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CAMINHOS DO ACRE 
• 

JOSJt MOREIRA BRAN.DAO CASTELLO BRANCO 

Nota: 

A história do Território do Acre é a 
história de encerramento de nossa · defi
nição territorial pela integração daquela 
faixa de terra ao sul do Amazonas ao 
mundo brasileiro. O deslocamento de 
nossa fronteira, iniciado no cíclo colonial, 
quando bandeirantes, col~n?s, funcio~á
rios civis e militares e religiosos, servin
do o grande objetivo político de nossa 
criação vararam os sertões e fizeram ca
ducar ~s .têrmos .do Tratado de Tordesi
lhas, teve no episódio, de nossos dias, seu 
marco final, com êle assegurando-se o 
país mais um título a somar àqueles títu
los de heroi_cidade que haviam marcado 
o periodo da aventura sertanista nos idos 
coloniais. 

A respeito do grande acontecimento já 
se vem fazendo uma literatura interes
sante, que autoriza um conhecimento 
mais ou menos pormenorizado de como 
êle se processou, sendo de mencionar-se, 
de logo, como um dos ensaios suculentos 
que o pormenorizam, mais rigorosamen
te, "O Fim da Epopéia", recentem~nte 
reeditado sob o título de "A Conquista 
do Deserto Ocidental", da autoria de 
Craveiro Costa, o grande historiador ala
goano. 

O Sr. Brandão Castelo Branco, que 
já por ocasião do III Co~gresso Bras~
leiro de Históriã, promóv1do ·pelo Inst1-

tutó . Histórico e Geográfico Brasileiro, 
compareceu às páginas desta "Revista" 
com um suculento estudo sôbre a fonna
ção histórica da região banhada pelas 
águas do J uruá, completando aquela me· 
mó ria anterior dá-nos agora "Os Cami
nhos do Acre", excelente compendiação 
de notícias sôbre a maneira pela qual se 
fez a ocupação do hinterland brasileiro 
naquele setor, minuceando, detalhando ~ 
sucesso de molde a proporcionar-nos un1 
quadro magnífico sem cuja leitura, de fu.J 
turo, será impossível afirmar-se a verda
de sôbre êle. . ,,., , . 

Ora, êsse acontecimento, tao prox1mo 
de nós marcou um momento sensacional ' . em nossa história.. Devemô-lo ao estoi-
cismo dos nordestinos cearenses, à fren· 
te, pioneiros memoráveis da ofensiva 
contra a floresta amazônica. A memória 
do Sr. Brandão Castelo Branco, propor· . , . . 
cionando-nos, insistamos, a not1c1a mtnu-
dente do que foi essa grande página de 
sertanismo e de brasilidade, prefácio dos 
episódios · militares que se seguiram e vie
ram ter fim no diploma de Petrópolis, de 
1903, trabalhada com sinceridade, con1 
segurança, recolhendo o depoimento de 
muitos dos que participaram da aventura, 
vale como subsídio precioso, que precisa
mos conhecer, de nossos fastos na vida 
da Repú~lica. 

A.C.F. R. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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CAPfTULO I 

RIO MADEIRA 

NOME - Escritores como o Barão de Ma
rajó, Cônego Francisco Bernardino de Sousa, 
Bernardo da Costa e Silva, Estêvão de Men
donça, Elisée Reclus, afirmam ter sido o nome 
de Madeira posto pelo seu descobridor Fran
cisco de Melo Palheta, em lnJ em vista da - , 
abundância de 4rvores que as suas águas arras-
tavam; adotando também esta versão a "Geo
grafia do Brasil" editada pela Sociedade de 
Geografia do Rio de Janeiro> em comemoração 
do centenário da nossa independência política 
(1822-1922), vol. II, pág. 37. 

. No entretanto, o caudaloso rio já era conhe
cido com essa denominação antes do meado do 
século XVII. 

ÜRELLANA, à vista da amplidão de sua foz, 
chamou-o de Grande, em junho de 1542. 

~ padre Cristoval de ·AcuNA, em 1639, iá 
reg1strava o nome de Madeira, que ficaria para 
sempre : " llamado assi de los portugueses, per 
la mucha y grueça ( madera )- que traia quando 
le passaron." (" Nuevo Descubrimiento del 
gran rio de las Amazonas" , n.º 68). 

BERREDO, nos " Annaes Historicos", tratan
do da viagem de Pedro Teixeira (1637-39), 
fala no "celebrado Madeira", in Liv. III, p. 1 : 
nome êste a que se referem ftei Laureano de 
la Cruz, em 1650, no " Descubrimiento del rio 
Marafion llamado de las Amazonas'' (págs. 29 
e 43) ; o Conde PAGAN, em 1656, in "Relation 
histori(}ue et geographique de la Grande Rivie
re des Amazones" (págs. 57 e 89) ; o padre 
Manuel RODRIGUEZ, em 1684, .no seu livro "El 
1vfaraõon y Amazonas" (p. 133) ; o padre Sa-~ 
muel FRITZ, no seu "Diário", referente a via
gem de 1689-91; o referido explorador Fran
cisco de Melo PALHETA, em 1723, na própria 
" Narração de Viagem e Descobrimento do Rio 
Jviadeira'.> (manuscrito existente na Biblioteca 
Nacional) , quando alude ao " famoso Rio da 
1fadeira (ou Rio Venes) como é chamado 
pelos E spanhóis do reino do Peru (pág. 15) ; 
Xavier SAMPAIO, em 1774-5, no seu "Diário•• 
( pág , 12 e V.) • 

Inacio MOURA refere que o nome foi posto 
pelo i:apitão Pedro Teixeira (" Anuário de 
Belém", 1616-1916, nota à pág. 104), mas o que 
se deduz claramente do que expusemos é que 
antes disso o chamavam de Madeira, sendo o 
r io, na época da viagem de Pedro Teixeira , 

• 

já "celebrado'' ou "famoso" como aludem o 
grande historiador BERREOO e o intrépido ex
plorador Pedro TEIXEIRA. 

A origem dessa denominação é sempre a 
mesma : a enorme quantidade de troncos e · ga
lbadás que seu caudal arrastava até a sua in
cidencia no Amazonas; salvo o historiador 
Antônio RAIMONDI <iue ensina ter sido prove
niente da grande quantidade de madeira que se 
acumula no extremo de uma ilha situada na 
embocadura do. Beni, de cujo ponto começa o 
afamado rio. 

O esclarecimento de RAIMONDI não destoa 
dos demais. apenas desloca êsse fator para o 
inicio do rio, onde no extremo de uma ilha si
tuada na f cxz do rio Beni, acumula-se grande 
quantidade de madeira (" El Perú" (1879), 
T omo III, pág. 227). 

O engenheir9 Júlio Pinkas, em seu Rela
tório sôbre a Estrada de Ferro Madeira-Ma
moré ( 1885), refere que os Indios que habi
tam - o Madre de Dios denominam A quiare 
(Ucayari, U:cayare, Aquiry), o rio Beni, o 
Madeira e baixo Madre de Dios indistintamen-
te ( p. 85) ; e acrescenta que, em linguagem dos 
Indios peruvianos entre o Beni e o Madre de 
Dios - A qui, significa - pau, madeira, e ari 
ou are sinônimõ ~lvez de Eré, da lingua geral, 
que é uma exclamação, podendo, portanto. tra
duzir-se - oh quanta madeira, derivando dessa 
exclamação o seu nome atual, bem como o an
tigo de Uca:yare, como degeneração de Â<]u.i
arc, Uq1ti-aré, Ucai-ari (p. 85). 

Todos os cronistas estão acordes no tocante 
a sua primitiva denominação dada pelos indí
genas - Cayari, Caiari, Cuyarí ou Caiary, que, 
segundo alguns dêles, significa - Rio Branco. 

O Padre Manuel Rodrigues, na sua obra já 
citada, ensina que a palavra Cuyari é da lin
g-ua Inca, do verbo Cuyani e significa - amar, 
estimar, apreciar, querendo dizer - "o amem, 
o estimen1", por achá-lo tão formoso (p. 7). 

Bernardo da Costa e Silva ("Viagens no Ser
tão do Amazonas") acha que Cayary é palavra 
talvez hebraica, formada de ca - coragem, r e
solução, etc. e iari - rio, isto é, Rio da Reso
lução (pág. 7 v.). 

O Conde Pagan ( Op. cit. ) adianta que os 
naturais chamavam-no também "Cayane" ( p. 
89) , por haver entre os povos que o habitavam 
os "Cayanes'·' (p. 90) e também uma provín
cia com esse nome (p. 92). 

Emílio Medrano chama-o "Madeira" ou 
" Optari" ("Geografia Universal" (1891), 
T. II, p . 1.175) . 

• 

• 

• 
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NASCUvíENTO - Anteriormente a 1777, 
diz Ricardo Franco de Almeida Serra, no s~u 
"Diário de 1790", as cartas geográficas faziam 
o Madeira entrar no Beni com outro nome, 
sendo a sua foz no Amazonas assinalada mui
tas léguas a Oeste da que realmente é" (pág. 
33). 

O de Guillaume Del'Isle (1703), organi
zado segundo a descrição de Herrera de Laet, 
dos P. P. Acufia e M. Rodriguez, e observa
ções posteriores, o rio " Madere ou R. des 
Bois", tinha a direção N .-S. até 20º, onde com 
o nome de " Cachinaya" ou de "La Plata" 
mudava para O. até o meridiano 313º Long. E., 
virava-se para o S., nascendo perto de Potosi 
ou Pilcomayo na região de "Los Chicas". 

No da "Casa I. E. Bernard" da autoria de 
N. de Fer (1719), vê-se o rio "Layari ou R. 
du Bois ou Cayari". 

Pelo de Eman, Bowen, o Madeira nasce a 
'Z1º30' Lt. Sul e 63 Long. W. London, perto 
de Santa Cruz de la Sierra, além do país dos 
" Chiquitos" e "Moxos" i ao sul do lago " Ti
ticaca", com o nome de "Paraná-Mire". 

Pelo delineado por Joseph de Mendonza 
SANDOVAL e da autoria de D. Sebastian Fer
nandez de MEDRANO, o Madeira nasce no reino 
do Peru, na província de Las Charca.s, acerca 
de 19°30' de Lt. S. e 308º e 30' de Long. Oeste, 
~ S . E. do lago Titicaca. 

No de Sanson de ABBEVILLE (1686), vê-se, 
apena,s pequeno trecho do " Madeiro." ou 
"Cayari" desaguando no Amazonas. No do 
mesmo autor (1656) o Madera" au "Cayane" 
uasce perto de Chuquisaca ao S. de Cochabam
\>a, cerca de 21 º Lt. S. e a 309º Long. E. Por 
iste mesmo mapa, o rio Paraguai atravessa o 

· \ago de "los Xaraios" e vai nas.cer entre o 
"'Madera", e o "Tapaysa", aos 8º40' da Lat. 
~- e 319º30' de Long. E., tendo também o nome 
ie " La Plata". 

E assim poderíamos prolongar as citações de 
mapas organizados nesse período, dando os lu
iares mais dispares para o nascimento do f a
moso r10. 

Em 1777, com a organização das "Partida.s", 
vara delimitar a nossa fronteira iniciou-se a 
\leterminação de coordenadas nesse rio, porém, 
tomo as suas nascentes iam muito além, con· 
tinuou o caus nesse particular. 

Somente no comêço do século vinte apare• 
teram alguns trabalhos merecedores de mais 
ti-édito, principalmente os :apresentados por 
\)rofissionais peruanos e bolivianos, vendo-se 

' 

pelo " Croquis General de los Rios estudiados. 
por la Comisión exploradora del I stmo Fritz
Carrald" (1902) do Engenheiro Juan M. 
TORRES, o Beni n. _a E. do lago Titicaca, além 
'1e 15° Lat.S.; o }.1adidi a 13º55' Lat.S. ! 
71°28' Long. W. ; o Madre de Dios ou J,,f ani• 
i 12º35' Lat. S. e 74º15' Long. W.; estando o 
\ago Tit'Ícaca situado ao N. a 15º15' Lat. S., aú 
'i5. cerca de 17º •. e a O . a 72º25' e 70º30' de 
Long. de Greenwich". 

Para se poder determinar as nascentes do 
Madeira, contudo, necessário se torna apreciar 
• sua formação. 

Não cabe, aqui, examinar as opiniões dos 
ieógraf os no tocante aos seus f armadores e 
was denominações sob o ponto de vista geo· 
gráfico, terreno em que reina grande díspari, 
\l.ade e, tão somente determinar, segundo O! 

últimos estudos, - o local donde promanam. 

Conforme alguns autores o Madeira recebia 
~uas águas do ~ago Titicaca, " outrora muito 
mais vasto, e hoje s~parado dêle, depois que o 
clima se tornou mais sêco e os rios empobre
teram" e confÕrme outros, no lago Rogoagua
f,o, Rogagualo ,ou Rogaguelo. 

Em 1763, diziam, ter suas cabeceiras em 
Santa Cruz de-la Sierra, com o nome de "1fa· 
moré", tendo outras nas serras do Peru, deno· 
minada " Madeira" ou " Paraguai", e uma ter
teira que se chama "Yaporé". (Bispo D. João 
de S. José - " Viagem e visita ao Certão em 
o Bispado do Gran Pará' (1762-63). 

Sabe-se, hoje, perfeitamente que tem sua 
origem na cordilheira dos Andes, sendo seus 
principais formadores o Beni, o Mamoré e o 
lte1~es, incluindo outros o Madre de Dios, para 
o qual o nome de Madeira devia prolongar-se. 
Beni: Nasce a 16º30' Lat. Sul, aproximada
mente e a cêrca de. 4. 000 metroo de altitude, 
na gargan~a de La Paz, com o nome desta gar
ganta que, reunindo-se ao "Cotacayes" . ou 
" Calacajes" e "Altamachis", forma o Beni, o 
qual recebe o Madre de Dios, que para alguns 
é .quem recebe o Beni. Tem 1.600 quilômetr->'> 
de curso. 

'/J1adre de .Dios: Nasce a 12°35' lat. Sul, 
na altitude de 3. 900 metros, nos nevados ele 
Queros, departamento peruano de Cuze,o. 

Tem a princípio o nome de Queros até unir
se ao Pilcopata, recebendo na altitude de 159 
metros, o Beni, onde perde o seu nome, a 18 
quilômetros do Madeira. Seu curso é de 1.122 
quilômetros . 



Jf amor é : Nasce com o nome de Quapaí. 
Guapahí, ou Rio-Grande, ao sul da cadeia de 
Cochabamba na Bolívia, passando a ter o no1ne 
<le Mamoré na confluência com o Ch~poi-é. 
Depois de receber o Guaporé ou I tenez, pros
segue sua marcha até 10º21' de Lat. Sul, por 
65°15' de Long. O. Greenwich, onde conflui 
com o Beni, formando então o caudalo~o Ma
deira, afluente do Amazonas. Nesse ponte sua 
.altitude é de 156 metros e, em Santo Antônio 
é de 62 metros, início da navegação do baixo 
Madeira. 

Sua extensão é superior a 3. 000 quilôme
tros, quer se tome seu manadeiro no rio Madre 
<le Dios, ~eni, Mamoré ou Guaporé, com uma 
bacia hidráulica de 1.250.000 quilômetros qua
-clrados. 

G1iaporé ou Apiiré, também chamado ltenez, 
ltenei e lsfenez pelos espanhóis, nasce nos 
Campos dos Pareeis, em Mato Grosso, tendo 
quase o .mesmo caudal do Mamoré. Dão alguns 
geógrafos a êste 1. 800 quilômetros e àquele 
i. 75-0, sendo 1. 550 navegáveis, ou 1. 700, se
gundo outros autores. O Conde de Castelnau 
estende o nome de Madeira ao Guaporé até a 
sua origem, nome êste dado por muito tempo 
às águas reunidas dos dois. (Augusto LEvr.R
GER (Barão de Melgaço) - " Vias de Con1u
nicações de 1-fato Grosso", 1905, pág. 3). 

EXPLORADORES - A mais antiga expe
dição de que se tem notícias .nessa região é a 
do fabuloso inca Tupac Yupánqui, no período 
anterior à chegada dos espanhóis, o qual com 
dez mil guerreiros se decidiu à conquista da 
província dos "~1ojos", navegando pelo Pau
cartambo até as "montafías" povoadas de 
"Chunchos", a quem sujeitoo, transportando-se 
ao Beni, por terra ou por algum rio, talvez o 
próprio Amarumaio. As cabeceiras do Beni 
e do Madre de Dios eram con_hecidas " desde 
a mais remota antiguidade, por haver feito. 
parte . dos domínios incáico e espanhol; tendo 
sido navegados logo após a invasão ibérica. os 
rios Mamoré e Itenez, pelos castelhanos. 

No século XVI, Domingos M. de Irala 
transpõe as nascentes do Beni, com grande 
comitiva, com a qual, anteriormente, atraves
sara o norte do Chaco e o território de Chi
quitos, iniciando a sua marcha em 1546; e 
Núflo do CHAVEZ, em 1556, atinge a foz do 
] aurú e, dirigindo-se para o Ocidente, cruza 
o território de 11ochos, onde funda Santa 
Cruz de La Sierra, em 1560, descendo depois 
o Baurés, Mamoré e Cayart até o Oceano. 
(Barão de Marajó. "As Regiões Amazônicas", 
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1890, pág. 112; Virgílio Correia FILHO, "As 
Raias de Mato Grosso", vol. 1, pág, 73). 

Adianta o Conde PAGAN, que Ican Aluare 
de l\1aldonado, em 1566 ( 1), transpôs os Andes, 
entrou na província de "Moxes'', preparando 
a expedição para sulcar o Amarumaio no que 
foi obastado por .Gomes de Tordoya que, aguar
dand0>-o neste último rio, rebe.lou-se, batendo
se ardua e valorosamente ambas partes, sendo 
vencido. Escaparam somente o general Mal
donado, o padre biego Martins PORTUGAIS e 
Simon LoPE, que retrocederam de " Moxe" 
deper,idência de Cuzco, onde se renderam. 

Cêrca de 1648, par.te de S. Paulo Antônio 
Raposo TAVARES., toma o Paranapanema, al
cançando o Paraná e Paraguai, escala a cor
dilheira dos Andes, no Perú, donde se encami
nha ao Guaporé, exterminando e arrasando 
os povoados castelhanos de Xerez, S. Inácio, 
S. Cruz de Balanos e N. S. da Fé, passa ao 
Mamo ré, desce pelo Madeira e chega à f orta·· 
leza de Santo Antônio de Curupá no Ama
zonas, em princípios de 1651, com 59 homens, 
afora alguns gentios, em pequenas balsas. 
(Cartas do Padre Antonio Vieira coordenadas 
e anotadas po-r J. Lucio de Azevedo, 1925, 
Tomo I). 

Reza a tradição ter Luís Pedroso de BARROS, 
que, partira em 1660 de S. Paulo, cruzado 
alguns tributários meridionais do Guaporé. 

Segundo D. S. Ferreira PENA e outros 
escritores, o rio Madeira éomeçou a ser visi
tado pelos portuguêses da colônia .do Pará a 
procura de drogas da terra, desde meado do 
século XVII, comércio êste que se desenvol
veu rio -acima até a segunda década do século 
seguinte. 

Não há dúvida que os colonos portuguêses 
~ iniciaram essas explorações no século ref cri

do, mas, já na segunda metade do mesmo, pois, 
conforme consta dos "Anais" de Berredo, 
numa carta do senado da câmara, datada de 
15 de fevereiro de 1661,.. de Belém, dirigida ao 
Padre Antonio Vieira, vê-se entre outras coi
sas o seguinte: "oitava razão he, que nós a 
entrada, que pedimos, he para o do das Ama
zonas, e nelle não entramos a fazella pelos lu
gares, e Aldêas, por onde até a presente d.ata 
se tem feito, e entraremos no rio da Madeira, 
Cabeceiras do rio Negro, Cambebas e outras 

h ' ("A . H" t' . muitas paragensº, que a . na1s is on-
cos", 11, pág. 120). 

(1) Seu nome verdadeiro é João Alvares Mal· 
élonado. No capítulo r eferente ao rio Madre de 
Dios trataremos mais desenvolvidamente da jor
nada. 
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11aurício H ERIARTE, que foi ouvidor e Pro
vedor-Mór, cm 1662, na sua "Descripçam do 
Maranham, Pará, Corupá e rio das Amazonas" 
refere que o contrato dos índios Tupinamba
ranas " he de louça, remos e escravos" que tra
zem entre outros Jogares, do rio das :Madeiras, 
que está da banda do Sul · do rio das Amazo
nas" (Viena d'Austria, 1874). 

" Os individuos que, livres do receio dos To
razes, haviam subido a fazer resgates" trün
xeram a noticia que, acima das cachoeiras, an
davam europeus. Isto foi uma sur·prêsa na 
colônia. pois, ignorava-se a origem do rio. e o 
caminho percorrido por suas águas. (J. Lucio 
de AZEVEDO, " Os J esuitas no Grão Pará'', 
19-01, pág. 222). 

No século XVIII, desvendou-se melhor o 
curso do rio, com a subida de várias expedições, 
sendo algumas científicas, como as demarcado
ras de limites com a América espanhola. 

Quem primeiro aí penetrou foi o capitão 
João de Barros Guerra, em 1715, com a mis
são de exterminar os terríveis selvagens T11.
rás, Torás ou Torazes ou ainda Toratoraris e 
Formigiieiros, segundo o padre Bartolomeu 
Rodrigues, "por serem nultidão." 

