou o ,C.apitão"'.I~iµh~1ro sel' ·a sµa d~scarga de 1;9J5 nretros , 

· cu bicos, e ter o seu 1eito a li;i.rgu1'a de 1.080 metros. " .Á. medição 
'não déu, 'para a descarga do Arinos, mais do que 1283 metros, 
e para a largura, 734 metros. 

Comparando-se esses elementos, vê-se qne não ha razão 
para os dbus rio.s serem •ahi considerados equivalentes; 
o 'poder de um nã-0 se apresenta em condições de ser neutrali. 
zado pelo do outro, de modo a dar logar ao apparecimento de 
nova entidade geographica, exigindo designação tambem 
nO'V'a. 

A direcção que o Juruena trazia, continua-se dahi para 
baixo; o seu volume é bastante superior ao do Arinos; portan
to, é perfeitamente cabivel considerar-se este como tributario 
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àaquelle, cujo nome deve ·ser conservado .e prolongado, pelo 
menos até a foz do Telles Pire.s. 

O Tapajoz forma-~, pois, da reunião das aguas do antign 
S. Manoeq, com as do J uruena; o primeiro contribue, em eada 
segundo, para esta formação, com o volume de 1.747 metros 
cu bicos e o segundo com o de 2. 489 . 

De accordo com estas conclusões, o verdadeiro curso do 
rio estudado pelo Capitão ·Costa Pin'heiro, o Aná-uiná dos 
P ·arecis, terá 'ª extensão de cerca de mil kilometrost; dos 
quaes -OS primeiros 207, que vão desde as cabeceiras, na Serra 
dos Pareeis, proximo ás nascentes do Guaporé, até a estação 
telegraphica, na lat. sul de 12°, 50'31" 4 e L. Oeste do Rio de 
Janeiro de 15° 44'50", 4 ·ainda não foram levantados, nem 
J>ercorridos. 

No trecho de 792 . 872 metros exploriados pela expedição 
do Capitão Pinheiro, o Juruena recebe pela margem direita, 
successivamente, de cima para baixo, os rios Papagaio, Sangue 
e Ar.inos. 

Oada um destes affluentes constitue o collector central 
de uma bacia secundaria bastante notavel, cuja descripção 
completa só poderá .ser feita depois de terminado, no cor
rente anno, o conjunto de esforço,s que nesse sentido desen
volveu a Com.missão .de Linhas Telegraphicas. 

Quanto ao primeiro destes collectores, o Pap~gaio, ou 
Sauêrúiná, cuja cabeceii·a principal nasce na Latitude de 
.14° 30' e nia Longitude de 15° 5Q', onde contraverte com o braço 
mais oriental .e mais ooptentrional do J aurú, vimos como o 
1·econhecimento da parte do seu curso que ainda estava por 
estudar, a jusante d,a estação de Utiarity, foi realizado, em 
1914, pela turma Lariodó-Fiala, da expediç,ão scientifica Roo
sevelt· Rondon. 

P ela esquerda, e depois da estação de Utiarity, o Papa· 
gaio recebe o Burity, e em seguida o Sauê-uiná, ou o rio :Ma· 
racanã, a respeito do .qual havíamos commettido o engano 
de dizer, nas Conclusões Geographicas do volume já publicado 
do nosso Relatorio sobre E,studos e Reconhecimentos, que era 
affluente directo do Juruena; a rectificação que deixo aqui 
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consignada resultou dos trabalhos ·da mencionada expedição 
Lariodó· Fiala. 

Pela direita, o rio Papagaio recebe, depois da estação de 
Utiarity, mas antes da foz do Burity, o rio Sacre, ou Timala
tiá, que a elle chega engrossado pelo tributo do Rio Verde, ou 
oomo lhe chamavam os Pareeis, do Tahurú-iná. E ste affluente 
do Sacre marca o limite oriental da sub-bacia do Papagaio; 
não figurava em nenhuma carta geographica anterior aos 
trabalhos da Oommissão de Linhas Telegraphicas, e ta.mbem 
não deve ser confundido com o Agua Verde, ou Anhanazá, 
contribuinte do Arinos, que foi erradamente inscripto pelo 
Padre Badariotte, no esboço da carta de que fez acompanhar a 
sua mem·oria intitulada - Exploração do Norte de ~{atto 
Grosso, 1898 - como um dos formadores do Xacúrúiná, dan
do-lhe o nome de Rio Verde. 

O rio Oravary, ou Curuçú-inazá, que nas conclusões geo
graphicas do meu alludido relatorio é descripto como affluente 
da margem direita do Sacre, foi posteriormente por nós re· 
conhecido pertencer á segunda das mencionadas sub-bacias 
t:-ibutarias do J uruena. 

E sta sub-bacia tem como collector principal o Rio do 
Sangue, ou Zútiaháruiná, o qual, antes <le tomar as ·aguas do 
Cravary, recebe, pela margem opposta, isto é, pela direita, 
o Sacuriú-iná, rio a que as antigas cartas se referiam sob o 
nome de Xaicúrúiná, inscrevendo-o, antes de Pimenta Bueno, 
como tributario do Arinos. O proprio Ricardo Franco fic-0u in.:. 
deciso ante a divergencia das informações, que sobre elle obte· 
v-e, <las quaes umas o davam como affluente do Juru~na~ e 
outras como do Arinos, onde ·chegaria por intermedio do Su
midouro. 

O reconhecim'ento do R io do Sangue foi realizado pelo 
Tenente Vicente de P aulo Vasconcellos, auxiliado pelo Dr. 
Sera pião. 

Para isso, formou-·se uma expedição exploradora que, par
t indo no dia 1 O d-e Maio do corrente anno do ponto em que a 
Linha Telegra-phica atravessa aquelle rio, -0 desceu, embarcada 
cm <luas canôas, até a sua foz, no J uruena, on.de chegou no ulti-
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mo dia do mez immediato. O percurso total feito 'nesses 71 dias 
4e viagem, constou de 425. 400 metros, accusados pelo levan .. 
tamento topographico obtido com o awdlio de um telemetro. 
Por estes numeros se vê que o :rendiment.o da navegação não 
'3hegou a attingir, por dia, a média de 9 kilometros, e este 
italor é, por si .só, bastante eloquente para nos disMnsar de 
enumerar aqui a série de obstaculos que tiveram de aer ven
cidos pelo Tenente Vasconoollos, entre os quaes figuram nn . 

· merosas corredei:ras, e dois sal,tos importanres, além dos in
evitaveis accidentes de naufragios e perda de embarcações. 

·A'S medições deram · par.a descarga do rio estudado, no 
ponto de embarque, o volume de 118 metros cu bicos, e na foz, ' 
mais ide . 360. Quanto ás fozes dos dois affluentes prin.cipaes1 

o Tenent~ Vasconcellos ehegou á do Sacuriú-ináj' no dia 6 dt; 
Junho, a pouoo mais de 100 kilometros do passo da linha; 
e á do Cravary,' seis dias depois, a 139 kilometros abaixo da 
anterior. A descarga do primeiro rio era, na occasião, de · 
59 metros cu bicos, por uma bocca de '49 metros de largo; a do 
segundo era de 101 metros cubioos, com a largura de 52 . :me-
tros. . 

Occorrencia sobre todas importante, foi a do encontro 
do Tenent.e Vasconoollos com. alguns grupos de indios da tri .. 
bu moradora no curso médio e inferior do Rio do Sangue. Só 

·depois de passad·a a foz do Sacuriú-iná, teve o distincto offi
cial ensejo de verificar ser . o rio povoado. Piara maior fide:- . 
üdade da exposição destes intel'essantee episodios, passo a ler 
os topicos em que aquelle of ficial a elles se refere, em seu re~ 
latorio ·sobre esta viagem: "0 dia. 9 (de Junho), diz el1e~ 
offereceu-nos uma nota importante: -v:in-se o primeiro índio! ' 

"Em uma curva do rio, trepado em uma arvore secca, 
cahida sobre ·a margem, eil-o de flecha em punho, distrahido 
em pescaria. Não tive o prarer de o ver, nem mesmo de longe, 
pois, com o barulho que faziam as nossas embarcações, e c•)m 
o grito que o Antonio Correia, proeiro da canôa da mira, deu, 
-para chamar a minha attenção, foi elle despertado e internou
se célere pela mata~ No ponto em que elle foi visto, desci 
em terra, bati as immedia~, mas nada vi, a não serem vari
nhas quebradas aqui e acolá. 

"Pouco antes, encontrámos um pQuso -relho de indios, . 
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cujas varas haviam sido cortadas a faca céga; no dia imme
diato vimos um capoeirão, tambem antigo, cujos páos haviam 
sido cortados a machado de pedra." 

Foi esse o primeiro encontro assignalado pelo Tenente 
V asconcellos, antes ainda do Cravary; mas, depois de passada 
a foz deste rio, deu-se outro, que é relatado par aquelle offi
cia~ nos seguint.es termos: 

"Os signaes de indios, limitados até ent~o quasi sómente 
ao encontro do ,pe.scad<>r, foram ~ tornando ' mai·s frequentes 
e me~os S;Lntigos; notando-sé em todos ~Ues o emprego das nos
s;as · fer.ramentas. No dia 19,. bivacámos ~a margem direita, 
em um grand~ e 'não muito antigo acampa,mento -delles e onde 
naturalmente pa~saram algum tempo occupados em caÇada~ 
e pescarias, pois corre por ~ raz do barranco, e em grande ex- ' ' 
tensão marginal, uma lugoa, com certeza rica em peixes e em 
patos, dos quaes vitnos varios e:xernplares. 