Essa nação dominava o curso médio do rio, 
abaixo <las cachoeiras e fazia comércio com os 
coldnos. ~stes abusando, começaram a escra
vizar os índios, prendendo-os para depois ven
dê-los na cidade, com o que se insurgiram aquê
les, expulsando-os do Madeira, em cuja ÍC>z se 
estabeleceram, daí fazendo contínuas incursões 
contra os negociantes no pró~rio rio Ama
zonas. 

O Capitão Guerra expulsou-os da foz e os 
perseguiu até as barreiras (2) que ficam acima 
de Manicoré (1715) cumprindo as ordens re
cebidas, porém, faleceu esmagado por um enor
me cedro que caiu sôbre sua canoa, voltando 
o resto da flotilha ao Pará. 

Seguiu-se a descoberta do rio pelo Sargen
to-mór Francisco de Melo PALHETA, que saiu 

(2) Diz o cônego Francisco Bernardino de 
Souza (Pará e Amazonas, 1874) que Barros Guerra, 
subiu de ordem do Governador do Pará, Christo· 
vão da Costa Freire, o Madeira até o rio Maissi, 
a fim de castigar os índios Torazes (pág. 11 9) , 
notícia confirmada pelos Barão de Mar ajó e Te. 
Amazonas. ("As Regiões Amazón icas 1895, página 
111) e "Dicioná rio - T op. Hist. Descr. da Co
marca do Alto Amazonas" (Recife, 1·852). Mani

coré fica a 5°48'36" de Lat. Sul (Madeira River 
1886). Mapa de J. C. P. de Krafft, e Maisi a 
7°59'45 ") Manicoré a 5'39" e o Rio Mahisi a 7'58" 
de Lat. Sul (Navigation du Rio Madeira (1853), por 
F, de Castelau). 

do Pará a 11 de novembro de 1722, com seis 
embàrcações, pen~trando "no famoso rio da 
~1adeira, a dois d.e fevereiro de 1723". 

Depois de 17 dias de viagem construiram 
uma igreja, sob a invocação de Sta . Cruz de 
Iriúmar, armazens, casas e seis galeotas meno
res, a fim de poderem transpor as cachoeiras, 
esperando nesse local, socorro de Belém, che
gando com êste o Padre João de Sam PAIO. 

Encarregado da administração do arraial ficou 
Lourenço de MELO. 

Prosseguindo a 10 de junho, com 118 pes
soas, 50 armas de fogo e 88 índios, alcançou 
Palheta o rio Jamarí com dez dias de viagem 
e a cachoeira chamada Iaquerites ( 4. •) no dia 
23 de junho, entrando no rio Mamoré a 8 de 
julho, para topar a povoação dos Padres es
panhóis Santa Cruz de Cajuava a 8 de agôsto, 
situada a 14º30' de Latitude Sul, donde voltou 
a 11 do dito mês, passando no logar cujo prin
cipal era Capeju, quatorze dias depois; forne
ceu ferramenta aos índios Cavaripunas, retor
nando ao arraial a 9 de setembro, sem adoecer 
nem morrer um só. 

Em Santa Cruz de Cajuava ou Cajubebas 
foram os expedicionários recebidos no porto 
por duas mil pessoas. Ali havia indios que J?OS
suiam 100 bestas e 3 a 4. 000 cabeças de gado. 

Na volta do rio Mamoré, embocaram no rio 
Itenois, passaram uns dias nas grandes pOV(•a
ções dos Baures e Moxos, subindo êste rio du
rante seis dias, deparando com ~urrais de cria
ção de gado e bestas. 

Cêrca do ano 1733, descobre-se ouro nos tri
butários do Guaporé: Sararé e Galera, pelo 
que dçsenvolveu-se rapidamente o seu povoa
mento, fervilhando de mineradores o arrial de 
S. Francisco Xavier, por volta de maio de 
1850. Criada a capitania de Cuiabá e Mato 
Grosso por Carta Régia de 9 de maio de 1748, 
o seu primeiro governador, D. Antônio Rolim 
ele MouRA, chega a Cuiabá em 1751, donde 
seguiu para Mato Grosso a 3 de novembro, 
fundando, em 1752, no sitio denominado, Pou
so Alegre, à margem direita do Guaporé a 
Villa-Bella da Santissima Trindade, ·() tte ficou 
sendo a ...epital da nova Capitania. 

Devido a isso, o Guaporé e Madeira passa
ra1n a ser mui frequentados, não só por fun
cionários do Governo português, encarregados 
da administração, construção de fortes e de-
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marcação das fronteiras, como de indivíduos 
interessados no comércio e indústria locais. 

O português Manoel F elix de LIMA saiu ( 3) 
do arraial de S. Francisco Xavier em 1742, 
a fim de tentar fortuna com 50 pessoas, em 
duas canoas. Desceu o Sararé construindo 
mais duas canoas na junção com o Guaporé e 
após 10 dias de navegação neste rio, deparou 
o acampamento de Antônio de Almeida 
MoRAIS, que havia partido do dito arraial, seis 
mêses antes. Almeida os aconselhou para não 
descerem, devido aos perigos que iam correr, 
porém Manoel Felix o desatendeu e baixou 
pelo Guaporé, abandonado de 14 dos seus 
companheiros, foi até a redução de S. Miguel, 
passou ao Madeira e Amazonas, chegando ao 
Pará, tendo sido o primeiro que jndicou a co
municação por águas entre Mato Grosso e o 
Pará . (David B. W ARDEM - "História de 
L' f:mpire du Brésil", vol. 11, pág. 138) . 

A 14 de julho de 1749, parte do Pará a 
Comissão de que era cabo-comandante, o Sar
gento-Mór de Infantaria da Capitania das 
1finas de Mato Grosso, Luís Fagundes Ma
chado, averiguador o Mestre-do-Campo José 
Gonçalves de AFONSECA (Fonseca) e Pilôto 

(3) A viagem de Man uel Felix de Lima foi efe
tuada de 1742'-1743, cujo bando contava 50 pessoas, 
com 3 auxiliares: Joaquim Ferreira CHAVES, Vi
cente Pereira de ASSUNÇÃO e Mfmo'!l Freitas 
MACHADO. Tinha um natural do Rio de Janeiro, 
João dos Santos V ARNEQUE e S' pat11istas: 'I'ris· 
tão da Cunha GAGO e seu cunhado João Barbosa 
GATO, Mateus Correia LF.MF, de PRADO e Dio
nísio BI CUDO. ( Basilio de Magalhães - "Espan

são Geográfica do Brasil", 2. ª dução, 1935, pá-
gina 224). 

Desceram o S araré em 2 canoas até o Guaporé 
e nu m pôrto dêstc, chamado Pescaria, construiram 
mais d uas canoas e abasteceram-se de víveres. 
Depois de 10 dias pelo Guaporé chegaram a um 
acampamento, onde estivera a cata de índios o pau
lista António de Almeida MORAIS qi1e o a larmou 

com selvícolas ferozes, et c. (páS?:. 225) . 

F oi então que 14 dos companheiros de Lima o 
abandonaram, regressando às margens do Sararé . 
Lima e o resto de sua gente desceram '> Guaporé 
entrando no Baurés, indo a povoação de S. Migt1el, 
desceram novamente e subiram o ltonomas, indo 
a té S ta. Maria Madalena. Alguns dos seus com· 
panheiros foram até Exaltação, no Mamoré. Tor
nando ao Guaporé, L ima com seu bando, desc<:ram 
o Mamoré e Madeirai chegando a Belém do Pará. 
(pág. 225). ' 

O Governador do J>ará J oão de Abreu CAS· 
'!'ELO BRANCO julgou tão import a nte o feito, que 
mandou L ima a Lisbôa, a fi m de dar pessoalmente ao 
Govêrno Metropolitano conta de sua a udaciosa ex
pedição (pág. 226) . 

Antônio Nunes de SouzA ( 4), por ordem do 
rei de Portugal, sendo governador do Grão
Pará e Maranhão, Francisco Pedro de 1! en
donça GORJ Ão, penetrando o rio Madeira a 26 
de setembro seguinte, cuja foz está a 4º10' 
Lat. Sul alcançando o arraial de S. Francisco 
Xavier, situado a 16° Lat. Sul, em abril ele 
1750. 

Observou mais o piloto Antonio Nunes de 
SoUZA que do dito arraial à cidade do Grão
Pará, em linha reta era 351 léguas e pelos rios 
727 léguas, que se poderiam navegar etn ca
noas, que usaram, em três meses e meio, a 
quatro meses, sem falhas (pág. 271-2) . 

Nessa viagem, entraram no rio cha1nado 
Ferreiro, durante meio dia (pág. 261). 

Seguimos até aqui a derrota feita pelo piloto 
aludido, conforme se encontra na Revista do 
Instituto H istórico, T omo LXIII, sob o título 
"Viagens no Brasil", págs . 256 a 'l:12. 

José Gonçalves da FONSECA, em " navegação 
do rio Madeira'', manuscrito que encontramos 
na Biblioteca Nacional, diz que a 7 de outubro 
estavam na foz do rio Aripuanã, a 11 na do 
rio Manicoré, no dia 14, no lugar em que teve 
arraial o Capitão João de Barros Guerra, em 
1716 a dez de dezembro, na do Giparaná que, 
em ~ortuguês quer dizer " Machado do Mar'' .. 
Chamavam-lhes assim os índios por se encon
trar pele umas conchas (Mariscos) semelhan
tes a ostra, .que serviam para cortar paus miu
dos. No dia 13, passavam a boca do ]AMARI, 
chegando a 18 na primeira cachoeira, ·char:iada 
pelos indígenas AROUIA e pelos P;>rtugues~s, 
S . João, alcançando a quinta no dia 2 de Ja
neiro de 1750. 

Narra Gonçalves da FONSECA que se nave
gou em uma canoeta meio dia no rio A bona,, 
não se penetrando mais por deparar-se uma 
cachoeira que tomava tôda a largura do rio. 

De 1780 a 1790, foi o rio Madeira explorado 
cientificamente pelos engenheiros Ricardo 
Franco de ALMEIDA SERRA, Antônio Pires da 

( 4) O Madeira fo i muito frequentado no períoco 
de 1749 a 1780; encontr ando os viajantes recursos 
em 2 povoações: uma estabelecida no Grato e out:a 
nas proximidades da segunda cachoeira. (Relatón(J 
de 1.0 de outubro de 1864, pág . 127, do Prete. Aôol
fo de Bar ros Cavalcante de Albuquerque Lacerda) . 

"'A extenção das povoações e a mudança de 
capital de Mato Grosso da margem esquerda do 
Uaporé para Cuiabá, der am em resultado o enfra· 
que.cimento das com i.tnicações com esta província . 
S em o menor auxílio em t ão dilatado e trabalhos :> 
caminho, contrariada fortemente pelos índios, a na· 
vegação rar amente efetuou-se depois dessa época . 
(Relatório, cit . , p . 127) • 
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Silva PONTES, Francisco José de Lacerda e 
ALMEIDA, J oaquim J osé FERREIRA, membros <la 
terceira partida, encarregados, entre outros, 
de organizarem a carta da província para ser
vir de base ao tratado definitivo de limites 
entre o Brasil e as possessões espanholas. 

E ssa expedição subiu o rio em setembro de 
1781, passando a foz do Abufia a 18 de no
vembro, indo a té o Guaporé, aportando a Vila 
Bela da Santíssima Trindade, em fevereiro do 
ano seguinte, sem nada adiantar sôbre o rio 
Abufia. 

l:IAENKE conheceu todos os afluentes supe
riores do Beni, indo em 1794, até "Reyes", 
ficando ainda longe da fronteira brasileira. 

O número de exploradores avolumou-se, po
rém, no XIX século, principalmente, nos for
madores do Madeira. 

Na primeira metade desta centúria, só os 
missionários religiosos procuraram c.-~nhecer a 
região, salientando-se entre êles os padres 
Fn.GUEIRA e REVELO. 

É certo que o general MILLER desceu de 
Cuzco, em 1835, mas ficou pelas florestas do 
Paucartambo. ( G. E. CHURCH, " N orther 
Bolívia and Presidente Pando S. N ew Map" , 
p. 146). 

RAIMONDI afirma que D. Agustin Palacios, 
governador de MojQs e Dr. Ramon Eustaquio 
Duran, pároco de Exaltación, exploraram as 
.::achoeiras, em 1846 (" El Perú'', Tomo III, 
pág. 227), indo até Tamanduá (5) no Ma
deira segundo o ministro peruano Juan Fran
cisco VEI.ARDE ( Conferência cit., pág. 8), po
rém, o engenheiro J ulio PINKAS assegura que 
Palacios desceu, apenas, até a confluencia do 
Mamoré com o Beni (Conferência de 1885, 
cit.) . 

De 1851 a 1852, perlustrou a região do 1v!a
dre de Dios, Guaporé, Mamoré, Beni, reconhe
cendo em seguida a zona das cachoeiras, sain
do no Amazonas, o tenente americano M. 
GrnBoN, que levantou o primeiro mapa do rio 
Madeira . 

O engenheiro brasileiro João Martins da 
Silva COUTINHO, incumbido pelo govêrno ama
zonense de estudar a navegação e colonização 
do Madeira, subiu êste rio no vapor de guerra 
" P irajá'', em julho de 1861, voltando do lugar 
Baêtas ( Relat . do Ministro da Agricultura de 
1862, Anexo G.) - - Em 1.864, o dito engenhei-

(5) P raia que fica abaixo da cachoeira Santo
Ant ônio. 

• 

ro voltou ao rio aludido indo até Guajará-Mi
rim ( Relat. do citado Ministério de 1865, Ane
xo G. ). 

Na década seguinte surge o coronel George 
Earl Ca uRcH que, como concessionário da Es
trada de Ferro do Madeira-Mamoré, explorou 
grande parte do Madre de Dios, Beni e ~Ja
moré, publicando em 1876, excelente trabalho 
a respeito . 

O Decreto n. º 4. 509 de 20 de abril de 1870, 
do Govêrno Imperial, concedia ao dito Church 
privilégio exclusivo pelo tempo de 50 anos para 
construção de uma estrada de ferro que evitas
se as quedas ou cachoeiras dos rios Madeira e 
:Niamoré partindo das proximidades das ca
choeiras de Santo Antonio. (Relat. do Minis
tro, cit., de 1870, Apenso Y, págs. 1-7). 

A primeira exploração para a dita estrada 
foi feita pelos engenheiros Kellers (6) que 
apresentaram um ligeiro esbôço de Santo An
tônio a Guajará-Mirim, o qual serviu de base 
para o contrato, organizando, então, Church a 
" Madeira e Mamoré Rail-Way Co. ", que 
ajustou a construção da dita estrada com a 
firma " Public Works Construction" . (Carlos 
Alberto MoRSING, engenheiro-chefe da Comis
são de E studos da E.F. Madeira e Mamoré; 
R elatório de 1883, pág. 2) . 

A emprêsa "Public Works'' iniciou seus 
trabalhos em agôsto de 1872, mas, reconhecen
do {f tte a extensão da estrada era maior de que 
se supunha, além de outros motivos, tratou de 
rescindir o contrato; e em janeiro de 1874, 
retirou-se de Santo-Antônio, depois de 10 me
ses de estadia, o resto do pessoal, que foi cruel
mente dizimado. por terríveis enfermidades. 
( Relat . cit., pág. 2). 

Reconhecendo Church ser insuficiente o ca
pital de 600 mil libras para a construção, re
quereu ao Govêrno garantia de juros, que lhe 
foi concedida por Decreto n.0 6.747, de 24 de 
novembro de 1877, a 7%, durante 30 anos, sôbre 
o máximo de 400 mil libras, não devendo a 
garantia se tornar efetiva (p . 2), senão depois 
do emprego das 600 mil libras, então, em de
pósito na Inglaterra (pág. 3). 

Obtida esta garantia, a M.M. Rail-Way Co. , 
firmou novo contrato com P. & T. Collins, em
preiteiro americano, a 25 de outubro de 1877, 

( 6) José e Francisco Keller passar am Borba a 
5 de junho de 1867, (pág. 5), chegando a 18, ao 
estabelecimento de Ignacio Araus, Qnde os espera
vam os mercadores bolivianos; a 5 de j ulho ao 
Crato, agora uma fazenda de gado, estando aí na 
ocasião . o destacamento militar de Santo-Antônio por 
causa das febres, e a êste pôrto a 16 (Geor ge E arl 
CHURCH; Rel. cit. , pág . 9) . 
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os quais iniciara1n os trabalhos, em Santo An
tônio, em fevereiro de 1878, e por causa de 
dificuldades financeiras causadas pelo pleito, 
em Londres, movidos contra a companhia, pri
vando-a de cumprir os seus compromissos para 
com a emprêsa Collins, esta depois de uma luta 
heróica, com falta de recursos e temíveis en
fermidades, retirou-se de Santo Antônio, tendo 
lá permanecido o pessoal da emprêsa cêrca de 
15 meses. (Relat. cit., pág. 3) . 

O material f icou abandonado em Santo An
tônio e, quando a comissão Morsing lá chegou 
em março de 1883, o encontrou exposto ao tem
po e em péssimo estado (p. 3). 

A Comissão brasileira chegou a Santo An
t ônio em 19 de março de 1883 e retirou-se di
zimada por moléstias a 19 de agôsto. Tornou 
a pro.sseguir nos trabalhos em setembro, reti
r ando-se de Santo Antônio para Manaus, a 19 
<le janeiro, com uma demora no rio Madeira 
de dez meses (Relatório cit., pág. 14). 

Verificou-se que a extensão da linha férrea 
a partir de Santo Antonio seria de 356k. 305rn. 
e como P ôrto Velho dista dali 6k., a extensão 
dêste ponto a Guajará Mirim seria de 362k. 
740m., sendo provável reduzí-la nos estudos fi
nais a 340 quilômetros (7). (Relat. cit., pá
gina 6). 

Frustaram-se, assim, as tentativas do Govêr
no imperial, para construção dessa estrada, até 
<fUe, já na República, o Decreto n.º 365, de 30 
de maio de 1891, concedia especiais vantagens 
para o uso e gôzo de uma estrada de ferro en
tre a vila de H umaitá, a m. esq. do Madeira e 
a confluência dos rios Guaporé e Mamoré, no 
Estado de Mato Grosso. (Luiz Rodolfo Ca
vakanti de ALBUQUERQUE - "A Amazonia 
em 1893", pág. 199) . 

Não tendo dado cumprimento às obrigações 
iniciais do seu contrato o govêrno declarou ca.: 
<luco o ajuste feito com a " Companhia E stra
da de Ferro do Madeira ao Guaporé", pelo De
creto n.0 1. 720, de 30 de maio de 1894, ruindo, 
dessarte, mais um projeto da arrojada emprêsa. 
(Obr. cit .. p. 199) . 

Só em 1907 era dado início a construção que 
levaria à cabo essa desejada estrada. Estava
se em junho daquele ano, e, em 1912, via-se a 
sua conclusão. ("Brasil Railway" - " Sanea-

(7) Construi ram·se afinal, 366 quilômetros de 
via-férrea, entre Pôrto-Velho e Guajará-Mirim. 
(Avelino Ignacio de OLIVEIRA - Relatótio apre
sentado ao Ministro da Agricultura sôbre o vale 
<lo Amazonas, em 1924, pág. 80) - A sua con<>· 
trução custou ao govêrno brasileiro a quantia <le 
Rs . 59. 151. 787$779, e milhares de vidas preciosas 
<:eifadas pelo impalttdismo. (Relat. cit.) . 

mento da Bacia do Rio Madeira" , Rio de Ja
neiro (1913), pág. 13). 

Santo Antônio dista 1.034 k. da embocadura 
do Madeira (p. 27), com uma população de 
2. 000 habitantes que, na época da descida dos 
batelões com borracha, sobe a 3. 000 pessoas 
(p. 27). 

A Estrada de ferro Madeira-Marnoré esta
beleceu sua base de operações em Pôrto Velho 
e Candelária, distante, respectivamente, 7 e S k. 
de Santo Antônio (p. 37). A população atual 
de Porto-Velho é de 800 habitantes (p. 38). 

Em 1883, também era concedida ao coronel 
Church, por parte da Bolívia, a navegação a 
vapor no Madre de Dios e um ramal da estrada 
de ferro em continuação a Madeira-Mamoré 
até a cachoeira da Boa Esperança. (Júli~ 
PINKAS, "Relat. sôbre os Estudos da "E. F. 
do Madeira e Mamoré" ( 1885), pág. 88). 

O padre Armentia, em 1884, subiu o Mamoré 
• 1 

organizando uma planta da região e mostrou 
que o Beni podia ser navegavel por vapores 
em 1. 500 k. do seu curso até Huachi e daí até 
Irupuna, a 160 k. de La Paz, por lanchas e 
balsas. (J. PrNKAs, cit.). 

O brasileiro A. R. Pereira Labre, que, desde 
1871, andava no rio Purus e explorou o aflu
ente dêste, de nome Ituxy, no intuito de rea
lizar o estudo da estrada de Labrea ao Beni, 
dirigiu-se em maio de 1887 ao Madeira e aí 
navegando em canoa, transpôs as cachoeiras, 
gastando 34 dias até a foz do Beni, conforme 
êle próprio esclarece na conferência proferida 
na Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, 
em 1888. 

Encontrou nas cachoeiras de Periquito, Pa
redão e Ribeirão, hieroglif os diversos, bem 
como no rio Abufia; e figuras de sol, lua, etc., 
no Beni, parecendo, acrescenta êle, trabalho 
dos Incas . 

A 16 de julho saía de Vila Bela, passando 
a cachoeira Esperança a 17, a boca do Orton a 
22, já a oitenta k. da foz do Beni. De Orton 
foi ao Madre de Dios, cuja foz se acha a 106k., 
da do Beni, chegando a 31 a Ribeira-Alta, e a 
9 de agôsto a Maravilha, percorrendd até aí 
260 k. Pernoitou em casa de Fideles Uchoa a 
11, no M. de Dios, donde voltou ao Orton no 
dia 14, transpôs o Caramanu (Abufia) a 24, 
passou algumas aldeias indígenas acompanhado 
de "Pacaguaras" e "Guarajos" alcanç~n.do o 
rio Acre, a que os Canararanas deno'hlinam 
" M uchanguy" , ao meio dia de 30, no pôrto 
do seringueiro 11anoel J oa.quim, donde se 
transportou ao lugar "Flor . de Ouro", de 
Geraldo Correia Lima, nas imediações da 
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boca do "Riosinho", já alcançado, na épôca, 
por vapores das praças do Pará e Manaus (8). 

Calculou a distância entre o Acre e o M. de 
Dios em 150 k.: da boca do riozinho Irany à 
Porto Amparo, atravessando os · rios Ca:ramánu 
(Âbuí'ía) · e Taaamánu (Ort~n), respectiva
mente, nos portos Guarayos e Capa (9). 

No dia 2 de setembro, os seus compánheiros 
voltaram ao Madre de Dios, em oito dias de 
" ' viagem. 

Diz Euclides da CUNHA que o engenheiro 
Alexandre Haag também explorou por terra 
entre Labrea e Florida, no Beni. (Relatório 
da C0m. Mx. Brasil - Peruana - 1904-1905). 

POVOAMENTO - Antes das tentativas 
do povoamento do Madeira pelos Portuguêses, 
no Século XVIII, o famoso rio era habitado 
por várias · tribus indígenas . como os CQ;ianes, 
A1iamares, Cusares, Guarinumes, Abaca%is e 
Oragunagiies, segundo o Conde PAGAN, e dos 
C hirigwtnas e M o.ros, conforme o Padre 1v.fa
npeJ RODRIGUEZ, tendo no século XVI sofrido 
a invasão dos Tupinambás que, não podendo 
suportar o. tratamento ders Portugueses, nas 
costas meridionais do Brasil, as abandonaram, 
depois de 1572, marchando para o Ocidente, 
alojando-se parte na ribeira do Madeira, cuja 
barra inferior e ilha que· aí se forma conser
vam o nome de Tieplnanibaranas, prosseguindo 
outra no seu êxodo formidável de mais de mil 
léguas, até as cordilheiras andinas, no Perú. 

Da própria boca dos Tupinambás, na ilha 
referida, foi que Crístobal d' Acufia e Pedró 
Teixeira, antes do meado do século XVII e 
La Condamine, no século seguinte, ouviram a 
altiva narração desse· episódio portentoso. 

Os J esuitas resolveram penetrar no Madeira 
nos últimos decênios do século XVII, f uqdan
do uma missão na parte inferior do rio Pareci, 
porém, pouco tempo· alí ficaram devido as res
trições impostas aos índios, que se achavam ha
bituados a maior liberdade de comércio e de 
consciência, alegando que os nativos eram muito 
brutos, não valendo a pena catequizá-los. 

(8) Flor de Ouro fica pouco acima da. foz do 
rio conhecido como "Riosinho do Rôla", a montante 
da cidade de Rio Branco, antiga Emprêsa, seringal 
fundado, em 1882, por Neutel Maia. 

(9) De Flor do Ouro a Boca do Acre são 360 k., 
tendo andado Labre da boca do Acre à do Purús 
2.000 k.; desta confluência a do Madeira 500 k.; 

daí a confluência do Beni e Mamoré 1.400 k., desta 
à do Madre de Dios 104 k.; daí ao pôrto Mata· 

vilha 260 k. ; de Maravilha (M. de Dios), por terra 
a Flor de Ouro (Acre) 278 k.; ou um total para 
a excursão de 4. 902 k. 

É no século seguinte que se m1c1a verdadei
ramente o povoamento do grande .rio, a não 
ser na sua parte superior, pois, o seu formador 
denominado Mamoré desde o século XVI era 
conhecido dos colonos espanhois, tendó em 
1649, qtíandó por aí passou An'fônio Raposo 
Tavares, destruido várias al4eias indígenas, 
onde se viam missionários católicos, aldeias 
que mais tarde se reergueram, tanto que, ao 
penetrarem nesse rio, os homens da expedição 
Melo Palheta, êm 1723, as encontraram mais 
numerosas e florescentes. 

Até 1713, segundo Virgílio Correia FILHO, 

os Castelhanos ignoravam o verdadeiro desti
no do Beni, não 'havendo documento ou tradi
ção por onde conste que fôsse navegado por 
Espanhóis ou Portuguêses, e mesmo os que, 
anteriormente, haviam ido a negociar gentio, 
não entraram por esse rio a diligência alguma. 

Em 1719, descobria-se ouro no distrito de 
Cuiabá, mas, só em 1733, se o encontrara nos 
rios Galéra e Sararé, afluentes do Guaporé, 
iniciando-se ràpidamente o povoamento da re
gião. 

O que é certo é que antes de 1723, os Por
tuguêses conheciam-lhe o baixo, e os Caste
lhanos os tribµtários ocidentais, compreendidos 
no setor confinado pelo Beni e Guaporé. 

Os Jesuítas se colocaram na foz do Maturá, 
donde se trasladaram para Cmiumá e daí para 
Abaca.-ris.. populosa aldeia, que recebeu também 
as relíquias dos Torazes submetidos pelo Ca
pitão João de. Barros GúERRA, em 1716, e foi a 
terceira situacão da atual cidade de Itacoatiára. 
para onde ~e ,passaram em 1757, ou 1768 (10). 

(1 O) O Padre Serafim LEITE diz que "Desde 
1669 sulcavam as águas do Madeira os Jesuítas, que 
fundaram a primeira Aldeia do.r T11.pinambamnas, e, 

em 1672, um dos fundadores . dela, o pe. Manuel . 
Pires, voltando ao Pará, do Solimões, com o Pe • 
Gorzoni, preparavam-se para subir de novo o Ama
zonas e entrar no rio Madeira. (História da Com· 

pan11ia de Jesus no Brasil" (1943) - vol. III, pá
gina 391), 

"Depois em 1683, o Superior da Missão Jódoco 
Peres subiu por êle. Ao cabo de 9 dias chegou a 
Jrn.ris, . para ver a possibilidade de estabelecer Resi
dênda entre êstes índios.'' (pág. 391) . 

"Entretanto, verificou o Missionário que os fnd:os 
do Madeira recebiam ferramentas dos estrangeiros 
(Holandeses), por meio do Rio Negro, (pág. 392). 
Pelo Natal de 1688 partiram os Padres José Bar· 
reiros e João Angelo Bonomi, fundando· se logo casa 

e igrej a na Aldeia dos Irurís. I~ aperfeiçoou-se tant~ 
a Residência, de sobrado e lojas, que os brancos, 
que por aí iam ao cravo afamado daquele Rio. se 
maravilhavam. Além da Aldeia dos Irwris e algumas 
aldeias havia mais 4 g'randes: ParaParix anas, Ari· 

puanãs, Onicorés e a dos Tororises. Depois de quase 
um ano, os Padres adoeceram e baixaram. O Padre 
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O Cónego André Fernandes diz que Canumá 
foi fundada pelo índio Mathias, mestre ferreiro 
e capitão de ligeiros, logo depois do congraça
mento dos ?vfundurucús, entre 1722 a 1725. 

Em Abacaxis continuou Manoel Ferreira de 
Faria, com indígenas trazidos do J apurá. 

Na viagem de Francisco de Melo Palheta, 
iniciada no Pará em 1722, mas só entrando no 
:tvfadefra a 2 de fevereiro de 1723, após 17 dias 
de viagem, neste rio, no lugar de uma tapera 
de gentios· lttmas, mandou o cabo qu<:: se cons
truisse uma igreja sob a invocação de Stc. 
Cr1tz de Iri1,(,mar, :lrmazém, corpo da guarda e 
mais casas nece~sárias, seis galeotas menores 
para a subida das cachoeiras, demorando-se aí 
até dez de junho e deixando como encarregado 
do govêrno do arraial, Lourenço de Melo. 

Este arraial ficava acima do rio Marmelos 
ou Araxiá, numa terra firme situada à margem 
esquerda do Madeira, a juzante de Baetas. 

O arraial do Capitão João de Barros Guerra 
que, etn 1716, subira o rio para destruir os 
gentios Torazes, demorava nas ribanceiras que 
ficam a montante do rio Manicoré; ao lado 
das ilhas Capaná e das Onças ; porém, segundo 
o Cônego Francisco Bernardino de Sousa, o 
Capitão Guerra foi na sua jornada até o rio 
Maisay. (" Pará e Amazonas", 2 ... parte, pá
gina 119), próximo ao Gi-Paraná. 

Melo Palheta, a 7 de agôsto, alcançava a po
voação de Santa Cruz da Cajuiava onde havia 
padres c0m um colégio, sendo recebido no po.r
to por 2 mil pessoas . Desceu o Mamoré, entrou 
no Itenes, onde encontrou grandes povoações 
dos Baures e 1-Ioxos, voltando ao arraial a 9 
de setembro do mesmo ano. 

Vejamos, pois, o que se conseguiu fazer 
nesse particulai:_ no XVIII século. 

Bonomi voltou à m1ssao em 1691, continuando as 
construções e aumentando a catequese. Na sua 
ausência, ali foram os brancos e cativaram grande 
número de índios. (pág. 392). D iz-se que o r!o 

.. Jruris é o atual Mautará (Silva Araujo, Dicionário, 
166; Bernardo da Costa e Silv~ Viagens ao Se1·t(io 
do Amazonas (1 891) , p. 49 (::iernfim LEITE, cit. 
e pág., nota 3). 

Os J esuitas desgost osos e também por falta de 
missionários se escusaram da Missão, dando mais 
desenvolvimento à d os Tupúiambaranas. já formada, 
e a dos Abaca:~is, estabelecida cinco anos depois, 
substituindo pràticamente a Aldeia dos Iruriscs. 
(pág. 393). 

Abacaxis foi fu ndada em 1696 pelo Padre João d:l 
Silva (S. LEITE, cit., pág. 387); acrescentando 
que os primeiros P adres, que se ocuparam d 0s 

1'11J>inambaranas, foram Manuel de Sou za e Manuel 
Piles em 1660. (pág. 384). 

TROCAN·O - Não se sabe ao certo a data 
de sua fundação. Para uns, já existia em 
1720 (Ouvidor João Antonio da Cruz Diniz 
PINHEIRO, "Relatório de 1751"; Barão de 
GuAJARÁ - "Catechese de Indios no Pará' ' ; 
Cônego Ur.YSSES PENNAFORT - "Aru-Itá" 
(Annuario ele Belém, 16l6-1916), pág. 152; 
João Lucio de AZEVEDO, " Os J esuitas no Grão
Pará" (Apendice) ; para alguns teve seu pri
meiro estabelecimento em 1722, na viagem de 
Francisco de Melo Palheta (Jo.sé GONÇALVES 
DA FoNsEcA - "Navegação do Rio Madeira 
principiada em 25 de setem'bro de 1749"); ou 
antes de 1728 (D. S. FERREIRA PEN'.A - "Com
municações antigas entre Matto Grosso e 
Pará" "Revista Amazónica", Tomo I, 
Ano l, Pará, 1883, pág. 8) ; em 1725 (Padre 
] osé de MORAIS, " História da Companhia de 
] esús na extinta Pr'ovíilCia de Maranhão e 
Pará, p. 518) ; afirm~ndo outros que a aldeia 
foi fundada em' 1728, pelô Padre Frei João 
Sampaio, donde foi ête· até às missões jesuítas 
do Peru (Inácio Ac10L1, "Geographia Pa· 
raense", 1833; V. CORREIA F 'ILHO, "As Raias 
de Mato (irosso"; Barão de Marajó, "As Re
giões Amazonicas", 1890; Cap. Te. Araujo e 
Amazonas, "Dicionário Topogr. Hist., Des
crit. do Alto Amazônas.,,, 1874; Bernardo da 
CosTA SIL'vA, "Viagens ao Sertão do Amazo
nas'~, 1891; João Vasques Manoel BRAUN, 
"Roteiro Cordgráfico do Estadd do Grão-Pa
rá"; Francisco de Sous.A COUTINHO, "Notí
cias Antigas e· Inéditas") ; e ainda em li37 
( Cônego Frantisco BERNARbIN<> DE SousA, 
" Pará· e Amazorias", 1874, pág. 120). 

A maioria inclinou-se pelo ano de 1728, pa
recendo, assim, não haver ' díivida a respeito do 
assunto. 

No entretanto, damos mais valor à informa
ção constante do Relatório de ] osé Gonçalves 
da Fonseca, aliás, geógrafo que subiu o rio 
com o Sargento-Mór Luís Fagundes Machado, 
em 1749, e afirma que a aldeia de Trocano, sob 
a invocação de Santd Ant.ôriio, foi fundada en
tre o rio ] amary e a primeira cachoeira, pelo 
:tviissionário R. Joan dé S. Payo, na viagem 
de Francisco de Melo Palheta, em 1722. 

Além disto, vemos um dos maiores conhe
cedores da história atri:~zônica, D. S. Ferreira 
PENNA, discordando da maioria, asseverar qtte 
a fundação foi antes de 1728,· o .que não era 
impossível porque o referido missionário en
controu-se com a expedição de Francisco 
Mello Palheta, no arraial feito por êste, no 

• 
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lugar de uma tapera do gentio Jwmas~ onde se 
construiu uma igreja sob a invocação de Sta. 
Cruz de Iriumar "(Relatório do cit. Gonçalves 
da Fonseca) , e ·segundo outros escritores, já 
missionava antes dessa época na dita ribeira. 

A hipótese de fá' existir em 1720, basea-se, 
apenas, no Relatório .do Ouvidor.: Diniz Pinhei
r o referente ao ano de 1751, onde o dito ma
g istrado alude que;· neste ano, "havia 63 al
deias indígenas no Pará e Amazonas, as mes
mas 63. que existiam . e~ 1720". ( 11) . 

Gonçalves da Fonseca visitou a região em 
1749, organizando um mapa do rio,, parecendo 
assim, que a sua a firmação tem mais autori
dade do que a de pessoas que aludem ao fato 
somente por informações alheias e escreveram 
cerca de um século ou mais após o acontecido. · 

O asserto de Diniz Pinheiro, completado 
pelo do Barão de Guarajá, que lá não foi, mas 
que escreve dois anos após a viagem de Gon
çalves da F onseca, vem dar mais fôrça à data 
de 1722, da qual muito se aproxima. 

J\ data de 1737, a que alude o Cônego Fran
cisco Bernardino de Souza, deve ref erir~se ao 
ano de_ uma de suas trasladações. 

Aliás a data da primeira fundação não foi 
no correr do ano 1722, e sim no de 1723, uma 
vez que a expedição de Francisco de ?<.{elo 
Palheta, só penetrou n.o rio Madeira, a 2 de 
fevereiro de 1723, demorando-se numa tapera 
<los Jumas, onde fundou um arraial já citado 
e ficou de 18 de fevereiro aludido, a 9 de· 
junho do dito ano ; só partindo da foz do Ja
mari a 22, devendo ter se dado a fundação em 
setembro deste ano, desde que, segundo Gon
çalves da Fonseca, a redução de índios foi feita 
na baixada da expedição de Mato Grosso (Na
vegação cit.). ( 12) . 

(11) Pelo Ma.pa da Vice-Província da Compa
n hia de J esus, do Mai·anhão etu 1753, havia no 
r io Madeira, as aldeias de Abacaxis, no ângulo entre 
o canal ou r io Abacaxis e o Madeira; e T roca no, 
a 40 de Lat. S.. aproximadamente . (J. L úcio de 
A;:evedo, "Os Jesuítas no Grão-Pará" (1901) , 
Apêndice) . 

(12) O Padre J oão Sampaio, o maior apóstolo 
do Rio Madeira, entrou neste r io em 1712, ina ugu
rando sua carreira missioná r ia na aldeia áe Canumã 
onde erigiu casas e igreja . A 4 de junho de 1723, 
juntamente com um socorro de mant imentos (pâ
gina 400, e nota 3) enviados do Pará, chegou o P a
dre Sampaio ao Arraial de F ran C'isco de Mello Pa
lheta. Não t ardou o dito Padre a subir de novo o 
Madeira e a seguir mais avante, e, desta vez para 
fundar a AldiAa de Sa1ito Antônio das Cachoeiras 
" entre o r io J amari e a primeira ·~achoeira do M a-

Vemos também o historiador da Companhia 
de Jesus, Padre José MORAES, em trabalho da
tado de 1759, puolicado em 1860, por Cândido 
Mendes de ALMEIDA, afirmar ter sido tal al· 
deia fundada pelo Padre João SAMPAI<>i, no ano 
de 1725. Talvez, essas contradições prove
nham das sucessivas mudanças a que sub-
meteram o povoado. 

Diz Correa P ilho que a aldeia foi consti
tuida, primeiramente nas proximidades da ca· 
choeira Santo Antônio, deslocando-se depois 
para a barra do Jamari, indo pouco depois 
para a do Gy Paraná, e do Barte, mais tarde. 
onde recebeu o nome oficial de Borba, por fim. 
a 4º23' de latitude sul e onde a crismaram de 
Araretama (" As Raias de Matto Grosso", 
vol . 1, p . 28) . 

José Gonçalves da Fonseca e Antônio Nunes 
de Souza, piloto da mesma expedição, a colo
cam entre a boca do Jamari e a primeira ca
choeira, à margem esquerda do rio Madeira, 
num igarapé (Piloto A. Nunes), ainda ali en
contrando "bastante limões, laranjas", etc.; e 
o astrónomo ·Almeida Serra encontrou a ta
pera respectiva na volta do Madeira, lado 
oriental, acima da ilha das Guaribas e do rio 
Jamari (Diário, 1790) ; assinalando-a Castel· 
nau pouco acima da extremidade superior da 
ilha das Guar ibas (cerca de 8º38' de latitude 
Sul). 

O Barão de Marajó ("As Regiões Amazô
nicas", 1890), narra que o primeiro assento de 
Borba ou Araretama, teve origem numa missão 
criada em março _de 1728, pelo dito jesuíta 
" perto da boca do lago Aponião, abaixo da 
cachoeira de Santo Antônio". Daí foi mudada 
para a foz do J ama ri ou proximidades, em se
guida para Baeta, onde teve o nome de Tro
cano, dando alguns ainda a esse lugar o nome 
de Borba-a-Velha, donde trasladou-se para a 
boca do Araretama, de quem tomou o nome 

<leira" . (P ad re Serafim 
Companhia de J esus no 
pág . 401). 

LEITE, " História ".!<-, 
Brasil", (1943) , vol. III, 

E m nota 3 a esta página, o autor r essalva: "Foi 
em 1723 como se viu' ' . 

Os Superiores do P ará achavam esta aldeia dema
siado longe e exposta a ataques dos índios selva
gen~ r etirando dela o padre Sampaio. 

Mas do rio Madeira pediam o seu missionário e 
r ecorreram a Roma. O Geral em 1727 achou me
lhor que êle voltasse. E de fato já o encontramos 
de novo, em 1730, na dita Aldeia, com o P adre 
Manoel F ernandes. (pág. 401) . A 30 de setembro 
de 1727 enviou Sampaio uma relação da sua ida a 
Cachoeiras, e do que passou em fundar e estabelerer 
ali a missão . (Nota 4 a pág. 401) . 
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que, depois de 1753, foi mudado para Borba 
na ocasião em que a aldeia foi elevada a vila, 
contando 650 f6gos. 

O Cap. tenente Amazonas, também afirma 
que Aponião foi o primeiro estabelecimento 
dessa aldeia, trasladando-se dai para a foz ou 
proximidades do J amari, depois para Camuan, 
no Giparaná ou Machado, Baetas, onde teve o 
nome de Trocano, indo definitivamente para a 
boca do Araretama. (Dicionário cit.). 

Acrescenta Marajó que a ribeira de Aponião 
fica entre o rio Ipanema e a ilha de Tucunaré, 
acima da foz do Giparaná (p. 127) ; e o Cô
nego André Fernandes confirma, adiantando 
que demora seis leguas acima da foz do riacho 
M aisi e seis léguas abaixo da ilha de Tucunaré 
(p. 428). 

Verifica-se das inf armações deste último, 
que a foz do J amari ou ilha de Guaribas fica 
distante do riacho· Aponião vinte léguas (" No
tícias da Capitania do Rio Negro'·~). 

Dessarte, conclui-se que o Barão de Maraj6 
e o Cap. tenente Amazonas enganaram-se nes
se ponto, referindo-se os demais autores ao 
local próximo à primeira cachoeira, inclusive 
o Padre José de Moraes ·citado. Quem sabe 
se a mudança não se efetuou em 1728, e daí 
afirmarem ter sido a missão fundada neste 
local. 