"Não estavamo.s, de facto, longe dos selvicolas; e o epi
sodio mais interessante de toda a ex~<lição ia ter começo no 
dia seguinte, em que acampámos na margem esquerda, a quasi 
317 kilometros do passo da Linha, e a 108 do rio J uruena, bem 
defronte de uma aldeia numerosamente habitada e situada i\ 

cava1leiro do rio, no cimo de pequeno morro. 
"Haviamos feito 12 kilometros de levantamento, quando 

a canôa da mira foi advertida · por gritos e risadas dos ind~os, 
que mais abaixo se estava1n diYertindo no banho. Démo&. ain

. ,da 11.ma estação para ' frente, afim de mais !).OS avisi;n.pSirmoa, · 
' suspendemos o serviço que vinhamos fazendo, e, pronunciando 

algumas palavra:s nhambiquaras, que no momento nos occor-
reram, íamos remando para baixo, com o intuito de escolhern10~ 
local apropriado para o nosso bivaque, pois todo o nosso desejo 
consistia então em estabelecermos relações amistosas com 
aquella pobre gente. Muito felizes fomos na. nossa pretenção, 
pois, ao fazer a tra~ssia para a margem esquerda, avistámos 
logo um limpo nesta margem, fronteiro ao porto da maloca, 
e onde os selvicolas ainda se divertiam. Na absoluta despre
occupação em que e.stavam de a·lgum·a importuna visita, sobre
tudo vinda por agua, e, ainda mais, de cima, nem presentiram 
a nossa apr?xim·açã·o. 
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"Annunciámos a nossa presença. Assim que ou'Viram o 
primeiro grito, naturalmente avistaram as nossas canôas, e 
fizeram 1absoluto silencio . Não fosse .a fumaça que sahia 
da malóca e que se elevava por cima da mata, e ainda mais 
a cobertura de palha do rancho, que sómente <le longe se avis
tava por entre a copa do arvoredo, ninguem que por lá pas
sasse naquelle momento supporia que talvez debaixo de cada 
arvore vibra·sse um coração humano. 

''Terminados os primeiros trabalhos de installação do 
nosso acampamento, tomei a canôa, tripu[a:da por tres homens, 
e fomoo fazer um pequen·o reconhecimento, para baixo, com 
intenção, sobretudo, ·de ver se melhor poderiamos divulgar o 
rancho. 

"Havíamos descido, pouco mais ou menos, cento e 
cincoenta metros, quando avistám·os á flor dagua, e encostada 
á margem direita, em pequeno porto, uma ubá que se achava 
alaga·da. Para lá nos dirigimos, afim de examinar com 
mais attenção esta primitiva embarcação usada pelos indios, 
e qu~ consiste em grande casca de arvore, tendo as extremidades 
d-obradas, á guiza de popa e de proa; alguns roletes de páo 
atravessa·dos no sentido da largura, afim de impedir a casca 
de dobrar-se, e nada mais. E', emfim, perfeitamente identica 
ás usadas pelos Parnauáts. 

"Feito o ligeiro exame da ubá, e como verificassemos que 
a maloca ficava inteiramente encoberta pelas arvores, as.sentá· 
mos subir o rio, encostados á margem direita, a ver se desco
bríamos alguma novida·de. Mal, porém, os canoeiros deram 
as primeira:s remaidas, eis que duas flechas nos silvaram aos 
-0uvi1dos, uma após outra, indo ambas, felizm.ente, per.der-se . 
no rio. 

"10 susto por que passámos não foi pequeno, e creio que 
os canoeiros nunca em sua vida remaram com tanta rapidez, 
a ponto de quasi alagarem a canôa, qU'e, por muito pesada, 
pouco attendia á pressa que tinha.mos em ganhar a ma-rgem 
opposta. Os que haviam ficado no bivaque, e que não n.os 
perdiam de vista naquella evolução, tudo observaram e fica
ram a1arma-dos, mas puderam reparar que as flechas haviam 
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:passad·o por sobre as nossas cabeças, sem nos attingir . Chegados 
ao bivaque, fomos novamente para as canôas e recomeçámo.s 

<>s nossos appellos. O resultado obtido, porém, foi sempre o 
mesmo : o silencio. 

"Resolvemos então fazer nova tentativa. Desta vez iria
m os ao porto dos indios, fronteiro ao nosso, e lá deixariamos 
machados e terçados, pois desta maneira elles veriam que os 
'n.oséos intuitos eram ainda pacificos, apesar do ataque que 
:haviamos soff rido, e que nada teriam que temer de nós. 
Muuimo-nos de a1lguns terçados e macha.idos, e "di.rigim0-nos 
com inuita caute.la, para a margem. Ainda desta vez não 
Íomos bem recebido's; ao nos avisinharmos do porto, p~rtitam 

' outra.IS 'duas flechas, disparadas sobre nós . Fêlizmente; como 
as primeiras, erraram o alvo. V1oltán1os precipitadamente para 
o bivaque, se1n conseguir ainda desta vez apanhar as flechas, 

•que foram logo arrastadas pela corrente. I ustantes depois de.s
te nosso segundo mallogro, os índios deixaram-se finalmente 
ver em varios· pontos da margem, ricamente enfeitados, com 
as suas vestimentas <le pennas multicores, entre as quaes pre
dominavam as de araras, arma'dos de arcos, maços de flechas e 
<lan<lo gritos semelhantes aos que havíamos dado, a chamal-os, 
arremedando-nos perfeitan1ente. 

"Encaminhán1·0-nos iucontinenti para. o porto; das ca
Ítôas respon·dian1os aos gritos dos indios, e dentro em pouco 
ficámo,s familiarizados e troeámos risadas, uns atremedand-0 
os outrO's,. jmitando cantos e pio,s de aves conhe~iqás. '.Em 
'pouco ten1po estavamos, nós e .-elles, em franca palestra, em 
que uns repetiam o que os outros diziam, e ninguem se en
tendia. 

"Emquanto isto, ouvia-se na maloca, um canto fanhoso 
de muitas vozes, con1 batidos cadenciados de pés e acompa
nha1nento de sons de algum instrumento rudimentar. De todo 
esse apparato, e tendo em vista os acontecimentos anteriores, 
conc1uimos que aquillo era um canto de guerra, não obstante 
a. meiguice com que alguns, e sobretudo um, que suppozemos
scr o chefe, procuravam imitar quanto dizíamos. Entretanto, 
decorridos alguns momentos, o que no.g pa1·eceu ser o chefe, 
tendo ao lado ·sua mulher, deu al~1ns passos á frente dlo gru-
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pinho qu.e o cercava, e chegando até· á beira do rio, onde fi
cava inteiramente a descoberto, .apresentou-nos um s~u filhi
nho, menino de· quatro a cinco annos, segurando-o pelos pulsos 
e levantando-o do chão yarias Tezes. Exultámos com aquelle 
gesto, interpretando-o con10 promessa segura de paz, e imme
diatamente tomámo.s a canôa. F.omo..lnos aproiximando aos 
poucos, tcnteando a embarcação e, emquanto íamos mano
brando e remando, mostrava1nos-lhes nlachados e terçados, não, 
se !nterrompendo l'. palP~tr~, que an1'ba:s as partes n~an1·inharu 
anima.da. Não lhes perdíamos o mínimo inovi1ncnto, pelo me
.nos daqueHes que podi·amos divisar, pois, apesa.r de tudo que
faziarnos, elles, logo que e1nbarcámo·s, recolhera1n-se um pouco. 
para detrás das arvores. Estavamos proxim~mente a uns 
trinta metros <lelles, quando de novo nos alvejaran1 e atirarani. 
as suas flechas. Como das vezes anteriores, fizemos 1nanobra 
com a possível presteza, virando a canôa para o nosso bivaque. 

"Desta vez as flechas atiradas foram em numero de qua
tro, das quaes conseguimos apanhar uma. Em vista de taes 
acontecimentos, 1nandava a prudencia que nada se tentasse 
naqueHe dia. Assentán1'0S, então, falhar no dia seguinte, para 
vêr se seriamos mais felizes. 

•'Já o crepusculo vinha ca:hindo e nada de n1elhor po
dian1os fazer do qne contemplal-os com o binoculo. São ho
mens bo11itos e fortes. Pens-o não ·haver duvida em que sejam 
Nhambiquaras. U s·an1 flechas como as destes, salvo a dif feren
ça de serem as pennas <lirécti·izes dispostas em helice. Os ho-· 
mens trazem, para se compôr e como defesa, pingentes ,de fi
bras; as muQheres nada vestem, a não ser collares e pulseiras, 
de que tambem os homens usam. Pintam-se: vi um co1n tres 
traços de tinta branca e preta nos pulsos, e outro com o rosto 

todo caia·do de branco. . 
"Contámos doze homens perfeitamente armados e enfei-

tados. I ndias só. vimos uma, a que 'Secundava o inarido, quan
do nos apresentava o menino: era moça, bonita, cheia de cor
po e de boa altura. As outras, as velhas e as creanças, for
mavam o côro, que se fazia ouvir. Observámos tambem uma 
roça, junto á maloca, pois distinguimos, por entre as brechas 
das copa·B das arvores e em cima ·do morro, bananeiras e ra-

• 

" 
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magens de mandiocal. Do rancho nada pU'dém·os notar nem 
mesmo a f ónna. 