O seu segundo asse~to, conforme a maioria 
dos historiadores, foi na barra do J ama ri, mas 
José Gonçalves da Fonseca alude que no dia 
12 de dezembro de 1749 passou "no lugar em 
que esteve situada a Aldeia de Santo Anto
nio ( 13), hoje Trocano", transpondo no dia 
13 seguinte a boca do ] amari ( 9º20'). Manus
crito aludido) . 

Comparando-se as diversas narrações a res
peito, conclui-se que a aldeia não esteve situa- -
da na boca do Jamari, e sim na foz do Aponião. 

Como é sabido, Gonçalves da Fonseca per
correu o Madeira até além das cachoeiras, le
vantando um mapa do mesmo, nele viajando 
de 1749 a 1750, e localizou a segunda tapera 
da missão de Santo Antônio, num riacho de
nominado Aponião, ribeiro esse que demorava 
entre os rios Maisi e ilha de Tucanaré, justa
mente o local estabelecido por Maraj6 e a 
jusante da barra do J amari. 

A indicação de ter sido na foz do Jamari, 
vem sem dúvida, de ter estado nas suas proxi
midades, a montante e a jusante, e ser êste rio 

(13) Há indícios de se assentar a Aldeia, desta 
vez (1730), em lugar, perto, mas diferente do prí· 
meiro (Serafim LEITE, cit~ pág. 401). 

mais conhecido dos negociantes e moradores 
do Pará, que iam até lá colher cacau (Gonçal
ves da Fonseca, cit. ) , tanto que a missão era 
conhecida com o nome de "aldeia das cachoei
ras ou mais geralmente do ' Jam<1:ri" (Cônego 
Francisco Bernardino de Souza. (Pará e Ama
zonas) ; Padre ] osé de Moraes. (História da 
Companhia de Jesús na extinta Província do 
Maranhão e Pará). ( 14). 

Em seguida transferiram-na para a barra do 
Gi-Paraná ou Machado, no lugar Camuan. 

. . 

Teve seu quarto, assento na localidade cha
mada Baêta ou Baêtas, onde lhe denominaram 
de Trocano, (15) lugar que ainda hoje alguns 
chamam de Borba-Velha. -(Marajó, cit.). 

O Cap. Tenente Amazonas esclarece que da 
terceira situação, na boca do Giparaná, a atual 
vila de Borba foi trasladada para Para
xiáu (16) (pág. 130), confirmando essa asser
tiva ao registrar o tênno Paraxiáu, quando 
diz : "antiga situação da atual freguesia de 
Araretama'' (pág. 218) ; donde se infere que 
esse lugar corresponde a quarta situação no 
ângulo superior da foz do rio Baêta, e não 
Barte, como alude Corrêa Filho citado. 

Finalmente, na foz do Araretama da qual 
tomou o nome, fixou-se definitivamente a al
deia, que em 1755, foi elevada a categoria de 
vila com a denrn.ninação de Borba. Artur REIS. 
diz que a Carta Régia, criando a vila de Borba, 
é datada de 3 de março de 1755 quando uma 
outra da mesma data estabeleceu a Capitania 
de S. José do Rio Negro (pág. 107, nota 2). 

Mendonça Furtado, chefe das Demarcações, 
foi ao Macieira, em 1756, e nó dia 1.0 de ja-

(14) Chamava-se aldeia das Cachoeiras ou Ja
mari por se achar próximo às primeiras cachoeiras 
na bõca do rio chamado Jamari, mudando·se para 
Trocano, por causa dos indios bravos que a hosti'.i · 
zaram, no ano de 1742. (Pe. José de Moraes, "His
tória da Companhia de Jesus na extinta província 
do Maranhão e Pará, (escrita em 1759 e publicada 
J.•Or Cândido Mendes de Almeida, em 1860); página 
518). 

(15) A Aldeia de Santo António das Cachoeiras 
permaneceu no Catálogo até 1740. Ü ' seguinte C)\IC 
é de 1744, traz já, e pela primeira vez a Ald11ia 
de Trocano que a substituiu (Pe. Serafim LEITE, 
cit. pág. 402). 

A Aldeia de 'l'rocano, c1ue era então a mais alta 
povoação do Rio Madeira, teve apenas 14 ou 15 
anos de vida jesuítica. (História cit., pág. 403). 

(16) Paraxião ou Piucam (José Monteiro de 
Noronha, - R oteiro da Viagem da cidade do Pará 
até as últimas Colônias do Sertão da Província 
(1768) (Manuscrito), n. 0 76). 

• 
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nefro (17) instalpu a prune1ra vila- amazonen
se, na aldeia de .T.rocano, que p.a;ssou a cha
mar-se Borba a N<tJJa (pág. 100), e t.Qrnando 
a Borba, em 175~, aq4bqu 9-e estabelecê-la .(pá
gina 104), instala(,ldo a Capitania de S. José 
do Rio Negro, no 'me~n;i,o ,ano (A. Reis, cit., 
pág. 108). 

Nela esteve 
Demarcações 
cit.). 

.em 1781, a terceira 1Par~id.a das 
(Te. Amaz.opa.s, "l)Ícipnário" 

Era diretor e comandante de ·Borba, em 
1774, o sargento-mór José · Herir~q~e eia Costa 
e Almeida. (Carta . do Ouvidor e ..Intendente 
Geral Fr. X . . Ribeiro SA MP.AIO .ao Governador 
do Pará - .in Apendice ao " Diário de Viagem 
à Cãpitftnia de S~o :José do :Rio Negro" 
( 1774-5, pág. 132) .. 

Não tem tido aumentp esta'. .vil.a, " por ~e .não 
ter.em feito para a i:nesma descirnei:i.tos há mui
to tempo". " A .~.g.ricµltura se tem despre
zado, havendo 4ma grande falta de moradores 
brancos ; sendo certo que as circunstâncias da 
situação e a fertilidade das terras indicam que 
poderia esta ser uma das nossas mais flores
centes colonias, se lhe ·introduzissem .casais de 
brancos;'. (Carta do Ouvidor, cit., n.º I·II, pá
gina 133) . 

Fica no alto de uma ribanceira, à margem 
oriental do Madeira, consistindo numa "gran
de praça de 4 lad()s, qu~ cheias de . casas, fazen1 
4 ruas, as únicas qµe tem''. Dista da foz do 
rio 24 léguas. Mudou de vários lugares devido 
as hostilidades dos Indios (18). .(Diário cit., 
pág. 10). 

(17) "Indo fundar-se no Mês de janeiro de 17:6 
a vila de Borba a .NoYa, ··na aldeia chamada de 
Trocano" (J. .Lúci.o de Az<:vedo, "Os .Jesuitas rw 
Grão-Pará" (1901) J>. 269, nota ·l). 

O Padre Serafim LEITE adianta que o seu último 
missionário, Anselmo Echart, recebeu amigável e 
festivamente o Governador ~endonça Furtado a 20 
de dezembro de 1755, que vinha com o propósito 
de tirar a Aldeia aos Padres e de a fazer vila qt:,~ 
recebeu o nome de Borba s Nm·a; sel1do a inau 
guração a - 1.º de janeiro de 1756. Os padr<>s da 
Companhia se retiraram, ·ficando a!i um padre o:;e
cular e uma pequena . fôrça e;omandada })Or um te · 
nente. (História da Companhia de Jesus no Brasii", 
cit.' pág. 403) . 

(18) São datas apontadas como setldo de <:u:i 
fundação, provàvelmente, referentes a sua trasla
dação as da segunda em diante; os anos de 1723 , 
1725, 1728, 1737, 1-742. 

Conforme diz o Padre Serafim ·Leite, na -sua 
"História da Companhia de Jesus· no Brasil'' que 
vimos citando, a aldeia .permaneceu no_ Catálogo até 
1740, sendo que · no seg~~nte, q~te é de 174.4, j.á vem 
com o nome i:le Troe.ano, (J)ág. 4.02), o . qtte dá a 
entender que a aldeia antes de 1744, talvez em 1742 
como refere o Padre José ~ de Morais, já estivesse 
no lugar Ba.êta, onde recebeu o nome de 'i'rocano. 

Só postediormente ,foi tras.ladado para, a foz do Ara
retama, onde ficou até hoje côm . o nome de Borba. 

Reside na vila . um destacamento militar, para 
facilitar e proteger a comunicação com .Mato 
Grosso e repelir as invasões dOIS Muras ; sendo 
ela o interposto de comércio da capitania do 
Pará com a de Mato Grosso (p. 11). 

Está a 75 milhas da foz do Madeira, numa 
chapada que, no tempo da enchente fica a 10 
e 12 metros acima do nível dágua (pág. 30). 
Continúa etn decadência, devido a extração da 
seringa que atira para as margens superiores 
do :M:adeira não só· os habitantes do baixo, 
como também de outros rios próximos. (Rela
tório do Ministro da:-- Agricultura de 1870, 
Apenso O, pág. 30). 

Rebaixada de categoria, em 1833 ( 19), pas
sou a simples freguesia, com a denominação 
de Araretama; tendo sido restabelecida vila em 
virtude da Lei n.0 362, de 4 de julho de 1887, 
dando-se a inauguração a 15 de fevereiro de 
1878, com fôro civil e delegacia de polícia. 
1viais uma vez suprimida, foi restabelecida por 
Lei de 26 de setembro de 1888, chegando a 
categoria de cidade. 

Já teve seu tempo de glórias, tendo tido os 
J esuitas ali uma olaria bem montada, chegando 
a ser populosa, pois, .quando foi elevada a vila, 
contava 650 fogos, tendo mil habitantes, cerca 
do ano 1920. Depois de 1750 ainda prosperou 
antes da navegação a vapor (20) estando, 
atualmente, em decadência. 

CRATO -. Esta colônia teve seu primeiro 
assento na barra do J amari, onde foi estabe
lecida em 1795, segundo José Ricardo da Costa 
Aguiar de Andrade (" Annais da Província dC> 
Pará" (1\.fanuscrito, Parte 2.ª, pág. 2), e em 
1797. conforme o Barão de Marajó ("As Re-

. (19) E.levada a categoria de vila em janeiro de 
1756, sob a de11omit1ação de Borba a Nova. Ret,ai

xada a simples freguesia em 1833.. Voltou a cate· 
goria de vila por fôrça da lei provincial n. 0 73 de 
10 de dezembro de 1857, que por sua vez foi revo· 
gada pela de n. o 156, de 3 de outubro de 1866. 
Tornou a condição de vila por lei n.0 362, de 4 de 
julho de 1877. Extinto o município por lei n~1mero 
715, de 28-4-1886. Restabelecido a 26 de seteml~ro 
de 1888, pela lei n. 0 781. O decreto-lei n. 0 68 de 
31 de março de 1938, que pôs em excução o de
creto nacional n.º 311, de 2 do mesmo mês e ano, 
elevou-a à categoria de cidade. (A MANHA, de ~ 
18 de abril de 1943, pág. 24; - "O Estado do 
Amazonas e os seus municípios".) . 

(20) O primeiro vapor que subiu o Madeira, f"t 
o GUAJARA, em 1854, seguindo-se-lhe o PIRAJA, 
em 1861 e o JURUPENSEN, em 1367. (1':d11ardo 
José de Morais, ." A junção do Amazonas ao Prata" 
(1890)' pág. 23). 

O GUAJARA em setembro de 1854, foi até a 
povoação do Grato, 140 léguas da foz. (Livro cit., 
página 29; Eng. J. ·M. da Silva Coutinho, Relatório 
de 3 de outubro de 1861, pág. 16). 

/ 
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giões Amazonicas", pág. 129) ; a mandado do 
General de D. Francisco de Souza Coutinho, 
por ordem da Côrte, com degradados portu
guese5, a fim de facilitar a correspondência e 
o comércio para Mato Grosso. 

Devido ao contágio das sezões, foi t ransfe
rida em 1801 (Aguiar de Andrade, cit.), ou em 
1802 (Barão de Maraj ó, cit. ) , para o lugar 
Crato, com o nome de "Colônia Nova de São 
João do Crato'', entre os rios Baêtas e Ar
raias, próximo ao ribeiro Maguarani e o iga
rapé-Purús, num sitio plano e arejado, tendo 

'nas proximidades enormes campos. 

Tinha um forte destacamento para defender 
os moradores contra os ataques dos J umas, o 
registro do ouro que descia de Mato Grosso e 
garantir o serviço de correios, levando as or
dens do Govêrno até aquela pro'Víncia. 

Além disso, havia ali um grande depósito de 
sal e outros gêneros dos negociantes do Pará, 

. a fim de melhor abastecer as regiões do Gua
poré. 

Daí fugiram, em 1808, uns ciganos vindos de 
Portugal, que alcançaram o vale do Purús, pelo 
riacho dêsse nome, passando ao Solimões, Ja
purá, Forte de S. J oão do Príncipe e América 
espanhola. 

Foi a colônia abandonada em 1828, pelo Des
tacamento, que a incendiou ao retirar-se. De
vido a êsse fato e algumas desinteligências ha
vidas entre os Governos do Pará e do Amazo
nas, os habitantes se retiraram (21), reduzin
<lo-se o povoado a uma aldeia indígena pelo 
111eado do século XIX, sendo seu diretor em 
1856, Francisco Portilho Bentes. 

Havia alí, em 1857, uma taba composta · de 
Muras e Caripunas. (Fala do Presidente An
gelo Thomaz do Amaral, de 1.0 out. 1857, 
p. 615). 

Em 1856, foi assassinado neste lugar o ca
pitão Diogo de Barros Cardozo, diretor de ín
dios do Alto Madeira, o qual levou em sua 
companhia cerca de 70 pessoas, com o desígnio 
de fundar ali uma povoação que facilitasse à 
navegação e ao comêrcio do Amazonas, Mato 
Grosso e Bolívia, certas vantagens. Ante o 
ocorrido a família voltou a Manaus1 fracas
sando, assim, o plano do govêrno amazonense. 

(21 ) O Cônego Francisco BERNARDINO <lc 
Souza adianta que o sargento Manuel Batista de 
Carvalho, stu comandante por êsse tempo, pa~sc•:1 
p;ira o lugar Baêtas sendo por Lei provincial de 

1868, transferida a séde da freguesia. para a povoa· 
ção de Manicoré, (Pará e Amazonas, 2.11 Parte,, 
1875, págs. 123 e 124). 

Segundo Ayres de CAZAL (" Geographia 
Brasílica", 1816, vol. II, p. 323), a povoação 
principal da província geográfica do Purus, 
que compreendia o rio Madeira, era a de Crato, 
muito acima de Borba. 

Em 1819, havia igreja no Crato, e segundo 
Antonio Rodrigues Veltoso _de OLIVEIRA 
("Igreja do Brasil", 1819 (Manuscrito), de
veria passar à freguesia; acrescentando Ber
nardo da Silva CosTA ("Viagens no Sertão 
do Amazonas", 1891, p. 133), que foi fre
guesia a 4 de julho de 1859, tendo sido aban
donada depois, sendo hoje um sítio particular. 

Casteinau, em 1847, encontrou S. João de 
Crato em ruínas e André Bresson, cerca de 
1880, não poude aí hospedar-se por só existir 
um estabelecimento arruinado (22) . 

O engenheiro Silva COUTINHO, no seu Re
latório de 1861, diz que nos seus campos tem 
pequena porção de gado, que se tornou bravio 
devido ao abandono . 

FEITORIAS - José Gonçalves da FoN
sEcA ao subir em 1749 (23) ,. passou a 7 de 
outubro na foz do rio Aripuanã, e continuando 
viaaem encontrou no dia 8, na margem direita 
do Madeira, defronte da ponta da ilha, Antônio 
Co.rrêa morador no Pará, com feitoria de cacau 
neste sítio, o qual foi morto pelos Muras, com 
mais cinco índios domesticados. 

João de SouzA Azevedo tinha feito ria de 
cravo e cacau no Madeira, onde conserva um 
feitor e seus negros. (" Annais da Bibl. e 
Arch. Públicos do Pará", T. III, pág. 211). 

Segundo D. S. Ferreira PENNA, cit., tinha 
gente na boca rlo Madeira, donde saía para 

(Z2) Em 1865, segundo A. C. Tavares BASTOS, 
("O Vale do Amazonas") Crato tinha 5. 998 habi
tantes (pág. 165). 

O Presidente Adolfo de Barros Cavalcanti Albu
querque Lacerda, no seu Relatório de 1. 0 de outt1-
bro de 1864, diz quo no Madeira, que passa c?m 
razão por ser o mais rico e mais povoado dos n os 
do Amazonas, tudo é "desaproveitado, porque a 
população n?io se fixa em parte alguma, move·se 
constantemente para todos os lados, em busca se1~1-
pre de novos <>eringais, que serão a S<;tt turno des· 
prezados, quando começarem a ~s~assear" . . "Não 
há uma habitação duradoura; a muca que v1 co•n 
êste caráter, é a que está edificando agora no Crato. 
o fazendeiro de que vos falei, há pouco. Tôdas as 
outras são ranchos para alguns dias como bem diz 
o Dr. Gónçalves Dias. "Em seildo abandonadas 
(pág. 146) o mato vizinho logo as invade, e em 
pouco desaparecem até os vestígios de sua existên
cía". (Relat. cit. pág. 147). 

(23) Encontrou vestígios de habitação e frnt.ei· 
ras, bem con10 cacauais na tercei1a ponta depois .da 
entrada no rio· Madeira. 
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colher drogas do sertão, tendo feito negócio 
bastante em cravo e cacau, J. de Souza Aze
vedo. ("Anais cits., T. II, pág. 99) (24). 

CACHOEIRAS - Os Portugueses tenta
ram fundar na zona encachoeirada do rio Ma
deira, dois povoados, a f itn de facilitar a na
vegação, o comércio e a administração da pro
víncia de Mato Grosso1 bem como evitar ou 
socorrer qualquer acidente que ocorresse na sua 
penosa e difícil travessia. 

A primeira tentativa deve-se ao juiz de fóra 
'teotonio da Silva Gusmão que, subindo êsse 
r io em 1758, com destino a Vila-Bela séde do . . ' 
seu J mzado, lançou nas proximidades do salto 
chamado Gamon ou Grande, cerca de duas lé
guas a montante da de Santo Antônio, os. fun
damentos de uma colônia a que chamou N. S. 
da Bôa Viagem, o .qual mais tarde passou a 
ser conhecido por Salto do Teotonio em sua 

· homenagem, nome êste que ficou até 
1

hoje. 

Teotonio, que era irmão mais novo dos cé
lebres Bartolomeu e Alexandre de Gusmão 
foi o primeiro juiz de fóra de Mato Grosso: 
onde chegou a Ouvidor, e quem mais trabalhou 
para a liberdade de con1unicações e comércio 
naquela fronteira, tendo sua família residido 
na dita colónia que, com o seu falecimento 
decaiu ràpidamente. ' 

Almeida SERRA (Francisco Ricardo de) no 
seu " Diário de Viagem aos rios Madei~a" . ' etc., manuscrito datado de 1790, afirma que 
nesta cachoeira já se tentara há muitos anos, 
por duas vêzes, uma povoação, que não subsis
tiu "pela pequena força com que foi fundada 
para ser respeitável" e acrescenta que êste po
voado seria, por tôdas as faces que se olhasse 
"um estabelecimento vantajoso a si mesmo, útil 
ao Estado e preciosíssimo para a urgente e 
necessária navegação que desde a cidade do 
Pará se faz para a capitania de Mato Grosso." 

Duarte PONTE RIBEIRO, nos seus "Aponta
mentos sôbre o estado atual da Fronteira do 
Brasil'' datados de 1844, confirma a segunda 
tentativa de renovação desta colônia, adiantan
do que não tem prosperado, mas que a mesma 
é extremamente necessária. 

Todavia, ambos se olvidaram quanto ao local. 
A reprodução não foi no Salto conhecido como 
do Teotonio e, sim mais acima na cachoeira do 
Girau, onde dez anos após (1768), o Gover
nador de Mato Grosso, Luiz Pinto de Souza 
Coutinho, depois visconde de Balsemão, que 

(24) Ficava abaixo de Trocano, em 1755 . (Jo~o 
Lúcio de Azevedo. "Os Jesuitas no Grão-P ará" . 
(1901) pág. 267. 

subia o rio com uma expedição composta de 
442 pessoas, conduzida por 45 canôas, fundou 
de passagem uma povoação a que batisou de 
Balsemão ; adiantando Bernardo da Costa e 
Silva ( op . cit. ) , que êste p01Voado durou 33 
anos (p. 275). 

Alexandre Rodrigues FERREIRA (" Antigui
dades do rio Madeira" ( ~nuscrito), diz que 
êste Governador subiu em 30 de setembro de 
1768 (p. 6), tendo sido o local povoado com 
índios Pamas. apelidando-a Lugar de Balsemão, 
título do senhorio de sua casa (p. 6), aportan
do à Vila-Bela, em novembro seguinte (Barão 
de Melgaço, " Vias de Comunicações de Mato 
Grosso", 1905, p. 6). 

Virgílio CoRRÊA FILHO (" As Raias de Mato 
Grosso") esclarece bem o assunto quando es
creve que o malogro da tentativa de Gusmão 
se reproduziu mais tarde, quando nas vizinhan
ças do Salto do Girau, fundou-se por volta de 
1768, a povoação de Balsemão, que também 
fracassou diante de poderosos fatores adver
sos (v. I, p. 27). 

Euclydes da CUNHA também se confunde 
quando afirma que os índios Pamas se aldea
ram em 1758, em N. S. da Bôa Viagem, nas 
cercanias da cachoeira de Girau (" Perú Versus 
Bolívia", p. 74). 

Nem sequer essas cachoeiras são vizinhas. 
J ulio PrNKAS, notável engenheiro, que estudou 
a zona das cachoeiras para a localização da 
estrada de ferro Madeira-Mamoré, ensina que 
a distância entre o salto do Teotonio e o da 
Girau, é de 116 quilómetros, ficando o pri
meiro no quilômetro 11, a partir da cachoeira 
de Santo-Antônio, e o segundo no quilômetro 
127, na mesma ordem ascendente, encontrando
se de permeio as cachoeiras de M orrinhos~ 
k. 42, e Caldeirão do Inferno k. 113. (Rela
tório sôbre a Estrada de Ferro Madeira-Ma
moré, 1885, pág. 78) . 

O nome de Girau ociginou-se do fato de se 
ter de construir giraus de madeira, capazes de 
suportar o peso das canôas puxadas a mão. 
(André FERNANDES, "Notícias da Capitania 
do Rio Negro no rio Amazonas" - 1848, 
pág. 430). 

Julio PrNKAS (Relatório e página cits.), 
adianta que das cachoeiras aludidas, é a de 
Teotónio a mais grandiosa e a do Girau a mais 
estreita. 

Em 1771, desertou do novo lugar de Bal
semão para a segunda situação de Borba, o 
Padre Agapito Marcos de Oliveira (Alex. Ro
drigues FERREI'RA, cit., pág. 2) . 

/. 
I 
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GUAPORÉ - Suas margens se conserva
ram desertas até 1733 data em que se deu o 
descobrimento de ouro nos rios Sararé e Ga
lera, seus tributários da margem direita. 

Mineradores cuiabanos que desciam êstes 
rios a procura de riquezas, chegaram às bar
ran~as do Guaporé, fundando em 1737, à mar
gem direita, um sítio com o nome de Pouso
Alegre que a 19 de março de 1752, passou a 
denomi~ar-se Vila-Bela da Santíssinro Trin
dade.. capital da Capitania de Mato Gross?, 
sendo seu primeiro Governador D. Anton10 
Rolin1 de Moura. Em 1818 .. foi elevada a ca
tegoria de cidade de Mato G~osso, tendo si.do 
em 1820, transferida a capital para Cu1a
bá (25). 

Em 1755 a vila inclusive o seu distrito não ' , 
passavam de 600 habitantes, alcançando, porem, 
em 1782, 500 fogos com 7. 000 almas, havendo 
quem afirme ter tido a cidade, c~rca de ~2 .000 
moradores (26), com um comercio bem impor
tante e animado. 

P ela era de 1878, o distrito teria de 1. 500 
a 2. 000 habitantes, tomando-se os maiores sí
tios e engenhos tapéras, e os prédios da ci
dade ruínas . 

No início do século XX, a decadência era 
extrema, invadindo a mata às casas, restando 
menos de mil habitantes. Tinha uma esc01la 
primária, agência do correio e um destacamento 
militar. 

1 
Era tudo quanto restava da antiga grandeza 

dos tempos da mineração e capital da velha 
capitania do Brasil ocidental. 

Em 1760, o capitão general Luiz de Albu
querque de Mello P ereira e Cacéres fundou 
no lugar em que existia a missão espanhola , 
Santa-Rosa, uma fortaleza com o nome de N. 
S. da Conceição, quase dois quilômetros abaixo 
do forte do Prfncipe da Beira. 

Abandonado aquele em 1774, lançaram-se os 
alicerces do segundo, em 1776, na mesma mar
gem, a 20 de junho, em substituição ao pri
meiro, já em ruínas. 

Ein 4 de setembro do dito ano de 1776, tam
bém se estabelecia uma feitoria com o nome de 
Visêo em frente a barra do Corumbiara, muito , 
acuna do forte citado, cuja duração foi efê
mera. 

(25) Delgado de Carvalho, "Geog. do Brasil", 
vol. II, pág. 443. 

(26) Eduardo José de Morais, " A Junção do 
Ama?.onas ao Prata" (1890), p. 145. 

Durante a construção do forte, o rio teve 
grande movimento, pelo .que se instalaram al
guns povoados, ou pequenos pontos de apoio à 
navegação. 

Francisco de Mello Palheta, o primeiro a su
bir o rio 11:adeira, alcançou a foz do Itenez ou 
Guaporé, a 1.0 de agôsto de 1723, tendo sido 
muito be1n recebido no rio Mamoré. 

Quando 11anoel Felix de Lima desceu em 
1742, deparou após dez dias de viagem, na boca 
de um rio co1n o acampamento do paulista An
tonio d' Almeida 1\!Ioraes, que havia saído do 
arraial de S. Francisco seis meses antes a cata 
de índios e de ouro. 

A expedição de Luiz Fagundes Machado 
(1749-50) encontrou no Guaporé, após quatro 
dias de jornada nesse rio, a aldeia de Santa
Rosa; a de S. Miguel, com mais seis dias; 
a de S . Simão, com mais oito dias; a ilha de 
Pijiiparé, Grande ou Comprida, onde havia três 
portugueses e seis mestiços, afora índios; de
parando outras, até chegar ao arraial de São 
Francisco Xavier, e em seguida aos de N. S. 
do Pilar e N.S. de Santa-Ana ("Navegação 
do Rio Madeira", cit.). 

Na missão de Santa Rosa havia engenhos 
de açúcar e fábrica de pano de algodão. 

Ein 17 43, quando os moradores de Mato 
Grosso exploraram, pela primeira vez o Gua
poré, encontraram um sítio chamado Casa-Re
donda. 

Joaquim Ferreira Chaves tinha sítio, em 
1749, próximo à foz do Sararé. Foi êle um 
dos companheiros de Manoel Felix de Lima, 
em 1742. 

Em 1776, fundava-se S. Antonio dos Gua-
1·ai1ís, porto de . ricas minas existentes seis lé
guas para o interior, acima da ilha Comprida. 

* * * 
Por Decreto-lei n.º 5.812, de 13 de setembro 

de 1943, o Presidente da República, Getulio 
Vargas criou cinco territórios federais, inclu-' . 
sive o de Guapo1·é.. desmembrados dos muni-
cípios amazonenses de Canutama e Labréa, 
no rio Purús, e Porto-Velho, no Madeira, e 
mato-grossenses de Guajará-Mirim,, Alto-Ma
deira e Mato Grosso; limitando-se a Nordeste, 
Leste e Sueste, pelo rio Mucuim da sua foz 
no rio Purús até alcançar as cabeceiras do iga-
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rapé Cumiã, descendo por êste até sua conflu
ência com o rio Madeira, e por este abaixo até 
a f óz do rio Gi-Paranã (ou Machado), subin
do êste até a foz do rio Comemoração Floriano, 
prossegue subindo por êste à sua nascente, daí 
~egue pelo divisor de águas do planalto de Vi
lhena, contornando-o até a nascente do rio Ca
bixi, e descendo pelo mesmo até a foz do rio 
Guaporé; ao Sul, Sudoeste e Oeste, pelos limi
tes com a república da Bolívia, desde a con
fluência do rio Cabixi no rio Guaporé, até a 
linha Geodésica Cunha Gomes, no limite com 
o Território do Acre, e por esta at.é encontrar 
a margem direita do rio Ituxi, ou Iquiri; a 
Noroeste, pelo rio Ituxi até a sua foz no rio 
Purús e por êste descendo até a foz do rio 
Mucuim. ("Diário Oficial", de 15 de setem
bro de 1943, p. 13-731). 

A superfície do T erritório é de 256.400 qui
lômetros quadrados, com uma população de 
30. 000 habitantes, compreendendo as cidades 
de Guajará-Mirim, Porto-Velho e Labréa. 

Banham a região as bacias do Purús e :Ma
deira, inclusive a dos seus afluentes Jaci-Pa
raná, Jamari e Gi-Paraná. O solo na parte 
amazônica é constituido de rochas granito
gnaísicas, que formam o trecho encachoeirado 
do :Madeira. A chapada dos Pareeis é formada 
de arenitos em camadas horizontais, atingindo 
o máximo de 600 1netros de altitude. O vale 
do Guaporé é baixo e sujeito a enchentes pe
riódicas. 

Entre Pôrto Velho e Guajará-Mirim esten
de-se a ferrovia Madeira-Mamoré com 366, 5 
quilômetros. 

1-Iá ouro de aluvião no vale do Guaporé, em 
grande quantidade, parecendo existir petróleo 
na planície, por se achar próximo da faixa 
andina. 

Cortam o território na parte norte os postos 
telegráficos que ligam Cuiabá a Porto Velho. 

Há grande quantidade de seringais e cau
chais. Clima com duas estações de chuva e 
seca. 

Será dividido em 4 municípios : Labréa, 
Porto Velho, Alto Madeira e Guajar-á-Niirim, 
tendo por capital a cidade de Porto-Velho, e 
administrado por um governador nomeado pelo 
Pn:·sidcnte da República. O Território com
preende, no Estado do Amazonas quase todo o 
município de Pôrto-Velho, parte do de Labréa, 
<1uase todo de Canutama; e em Mato Grosso, os 
de Guajará-Mirim, distritos de Alto Madeira 
e Ariquenes e parte do de Tabajára, no muni-

cípio de Alto Madeira, e parte de município 
de Mato Grosso ("Correio da Manhã'', de 22 
de setembro de 1943) (27). 

É na segunda metade do século XIX que se 
acentua o povoamento do baixo Madeira, in
fluxo êste que alcançou a zona das cachoeiras 
já dentro do último quartel do século aludido, 
operando-se no entretanto, na parte superior 
pertencente ao Brasil, um decesso desde 1820, 
quando se deu a mudança da capital de Mato 
Grosso, de Vila Bela para Cuiabá, acarretan
do, assim o desmoronamento da cidade que se 
erguera tão ràpidamente na margem direita do 
Guaporé, e o abandono de outras localidades 
que nasceram devido a sua influência. 

CASTELNAU, em sua viagem de 1847, subindo 
o Madeira, encontrou tudo em ruinas ou de
sertos: Borba, Crato, Trocano (tapera de), 
antes das cachoeiras; Lmnego., entre o Itono
mas e Baurés, Leonil, S. Simão, Pedras, Quin
::e-Casas, na parte superior da ilha Comprida, 
Laran.jeiras, Gttarajiís, no Guaporé. 

Duarte Ponte RIBEIRO, em 1844, na sua ins
peção a esta fronteira, informa que, em Vila
Bela, antiga capital de Mato Grosso, só havia 
" casas sem portas nem tectos". 

(27) ltste limite foi modificado pelo Decreto· l~i 
n.o 6.550, de 31 de maio de 1944, ficando as~im: 
- a Noroeste, o divisor de águas Ituxi-Abunã e 
Itttxi·Madeira, até o ponto maís próximo da nas~ 
cente do Paraná-Pixuna, descendo pelo dito Paraná· 
Pixuna até o paralelo da confluência do Igarapé 
Maicí com o Rio Madeira; ao Norte Nordeste. 
Leste e Sueste, pelo paralelo da confluênci<L do Tga
rapé Maicí com o rio Madeira até essa confluência 
subindo êsse I garapé até sua nascente seguindo pelo 
divisor Gi-Paraná-1\farmelos e Gi-Paraná-Roosevelt, 
até o paralelo da confluência do rio Capitão Car<l,,so 
com o rio Roosevelt; seguindo por êsse paralelo até 

a dita confluência, sobe o rio Capitão Cardoso e o 
seu formador rio Tenente Marques até a foz do 
l garapê Pesqueira; dessa foz por uma reta a té o 

t'alto J oaqu im Rios no rio lquê, subindo o rio I qttê 
até a foz do córrego Toluiri-Inazá, pelo qual sobe 
até sua nascente e daí, pelo divisor de águas, até a 

ni>scente principal do rio Cahixi, pelo qual desce 
até sua foz no rio Guaporé; - ao Sul, Sudoeste e 
Oeste, pelos limites com a república da B olivia 
desde a confluência do rio Cabixi com o rio G11a
i:;oré, até o limite entre o Território do Acre <! o 
Estado do Amazonas, por cuja linha limítrofe cor.
tinua até encontrar o divisor de águas, Ituxi-Abunã. 
( Art. 1. 0 , letra e; "Diário Oficial", de 6 de junho 
de 1944). 

Em lugar de 4 municípios, ficaram 3, com as 
denominações de Pôrto Velho, Alto Madeira e Gun· 
jará-Mirim, compreendendo o primeiro a á rea do 
município de igual nome e parte do Município de 
Humaitá ambos do Estado do Amazonas; o segundo, 
a área do Município do Alto-Madeira do Estado de 
Mato Grosso; e terceiro, a área do Município de 
igual nome e parte, do de Mato Grosso, que per
tenciam ao último Estado acima referido - ("Diário 
Oficial", cit . , art. 3.<>, letra c); entrando em vigor 
no dia 1.0 de junho de 1944, (art. 5.0 ). 
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Anteriormente, pela era de 1820, a não ser 
Borba, outrora muito populosa, que deveria ter 
mil almas, na maioria composta de moradores 
brancos; Canumá, com algumas famílias· bran
cas entre cerca de l . 800 habitantes ; Manoel 
Ferreira de Faria, no rio Abacaxis; e a colonia 
de S. João do Crato, só havia aldeias indíge
nas ao longo do rio, entre outras: Sapucaia
r,oca (28), Severino, Matupiri, Baêtas, Três 
Casas, tôdas povoadas pelos Muras. 

O Presidente da Província do Amazonas, em 
seu Relatório de l.º de agôsto de 1854, adianta 
que tem vindo do Pará para as margens qo 
Madeira, muita gente, .que se ocupa .na extração 
de goma elástica, havendo no Alto-Madeira a 
feitoria de Lino Pereira Brasil; formando-se 
uma ~Ideia na foz do Aripuanã em 1856 (Re
latórios Presidenciais, de 1856 e 1857 (29) . 

O engenheiro J. M. da Silva Coutinho, em 
seu Rdatório, de 3 de outubro de 1861, escla
rece que " nestes últimos anos tem entrado 
para o 1fadeira mais de vinte mil pessoas e lá 
se acha essa grande população trabalhando na 
extração de seringa de óleo de cupaiba, salsa, 
breu e na s'llga de pirarucu, produção que em 
1861, çieu a quarta pat'te das rendas da provín
cia" . (Rel. do M. da Agricultura de 1865). 
. O Cónego Francif;co Bernardino de SouzA 
diz que do rio Jarí (3ú) a população emigrou 

( 28) Tapera na margem orien.tal do Madeira, a 
16 légi1as acima de Arar eta ma, de uma missão (J)~t· 
gi na 328) fundada em 1827, pelo ca rmelita ,Toarw im 
de Santa Luzia (I,curenço da S i) va Araujo e Ama· 
zonas - "Di.cionári o çi t . ") . 

(29) Pot <:<mlrato do Govêrno Imperial, <"'m v•r .. 
tude do Decreto n. 0 934 de fZ9 de agôsto 1e 18Si, 
com a "Companhia de Navegação e Comércio c;o 
Amazona~", · assinado pelo Marquês de Olinda e o 
E :i r:lo de Mat1á, a 10 de outnbr o de 1857, consta 
a concessã,o de -terrenos a essa Companhia para colo· 
nb:ar (por 20 anos) a il ha das Araras no Madeira 
( 12 de n ovembro de 1855) , e ma is 2 pontos no ~la· 
deira (3 de janeiro de 1856) . O Gov êrno Imperiaf 
fe?: novas conce<>sões, em 1863, sendo 8 no rio Ma· 
deira. (Relat. da Companhia de Navegação e Co· 
mércio ~ do A.111<\zonas, de 27 de rr.:iio de 1863, pá· 
ttit~a 18). 

T em afluido muita gente para o rio Madeira. 
(Relatório do Presidente da Provincia do Am:i· 

zonas " (1859) , pág. 4. 
(30) "O r io Jar í, que foi algum tempo o cent!:L; 

da m·.odução da 13eringa, e onde se reunia t ão 
s·ra11de número de trabalhadores acha-se hoje de· 
serto. A população emigrou para o Madeira, o J a· 
varí, o :T uruá . e o Purús, onde ainda a seringa se 

· en contra em abundância''. 
Segundo A . C. Tavares Rastcs, o do Madeira, 

em 1865, já contava muit os sít ios e feitor:.as, tendo 
Crato 5. 998 habs. e Borba 2 . 335 (O Vale df) Ama· 
zonas; p. 165) ; ao passo que cm 1852, -quando 
GTBBON o desceu, só havia selvagens de E . ..Caltr.· 
cion, no Mamoré até o Crato, no Madeir<i. 
("Estat. e Reg." pág. 15). 

.V:tn 1862, o chinês Antônio Mendez fundou Can~ 
Uio, dentro do rio Manicoré . (A. PI.,ANE, L'Arna· 
z.onie). · 

' 

para o Ma(ieira. (Pará e Amazonc.s, 1874), pá
gina 27 (2.ª parte) . 

O referido Silva Coutinho encontrou na sua 
viagem de 1864, na margem esquerda do M:a
deira, três feitorias : a do norte-americano Gui
lherme Campa e as dos bolivianos Santos Ma
cedo, José Maria Coelho, Antonio Francisco 
e ] oão Bonoso, sendo êste último natural da 
Inglaterra (31). 

Em 1854, havia a missão de S. Pedro de 
Akantara, no rio Machado, difigida por 1Frei 
Joaquim do Espírito Santo Dias ( " Rel. de 
1854) , a qual em 1878, ainda existia, constando, 
p_orém que, das t.rês missões existentes no rio 
Madeira, só a que pare~ia progredir era a de 
S. Francisco, no Rio Preto (rio Machado) 
(Rei. de 1878, ps. 33 e 37). 

Julio PINKAS, no seu excelente relatório sõ
bre a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré 
( 1885), n1ostra que " à proporção que se avan
ça no rio, principalmente depois da Vila de 
Manicoré, perde-se pouco a pouco o elemento 
brasileiro, representado por empregados públi
cos ou cidadãos qualificados, corretamente ves
tidos na inevitável e anti-higiênica sobre-casaca 
preta, chapéu de copa alta e calça branca; o 
idioma espanhol _predomina e a não ser a ban
deira auriverde que tremula na pôpa do navio, 
poder-se-ia julgar êm território boliviano". 
" Com efeito, tem o rio Madeira dado abrigo 
a uma fortíssima colônia boliviana e, graças a 
incansável intrepidez dêssse homens, têm sido 
explorados comercialmente os (p . 72) seus me
nores recantos e recebeu a ir:idústria extrativa 
da goma elástica e seu enorme desenvolvimento 
atual" (p. 7.3). 

Adianta o ilustre engenheiro que as tentati
vas de povoar-se o alto Madeira datam de 1870, 
sendo D. Ignacio Aráus, -( 32) proprietário do 
sítio Crato um dos primeiros a colocar-se no 
Caldeirão do Inferno, ocupando com várias 
barracas as terras compreendidas . entre esta 
cachoeira e a de Três Irmãos. Na era de 1865, 

(31) Na viagem de 1864, ao Madeira, o enge
nheiro Silva Coutinho enccntrou uma aldeia, pouco 
abaixo da cachoeira, das Araras, do Capitão Bnchi, 
filho do respeitável capitão Tupi educad o em Mato· 
Grosso. falando bem o por tuguês; dizendo os viajan· 
tes riue Tupi recebera a ])atente de S . M. o lm pe· 
r ador, e o competente fardamento, comprand o a 
espadá a um ca pitão de linha qu e costumava 'viajar 
no Madeira. (Relatório do M. da Agricttl~ura 
(1865), pág. 4). 

( 32) Inácio ARAUS e Quintino Qllevedo explo
ram o Madeira e a zona das cachoeiras desde 1861. 
(Quintin QUEVEDO - "El Madera y sus Cahe· 
ceras", (Belém. 1861) págs. 17, 3 e 5). 

i 

f 
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entre S an-to ÀHt01iio e Caldeirão, havia dez es, 
tabelecimentos comerciais industriais . ( Rel . 
cit., p. 109) com cerca de 400 indivíduos, numa 
extensão de 150 quilômetros. (J ulio PINKASi, 
' ' O Alto Madeira" , Rev. da Sociedade de 
Geografia do Rio, vol. III, 1887, págs. 303-4). 

Nêsse tempo, de Ribeirão até o Mamoré, não 
havia moradores, bem como daí até a foz do 
Guapo-ré. Dentro deste havia cem habitantes, 
dist ribuídos em dez sítios, cujos principais esta
belecimentos pertenciam a dois brasileiros: 
Antonio Rodrigues de Araujo e Antonio Ma
ciel (Rei. cit .) . 

André BRESSON; cerca de 1880, desceu o 
Madeira, deparando uma aldeia de Caripunas 
abaixo da cachoeira de Morrinhos; Crato, que 
não pôde recebê-los, por só ter um mau estabe
lecimento e Borba, o único centro habitado do 
rio imenso, em estado miserável, vendo-se dis
seminado, nas suas margens, grande número 
de choupanas e barracas de seringueiros (" Bo
lívia" , Paris, 1886), págs . 509, 526, 527 (33). 

Pela era de 1890, o rio já se achava devas
s1do nos seus meandros pelo regatão que, em 
t ôda a parte precedia os povoadores, tendo, ape
nas como centros importantes de população 
Borba e Manicoré, podendo-se citar outros me
nores, como Canumã, Sapucaia, Tabocal, San
ta-Rosa, Baêtas (34), Jumas, Três-Casas, Mis
são de S. Pedro, Crato, Missão-de-S. Fran
cisco, Cavalcante, J amari e Santo António, .que 
têm tomado grande incremento, afora outro' 
pequeníssimos centros formados por proprie
tários de seringais, espalhados por cerca de 
300 lugares, não só na orla do Madeira, como 
nas de seus numerosos afluentes. Em 1898, 
Humaitá também sobressai (Jean BoHNEv-ou~. 
" En Amazonie", 1898, págs. 159-160). 