Nã~ passou de esperança o projecto de falharmos no dia 
21 no bn·aque da aldeia, para o fim exclusivo de estabelecer
mos ~claçõcs .de amizade ccnn aquella pobre gente. Depois da 
ierceira e ultnna tentativa, ficaram clles ainda mais amaveis. 

. . . ' 
repet1a1n o q~e diz1amos, davam muitas Tisa·da.s; forain bus-
•ar u:na canu.sa, con1 que vestira1n -0 1nonino ; e com um ter
! ado igual aos nossos, abriram melhor um pequeno porto, cor-
1a~do .os galhos: que desciam até quasi a flor dagua, e 
a:h1 estenderam un~a Têde. Pensám·os que nos quizesse1n agra
dar, mostrando obJecto·s que já nos haviam pertencido. En
tretanto o que faziam era um novo estrataO"ema destinado a 
d. h" o ' istra ir-no.s inspira.nd-0-no.s confiança. E a prova disto ti-
vemol-a na inanhã dle 21. 

"D t . uran ·e a noite trans.portaram-se elles para o nosso 
lado, sez:indo-~ para isso da ubá, e icercaram-nos completa
mente, ficando a espera de que rompesse o dia, para nos dar 
o assalto. Como de costume, ás 5 horas puzemo-nos em mo
vimento. Di~·igimo-nos para as canôa..s e gritámos, chama·ndo 
por elles varias vezes; mas ein vão. J ulgá1nos que ainda esti
v~ssem acco1:11modados, devido ao frio que fazia, á pouca clari
r1dade do ·dia e á espess:a cerração, que cahia. Comtudo, não 
deixám?·s de i-eparar naquelle ·silencio, que nos caúsou alguma. 
desconfiança. Longe, porém., estavam os de SU'ppor que já nos 
ach~vamo·s inteiramente rodeados por elles. Voltámos para os 
told1nhos que nos serviam de barraca e mandámos servir o 

f , N ' ca e . esse mo-mento, eis que nos cáe ·de todos os lados uma 
verdadeira saraiv-ada ·de flechas, acompanhadas do ruído forte 
das vozes e do tropel dos indios aproximando-se e apertando
nos 1·apidamente com os seus tii·os certeiros. Atacados assim 
quasi de .sorpresa, não foi pequeno o nosso desconcerto. O pes
soal, assustado, correu para o toldin1ho em que eu ainda me 
achava, gritando: " Flecha! Indios !" Acto continuo sa:hi d<> 
toldo, tendo antes apanhado uma arma de caça, que possuíamos, 
ordenando-lhes que não corressen1 e que atiTassem pa1·a o ar. 
Eu mesmo dei o primeiro tiro, e foi o que nos valeu, pois o 
pessoal, com o susto e com as reoommendações que tinha de • 

\ 
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não atirar, abandonara as armas. Com o disparo, os indios 
•amedrontaram-se e correram; a calma entre nós resta heleoou
se, mais ou menos. 

" Pena foi que o effeito desta -0ccorrencia não ficasse só 

no grande susto que passámos . Delle resultou sahire1n feri. 
dos dois homens, um levemente, o Antonio Correia, attingido 
na columna vertebral, abaixo do pescoço, onde a ponta da fle
cha penetrou uns, tres ou quatro 1nillimetros apenas. O outro 
teve a infelicidade de 1·eceber ferimento nlais grav~. F.oi est;e o 

Marcellino Bo1~ges, que, 1coitado ! não teve sorte na expedição. 
Foi picado por cobra, naufrag0;u ainda '.doonte e, p'o·r firn, rece
beu e.sta flecha!da, .que lhe alcançou a ante-co:xa e a varou até 
a região illiaca. Pouco tempo se aguentou ·de pé, devido ás 
dores e abundante hemorrhagia. -O Dr. Sera pião fez immc
diatamente os curativos que ambos os casos exigiam. 

•'Dada a attitude dos indios e tendo em vista a nossa si
tuação, l'esol vemos levantar ra~ampamento sem perda de tem
po e proseguir o serviço topographico. 

•' Emquanto se faziam os necessarios curativos e se carre
gavam as canôas fizemos u1na pequena revista pelos arTedores, 

' ·-verificando a posiição oc·cupada pelos assaltantes na occas1ao 

do ataque. 
"Vimos então .que pouco failtou para entrarem na pequena

1 

área ·do nosso bivaque, pois a linha de ata.que Qhegou a .menos 
de 30 n;ietrros d-01s nossos told10.s . _A\1!guns delles.., ap&v-0rados cont 
o tiro, largaram as fle~ha.s, e ' um houve .que até o are~ deixo~1. 
E stas aTmas foI'am por nós recolhidas, tendo-se perd1do mui
tas outras no rio. O plano do ataque foi bem 'Concebido : -
acima, abaixo e por un1 dos lados elles se dispuzeram, f ran~a
mente resolvidos a nos anniquilar; do outro la.do estava o rio. 
Oaso alguem quizesse escapar por all~, não poderia ir muito 
longe, porque acima e abaixo havia grupos de guerreiros, ~m 
como na margem opposta, onde seria loucura procurar refugio. 

"As margens estavam assim guarnecidas, não se podendo 
ninguem, conseguentemente, .aproximar dellas, sem 1·isco de 
vida. Ficámos, por isso, privadlos de proseguir o levantame~to 
a telemetro. Tive111-0s de nos u'tiliza1·, para calculo das dis
tancias; da velocidade da canôa. F iz descer a balsa, com o 
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doente, e em seguida a ella a cauôa. da mira, emquanto eu 
subia com a minha até o ponto en1 que haviamos deixado o 
serviço no dia -anterior, de ·onde reencetán1os o levanta1nento. 

"Os indios não deram mais signal de si; deixaram pas
sar aquellas duas embarcações; 1na-s, quando chegou a nossa 
vez, ao enfrentarmos a bocca de um igarapésinho, existente a 
uns metros abaixo do bivaque, atiraram sobre nós uma cerrada 
nuvem de flechas. Vi1nos. então nesse ponto, e bem na abertura 
proouzida pela barra do igarapé, o grupo que nos atacava, e 
a ubá. P ·ara acalmar a, tripula~âo da óauôa, e sobre~trdo para 
evitar quê alguns~ ap{lvorad-os, se atirassem á a·gua, 'tive ne
cessidade de' fazer inais dois disparos para o ar . : 

"Os .selvicolas co~n isso pouco w inco1nmodaram: puze
ram-se a arremedar os gritos que dava1nos, chamando-os, e 
riam-se a valer ·da nossa situação! 

" P elo seguro, levámos o serviço pelo 111eio do rio, á velo
cidade, e assim contin.uámos por oi to kilon1etros, ao fin1 elos 
quaes encontrán1os uma ilha em que aportámos; reunimo-nos 
então e reorganizámos ·a marcha para dahi co11tinuar1nos com o 
leva11tamento a telemetro ... 

"Antes de abandonarmos o nosso acampamento da aldeia, 
deixán1os, co1110 signal da nossa despedida, alguns machados e 
terça.d-0§, eollocados sobre u1n giráo." 

Da narrativa deste interessante episodio, e1n que se vê, 
ao mesmo tempo, mais um eX'emplo frizante dos methodos e 
proc~sos usados pela Oommissão de Linhas Telegraphicas 
nas suas J·elaçõe.s con1 as tribus indigenas encontradas nos ser
tões em que ella teve de operar, e a calma e resoluta coragem 
do official que dirigiu a acção, imprimindo-lhe um cunho t ão 
altamente cavaiheiresco, infere-se ter <> Tienente Vasconcellos 
supposto que os indi0is do curso inferior do Rio do Sangue 
peTt.cnciam á nação Nham·biquara. 

Tal supposição, porém, deve ser rejeitada, não só pelo 
facto do proprio Tenente VasconceHos não ter ouvido, daquel
]es indios, nenhuma palavJ:a do vocabulario nhambiquara, co
mo tambem, e principallmente, pela constatação de possuirem 
os indjgenas e1n questã.o praticas e usos que absolutam.ente se 
não coadunam com os dos nossos conhecidos habitantes <la 



• 
- 234-

zona comprehendida entre o Juruena, o Com.memoração de 
Fl<>riano e as cabeceiras do Roosevelt. Além da differença 
notada no decurso da narrativa, qU"anto ao modo .de collocar 
as pennas directoras do vôo das f.lechas, ha inais a que resulta 
do uso da rêd.e e da pratica da navegação. E' já sabido que 
º" N'hambiquaras se deitam directamente no solo, sem outro 
cuidado senão o de escolher, para isso, Jogares cobertos de 
areia,, e 'que, para os seus transportes por agua, limitados a 
simples passagens de uma para outra margem dos rios, 
nada mais empregam do que umas boias de talos de btn·ity, 
com que .auxiliam a natação. 

Ao contrario disso os moradiores do R io do Sangue dormem 
em rêdes, que necessariamente fabricam; e ainda mais, sa
bem construir ubás e utilizal-as . Por este ultiino traço sou1os 
levados a c1"ei- que elles pertencem ao grupo ethnographice 
dos Tupys, possuidores, como se sabe, de uma civilização 
muito mais adeantada <lo que a dos Gês. Não podemos, por 
Qra, determinar a t ribu de que elles se teriam destacado, nem 
a época em que isso se deu; inas temos como certo que com. 
elles occorreu o mesmo que com -Os P arnauáts, os qu-ae.s sã• 
parte de antiga tribu tupy, que e1n tempos já um pouco -re
motos se internou no alto sertão occupado por n ações de outra 
origem, e alli se installou e isolou no meio dos povos perten
cent0s a civilização inteiramente diversa da sua . 

A muitas outras informações de grande alcanc-e ~ogra
phico contidas no relatorio do Tenente Vasconcellos sobre () 
'f'aHe do rio do. 1Sangue, deixo de 1ne referir, por absoluta ca
rencia de espaço nesta oocasião. Apenas mencionarei que da 
collecção de amostras d.as rochas :dalli trazidas ·por este of fi-. 
eial, o geologo Dr . Euzebio de OliYeira, que as estudou; con-
cluio que a formação arenitica .do chapadão do·s Pareeis re
pousa, antes da foz do rio em questão, sobre rochas crystalinas 
e eruptivas. 

;!>ara terminarmos a .descripção da vertente oriental da ba
cia do Jurnena, .só nos fal ta considerar o ATinos, e os seus 
trib:2turios. 

E' sabido que, desde os te1npos coloniaes, se estudou a. 
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navegação <leste rio, na esperança de se estabelecerem, por elle 
.e pelo Tapajoz, communicações directas entre Matto Grosso e 
P.am. A primeira tentativa realizou-a, em 1746, o sargento
mór João de Souza Azevedo, que, tendo subido o Paraguay, 
:e em seguida o Sepotuba, varou por terra as suas canôas, até 
:encontrar o rio ~a que deu o nome de Sumidouro, pelo facto 
de se ter um trecho do respectivo leito sumido po1· debaixo de 
um monte da largu1·a de tres kilometros. Da parte superior 
de·ste tunnel, soltou -0 intrepido explorador português as ca
nôas; de largas bordaduras, ao sabôr da correnteza, a qual, 
.:irrastaudo-as con1sigo, as fez brotar intactas, segundo diz Ri
eard-0 Franco, do outro lado d-0 m-0nte. Dahi, Souza Azevedo 
.c~nti.nuou a descer o Sumidouro, .que o le-v-ou ao Arinos, e 
·este ao J uruena e ao Tapajoz, donde penetrou no Amaz-0nas 
-e chegou a Belém . 

Mas as difficuldades offerecidas á navegação pelo trecho 
·encachoeirado do Tapajoz sã-0 de tal ordem, que Sou,za Aze
Yedo não se atreveu a regressar pelo mesmo caminho; e para 
voltar de Belém a :Matto Grosso, preferio a via mais longa, 
-Oo Amazonas, Madeira e Guaporé. 

10 ÍU1rriel Manoel Gomes :de Souza, em 1805, a mando do 
GoveTnador Alves l'Ienezes, realizou, pela segunda vez, este 
mesmo itine.rario, mas, como o seu predecessor, considerou o. 
eaminho impraticavel. para a viagem de regresso. 

Só em 1812 o Arinos e o Tapaj-0z foram navegados, suc
oossivamente, nos dois sentidos contrarios, por Antonio Thomé 
de. Souza e Miguel J oão de Souza, que tiveram a gloria de 
ser oo iniciadores dessa via dJe cornmunicacões internas .da , 
nossa Patria; Q trafego, porém, depois de se continuar por 
algum tcmp'<), .acabou cessando completamente . 

.Além des&a navegação, de fins puramente commerciaes, 
o Arinos e o Tapajoz viram mais as da expedição do conde 
.de Langsdorf, .que os estudou scientificamente, em 1827, e a 
do geo·grapho Wilil!iam Ohandless realizada em 1861. :Mas o~ 

' .elementos colhidos pela primeira nunca foram publicados, e 
os da segunda, comquanto constituissem a. essencia de todog 
os conhecimentos que até agora possuíamos sobre esses rios, 
não comprehendiam a totalidade ·do curso do Arinos, nem 
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davam a sua planta topographica regular, e muito menos o.
seu nivelamento. 

Por ser necessario fa2.er desapparecer da geographia da 
nossa Patria tã-0 consideravel lacuna, encarreguei o· tenente 
Julio Caetano Horta Barbosa, em 1914, de organizar uma 
turma expedicionaria, com a qual deveria seguir de Cuya.bá 
para as cabeceiras do ATinos e descer esse rio, explorando-0 
cuidadosamente, de modo a nos dar, do seu curso total, uma.. 
descripção completa· e rigorosa. 

Organizada a turma co1n 14 trabalhadores, un1 medico, 
Q Dr. João Meira, e um naturalista, o Sr. J dão Geraldo Kuhl-

• 
mann,, par tio ,o tenente J ulio Caetano da capital de Ma.tto-
Grosso, no dia 17 de Outubro do anno passado, err1 direcção ' 
a ·Brotas, Guia e RO"sario, que estão, co1no se sabe, no valle 
do rio Cuyabá, a oriente da serra do Tombador. 

Depois de Rosario, e antes de Diamantino, a Linha Tele-
graphica, que -0s expedicionarios \inhan1 percorrendo, atra
vessa a cabeceira do Ribeirão da Serragem, tributario da mar
gem direita d-0 Cuyabá: foi da ponte dessa travessia que <> 
tenente J ulio Caetano começou os estudos de que estava en
car1·egado e cuja primeira parte consistia 110 reconhecimento 
das cabeceiras deste rio. 

Depois de passados -0 Quiebó e o Cuyabasinho, seu:s afflu-
entes da margem direita, os expediciona·rios cruzaram os dois 

. p1·incipaes formadores d-o Cuyabá, re-spectivamcnte denomina
dos Cuyabá da Larga e Cuyabá do Bonito, cujo ponto de con
fluencia dista 196.600 metros da ponte <lo Ribeirão da Serra. 
~m. As cabeceiras destes dois formadores contrave1'tern : a~ 
do primeiro, oom os rios Genipapeiro e Pialla.s, oont!'~huinte
do Telles Pires, e as do segundo, com as do Beija-Flor, afflu
ente do mesmo Telles Pires, e com as do rio Novo, ramo prin
cipal do Arinos. 

Do valle do Cuyabá do Bonito, passou o tenente Juli<> 
Caetano para o do rio Telles P i1·es, no qual percorreu a poly
gonal determinada pelas cabeceiras denominadas Corrego F.nn
do, Chapa-dão, &ija-Flor, Mutum, Verde e outras, chegando, 
finalmente, no dia 9 de Novembro, á varzea ·de onde promana 
o Rio Novo. 1 

Pltoto. Com. Rondon Con:ferencias 

1. 0 Tenente Julio Caetano Horta Barbosa 

Chefe da turma de exploração e levantamento topographico do rio lkê 
e da turma de levantamento geographico do rio Arinos 
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I?roseguindo os estudos, ainda por terra, o tenente J ulio 
Caetano alcançou o ponto de confluencia desse rio com o 
galho que vem, desde a nascente, com o nome de Arinos, e 

ahi procedendo -ás necessarias medidas, achou, para este, a 
largura de trinta metros e a descarga, por segundo, de 3. 938-
litros; e para -0 primeiro a largura de 28 inetros e a des
carga de 30. 7 44 litros. 

A consideràv,el superioridade deste ultimo volurµe, e-om
binada con1 a maior extensão e a direcção ·d-0 curso, que pro
longa a do ~·io tronco, dão ao Rio Novo os caracteristicos ne-· 
~es~arios para ser elle considerad@, não um simples af-

·. fluente do 01lt1·0 galho, mas · si~n a parte superior do 
collector geral ·desta bacia. Contra ·Os citados elementos, deci
sivos na escolha do ramo principal de um i·io, não póde pre
valecer a consideração anthropo-g.eographica, de terem os mo- . 
radores do logar o costume de apontar o outro galho oomo 
sendo o preponderante, e torna-se, portanto, necessa1·io f a.zer 
nos livros ie nos mappas a rectificação agora indicada por 
estes dados. 

Da ponte do Tibeirão da Serragem, até a confluencia do.s 
dois 1·amos do .... i\.rinos, accusou o levantamento topographico 
o percurso de 447.860 n1etro.s . . A.hi se iniciou a exploração por 
l'ia fluvial, qll'e se continuou até a cntrad·a no J u1·uena .. 

Do conjunto dos trabalhos executados, resultou ficar 
eonhecida, não só a extensão do Ai·inos, ·que é de, 828. 364 me- · 
tros, como tambem todos os seus affluentes de ambas as mar
gens, as suas cachoeiras e cor:tedeiras, o. nivelamento barome-
trico de seu leito, as coordenadas geographicas, deduzidas a~ 
observações astronomicas, de cinco pontos uotaveis do seu 
curso, a constituicão da sua flora e a do seu solo, est.udado, 

"' 
este ultimo, pelo Dr. Euzebio de Oliveira, sobre as amostras 
de rochas trazidas a esta capital, pelo tenente Julio Caet1uo. 