Já no século XX, o r io conta quatro muni~ 
cípios : Borba, Humaitá, Manicoré e Porto
Velho, sendo esta cidade a mais importante do 
Estado, apesar de ser a mais nova das quatro. 

(33) Em 1882, havia em S anto·Antônio, casa:. 
de madeira cobertas de zinco da falida Companhi11 
de E. F. Maci<.> ir a-Mamoré ; morava acima de 1\ío! · 

rinhos o seringueiro espanhol D. Luiz Serrate; a 
boi ivian~ J acoba Vejarano, os bolivianos Isac Hur
tado, T ristan R oca; e junto à ilha de Sant'Anna, 
pouco acima do rio Jaci·Paraná (p. 243) o lug::: r 
F lórida de 'fristan Hurtado, que já era nessa época, 
um pequeno povoado, onde havfa horta. iardím, 
pomar, gado vacum e lanigero. (B. COSTA e 
SILVA, cit., pág . 261). 

(34) Na viagem em 1864, o engenheiro S. Cou· 
tiuho encontrou cm Baêta, um pôsto militar, onde 
escolheu um melhor lugar para assentamento de 
úma povoação . (Relat ório do Ministro da Agric.L1l· 
tura de 1865, pág. 55) . 

• 

BORBA - Como já vt_mos, é a mais antiga, 
datando sua fundação da terceira década do 
séc . XVIII, antiga missão do Jamari, junto à 
pr imeira cachoeira, depois denominada Troca
no, até que em 1755, foi criada vila com o 
nome de Borba, suprimida e restaurada várias 
vêzes (35). 

JvfANICOR~ - Na confluência do rio dest<"'. 
nome com o Madeira (margem direita), datan
do sua fundação do ano 1869, pelo revoltoso. 
pernambucano e diretor de índios Antônio Pe · 
dro de Aguirre, segundo informa Agnelo HIT
TENCOURT ( Corografia cit., pág. 206), ou em 
1859, conforme Bernardo da Costa e Srr.vA 
( "Vº " 't 86) 1agens , c1 . , p. . 

Freguesia sob a invocação de S. João Ba
tista do Crato, por lei provincial n.º 96, de 4 
de julho de 1858. Posteriormente, passou a 
denominar-se frieguesia de N. S. das Dôres de 
Manicoré. A lei provincial n.0 362, de 4 de 
junho de 1877, elevou-a a categoria de vila 
com a denominação de Manicoré. Teve pre
dicamento de cidade por lei estadual n.º 137, 
de 4 de maio de 1896. ("A Manhã", cit. pá
gina 25). 

A vila foi inaugurada a 15 de maio de 1878, 
com fôro civil, sendo criada a comarca do no 
Madeira, por lei provincial n.º 386, de 14 de 
outubro do mesmo ano, tendo por cabeça Ma
nicoré, que foi instalada em dezembro de 1881 
(Barão de MARAJÓ cit., pág. 130). 

Agnelo BITTENCOU~T diz que a cidade devia 
ter 4.000 habitantes; porém, Augusto PLANE 
(I/ Amazonie, 1903), afirma que tinha 700 ca
sas, estimando a sua população em 6.000 al
mas (pág. 96). 

Consta haver residido no local em que está 
a cidade, em 1749, o roceiro Àntônio Correia, 
que foi morto pelos índios (Bernardo da Costa 
e SILVA, cit., pág. 86) , porém, segundo José 
Gonçalves da FONSECA., que subiu o rio Ma
deira em 17 49, Antônio Correia tinha feito ria 
de cacau na margem direita do rio Aripuanã, 
e antes da boca do lago e r io Manicoré ( ª Na
vegação do Rio Madeira", cit.) . 

A cidade se encontra a SOm. acima do nível 
do mar, distante de Manaus• 263 milhas, tendo 
o município 64. 284 km2 (" A Manhã", cit., 
pág . 25). 

( 35) "Borba perdeu considerâvdmente sua im· 
portân cia desde a exploração da borracha, com a 
deserção para os seringais de seus habitantes. (Av· 

gusto PLANE, "L'Amazonie" (1903), pág. 175). 
A a ltitude da cidade é de 30 metros acima dt) 

n ível do mar, distante de Manáus 116 milhas, sendo 
a superfície do município de 134 . 157 k2. 
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HUN!AIT A - Fundada em 1869, pelo por
tuguês José Francisco Monteiro (Agn. Bit
tencourt, cit., pág. 206) • 

Antiga missão de S. Francisco do Rio Ma
deira. Freguesia criada pela Lei n.º 686, de 2 
ele junho de 1885, transferida para o lugar. 
Humaitá, em virtude da Lei n.º 790, de 13 de 
novembro de 1888. Vila pelo Decreto n.º 31, 
de 4 de fevereiro de 1890. Cidade por lei es
tadual n.0 90, de 4 de outubro de 1894. ("A 
Manhã", cit., pág. 25) ; com cerca de 4. 000 
habitantes. (A. BrrTENCOURT, cit.). 

O município tem 38. 769 km2 de superfície, 
achando-se a cidade na altitude de 70 metros 
acima do mar, distante de Manaus 537 milhas. 
(" A Manhã", cit. ) . 

PORTO-VELHO - Conforme já vimos, é 
hoje a cidade mais importante do Estado, ape
sar de ser a mais nova delas. Essa denomina
ção se origina do fato de haver sido o local 
do antigo destacamento militar. (Julio PINKAS, 
Relat. cit., pág. 159). 

O lugar progrediu com a construção da es
trada de ferro Madeira-Mamoré. Pelo antigo 
projeto dessa Estrada, ela se iniciava em San
to-Antônio, onde os primeiros exploradores 
abandonaram o material da Emprêsa em 1874, 
1879 e 1883. Fica abaixo da cachoeira de 
Santo-Antônio, 8 quilômetros e distante de 
Ma naus 694 milhas : partindo daí a referida 
estrada de ferro. 

A Lei estadual n.0 757, de 2 de outubro de 
1914, criou o município de Porto-Velho, com 
sede nesta povoação, à margem direita do Ma
deira. Esta lei autorizava, simultâneamente, o 
Poder Executivo a entrar em acôrdo com o 
Govêrno Federal, a "1-fadeira-Mamoré Rail
way Co.", e proprietários de terras partícula- . 
res para a fundação da vila; tendo sido instala
do o município a 24 de janeiro de 1915. Cidade 
por lei estadual n.º 1.011, de 7 de setembro de 
1919. O município tem 28.220 km2 de super
fície, estando a sua sede na altitude de 90 me
tros acima do mar e distante de Manaus 694 
milhas. ("A Manhã", cit., pág. 25). As ter
ras do município pertencem hoje ao Território 
do Guaporé. (\l. nota 27). 

ALTO-MADEIRA - Dos grandes forma
dores do Madeira, só o Mamoré foi transitado 
e povoado desde o século XVI. Quanto ao 
Beni, dizia CAsTELNAU ( 1843-1847), que o seu 
curso era ainda muito pouco conhecido (pá
gina 139) , acrescentando J .1if. DALENCE (Bos
quejo E stadístico de Bolívia", 1851), que o 

1viano (Madre de Dios) , não estava ainda ex
plorado, começando o seu povoamento em 1883, 
quando o baixo Beni já estava co1lonizado. 

O Departamento do Beni foi erigido em 
1842, (Annais da Biblioteca Nac. do Rio de 
Janeiro ( 1877-8), vol. III, fascículo I, p. 156) ; 
tendo sido o rio Beni explorado em 1880 e 
1882 por HEATH (J ulio PINKAS. Rev. da So
ciedade de Geografia do Rio de Janeiro, vol. 
de 1885-6, p. 273). 

As tentativas para povoar-se o alto Madeira 
datam de 1872 (J. PINKAS, cit., p. 292), sen
do que, em 1885, desde a cachoeira de Ribeirão 
até a foz do rio Mamoré não havia ali habi
tantes. (J. PrNKAS, cit., -pág. 159). 

POPULAÇÃO - Segundo os escritores, a 
população do Madeira varia muito, chegando 
alguns a estimá-la em 80.000 habitantes (Jean 
BoNEFous " En Amazonie", 1898, p. 160) ; 
70.000 (Barão de MARAJÓ, cit., p. 127), que 
atendeu a informações e notas de gêneros con
sumidos; mais de 40.000 (Mapa de NERY, 

1886); 30.000 (H. JARAMILLO, cit., 1902, pá
gina 14), que acrescenta ter essa população, 
"se conservado estável e permanente, sem au
mentar nem decrescer nestes vinte últimos 
anos". Este engenheiro adianta que se deve 
essa " circunstância à oposição que fazem seus 
moradores a qualquer tentativa de emigrantes, 
sobretudo cearenses, contentando-se com o pes
soal ali existente: bolivianos, amazdnenses e 
paraenses" (p. 14). 

Contudo, e.E. AKERS (Relatório sôbre o 
Vale do Amazonas", Rio, 1913), esclarece que 
"muitos dos seus habitantes são brasileiros 
natos, vindos do Baixo-Amazonas, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Maranhão ou Paraíba". 
" Alguns Portugueses e poucos estrangeiros, 
principalmente Italianos, são casualmente ali 
encontrados". 

Pelo recenseamento de 1890, o município de 
Borba tinha 10.570 habitantes, o de H1imaitá 
- 5.887, e o de Manicoré - 8.355 (Diretoria 
Geral de Estatística - População recenseada 
em 31 ele dezembro de 1890" - Rio, 1901, p. 
21) ; somando os- três municípios 24. 812 ha
bitantes . 

O professor Agnelo BITTENCOURT ( Corogra
fia cit.), dá para Borba - 14.091; Humaitá 
- 10.596; Manicoré - 14.844, e Porto-Velho 
- 4 .424, num total de 43. 955 habitantes. Da-
tando esta Corografia de 1925, este cálculo de
via basear-se no recenseamento realizado no 
país, em 1920, porém, deste verifica-se que a 
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população era a seguinte : Borba - 17. 330; 
Humaitá - 12. 739; Manicoré - 16. 296 e Por
to Velho - 5. 305 (" Dicionário Histórico, 
Geogr. e Etnográfico do Brasil" ·- 1922 -
vol. 2.º, pág. 15 ), no total de 51.670 habi
tantes. 

Da recentíssima publicação feita num jornal 
desta capital, verifica-se o que se segue: Bor
ba - 14. 510; T!umaitá - 12 .372; Manicotré 
- 17 .048 e Porto Velho - 8.354, num total 
de 52. 284 almas para o Madeira, na parte 
amazonense ("A Manhã'', do Rio, 1943, cit., 
págs. 24 e 25), que vai da sua foz à primeira 
c·achoeira. 

ABU~A-NOME - Tem sido grafado com 
pequenas variações : Aboná (José Gonçalves 
da FONSECA "Navegação cit., 1749-50, p. 65); 
Abuna (F. J. Lacerda e ALMEIDA "Diário de 
Viagem", 1781, p. 8) ; Fr. CASTELNAU "Ex
peditíon de l' Amerique du Sud", 1843-47, vol. 
III, pág. 119); Abuná (R.F. de Almeida 
SERRA " Diário de Viagem aos rios Madeira, 
etc., datado de 20 de agôsto de 1790, pág. 28); 
Alexandre Rodrigues FERREIRA "Afluentes do 
Rio Madeira ; T e. AMAZONAS - "Dicionário 
cit.; A.L. Monteiro BAENA, "Ensaio Coro
gráfico sôbre a província do Pará, 1839, pá
gina 508; J o. Severiano da FONSECA cit., vol. 
II, p. 287; Mello MoRAES, "Corographia do 
Brasil", vol. li, p. 242; J. M. da Silva Cou
TINHO, "Relatório sôbre o río Madeira, 1861, 
p. 30; H. ]ARAMILLO .. "Breve Notícia sôbre os 
vales dos rios Purus e Madeira", 1902, p. 5) ; 
Abunã (Julio PINKAS, "Relatório sôbre a E. 
F. Madeira-Mamoré, 1885, p. 98; A.R. Pe
reira LABRE, "Conferência sôbre os rios Pu
rús, Madre de Dios e Acre" ( 1888) ; Thama
turgo de AZEVEDO, " O Acre", 1901, p. 163 ; 
Epaminondas ]ÁCOME, "Relatório de julho de 
1922, p. 22 ; Avelino lgnácio de OLIVEIRA, 
" Relatório da Comissão Brasileira, junto à 
Miss-ão Oficial Americana de Estudo do Valle 
do Amazonas", 1924, p. 116; Abunan (" Dic
cionár io Hist. Geogr. e Ethnoigr. do Brasil" , 
1922, pág. 21); Abunani (Virgílio CoRRÊA 
FILHO, " As Raias de ~t(atto Grosso", 1924, 
vol. IV, p. 163; "Geographia do Brasil" 
(Comemorativa do Centenário da Independên
cia), 1822-1922, vol. II, p. 43; ]. Carlos de 
CARVALHO, " O Acre", Conferência realizada a 
22 de agôsto de 1903); Abimo (Mapa da Ca
pitania de Mato Grosso formado em 1802, por 
ordem do Governador Caetano Pinto de Mi
randa Monte Negro) . 

Juan Francisco VELARDE (36), numa confe
rência pronunciada no Rio de Janeiro, em 1886, 
chama o rio - Uaicoman(t ou A boná (" Rev. 
da Sociedade de Geografia do Rio, Tomo li, 
1886, págs. 186). 

A. R. Pereira LABRE, ao transpô-lo em 1887, 
registrou o nome - Caramanu - (" Confe
rência", in Rev. da Sociedade de Geografia 
cit., T omo IV, 1888; pág. 111). Trata-se, 
porém, de um dos seus formadores. 

Como se vê, a terminação á ou an, vai pre
valeçendo, se bem que usada indistintamente, 
sendo certo que, quem percorre aquelas para
gens, ouve pronunciar as palavras terminadas 
etn língua geral de um e de outro modoi: 
paraná ou paranã, ci,rimatá ou curimatã, Tupá 
ou Tupã, Ayapuá ou A.yapuã, Apituá ott 
Apituã. 

Sua significação não é bem sabida. 
Una, segundo ~ARTIUS, quer dizer - esca

ravelho - (in c. TASTEVIN - "Nomes de 
Plantas e Animais em Língua Tupy", 1923) ; 
e Abunã - significá "comida de ovos de tar
taruga chocos" ( c. T ASTEVIN - "Gramatica 
cit.). No primeiro caso, seria, "rio dos esca
ravelhos" e, no segundo, "rio do gentio que 
comesse esse preparado". 

Una também se traduz por escuro ou preto e, 
então teríamos rio de águas escuras ou de in
dígenas dessa côr, pois, segundo o Padre Vieira 
os índios chamavam Pai Abuná aos padres de 
vestido prêto (J o. Severiano da FONSECA, 
" Viagem ao Redor do Brasil", vol. II, nota a, 
p. 287, apoiado em Mello MoRAES, "Choro
graphia Histórica", pág. 460). Este autor, 
no vol. cit., pág. 242, ensina ser Ab·uná ou 
Aba-una (Vestido preto). Quem sabe se êles 
não usavam pinturas ou enfeites escuros? Sim, 
porque nem as suas águas são escuras, nem os 
seus primitivos habitantes eram pretos. 

João Severiano da FONSECA chamou-o 
Abuná ou Rio Preto (obr. cit., vol. e pág.); 
talvez, traduzindo abuná em rio de águas pre
tas, o que não é certo, pois, todos os que o ex
ploraram dizem serem as mesmas claras. 

Entre os seus habitantes primitivos, havia 
gentfos da tribu, Caripuna, os quais se esten
diam desde as margens do Jaci-Paraná até as 
do rio Abuná,. e se faziam amigos dos estra
nhos a quem ajudavam a passar as cachoeiras 
(F. CASTELNAU, cit., p. 152; J.M. Silva 
COUTINHO .. Relat. de 1861, sôbre o :Madeira, 
p. 31). 

(36) Ministro plenipotenciário da Bolívia no 
Brasil. 
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Contudo, a sua versão daria: Cari-dente, e 
puna-escuro, isto é, homens de dentes escuros. 
(J. PINKAS, cit., p. 86) (37). 

NAS CIMENTO - Chegaram a conf un
dí-lo com o Amarumaio e o Javari e, ainda, em 
1844, Duarte Ponte RIBEIRO lembrava para ba
liza entre o Brasil e as repúblicas vizinhas, " as 
nascentes do Javari com a dos Ferradores ou 
com a do Abuna" por serem " limites naturais 
ém lugar de uma linha astronômica' '. (" Apon
tamentos sôbre o estado atual da Fronteira do 
Brasil", datados de 10 de setembro daquele 
ano). 

Antônio Pereira PINTO adianta, mais de 
duas décadas após que, na Carta do Brasil do 
Coronel Conrado a confusão do Abuna com o 
Beni é tal .que sua existência tornou-se duvi
dosa. ("Questões Internacionais") 1867J pá
gina 49). 

Desde o meado do século XVIII que sua 
foz era assinalada, esbarrando os seus primi
tivos exploradores nas cachoeiras que embara
çam a sua navegação logo nos primeiros quilô
metros do seu curso inferior, mas, as suas ca
beceiras somente no fim do século XIX, eram 
conhecidas e traçadas com alguma perfeição 
pelo Coronel boliviano José Maria P ANDO, po
rém, o traçado completo só se verificou depois 
dos trabalhos da Comissão Mista de Limites 
brasíleo-boliviana, chefiada pelo almirante José 
Cândido Guillobel, de 1911 a 1913. 

Em lugar do Ina ser o seu priqcipal forma
dor como se supunha, apurou-se que essa pri
mazia cabia ao Chipamanu. 

A Comissão demarcadora internacional alu
dida, mediu da nascente do Chipamanu até sua 
foz no Abunã - 226 quilômetros; deste pon
to ao seringai Ilimani - 94 km,5 (pág. 135) e 
deste lugar até sua foz - 437 km (" Relatório 
do Ministro das Relações Exteriores de 1915-
16"; Anexo A, página 143), num tottal de 
757 km, 5. 

Correndo em território guaporéense 154 
quilômetros, estende-se pela fronteira bolíveo
acreana menos de 500, uma vez que essa divisa 
é interrompida na boca do Rapirrã, sobe êste 
rio, voltando em linha reta à foz do Chipa-

(37) Segundo informações de Otávio Reis, grande 
proprietário e morador ali há muitos anos, o nome 
Abtmã vem da tribu dos Pacahuaras, conforme 11-.c 
asseguraram moradores antigos do aludido rio 
(Carta de 5 de abril de 1941), e como êstes indí
genas são da língua Pano e irmãos de outros Cari
puna existentes na bacia do Ucaiali E. RECLUS, 
os chama "homens dágua'', parecendo ser esta a 
significação desta palavra. 

manu, pelo curso do qual prossegue até sua 
nascente principal, que demora nas terras do 
divisor de águas dos· rios Acre e Tahuamanu, 
correndo paralelamente ao Madre de Dios-Beni, 
atingindo raramente sua largura, mesmo na 
parte inferior, a 100 metros. 

É navegável cêrca de quinhentos quilôme
tros, por meio de lanchas a vapor, ou 6 dias, 
do lugar Fortaleza, acima das cachoeiras, até 
o seringa! Santa Rosa, durante os meses de 
novembro a junho. 

Seus principais contribuintes, na. margem 
direita, todos correndo em território bolivia-· 
no: Negro, Pacauaras e Manu, também são 
navegáveis cerca de 3 dias pelas ditas lanchas 
ou barcos movidos a gaso1ina, no período de 
dezembro a julho. 

EXPLORADORES O Sargento-Mor 
Francisco de Mello Palheta na sua "Narra
ção da Viagem e descobrimento que fêz no rio 
da Madeira e suas vertentes'', partiu de Belém 
do Grão-Pará a 11 de novembro de 1722, en
trou, a 2 de fevereiro de 1723, no Madeira, 
passou na região circunvizinha da foz do 
Abunã, do fim de junho para o princípio de 
julho, chegando ao arraial de Mato Grosso, a 
9 de setembro do último ano, sem se referir ao 
rio de que nos ocupamos, nem ao dos Fer
reiros. 

A primeira notícia que tem~s dêle é f orne
cida pelo geógrafo José Gonçalves da FONSECA, 
que subiu em 1749, na comitiva do Sargento
Mor Luiz Fernandes Machado, que tinha como 
Piloto Antônio Nunes de Souza. nste não se 
refere ao Abunã, e sim ao "Ferreiro, de água 
clara e estreito, onde navegou-se meio dia de 
viagem, encontrando-se uma cachoeira, fazen
do-se grande pescaria", o qual fica entre as 
cachoeiras Pederneira e Araras. (Rev. do 
Inst. Hist., Tomo LXVII, pág. 261) . 

Pelas informações abaixo, verifica-se que o 
piloto Nunes enganou-se no tocante ao nome 
do rio, pois o Abunã é que foi sulcado até à 
cachoeira indicada. 