Dos affluentes assignalados menci-0narei os seguintes, por 
serem os mais impoTtantes. 

P ela margem direit·a: o Ribeirão Prata; o Rio dos Patos, 
cuja largura, na foz, é de 23 metTos e meio, descanegando <> 
volume de 2. 686 .Jitros, por segundo; o :Marapo, ou S. Co~1ae, 
com a largura de 30 metros, o vohxme de 30.137 litros, e em 
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cuja íoz o teuente J ulio Caetano registou os ultimos vesti
gios recentes., que vinha enciontrando desde as cabeceiras~ da 
presença de indios, p!lovavelmente os b.acahiris ; o Tapanhu
ninha, com a largura de. 18 metros e o volume de 12 . 600 
litros; o Pary, ou S. Miguel, tendo 27 metros e meio de boca, 
e despejando 32. 503 lit~os; o Peixes, ou, como dizem os Apia
cás, o Itamiamy, de 110 metros de largo, com o volume de 
249. 043 litros; e, finalmente, um l'ibeirão, a que o tenente 
J ulio Caetano deu o nome de Apiacás, a jusante d·a cachoeira 
denomina·da, por Antonio Tho.mé, das Tres Irn1ãs, por ser, 
consoant.e o seu dizer, "dividida em tres cordões interpol
lados". 

Pela margem esquerda, o Arinos recebe : o Rio Preto, cuja 
foz mede 20 metros de largura, e cuja descarga é de 8. 033 
litros por segundo: a Linha Telegraphica passa rente á cabe
ceira formadora desse rio; {) Sumidouro., do qual o tenente 
Julio''Caetano subio e levantou um trecho de 36 .854 metros, 
e medio a foz e 'º volun1e, achando, para a primeira, a l ar
gtrra d.e 55 metros, e, para o segundo, o val-01' de 213 . 554 li
t ros: a cabeceira desse rio é cortada pela Linha Telegraphica, 
depois da estação de Pareeis, num ponto em que. ella já .se 
apresenta com a largura de dez metros; o Ri-0 dos Pareeis, 
com 37 metros de boca; o Tapanhun a, com a largura de 37 
metros € . o volume de 78. 7 42 litros; e, finalmente, o Sararé, 
cuja foz se encontra logo depois da ultima e maior cachoeira 
do Arinos, chamada, por Antonio Tho·m€, de Recife Grande. 

Iniciada em 29 de novembro, a navegação de estudo do 
Arinos .só terminou no dia 29 de dezembro, data em que a 
expedição do teuent<.> J ulio Caetano entrou no J uruena e co
meçou a descel-o, arre>stando com as fadigas e <>s perigos do 
trecho eneachoeirado, que, praticamente, impossibilita o apro
veitam·ento deste rio, para cima do Tapajoz, co·mo via de c~in
municação. Para dar um exemplo da natureza destes obsta
culos, citarei, sem escolha, a seguinte passagem do relatorio de 
tenente J ulio Ca€itan-0, referente a um delles: 

"No dia 3 andámo-s regularmente até ás 12 horas; de
pois entrámos por travessões e corredeiras que ficam acima 
da eachoeira de São João da Barra. A' 1 hora e 25 minutos 

Piloto. Com. Rondon Con.fe rencia s 

l .º Tenente Octavio Felix Ferreira da Silva 

C hefe da turma de levantamento topographico do rio Jamary 
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da tarde estavamos a 1.471 metros do porto em .que devíamos 
pousar, na testa da cachoeira: no emtanto, só ás 6 horas da 
tarde alli chegámos! 

·'E' um trecho, esse, perigosissimo, no ponto dagua en1 
que o Tjo estava. As aguas corriam vertiginosamente e, mui
to agitadas, formavam forte ban~iro. Tivemos de passar, 
priincil·o, agarrados ás pedras, que for1nam forte escarpa 
na ma'rgem esquerda, depois, seguros a cabo sustentado por 
um homem, que ia pulando de pedra em pedra, emquanto ou
t ro, com a zinga, escorava as canôas, para não baterem nas 
pedras ao impulso das aguas. Depois, já isto não ei·a 
possível, e então, de dentro das canôas, e1nqv.anto uns, com· 
ganchos, procuravam qualquer saliencia das pedras escorre
.g:.t dias: para os prender, e não deixar as canôas precipitarem
se pela corrente abaixo, out ros, com as zinga.s, evitavam que 
fossem de encontro ás pedras. 

" Depois de muitos sustos e de muito trabalho, consegui
mos, ~1nfim, chegar ao logar em que devian1os parar, afim de 
trans.portar as cargas por terra, para baixo das cachoei
ras, o que fizemos, tendo antes amarrado as canôas vasias 
pela prôa e pela pôpa, co1n ea,bos bem curtos. O serviço só 
ficou concluido depois das 8 horas da noite, debaixo de chu
TB:, pois a carga teve ~de ser levada por sobre um barranco de 
oorc~ de dez metros .de altura, e de difficil acce·sso. . 

"No dia seguinte verificámos que os 0abos, que prendian1 
{)S batelões, .se tinham partido durante a noite. Felizmente, 
·destas embarcações, uma foi encontrada abaixo da cachoeira, 
em um grande remanso, e a outra já não nos fazia falta, por
que o consumo dos generos muito havia diminuido a nossa 
l>agagem." 

:Jjtaremos ainda a seguinte passagem :lo me$mO relatorio: 
"Em seguida á cachoeira de Santa Iria, está •a de Santa 

U rsula, mais perigosa ainda do que as antecedentes, e onde ha o 
canal do Inferno. 

"O rio passa em uma garganta, e, abaixo, em uma curva 
npey;·a<ia entre rochas de 7 a 10 metros •le altura, as aguai 
baten1 nas pedras das ma1'gens e forinam grandes remoí· 
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nhos, os quaes corre1u uns atrás dos outros, e, em toda à lar
gura <l<> rio se desmancham continuamente, com estrond<) , 
deixando á superficie o t om esbranqaiçado das aguas 
revoltas. E' ahi a cachoeira da Misericordia, formad:t po4 

enormes e perigosos rebojos e corredeiras. 

"As margens são formadas de altos penedos, que deixam 
a1)cnas o vão de 90 n1etros para a passagem de todo aquelle 
Yolume dagua que, acima do salto AugusLo, se e.xtende. ern 
média, por mais de um kilon1etro· ·de largura!" , 

Vencendo todas as difficuldades da navegação ein agua&' 

tão revoltadas, chegaram os exp.edicionarios no dia 18 de J :n.- . 
neiro do corrente anno, á Collectoria de Rendas do Estado '· · 

1 ' 

de Matto Grosso, logo aba.ixo da barra do rio Telles Pires. 

Dahi o Tenente J ulio Caetano, com cincc: ho1nens d;i 
sua expedição, dirigiu-se ao porto do Airy Velho, no Tapa
joz, afim de reconhecer e levantar un1 Yaradouro para o rio 
Sucundury. Eis os termos em que o proprio official se rcfe-

' l'B ao cbjectivo de tal projecto e ao resultado doa seus estudoi: 

"Alguns moradores do T·apajoz desejavam muito abrir, 
por esse varadouro, uma estrada para automoveis, afi1n de 
se livrarem das grandes cachoeil'las do médio T apajoz. Seme
lhante estrada traria enorme vantagen1 aos industriaes de 
S. ~fauoel .e do alto Tapajoz; mas só conviria si não fosse 
nn?ito dispendiosa, si sahisse abaixo de tQdas as cachoeiras·' 
do Su·cundury, e si até ,esse ponto' {)Sf-O Tio fosse franco á na-·' 
vegação durante todo auno . Nad,a disso, , pol'é1n) ac:ontece. . ' 

"O terreno, muito accidentado, cheio de corregos e ala
gadiços, encareceria de mais a construcção da estrada pro
jectada, e, além ·disso, a barra do Meri ty fica acima àas nl..: 
timas cachociras do Sucundury, que por sua vez não dá nave
gação em toda·s as épocas do anno, senão a n1ontarias. E, 
principalmente agora, que a navegação do Tapajoz está sen
do feita a motores de gazolina, com grand.e econonlia de tempo, 
parece ser nlais vantajoso e mais economico adaptar ao tra
fego de automoveis a estrada carroçavel já existente entre 
:Piineutal e Bella Vista na extensão de 17. 700 m.etros -Ou á 

. ' 
constiucção de uma ·estrada de ferro de bitola estreita nes· 

- 245 -

se trecho, unico que não póde ser transposto por aquellas em
barcações." 

O estudo e levantamento do varadouro em questão, que 
não poude ser realizado, em 1911, po1· um explorador europeu, 
cujo non1e tem sido por vezes citado nos jornaes desta capital, 
foi facilmente executado pelo Tenente J ulio Caetano, no e.s
paço {le 12 dias. Comprehendeu esse trabalho 67 .200 metros, di
vididos em duas secções : a primeira, de 49. 700 metros, exten
<lc-se do porto do Airy-Velho ao igarapé Mirity, cuja foz .deu 

1 

a làl'gnra ·de 15 metros .e o volµn1e de 1. 610 litros; e a segun-
~n, de 17 .500 111etr·os, liga o ~nencionado igarapé ao rio S1~-

·çundury. ' 

Depois deste serviço, os expedicionarios. do Arinos con
tinuaram a des'Ce:r o· 'l'apajoz até o Porto de S . Luiz, onde 
chegaram a 15 de Fevereiro; e dahi seguiram para a cidade de 
Santarém, embarcados em navio a vapor, da navegação re
gular da linha Amazonas-Tapajoz. 