" O rio chamado Abonã, desagua na margem 
ocidental do Madeira (38) com pouca violên
cia em desembocadura de 300 braças. Nave
gou-se em uma canoeta ligeira meio dia, para 
leste : não se penetrou mais adiante, por se 
encontrar com huma cachoeira, que tomava o 

(38) O Abuná está a 22 k. 300 m. acima da 
cachoeira de Pederneira, na margem esquerda do 

Madeira. (L 'ABBE DURAND - "La Madeira et 
son bass in" pág. 17). 
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Rio de · huma a outra parte com bastante altura 
"'de rochedos por . onde a água se despenhava. 
He bastante f ertil de peixe, e as duas margens 
du assa ( 39). As suas águas são claras e de 
bom sabor. A Ribanceira he alta de huma e 
sµtrap ( 40) em poucas allaga com a cachoeira. 
Ha noticia de que neste Rio habita uma nação 
de Gentio chamado "Feirreiruz' ' gente pacifica 
e· capaz de boa pratica para se aldear em Mis
sões. Foi preciso demorar aqui 'o dia 14 em 
que se fez exame do Rio, e o dia 15 em que 
se acabarão de refazer as canôas de alguns 
concertos de que necessita vão". (" Navegação 
elo Rio Madeira principiada em 25 de setembro 
de 1749'·', pág. 2). Foi em janeiro de 1750, 
dias 14 e 15, que os expedicionários aí estive
ram. 

O próprio Gonçalves da FONSECA alude ao _ 
gentio P eirreiriiz que diziam habitar êste rio. 
!)aí, talvez, a confusão do piloto referido. 

Além disso, as embocaduras desses rios fi
cam na mesma margem do Madeira e próxima 
uma da outra, sendo, porém, o Abunã um rio 
muito mais importante, chamando por i,sso, a 
atenção dos que pássavam em frente a sua 
bôca. 

O nome Ferreiro ou Ferreiros, .não é devido 
a existência no local ou proximidades de al
guma nação indígena com êsse apelido ou por 
ter residido aí algum ferre iro e, sim, conf or
me, entre outros, explica F. R. Almeida SERRA 
- " nome que se dá a certas aves por terem 
o seu canto mesmíssimo como as alternadas 
pancadas que dão os mestres daquele ofício 
sôbre a bigorna" ( 41) - (Diário da Viag. 
aos Rios Madeira, Mamoré, Guaporé, etc., 
1790, pág. 28). 

A segunda exploração, de que se tem notí• 
cia, foi 22 anos 1nais tarde, como veremos a 
seguir : " Rio Abuná". "De ordem de S. Exa. 
o Sefior Luiz Pinto de Souza Coutinho, entrou 
neste Rio, em janeiro de 1772, o cabo de es
quadra de Dragões hoje Alferes de Cavalaria 
Auxiliar Francisco Garcia Velho Paes de Car
margos, indo embarcado em huma lgarité, re
mada de 3 pretos e 5 Pedestres, e sendo en
carregado de (haver) em todo o sentido reco
nhecer os certoens daquele Rio". " Não subiu 
mais do que 3 dias, porque na caxoeira grande 
que ao fim do 3.º dia encontrou, à qual pos o 
- -----

(39) Assim está no original, mas, deve ser 
"de caça". 

(40) Deve ler-se: " de uma e outra parte" . 

( 41) Araponga, ave brasileira, cujo canto pa rece 
metálico. 

nome de Cáchbeíra Sucury, perdeo o Bote, em 
que navegava". "Era caxoeira do Salto, e 
fazia hum ilhote para a margem do Poente". 
'· Ia pelo m~io dia do segundo de viagem, tinha 
pas~ado, outra cachoeira, que por ser então a 
força da enchente, deu facil passagem. "As 
suas águas vio elle que erão claras, e crysta
linas : a sua largura de 60 a 70 brm;as : as cor
rentezas mui rapidas : a direção de N. E. para 
Sudoeste: as margens, ora enchutas, ora ala
gadas, sem ilhas, até onde subio". 

"Porem por détraz da ilha, entre ela, e a 
margem, podia cirgar a canoa, e seguir como 
lhe não sucedeu, por falta de cautela nOIS que 
a· cirgarão". (Alexandre Rodrigues FERREIRA 
- " Afluentes do Rio Madeira" (manuscrito). 

L. P . de Souza Coutinho era Governador de 
Mato Grosso e subiu o Madeir,a com destino a 
Vila Bela, em 176.8, lançando em caminho os 
fundamentos duma povoação, que chamou 
" Lugar de Balsemão", perto da cachoeira do 
" Girao". 

r 

Ainda no XVIII século, o rio era vizitado 
p.ela comissão, de engenheiros portugueses, da 
qual faziam parte Ricardo Franco de Almeida 
SERRA e Francisco José de Lacerda e ALMEIDA, 
<i.ue partiu de Barcelos, no dia 1.º de setembro 
de 1781, entrou no Madeira a 9, passando na 
foz de A b1tnã a 18 de novembro do mesmo 
ano, alcançou Vila-Bela a 28 de fevereiro de 
1782. (Lacerda e ALMEIDA - "Diário de 
Viagem"). 

Almeida SERRA refere somente no seu "Diá
rio' ' : " Em 18 seguimos viagem com rumo a 
Su Sud'Oeste por 4 leguas até a foz do rio 
Abuná que entra no Madeira pela margem de 
Oeste. É a foz deste rio pequeno o ponto mais 
ocidental do grande h1:adeira, que conta até 
êste lugar 230 léguas. Do Abuná volta o Ma
deira para Éste" ( 42). Estava-se no mês de 
novembro. 

1hses comissárfos encarregados .da demarca
ção da fronteira com o país vizinho estuda
ram-na toda e é possível que tivessem conhe
ddo melhor o rio, mas, não deparámos outra 
referência. 

Um século depois, estava.:se quase no mes
mo : Antes do meado de XIX século, Fran
cisco de CASTELN A u dizia : " A 4 léguas ao 

( 42) Do Diário Astronômico, que escreveram os 
oficiais engenheiros de 1781, consta o seguinte: 
Passado a cachoeira Pederneira, com o rumo SSO, 
diStante 4 léguas "a boca do rio Abuná ''. <Cô
n.ego Francisco Bern-ardü~o de S ouza - "Pará e 
Amazonas" 2.ª Parte - (1874), p. 128). 
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Sudoeste da cachoeira Pederneira, o rio Abu-. 
ná, entra pela m. esq. do Madeira, cuja em
bocadura é o ponto mais ocidental". (Obra e 
vol. cits., p. 136) ; acrescentando na pág. 152: 
Os índios J a carias habitavam as margens do 
rio A,buna. São de caráter bom e têm tido re
lações com os Portugueses, quando havia aí 
um estabelecimento militar ( 43). Cultivavam 
mandioca, banana e cana de açucar. Foram 
conquistados pelos Caripunas que são amigos 
dos Cr~stãos e ajudam à navegação do Madei
ra. Dizem .que subiram há poucos anos para 
as nascentes do Abuna, achando outros que 
êles permanecem nas cachoeiras do Giráo e 
Caldeirão. 

J. Severiano da FONSECA, pouco adianta sô
bre · esse rio, na sua " Viagem ao Redor do 
Brasil" (1875-1878). 

Estava o rio destinado a ser explorado e po
voado de cima para baixo ( 44). Em 1885, os 
bolivianos já o conheciam e se estabeleciam do 
Madre de Dios ao Orton que dista poocas lé
guas do Abunã, tendo já no primeiro, mais de 
500 habitantes e no segundo 123 almas. (João 
Francisco VELARDE, cit., pág. 187). Numa de 
suas entradas por terra, para o norte o padre 
espanhol ARMF.NTIA, a serviço da Bolívia, o 
encontrou. 

Do Abunã dizia êstc conferencista ( 1886) : 
" O Alniná ou U aicoma1iu é de maior volume 
a,inda que o Orton e tem como este, em suas 
margens, uma abundância extraordinária de se
ringueiras". "Recebe pela ffi/. dir. um afluen-. 
!e de pouca importância, de nome Tripama1iú. 
A parte inferior do seu curso está obstruída 
por várias cachoeiras". (Op. cit., p. 186) . 

Em maio de 1887, A. R. Pereira LABRE saía 
do Purus, a'lcançava o Madeira, transpôs as 
cachoeiras e foi ao Beni, Madre de Dios, Or: 
ton, Acre. 

Na subida entrou no Abimã, cerca de qua
tro quilômetros, deparando com uma cachoei
ra, que venceu a sirga, seguindo contra a cor• 

( 43) f:sse estabelecimento deveria ser o de " Bal
semão" junto a cachoeira do Girau, cêrca .de 125 
quilômetros a jusante de stt~ barra. 1l:sses índios, 
t alvez, sejam os conhecidos atualmen te pelo uome 

d e Cáchararis aldeados entre o Iquiri e Abun:t, 
ainda de caráter bom e inofensivos, como çilu<l,~ 

C A.STELNAU. 
(44) A zona entre o Mad re de D ios e o Pur us 

n ão tem base par a uma estrada de ferro, não há 
11enht1ma exploração feita, sendo quase complet&
mente desconhecida. (Júlio P INKAS - "Relat ório 
sôbre a Madeira-Mamoré (1885) ; A nexos a d ito 
Relatório, "Ofício dr. J-; . R _ Pressy, de 17 de 
abril de 1884; pág. 14). 

re·nte do rio ainda alguns quilômetros onde viu 
~uito~ seringais ?e bôa .qualidade. ( Conferêh.: 
ela sobre o Purus, M. de Dios e Acre" in 
Rev. cit., Tomo IV (1888), pág. 105.) " ' 

No pedregal da cachoeirà encontrou diversas 
fi.guras gravadas em faces perpendiculares con
si~tind~ elas em hieroglifo·s diferentes, ',espi
rais, c1rculos concêntricos e outras figuras 
(p . 105). 

A. 24 de agôsto, alcançava, às 4 horas da 
tarde, as margens do Caramanu (Abunã), 
acrescentando : " As margens deste rio são or
ladas por uma floresta de bonita e gigantesca 
arbodzação' ' . " Há muita riqueza vegetal nas 
margens deste rio, especialmente em seringa, 
castanha e cacáo.'·' (pág. 111) ( 45). 

"Atravessamos numa ponte .natural (árvore 
caídà), onde o rio tinh-a 30: metrO's de largura, 
acompanhados de Pacaguaras e Guarayos. As 
5 . da tarde chegava a Huatchaputhsúa, grande 
P?voação guàraya abandonada há um ano (pá
gina 111) ; fomos a "Timbyomejhan" (nação 
guaraya) de fiO habitantes". Acompanhados 
de Índios, chegamos a "Canamary", cidade sel
vagem (pág. 112). Continuando a travessia · 
alcançou o rio Acre no dia 30, tendo estad~ 
no seringai " Flor de Ouro", de Geraldo Cor
rêa Lima (pág. 114). 

Pela descrição de Labre, o Aburtã foi trans
posto mais ou menos na altura da confluência 
do Karamanu com o Chipamanu cerca de 300 
milhas de sua boca, talvez contornasse as nas
centes do Rapirran e se dirigisse ao rio Acre, 
sem cortar o Iquiri, pois, não se refere a este, 
apesar de conhecê-lo bem desde 1872, e saiu 
em Flor de Quro, hoje pertencente ao serin
gai Bemfica, acima da foz do Riosinho e da 
cidade de Rio Branco (Emprêsa) ( 46). 

( 45) I,abre qtie esti.1dava um projeto de estrada 
de ferro há mais de 10 anos. diz que deixou de 
completar o traçado .para o Beni, por haver dificul

dades em transpor o rio Abunã, cujas margens estão 
infe~tadas <:!e selvagens antrop6fagos, P acaglláras, 
Canpunas, Pamas e Aráras. (Conferência de 1888 
sôbre o Purús, M. de Dios e Acre; in. R~v. da So: 
ciedade de Geog. do Rio, v. IV ( 1888) - _ página 
104). 

(46) Na região' do Abuná ·há ''gomales" ine:r
plorados segundo dad.os colhidos em fontes autor i
zadas". (" El Comercio de Bolívia" de La P az 20 
de julho de 1894). ' 
E~ uma carta d i.rigida pel o Cel. J. Maria 

J.> AN DO, chefe da Com. de L imites da Bolívia, 
d~t~da de 9 de outubro de 1895, ao te_ Cel. Gre
gon~ '!haumaturgo de AZE VEDO, chefe da Com. 
de h m1tes do Brasil, o chefe boliviano esquivava· 
se ~e levantar a região do A bunã e Madeira .a 
part~r _de Caqúetá, no r io Acre, proposta pelo chefe 
brasile1ro, alegando, entre outras cousas, ser a "t".c-

• 
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O rio A bunan é o mais importante dos 
afluentes do Madeira da m. esq., só tendo sido 
convenientemente explorado depois da cons
trução da E. F. do Madeira ao Mamoré. (Dic. 
Histor. , Geogr. e Ethnogr. ( 1922) , pági
na 21) . 

Não é exato, porquanto a construção defi
nitiva dessa estrada de ferro iniciou-se em 
19-07 e terminou em 1912. (" Brazil Railway 
Company" ( Saneamento da Bacia do rio Ma
deira' ' ) - Rio de Janeiro, 1913, pág. 13). 
E· muito antes disso, não havia começado ain
da o XX século e já os Bolivianos que par
tiam da cidade de Riberalta, no Madre de Dios, 
em 1898, invadiam as suas nascentes, explo
rando Don Roperto Medina os seringais Vila
Rica e P erpetuo Socorro, os maiores do Abunã 
de então; Don Claudio Terraza os seringais 
Santa-Rosa e Montevideu, todos no médio 
Abunã; D . Justo Terraza os do Alto Abunã; 
Don Roperto Oliver e Francisco Coimbra os 
do baixo-Abunã, federal e boliviano ; sendo a 
parte amazonense explorada pela firma c~ 
mercial boliviana 1'.{ercado e Bolivian. (Octa
vio REIS - Carta de 9 de maio de 1938, da
tado do seu seringai Fortaleza, no dito rio 
Abunã). 

O Governador Hugo CARNEIRO diz no seu 
Relatório de 1930, que " melhonndo o seu 
estado sanitário e assegurada a per!llanência 
de suas autoridades, extinguiu-se o asilo de 
criminosos que faziam a triste celebridade da 
vila banhada pelos rios Abunã e Rapirrã, não 
menos celebre pelas suas febres letais. 

Em 1899, o rio foi explorado por A. Cons
tantino NERY, que levantou uma planta do mes
mo até aos seus formadores ( 47) . É o que 
se verifica no Mapa de E . STRADELLI (1901) , 
do qual s6 consta um afluente próximo a foz 
com o nome de " R. N ery" . 

pedicion de 50 dias en terr it ório poblado por ~el 
vagens". (Thaumaturgo de AZEVEDO " 0 ACRE" . 
(Limites com a Bolívia) R io - 1901 pág . 163) . 

Pelo mapa corrigido pelo Cel. J. Maria P ANDO 
(1892-1898), verifica-se que o B eni e Madre de Dios, 
estavam t odo habitados, o Orton até encontrar o 
M anitripe (Pôrto Rico). Antes de chegar ao T ahlfa· 
mamt, vê-se " P uerto de los P acaguaras" e n o Tahua
manu, há v árias colocações já aos 10°20' e 68°12' 
Jong. W. - Nos afluentes Negro, Karamanu, I na 
(Abuná ) e neste n ão põe uma só colocação ou 
povoação, assim como nos Pialiir·ia e M ertie, afluen
tes do Ina. Contudo dá no curso do Ac1·e ou A q·i·tÍ· 
ri, vários lugares até Chapttrí - (10°55' e 68°20'). 

( 47) Diz O . Reis que Constantino e R . N eri só 
chegaram até a cachoeira "Fortaleza". ( Ca rta de 5 
de abril cit . ) . 

O Prefeito José Placido de CASTRO informa 
no seu Relatório apresentado ao ]vf inistro da 
Justiça, em 1907, que procedeu em 1906, com 
o agrimensor Genesco de Oliveira Castro, um 
levantamento desse rio. 

No mapa da fronteira acreana (Brasil-Bo
lívia), segundo o tratado de 1907, de Adolfo 
BALLIVIAN, desenhado por P. H. FAWCETT, 
havia varadouros de Bela Vista e Costa Rica, 
no Tahuamanu para Xapury, transpondo o rio 
Xipamanu ( Alto Abunã) ; de entre Bela-Vista 
e Gironda, no dito rio à Iracema, no rio Acre, 
atravessando o Karamanu, Muimanu, Xipama
nu e Ina ; de Palestina, no Orton, à Capatará 
no Acre, atravessando os rios Rhin, El Tigre 
( afluentes do Abunã) , êste, os campos Espe
rança e o rio Iquiri. 

~ A Comissão Brasileira Demarcadora da 
fronteira com a Bolívia, dirigida pelo Almi
rante José Candido Guilhobel, em 1911, fez o 
levantamento· Q_o curso superior do Rapirran, 
desde S. Francisco, situado na interseção da
quele rio com o varadouro que vai para Santa 
Rosa do Abunan, até a verdadeira e principal 
nascente do mesmo Rapirran, cujas coordena
das geográficas, então, determinadas eram -
Lat. S. 10º36'13" e de Long. W . de Gre
enwich - 67º45'42", 63. (Relatório do Mi
nistério do Exterior, de 18 de maio de 1913 a 
3 de maio de 1914, pág . 235) . 

O § 6.0 do art. I do Tratado de P etrópolis, 
.de 17 de novembro de 1903, estabelecia a se
guinte linha : 

" Da nascente principal do Rapirran irá, pelo 
paralelo da nascente, encontrar a O. do rio 
J.quiri e subirá por êste até sua origem, donde 
seguirá até o igarapé Bahia pelos mais pronun
ciados acidentes do terreno ou por uma linha 
reta, como aos Coriissários demarcadores dos 
dois países parecer mais conveniente". 

Essa fronteira era inexequivel, por não cor
responder ao que realmente existia no terreno, 
conforme se verificou ; uma vez que o curso 
e a nascente do r io Iquiry estava ao N . da nas
cente do rio Rapirran, não sendo possivel se
guir deste para O., pelo paralelo de sua nas
cente, ao encontro do Iquiry, para subir depois 
por êste, na direção de Sudeste, até sua origem, 
para depois seguir daí até a nascente do iga
rapé Baía, na conformidade do texto do refe
r ido Tratado. ( Relat. cit. , pág. 84) . 

Nestas condições, os dois Governos assina,. 
ram em Petrópolis, a 10 de fevereiro de 1911, 
o " Acordo de instruções" para demarcação 
da nova fronteira. (Relat . cit ., pág. 85). 
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Enquanto não se estabeleciam as novas bases, 
a Comissão Demarcadora, em 1912, procedia 
ao levantamento do rio Acre, de Capatará ao 
_ponto de confluência ,com o arroio Yaverija, o 
qual corresponde ao extremo ocidental da fron
teira brasil-boliviana; do braço Floresta e de 
suas ramificações, r~mo principal do igarapé 
Baía; dos rios Ina e Chipamanu, em toda . a 
extensão de seus cursos (das nascentes às 
bocas) ; do rio Abunan, entre sua confluência 
com o Chipamanu e Ilimani ; do rio Rapirran, 
desde o ponto em que havia começado para 
cima, os trabalhos de 1911, seguindo essa se
gunda exploração, pelo, curso inferior do rio, 
até sua confluência com o rio Abunam (Relat. 
cit., pág. 235) . 

Em 1913, fez o levantamento do rio Abunan, 
de Ilimani até sua confluência com o Madeira; 
sendo determinadas as coordenadas geográficas 
de diversos pontos do rio Abunan, e também 
as de alguns do rio Rapirran. 

A Comissão fez a Carta da região compre
endida entre as nascentes dos Rapirran e Iga"' 
rapé Baía e os rios Acre e Chipamanu de que 
trata o § 2.º do art'. 1.º do "Acordo" de 10 de 
fevereiro de 1911; e apresentou infro-mações 
sôbre os seringais existentes no mesmo terri
tório, pelas .quais se vê, com exceção do serin
gai que se extende de Nova Ame lia, no Acre, 
até Maloca, no Chipamanu, pertencente a firma 
boliviana de Suarez Herma_nos e Cia., mas 
cujos empregados são brasileiros, todos os ou
tros pertencem a brasileiros, estendendo-.se al
guns até o Karamanu. (Rel. dt., pág. 245). 

Na região do Abunan, os marcos levantados 
são os seguintes : 

1 

1.0
) confluência do Rapirran com o Abu-

nan (Bolh;Ía) : Lat. S. 10°20'14",40 e Long. 
W . Gr. 67º1 l '23" ,71 ; 2. º) (lado do Brasil: 
Lat. S. 10º20'14",58 e Long. W. Gr. 
67º11'20",48 - ambos erguidos a 19 de novem
bro de 1913 (Relatório do Ministério do Ex
terior de 1914-1915, vol. I , págs. 419 e 420; 
·Anexo A, pág. 261) . 

Embocadura do Abunan, levantados a 5 de 
dezembro de 1913: 

Lado do Brasil: Lat. S. 9º40'07~' ,09; 
Long. W . Gr. 65º26'50'',28. 

Lado da Bolívia: Lat. S. 9°40'09",68; 
Long. Vv. Gr. 65°26'43",53. (Relat. cit., 
p. 420, Anexo cit., p. 265). 

A fronteira demarcada, na bacia do Ama
zonas,. parte da confluência dos rios Beni e 

Mamoré, onde tem princípio o rio Madeira, 
desce êste rio até sua confluência com o Abu
_nan, sobe êste úJtimo rio até a embocadura 
do Rapirran, pelo qual sobe· até sua nascente 
principal (Rei. cit., pág. 429). 