Considerados en1. coujunto, os trabalhos realizados pelo 
Tenente J ulio Caetano, nesta expedição, comprehenderam,, só 
de levantamento topographico, a extensão de 2 .129 kilome
tros 953 metl'os, dos quaes uma P,arte, no valor de pouco 
n1ais de 514 kn1.,, foi de caminhan1ento terrestre e todo o ex-

' cedente por via fluvial. Tão consideravel esforço terminou 
?10 prazo de quatro mezes, ·a contar ílo dia da partida. da, 
capital de Matto GrO's~o, e co:i;n tanta felicidade que nã.0 cust~,a 
a vida ne1n a · saude de um unico ho1nem. 

Oom a conclusão destes trabalhos, poz a C·o1nmissão de 
Ljnhas 'Tulegraphicas o ultimo remate á obra ·que' iniciara 
em 1907, de desco.bTir e estudar o rio Juruena e toda a bacia 
hydrogr1phica delle dependente. 

ConsideTada, porém, do ponto de vista geographico, es5a 

obra apresentava-se-nos carecedora de um complemento impor
tante. De facto, o Tio a que damos o nome de J uruena é o 
mesmo que, depois de receber a contribuição do Telles P ires, 
continúa a descer para o Amazonas com a ·denominaçã-0 de 
Tapajoz. TJ1n é a continuação do outro; e com ce1ieza a di.
veTsidade dos nomes resultou apena.s do facto dos descobri-
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à-0res portugueses terem chegado a essa grande arteria ft.u
·vial pela paTte inferior e pela superior do seu curso. Os quo 
vindos do .A.inazonas, eucontraran1 pela primeira vez a au~ 
foz, naturaln1onte o designaram pelo no1ne que lhe davain 
~s t:L'ibus iudigenas das margens do Rio-Mar ; outros, porén~ . 
tiveram que S€ guiar pelas informações dos habitantes do alt~· 
ser tão, de onde elh promana, e dos quaes, provavelmente, re
cebeu nova denoniinação. 

. Mas, qualquer que seja a origem e a razão desta dupli
Cldade de nomes, e cer to é que o curso J uruena-Tapajoz forma 
u111a só entidade geographica, continua e inseparavel, tanto do 
ponto de vista hydrographico, oomo do geologico e do bota
n1co. 

A descripção de un1, portanto, nunca deve ser considerada 
completa, se não comprehender a do outro. Havíamos com 
effeito, terniina<lo a do primeii·o; mas não considera~amos 
que pudessemos dar por inteiramente acabada a nossa obra 

' emquanto no·s faltassem elementos essenciaes a respeito do 
segundo. 

De mais, ainda que ·se quiz.esse vêr no J uruena u1n sim
p.Ies formador do Tapajoz, ·Sém mais títulos do que os do an
tigo S. Manoel, <é claro que o estudo deste deveria acompa
nhar o .daquelle, co~o complementar necessari-0 do quadro que 
se d.ese}ava construir. 

Assentada, pois, a necessidade de se proceder á exploração 
e ao levantamento regular do rio Telles Pires em F evereiro . ' 
prox1m~ passado~ o tenente Antonio P yrineus de Souza parti<> 
de T·ap1rapoan a testa de uma columna expediconaria com
posta de seis ·homens, de um medico; o Dr. Alberto iifoo:re, 
e de um naturalista, o Sr . . A.ntenor Pires. Tomand·o 0 rumo 
d :t estação telegraphica de Affonsos, do ramal da Barra do:i 
Bugres, a expedição subio para o .chapadão dos Pareeis pas
sou pelo logar denominad-0 Arroz Sem Sal, a qu.e allnd i em 
minha primeira conferencia de 1911, e dahi attingio o ribei
rão do E stiv-ado, affluente directo da margem esquerda do 
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Arinos, affluente este que é cortado pela Linha Telegraphica 
de Cuyabá ao Madeira. 

Do Estivado, continuou o tenente Pyrineus pela divisaria 
das aguas .do Arinos e do Cuya1bá, ligando o seu caminha
mento ao ·do tenente J ulio Caetano; e tendo attingido as ca
beceiras do rio Novo, dahi se passou, através de um chapadão 
de terra preta, coberta de cer1·ado alto e sujo, ás cabeceiras do 
Rio Ye:rde, distante dois kilometros da precedente, e já àa 
bacia hydrographica do rio Tclles Pires. 

Dahi começaram os estudos a que se destinava a expedi
ção d·o tenente Pyrineus. 

O ri o TeUes Pires, para ~ qual o levantamento topogra
phico accusou a exten~ão total de 1. 386 km . , desde as ultimas 
eabeeeiras do principal dos seus formadores, até o ponto de 
confluencia com o J uruena, resulta <la reunião de dois braços: 
o mais importante e o mais septentrional nasce na Serra do 
Azul., com o nome de Paranatinga, que conserva durante o 
percurso de 124 k1n., ao fim do qual chega com a largura de 
34 metros, a profundidade maxin1a de 5 metros1 e meio, e o 
volume de 72 metro•s cubicos, despejados em cada segundo de 
tempo. Ahi, elle encontr~ ou antes, recebe o outro galho, a 
que proponho conservar-se a antiga denominação de S. Ma
noel, retirada do tronco, ao qual se applicará o nome do ma
logrado capitão Telles Pires . 

Na verd.ade, o S. Manoel nada mais é .do que um afflu
ente, pela esquerda, do Pal.'lanatinga: o seu curso mede apenas 
7 4 k . <le extensão; a sua largura, na foz, é de 25 metros; a 

' profundidade maxima, de tres metl·os e meio, e a descarga de -
42 metros cu bicos. 

O Rio Verde, a cu jas cabeceiras o tenente Pyrineus ch~
gou depois que partiu das do Novo, é um tributario da mar
gem esquerda do Telles Pires. Dalli os expedicionarios se
guiram para a confluencia do S. Manoel com o Paranatinga, 
que subiram em pirogas de casca de jatobâ:., -0btidas numa al
dt-ia ele indios Bacahiris, estabelecida no porto de que se ser
virarn von den Stein e o Coronel P aula Castro, para atrave"
sa.r v mencionado rio, em demanda do Xingú. 

Assim auxiliado pelos indios, poude o tenente Pyrineus 

\ 
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remontar ás ultimas cabeceiras do Paranatinga, em logar que 
os. scrtanejos deste ·rio evitam frequentar, com medo de se en
contrarem com os Oaiapós, que elles suppoem alli morar e de 
que n1uito se a~reeciam. 

Desoondo, depois, dessas cabeceiras até a foz, foi o tenente 
Pyrineus assignalando todos os accidentes notaveis do ri~ 

Telles Pires e procedendo aos trabalhos necessarios para o. 
posterior traçado da .sua carta topographica, a descripção da 
sua fauna, das suas florestas e do ·seu solo. 

O numero de affluentes r.agista.dos e medidos en1 todo o 
percurso., subio a vinte e .cinco, dos quaes muito .. 8' ain.~a não 
tinham denominação alguma. Desses, . os mais importantes 
são: pela margem direita o rio Oaiapó, com o volume de 62 

metros cubicos e · a largura ·de 30. me,tros; o Celeste, distant~ 
571 km. da cabeceira do Paranatinga, com a largura de 33 
metros e o mesmo numero de unidades volumetricas, para me-
, dida da descarga; o Peixoto :de Azev~o., cujo nome foi ~ado. 
pelo tenente Pyrineus, em homenagem á memoria do primeiro 
explorador do antigo S. Manoel, com a largura de 42 me
tros e a d.escarga de 17 ~etros cu'bicos : ê, um rio de ·aguas 
escuras e paradas; o Crysta1líno, tambem pela primeira vez 
denominado, com a largura de 55 metros e a descarga de 154 
metros cubicos : dista 1.019 km. da cabeceira d-0 Paran.atinga; 
o S. Benedicto, com a largura de 102 metros e o volume de 
103; o Corurú, com 75 metros de boca e o volume de 89. -
Pela margem esquerda: o Rio Verde, distantie 565 km . da ca- . 
beceira do P aranatinga, com 90 metros de boca e 202 metros 
cubicos de descarga: é o maior de todos os contribuintes do 
Telles Pires. 

Quanto a cachoeiras, o tenente Pyrineus assignalou e des
creveu 45, das quaes 13 existem no rio Paranatinga; e quanto 
a-os saltos, o .seu numero não vae alén1 de tres. 

O primeiro, cha~ado Maggessi, fica a 339 km. da caOO
eieira principal, e f-0rma-se de tres1 quedas successivas, dando 
um desnivela111ento total de 13m,5 . A.baixo delle, á ü1argem 
esquerda, existe uma gruta, que o tenente Pyrineus visitóu, 
descobrindo então o nom& TeHes e a data 1889, ambos gra
vados numa pedra: 

Plw to. Com . R ondon Co1iferenci11s 

1. º Tenente Antonio Pyriiteus de Souza 

Chefe das turmas de exploração e lev. exped. do rio Jarú 
(affi . do Gy) do lev. topogr. dos rios P aranatinga e T elles Pires 

(antigo S . Manoel) 

-
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Antes do salto, a largura do rio é de 102 metros, e a. sua 
profundidade, quasi de seis e meio; mas, depois

1 
e~as 'ldimen- , 

sões . sobem, respeetivamente, aos valores de 150 e de 17 me
tros, sendo que eBta altura. da columna liquida foi iassignalada 
num doe dois poços que alli se formam: nelle o tenen_te Py
rineus pescou . uma pirahyba, cujo comprimento era de um 
metro e noventa centímetros. 

' 
Onze kilometros depois de,:,, l>aa&adas as Sete Quedas, a 

expedição do tenente Pyrineus ~®ntrou o wrceiro e -qltimo 
salto do rio que estava e'xplorando. E' o ·antigo salto Tava- . 
res, de 12 . degralliS successivos, que se extendem por 1quatro 
kilometros, Í<>l'm·ando o unü~o obsta.culo serio á ?~avega.çãQ: 
mas não a torna impossivel. 

Este é o salto em que, a 3 de Maio de 1890, naufragou e 
pereceu o inditoso ·capitão Antonio. Lourenço Telles Pires, 
cuja expedição ·ahi perdeu todos os recursos de que dispunha, 
a ponto de se tornar impossível ao então tenente Oscar de Mi
randa, ajudante e 'dedicado companheiro daquelle chefe, pr(). 
seguir a viagem e sahir no Tapajoz. Ainda perdura bem viva 
a lembrança daquella dolorosa catastrophe e ,do martyrio po~· 
que então passa,ram os sobreviventes, atirados á mar~m do 
rio~ .sem meios de .agir, por íalta de ferramentas, que se ha
viam perdido, e por terem as forças esgotada.s pelas febres 
e P.elos horrores da fome. Lembram o-nos, igualmente, de que · 
só á diligente ~olicitude 'de outro. official do Exel'cit.o, amigo 
e oompa11heiro dos já nomeados, o actual genetal reformado 
Ximeno Villeroy, devemos o ter-nos sido p<>upado o accres
cimo de maguas de que estivemos ameaçados e de que elle 
nos salvou, enviando de Manaus, onde assumira a direcção do 
Estado como representante do Governo Provisorio da &pu
blica recem-proclamada na noss-a Patria, uma expedição de 
soccorro que, subindo o T11paj-0z e o antigo S. Manoel, con-
seguio chegar a tempo de arrebatar á morte os poucos mem
brs da mallograda expedição que ainda sobreviviam. 

1 A 769 km. abaixo desse, o rio Telles Pires dá novc> salto, 
~ conhecido desde <> tempo da viagem de exploraç•ão do tenente 

de milicias Peixoto de .A,ievedo, pelo n<>me d~ Sete Quedas: 
' 
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as canôas podem faciln1ente tr·anspol-o, pois que elle l1ão ot:.. 
ferece difficuldades á navegação. 

Se o appello que vos dirigi, a vós, Sr. ;I?residente da So
ciedade· de Geographia, e aos vossos dignos co-associados, no 
sentido de acceitardes como vossa e a recommendardes aos 
geographos da nossa Patria, a lembrança de prestarmos uma 
homenagem á memoria do saudoso capitão Telles Pires, me
recer a vossa acolhida, este salto se honral'á daqui por deanu.~ 
de ser designado pelo nome illustre. de Oscar de Miranda. 

Deixando de menci-0nar muitas outras informações de va· 
k>r geographieo, colhidas pela expedição <lo tenente Pyrineus: 
porque pa1·a tanto não ·chegaria o espaço de que disponho·, fa
rei uma rapida allusão ás tribus indígenas encontradas no 
rrio Telles Pires. 

Citarei primeiro os Cayabis·, apesar desta primazia não 
lhes caber na ordem chronologica em que se <leu o encontro. 
Só :depois de passa.da a foz do Rio Verde, e antes do salto das 
Sete Que.das, na eachoeira do Coatá, foi que se vio a primeira 
aldeia desse$ selvicola~, mas dahi para baixo ,assignalaram·se . . 
mais cinco. 

O tenente Pyrineus informa serem os Cayabis indios 
fortes, de estatura regular, bons canoeiros e grandes planta
dores de roç.a de milho, de a.mendoim, ·de mandioca, de bata
tas e de outros vegetae& uteis, como o algodão. 

Tanto os ho1nens com,-0 as mulheres :não usa1n roupa al
guma; tecem o 1algodão para · fabricar as rêdes em que dor
mem, e f aixa.s, umas estreitas e curtas, para a cintura, e ou
tras mais largas e compridas, paia as mulheres carregarem as 
crianças, o que fazem á moda nhambiquara. Furam as orelhas 
e dependuran1-lhes brinoos muito interessant~s. Deixam cres
cer o cabello 4a cabeça e usam amarral-o á. nuca; as mulher0::. 
arrancam o pello do corpo. Offerecian1 os p1·oductos das suas 
roças em troca de machados (apinacó) , de facões (apinim), de 
roupas e, principalmente, de chapeus. 

Têm muito n1edo de armas dB fogo, n1as talvez ainc~a 

maior receio de serem envenenados: com certeza para prevc
n1 r esse perigo, regeitavam todas as comidas que lhes era1n 
offerecid·as pelos expedicionarios, pretextando fempre acha-
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i·em-se sofírendo dos dentes, apesar de o~ terem magnificos. 

" A principio, diz o tenente Pyrineus, os Cay,abis recebe
" ra1u-me bem; mas, quando se acabaram os machado& e fa
" cões, começaram a atacar-me nas cachoeiras e noutros Ioga
" res de passagem difíicil. Bastava, porém, í azer disparar .as 
"espingardas, para que elles corressem e nos deixassem en1 

"paz . 
' "Depois das cachoeiras tentaram um ataque nocturno 

"contra o nosso bivaque, provavelmente a pau; evitei-o, 
"porém, transportando-me, á noite, com tndo o n1eu pe~soal e. 
"bagagens, pa:ra a outra m.argem do rio. 

"Tive quatro assaltos, de que me desviava com pruden
"cia, para não lhes causar mal; e procurava fazel-os compre- ' 
"hender que voltaria, trazendo-lhes muitos apinacós e api
"mins. 

"Na noite em que mudei de acampamento, passando de 
"uma para ·outra margem, sem que o percebessem, evitei a 
"lut.a que um dos seus chefes qu·eria provooar, entrando nagua 
"com arco e flechas, e ameaçando-nos em altas ·vozes: em
" quanto elle se entregava a esta louca bravata, do interior das 
"n1atas de ambas -a-s margens elevavam-se os gritos de guerra 
"de muitos outros homens, que não viamos. 'Chegados á mar
" gem opposta, amarrámos as canôas e ficámos embarcados, 
"esperando os acontecimentos . P el!l ma<lruga'da, percebemos 
"que penetravam no aca1npa1niento abandonado e o batian1 
"em todos os sentidos, soltando brados, que talvez mais ser· 
"vissem par·a elles mesmos se animareID;, do que para ame
"drontar o adveTsario. 

"Com certeza não tivera1n pequeno desapontamento quar,. 
do viram o logro que lhes havíamos passado." 

Taes são os episodios occorridos en tre os indios Cayabis 
ou Cajabis, e a expedição do tenente Pyrincus. Antes, porém, 
este official havia estado em aldeias dos Bacairis, dos quae! 
nos dá as seguintes informações : 

".&baixo das barras do S. Manoel e do Caia pó, encontrei 
os índios Bacairis, que ahi vive1n em tres malócas : uma. do 
velho capit ão Antonino, que scrvio de guia á expedição alie. 
m~, para alcançar .as cabeceiras do Xingú; g11t:ra do capit~o 
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Karutú, vindo ha dois annos deste ultimo rio, acompanhado 
de grande numero de índios, que morreram quasi todos de 
"defluxo" e de "fei1tíço", ao chegarem ao Telles Pires; e, fi
nalmente, a terceira, do capitão J()sé Cor-0ado, filho da cele
bre índia Rosa, que morreu em Janeiro de 1913 nessa mesn1a 

. ' alde1a. 

'"Os Bacairis, accrescenta o tenente :Pyrineus são meio 
civilizados, e :muito 1sofírem dos seringueiros· que :xploram o 
seu trabalho na extracção da seringa, na criação de gado e 
nas plantações de roças. 

"Constantemente, emprehendem 1-iagens ao Xingú, para 0 

fim de visitar as aldeias da sua nação, lá existentes. 

"No Telles Pires, o numero ·delle~ é pequeno e tendd a 
d~sapp~recer, em ·Consequencia da escravização a ·que estão 
reduzidos pelos seringueiros e demais moradores do rio, que 0g 

vão explorando e viciando. " 
, Destas informações, t,odas igualmente inte1·essantes uma 

. . ' 
ha quo precisa de especiall menção: é a que se refere á índia 
Rosa Borôro . 

A uma penna feminina, a da esposa .do General Mello 
Rego, devemos o não se ter perdido a memoria do grande ser
viço prestado por aquella humilde mulher á sua nação de ori
gem, e tambem a grande parte da população da antiga Pro
vincia de Matto Grosio, incluida a d~s immediações de Cuyabá. 

' Havia muitos annos que a tribu dos Borôros do rio São 
Lourenço vivia em guerra aberta contra .os civilizados, aos 
quacs hostilizava com formidaveis assaltos uo interior das 
suas cas~s e estabelecimentos, niatando a mu,itos, desorgani-· 
zaudo o trafego pelos rios e pelas estradas, e o trabalho e1n 
numerosas e in1po1·tantcs fazendas de cria~ão, onde praticava 
as maiores depredações. . 

Para tão grande 111al, não enco11trara1n os presidentes dtt 
Provineia outro remedio, senão o de organizarem a guerra 
de T'epresailia, visando o exterm5nio dos selvicolas. A direcção 
das formi<lavcis batidas, que então se iniciaram, foi entregue 
ao Tenente Duarte, hO'lllem bravo e ·decidido, mas incapaz ·d11, 
por si mesmo, libertar-se ·da illusoria fascinação que nasce da 
idéa de ser a·bsoluto o valor da força physica, para aplainar 

a8 desordens que surgem entre agrupamentos humanos, como 
resultad-0s da diffel'ença. de civilizações, de preconceitos dn 

· raças, do exaltamento das paixões, e1n summa: que nascera 
deste estado d' alma que conduzia a antiguidade a confundir 
estrangeiro e inimigo num unico app.ellativo. 

Póde-se, pois, in1aginar que ponto de crueldade a ttingi· 
Taro, dentro em pouco, ·as hol)tllidades ·entre os Bol'ôros e o 

contingente conunandado pelo Tenente Duarte. 
Ia a guerra assim acoosa, e de dia para dia mais se incre

mentava e recruaescia, quando apparecew,. entre as índias que 
haviam sido traz.idas prizioneiras para Cuyabá e ahi viviam 
em mal disfarçada escravidão, uma quasi menina, que se offe
recia, primeiro,. e depois pedia instanten1.ente, para lhe ;per
mittirem que · a,companhas·se a .colun1na <lo Te.nen.te Duarlt . 
numa das ·batidas contra as aldeias da sua gente. Promettia 
ella f aier cessar a guerra, salvar o resto da nação persegui
da e restituir a calma á papulação de Cuyabá e de t~da a 
região assolada pelas correrias• <los guerreiros ' do Rio S. Lóu
renço. 

Acolhida, a principio, com descaso, e em seguida com 
desconfiança, a :qi.oça borô~o soube no enüanto perservera:r ' . ' 
com tanto enthusiasmo e fervor no seu projecto, que afinal 
conszgui-0 vencer a indiffc1~nça ge1·al, e mais do que isso, o or
gulho dos que se consideravam tão desmedidamente superiorc.5 
a ena que difficil lhe.s era adrnittir a possrbilidade de terem 
de modificar e de abandonar os seus planos e combinações, 
para ad-0ptar os de uin.a misera escrava. selvicola. 

Numa das suas costumadas expedições, o Tenente Duarto 
levou a mo9a borôro. Cheg~dos 'ª certo ponto do rio S. Lou
renço, ella, despojando-se das suas roupas da cidade, internon
se na floresta, e ao fim do numero de dias préviamente con1bi
nado co1n o comrna~1dante <lo destaca1nento, r.egr.essava ao Iu .. 
gar em que este a esperava, trazendo em ·Sua companhia o 
Paguê-megêra, ou chefe da tri·bu Borôro, que vinha por ella 
convencido a tratar pazes e amizade com os civilizados, re
presentados na pe~soa do mesmo homen1 que, até alli, os per
seguia com inauditas atrocidades. 

Depois deste acto memoravel, nunca mais se interrompe· 
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ram as relações pacifiaas daquella nação com os civi:liza,dos, e 
são já bastante valiosos os serviços que ella nos tem prestado 
nos pantanaes do Paraguay. Entre outros, lembrarei o que eu 
mesmo recebi, quando me achei encarregado da construcção da 
rêde telegraphica do sul de Matto Grosso: durante um anno 
inteiro, todos os trabalhos foram realizados por esses indio3, 
que, em nu1nero superior a 500, estiveram incessantemente ií,~ 
minhas ordens. 

·A moça borôro ·a .quem devemo·s tão bella pagina da chro
nica do nosso Paiz, repassada do mesmo perfume de ternura e 
de bondade que se exhala das que recontam a historia sem par 
da adm.iravel 1'Iarina, foi essa R.osa, de quem o Tenente Pyri
neus encontrou nio Rio Telles Pires o filho, 1que lhe deu o au
xilio da sua pessoa e da sua gente, para o levar ás mais altas 
cabeceiras do Paranatinga. 

Pela informação do Tenente Pyrineus, Rosa Borôro f.aale· 
ceu em Janeiro deste anno, na aldeia bacairi de que o seu 
filho é chefe. A sua memoria, porém, vive ainda nos corações 
daquelles que conhecem· a sua curta, mas tocante historia; e 
certamente viverá emquanto houver coração de brasileiro pa
ra vibrar de amor e de gratidão ao evocar-se a imagem de 

• J 

que1n quer que seja, grande QU pequeno, que tenha dado lu-
gar, pelos seus actos, pelas suas palavras e pelos seus senti
mentos, a inscrever-se nas paginas .d·a historia da nossa Patria 
mais um traço que contribua para se realizar o voto do grar..~ 

de poeta maranhense, quando di~se: 

Vejo um povo de heróes ! 

•Sr. Presidente da Sociedade de Geographia: 
Eu vos ha,ria promettido, bem como aos vossos illustres 

consocios, os dados que me pareciam necessarios para julgar·· 
des, pelo seu verdadeiro valor, a natureza e o alcance dos ser
viços directamente a mlm attribuiveis na i·ealização da obra 
levada a termo pela Commissão de Linhas Telegraphicas d~ 
Matto Grosso ao Amazonas. 

Dou agora por terminada e cumprida a minha promessa, 
embora ainda me falte referir muitos trabalhos de alta im
portancia technica, executados por distinctos auxiliares meu'!, 
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e que decisivamente concorreram para dar áquella obra o 
cunho de rigor -scientifico de que ella se reveste . Assim, por 
exemplo, deixei de descrever o serviço astronomico mon
tado em Cuyabá pelo Capitã.o Renato Barboza Rodrigues Pe
reira, em correspondencia directa com o Observatorio do Rio 
~le Janeiro, para a determinação rigorosa das coordenadas 
geographias dos pontos principaes do territorio de Matto 
Grosso. Teria, a respeito dessa materia, ·ae me i·eferir aos 
processos e aos resultados já obtidos na linha de Éste, cou1 
o amavel e competente concurso dos Drs. ·Henrique :Morize 

' o Domingos Costa, director e assistente do nosso Observatorio 
Nacional. 

Mas, apesar de tão graves lacunas, a exposição que aqui 
vos offereço e de cujo bénevolo e honroso acolhi1nento eu 
me declaro eternamente penhorado ás Exmas. Senhoras e 
distincto! cavalheiros dest.e ielecto auditorio, bem como a 
vós, Sr. Presidente da Sociedade de Geographia, é sufficiente 
para demonstrar, até a evidencia, que não a mim, mas siin 
aos brasileiros, i·epresentados pelos gover1~os de quatro pre
sidenciasi successivas da Republica, pelos IQfficiaes e praças 
do nosso valoroso Exercito, e pelos humildes, mas1 esforçados, 
diligentes e soffredores sertanejos que constituem as funda
ções ds nossa 11acionalidade, se <levem dirigir as homena -
gens dos voss-os agradecimentos e da vossa adrniração pelos 
gigantescos trabalhos realizados nos sertões da nossa Patria. 

A mim nada mais cabe do que a satisfação de me ufanar 
de ser filho de tal Patria e de ve·r o µieu nome associado aos 
de outros filhos seus que tão devotadamente a souberam amar 

e servir. 

Mas se, persistindo na amistosa violencia da vossa ine~ 
gotavel boa vontade, insistirdes em querer transformar em 
merito pessoal 0 meu jubilo de ter cooperado para tão ale
vantada -0bra da nossa nacionalidade, serei forçado a abrir, 
vos o meu coração e a minha alma, para vos mostrar o moto!' 
real de todos os meus sentimentos e de todas as minhas forças; 
a fonte de onde promanam as inspirações e a energia da mt
nha vida; a heroína que se votou a todas as abnegaç,ões, a 
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todas as agruras das saudades de longas e reiteradas ausen
eias, a todas as angustias de medir pelo pensamento as pri
vações e as temerosas ameaças a que ine vou offerecendo, ha 
mais de 25 annos seguidos, neste viver de eterno exilado den-
tro da propria Patria; em summa, para vos patentear, como 

já o tereis comprehendido, vós todos 

ch'a~tte in~elletto d'amore, 

que os esforço! que. me attribuis, não nJc pertencem, ~as si.m 
á minha no:bilissima Espos~, a cujos pés deponho, por lhe 
serem devidos, os applau.sos e as flores com que me cpmulais 
na vossa: illimitada generosidade de homens nascidos nesta 
belliasima terra, mãi caroavel de infinitas graça.s! 
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