Ergueram marcos ainda na nascente do rio 
"Ina>.', no " Oco do Mundo", "Chagas", 
''Bezerra'', " Ponte Nova Aurora", "Francis
co Duarte", " Jàsé Madeira"; na nascente 
principal do " Chiparnanu", "José Avelino", 
"Passarinho" (lgarapé Serpa); "Nascimen
to", "Adelia"; na confluência do " Ina" com 
o " Chipamanu" ; "Fortaleza" ; "barra do 
J\tf uirnanu" ; "Alto Chipamanu"; " Alto-Ale
gre" ; " Escondido" ; " igarapé Grande" (bar
raca) , " MaJoca '~ ~ " Antonio F elipe", " Beira 
do Chipamanu", confluência do "Chipamanu" 
com o " Karamanu", " Centro Virgem do Re
manso~', " Katuaba", "Estáção A do rio" 
"Iquiry" (Palmares), nascente do Quimbaqui
ran ( Relat . do M . do Exterior de 3 de maio 
de 1914 a 30 de junho de 1915 - Anexo A -
" Limites do Brasil", p~g. 282) ; nascente 
principal do Rapirran.'' e de " S . Francisco" 
(Estação A do rio "Rapirran". (Relat. e 
Anexo, cits. , pág. 283) • 

No mapa ane~ ao livro do Sr. Ballivian -
"Informe del De~egado Nacional de Coloniasn, 
1908 - se. acham indicados junto a margem 
direita do Chipamanu, dois postos aduaneiros 
(pág. 245) por êles criados em 11 de julho de 
1907 (pág. 246) ; demonstrando isso positiva
mente que as posses bolivianas nessa região não 
se esténdiam para o N . dêsse rio. 

O território a que se refere o "Acordo" de 
iO de fevereiro de 1911, entre as nascentes 
pri11cipais dos rios Rapir'ran e Iquiry, Acre até 
as do igarapé Baía, tem 3. 633 k2 de area, sen
do 776 k2 ao N. e 2. 857 k2 ao S. do paralelo 

~ da nascente principal do Rapirran. (Relat. de 
1913-1914, e Anexo A, cits., pág. 253). 

Além dos seringais Santa-Fé, Itú, S. Luiz 
do Abunan (Boâ. Vista), Remanso, Indepen
dência, Aquidaban ~ Equador, exist~m outros 
nesse território, . como sejam : Capatarã, No
va-Amelia, Gavião, Perseverança, Iracema, S. 
Miguel, Uyrapurú, Nova Esperança e Porvir, 
cujas terras vão além · do Chipamanu, todos 
brasileiros, com exceção de Nova Amelia, que 
é de boliviano, administraqo e habitado, porém, 
por brasileiros. (Anexo cit., p. 258) . 

Suspensa a demarcaÇão, só em 1925, o Go
vêrno brasileiro assinava com o da Bolívia, um 
Tratado regulando o assunto, no qual se esta
belecia a linha geodesica entre o Ina e o Chi
pamanu. 

• 
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NãE> tendo sido aprovado esse Tratado pelo 
Congresso Nacional (48), o Govêmo Brasilei
ro iniciou novas conversações com o da Bolívia, 
conseguindo pôr têrmo à questão com o Tra
tado de 25 de dezembro de 1928, pelo qual se 
acertou o liiyi!:e seguinte : da nascente do 
Rapirrã " vai em linha reta até a boca do 
Chipamanu, pelo qual continua até sua nas
<:ente, de onde se dirige, por outra reta, à nas
oeente do braço oriental do igarapé Bahia. 
•• Desce dito braço e o próprio igarapé, até a 
entrada no Acre, pelo qual, em seguida sobe, 
até encontrar a foz do Ya\'erija, onde finda 
essa extensa fronteira". ( Relat. do M. do 
Exterior, de 1928, vot. Lº, Anexo A, pági
nas 11 e 26). 

Em 1923, o rio foi visitado pela Missão Ofi
cial Norte-Americana de Estudos no Valle do· 
Amazonas, que pen~trou no Abunã, a 15 de ou
tubro e o deixou no porto de S. Luiz, em de
manda de Rio-Branco, no rio Acre, por vara
douro, a 26 do referido mês. 

Esta comissão era chefiada pelo Dr. W .L. 
ScHuRz, tendo como membros 0 .D. Hargis, 
perito de vasta experiência em plantações no 
Oriente; Dr. C. F.- Marbut, especialista em 
terrenos; Dr. Carl D . La Rue, botanico fa
miliarizado com a H evea brasiJiensü e sua cul
tura no Oriente ; Dr. James R. W eir, bota nico 
e fitop1tólogo e E. L. Prizer, entomólogo. 

A Comissão chegou a foz do Abunã, na data 
aludida, aportando ao povoado bOitiviano Ma
nôa, seguindo no mesmo dia para Fortaleza, 
onde há uma cachoeira de rocha granítica, cujo 
canal de 20 metros de largura na vasante, alar
ga-se a 70 na enchente, terminando a queda 
numa grande enseada, profunda, que serve de 
ancoradouro às embarcações. Na margem es
querda (Brasil) , há uma povoação, servindo a 
rua principal de caminho entre a enseada de 
jusante e o porto a montante da cachoeira. 
(Relatório da "C-0missão Brasileira junto à 
Missão Oficial norte-americana de estudos do 
Vale do Amazonas" ( 1924) , pelo engenheiro 
Avelino Ignacio de OLIVEIRA (pág. 117). 

Em Fortaleza a M.issão foi recebida por 
Octavio Reis, grande· proprietário .na região, 
viajando na lancha "Serapiãa", examinou o 
solo e subsolo da terra firme de Piquiá (p. 
119), a mata e solo de Maravilha (p. 120'), 
obteve informações no posto fiscal federal de 

(48) O protocolo assinado em 3 de setembro de 
1925, com a Bolívia, respeitante a limites não teve 
andamento no Congresso Brasileiro. (Relatório do 
M. do Exterior, de 1927, vol. 1.0 , pág. 8). 

Extrema (limite com o Estado do Amazonas), 
sôbre a produção do Abunã, sendo a exporta
ção da borracha, de então, cerca de 1.100 to
neladas : 500 toneladas da zona federal e 600 
da boliviana (pág. 122) ; e examinou as ter
ras de várias outras localidades. 

De S. Luiz tomou o varadouro que percorre 
os seringais de Porfirio de Sá, atravessando 
o igarapé Sta. Helena, Campinas, rio lquiri e 
vai findar em Nova Olinda, no rio Acre, com 
cerca de 100 k. de extensão (pág. 123). 

O Dr. W. L. ScHURZ agradecendo, em Rio 
Branco, a saudação do Governador do Terri
tório do Acre, Dr. J. T. da Cunha Vascdtl
celos, a 31 de outubro de 1923, disse que havia 
atingido " a região inegualável da borracha", 
declarando com grande prazer serem ótimas as 
suas primeiras impressões desse futuroso rin
cão ( 49) , pág. 132· do dito Relatório. 

POVOA1.fENTO - Comparando-se com as 
rrg:ões vizinhas,.. o povoamento do Abunã, foi 
muito retardado, pois, os Bolivianos que se 
achavam no vale do Orton desde 1885 e já o 
conheciam por essa época, só o invadiram com 
intuito de se fixarem nas suas margens, em 
1898. 

Sabia-se que nas suas ribas, não só por in
formações do coronel Pereira Labre, corno ~e 
seringueiros bolivianos, havia grande quanti
dade de seringueiras e da melhor qualidade, 
mas os índios Pacahuaras que ali dominavam, 
cau;avam tal temor aos forasteiros. devido à 
sua ferocidade e indomabilidade, que retarda
ram de muitos anos o seu povoamento pelos 
civilizados. 

(49) No seu Relatório de 1922, dizi~- o Gover· 
nador Epaminondas Jácome, qu~ , ª. reg1ao era a 
"mais rica e futurosa do Terr1tono, onde a he1•c,i 
bra.siliensis ostenta mais seiva e. produ~ mais b?1:· 
racha em tôda a Amazônia, porem, devido as d1f1-
culdades de transporte não tem podido florescer' ' . 

"O baLxo Abunã até as vizinhanças da bôca do 
rio Negro corta a mesma série . c~ista.h!1a do rio 
Madeira entre Pôrto Velho e Gua1ara-M1nm a qual 
em Fortaleza e Tambaqui, forma duas cachoeiras, 
com êsses nomes, sendo a primeira, um impedi · 
mento sério à navegação do rio Abunã". "Da fo:r. 
do rio Negro até as proximidades da cachoeira d" 
La P az, as barrancas são formadas de depósitos, 
tais como areia e argila". "Na cachoeira de I~a 
Paz acima um pouco aparecem novamente as rochas 
cristalinas anteriores, verificando-se um veiei r o de 
quartzo leitoso, acima de La Paz, que dá 11111a pe· 
qttena correnteza ao rio local". (Eng . Avelino d•! 

OLIVE CRA, Relatório cit., pág. 348). 

"Acima dessa faixa de rochas cristalinas o r io 
Abunã tem (p. 348) o seu curso cavado em forma
ções terciárias. (pág. 349 do Relatório cit.). 
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Iniciado êste pelos Bolivianos, em 1898, f o
ram se apoderando dos seus formadores, fun
dando importantes seringais ao longo do seu 
curso à proporção. que avançavam para o seu 
desaguadouro no Madeira, esbarrando o povoa
mento cerca do seringa! Bom Futuro, umas 
cem milhas d;;t foz, sem dúvida, por não haver 
daí para baixo a tão cubiçada hevea brasilien
sis em abundância, salvo nos seus contribuintes 
do lado direito, Negro e Pacahuaras_. 

Em 19-03, moradores do rio Acre fugindo da 
revolução chefiada por Placido de Castro con
tra é\ Bolívia, refugiaram-se nesse rio, em cujo 
meio vieram homens que se tornaram bandi
dos célebres, sendo conhecidos pelos seus no-

. mes de guerra, como sejam: "Casca Grossa", 
" Tracaiá", " Onça-Preta", " Cascavel", " Su
rucucú", "Terto" além de outl'.os, só desapa
recendo essa fase de banditismo em 1910, 
quando o rio começou a ingressar na civili
zação, estando por esse tempo habitado ape
nas até o lugar Bom Futuro. 

Em 1904, o decreto n. º 5. 206 de 30 de abril, 
que organizou a administração fiscal no Ter
ritório do Acre, criava um posto fiscal na 
interseção da linha geodésica Javari-Beni pelo 
Abunã, que foi instalado por ordem do Minis
tro da Fazenda, na foz do Rapirrã, mas, decor
ridos alguns dias, os seus funcionários trans
feriram-no para o lugar Recanto, no seringai 
Catuaba, distante do Abunã muitos quilôme
tros, ainda aí permanecendo no começo de 
1907 ~ f 

Mais tarde o Posto Fiscal foi fixado na fron
teira com o Estado do An:iazonas, no lugar 
Extrema, onde há várias barracas, numa ter
ra-firme, plana e alta. 

Quanto à Justiça, foi iniciada nesse rio, em 
1906, com a criação de um j uizado de paz, pelo ~ 
Prefeito Placido de Castro. · 

Somente em 1908, foi ali estabelecida a sede 
de tim têrmo judiciário, autorizada pelo decre
to do Govêrno Federal n.0 6.901, de 26 de 
março de 1908, com um juiz preparador, su
plentes e funcionários necessários ao. serviço, 
com a denominação de l.º têrmo da comarca 
de Alto-Acre.. Em 1912, a sede do têrmo pas
sou para o lugar Porto-Acre, no rio deste no
n1e com o título de 2. º têrmo da comarca de 
Rio-Branco. Em 1917, criado o 3.º têtmo des
sa comarca, voltou a sede para a margem do 
Abunã, determinação esta mantida pela organi
zaçãd judiciária de 1920, até 1938, quando fo
ram extintos os têrmos judiciários do Terri
tório, passando a vila Placido de Castro, onde 

' ' 

funcionava o juízo muni~ipal, a ser apenas sede 
de distri.te administrativo e judiciário. 

Do lugar São-Luiz a princdpio, foi transfe
rida para o seringai Orion até 1921,. quando o 
Governador Epaminondas Jácome criou a vila 
"Placido de Castro", no. antigo seringa! "Três 
de Dezen1bro", na confluência do Rapirrã co·m 
o Abunã, distante de Rio Branco de 80 a 100 
quilômetros. Havia na vila, agencia do cor
reio, delega.1i:ia de polícia, escelas públicas, des
tacamento poli.f.ial, cadeia pública, posto médi
co, casas de negócio e cerca de 200 moradores. 

Na margem bolivian<!., havia postos fiscais 
em S . João ( Chipamanu), Santa-Rosa, Boca 
do Rapirrã, Vi.ta Rica e uma aduana ao desem
bocar no Madeira, além de outras repartições 
bolivianas no lugar Manôa. 

Do lado do Brasil, o povoado mais impor
tante é chamade F or-taleza, com mais de 500 
almas e porto de abastecimento da navegação 
para o alto rio, cc:>m un1 comércio bastante 
animado. 

Até 1912, essa permuta eia feita por meio de 
canôas, surgindo · i:iesse ano as primeiras lan
chas a vapor pertencentes a José Drielesma 
(holanclês), Julio VHagut (espanhol'), Bruno 
Arnold (alemão) e a firma francesa " Societé 
Picolet". Era · o resultado do alto preço da 
borracha nos . ~anos anteriores, contribuindo 
para a -facilidade d'o transporte do "auro ne
gro" abun.ense, o mais valioso e apreciado de 
todo o vale an1azônico. 

Os seringais que ficain em território boli
viano são : PerseYerança,, no Rio Negr0t; Mon
tezuma, no rio Pacauharas ; Providência, no . 
igarapé Preto eu rio Manu; Buena Esperança, 
Perpétuo Socorro, Guarapary, Ultimatum, Vila 
Rica; Montevideu, Itimaui, M<:mte Casero, San
ta Rosa, Ipiranga, S. Luiz, à margem do A,bu
nã. Ao Território Federal pertencem os se
ringais Três de Dezembro, hoje vila Placido 
de Castro, S. Luiz, Porto Edith, Itamaraty, 
Bela Vista, Orion, Porto Luiz, S. Pedro, Por
to Dias, Boa Esperança, Triunfo, Oriente, Ca
choeira de Barro e Extrema. Pertencem ao. 
Amazonas os de nome Mocambo, Bom Futuro, 
Piquiá, Primor, Altamira, Fo·rtaleza do Abunã. 
São pr0prietários desses seringais atualmente 
Otavio Reis, Felipe .Moreira, José Candeira, 
A. A. da Rocha, Eustaquio F erreira, em liqui
dação, Alvaro Dantas Paraguassú, Elias Du
mont e Cia., Venancio Lima, Viuva Frco. 
1tfacedo, P edro F. Silva, Ra-imundo Pena, An
tcmio Faustino Raposo, Jatme Alencar, Gualter 

• 
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Ribeiro, Armando J obim, Geraldo 
rez Hermanos Sucessores (50). 
de Otavio RErs) . 

Peres, Sua
(Carta cit., 

Hoje, o seu tráfego compreende 4 lanchas a 
vapor de pequeno calado, 3 motores fixos e 7 
motogodiles de 8 H . P., sendo seus donós : 
Otavio Reis, com 2 lanchas a vapor, 1 motor 
Mitz de 15 H. P. e 2 motogodiles; Elias Du
mont e Cia. com 1 lancha a vapor e 1 motogo
dile; Antonio Faustino Raposo com 1 lancha e 
1 motogodile; Geraldo Peres com 1 motor fixo 
de 1 O H. P. e 1 motogodile; Jaime Alencar, 
A. A. da Rocha e Gualter Ribeiro com 1 mo
togodile de 8 H. P. cada um ; Severino Silva 
com 1 motor l\fitz de 7 H. P.; Alvaro Para
guassú com 1 motor fixo de 12 H. P. e 1 mo
togodile (Carta cit.), além de grande número 
de barcos a remo e a varejão, transformados 
em casas comerciais ambulantes, chamados 
"regatões" (Rel. cit., pág. 118). 

De 1918 a 1928, o Abunã exportava 2 mi
lhões e 400 mil k. de borracha anualmente, ten
do ainda capacidade para produzir o duplo ( 51). 
Presentemente, exporta 600 toneladas por ano, 
tendo, entretanto, aumentado a da castanha, 
cuja exportação estava avaliada, em 1938, em 
2 milhões de k., podendo produzir mais 1 mi
lhão de quilos e 2 milhões de k. de borracha. 

(SO) O engenheiro Avelino I nácio de Olivei1·a. 
em 1923, reg~strou os seguintes: de Extrema p:i.ra 
baixo: Fortaleza (pág. 117) ; Piquiá (120 estrarlas) 
(p. 119); Maravilha (60 est.·) p. 119); Assabisal, 
Mocambo (140 est); Belo Horizonte (p. 120), 
(Parte Esta.dual). De Extrema para cima (parte 
federal); Cachoeira do Barro, Califórnia, Oriente e 
Bananal (todos com 450 estradas) e cêrca de 40 k. 
de frente no rio Abunã e 50 de fundos; Santa Clara 
(100 estradas); Bôa Esperança, Pôrto Dias, o pri
meiro com 120 na margem brasileira, e 100 1'\a 
margem boliviana; S. Pedro e Pôrto Luiz, êste crm 
300 estradas (p. 122): Assunta (boliviano); São 
Luiz ponto terminal da visita da Comissão <to 
Abuiía. Daí seguiram por terra, pel o varadouro c1t·e 
vai à Nova Olinda, no rio Acre . (Relatóri o da Co· 
missão Brasileira junto à Missão Oficial Norte· 
Americana de -Estudos do Vale do Amazonas, 
(1924), pág. 123). 

Os seringais do rio Abuiía são excelentes e ficam 
localizados a partir do meio do rio para as nascen
tes. (Rei. cit., pág. 116). 

Em Bom Futuro estabeleceu-se uma Compaubia 
Belga (1903) , que abandonou a e;rploração, por ter 
sido morto pelos índios P acahuaras o gerente cl<• 
mesma, Sr. Santos Mercado. (Carta de O. REIS, 

de 5 de abril, cit.). 

(51) O Govêrno Boliviano concedeu no r!o 
Abuiía e seus afluentes o seguinte número de estra· 
das gomiferas: Abunã - 3.137; Chipamanu -
560; Rapirran - 540; Tahuamanu - 6.590; Negro 
- 1. 300; Pacahuaras - 700; somando 12.82'7 es
tradas numa área de quasi 3 milhões de hectares 
(2. 925 :499) - (Relatório do Eng. Avelino Inácio 
de OLIVEIRA, da Comissão Brasileira junto à 
].li~são Oficial Norte-Americana de Estudos no Vale 
do Amazonas), 1924, pág. 112). 

Há diversos varadouros de transito para 
animais que dão saída para Rio Branco, no 
território do Acre, partindo os principais de 
Vila Placido de Castro, Porto Luiz,. Porto 
Edith e Orion. 

O aumento da produção do rio, depende da 
capacidade da E. F. Madeira-Mamoré que, des
de 1936,. luta com sérias dificuldades para aten
der ao transporte de cargas, acentuando-se essa 
dificuldade no período de fevereirO' a junho, 
na ocasião da safra da castanha. O transporte 
é caríssimo, pagando-se por hectolitro de cas
tanha nó percurso de 220 k., 6$000. Não há la
voura, apesar da.s terras serem muito férteis. 

Há muita falta de gente para o trabalho, 
sendo os ordenados, presentemente, altos, ga
nhando um trabalhador diariamente 8$000, com 
comida. e nos seringais ha pessoas que fazem 
até 2 contos de réis por mês, .quebrando cas
tanha. 

, 
* * * 

Na época de sua exploração o vale era ha
bitado por selvícolas das nações Tauamano, 
Pacauara e Cacharari, desaparecendo os pri
meiros, encontrando-se ainda restos de Pacaua
ras, tidos como antropófagos e bravios apesar 
do desbravamento, e, de Cachararis, mansos e 
inofensivos. 

Não obstante terem sido oo Bolivianos os 
seus primititvos exploradores, hoje, ali não 
se encontra um só, a não ser como empregados 
do fisco, sendo toda a população brasileira, 
com um reduzido número de portugueses, si
dos, peruanos e colombianos, dedicados mais 
ao comércio ou transporte. 

De 1915 a 1930, a população atingiu 10.000 
habitantes, porém, devido à crise da borracha, 
esta cifra decresceu cerca de 70% até 1936, 
notando-se aumento desta data em diante, 
principalmente, nos anos de 1937 e 1938. Cal
cula-se que neste último ano ela fosse de 
4. 000 almas. (Carta de Octavio REIS cit.) . 

O Coronel Lima FIGUEIREDO, em 1928, re
censeou ein suas margens 1. 769 pessoas, sendo 
1.147 homens e 626 mulheres, dos quais 1.270 
eram maiores de 15 anos, destribuidos 867 por 
11 seringais e 91 na vila Plácido de Castro, no 
território federal e 187 em três seringais; 573 
no povoado de FO'rtaleza e 51 na Bôca do Abu
nã, num total de 811 habitantes para a zona 
amazonense, hoje guaporéense e 958 para a 
acreana. 
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A margem direita do rio pertence à Bolívia 
e deve completar a população a que se refere 
Octavio Reis. 

Das 1. 27-0 pessoas maiores de 15 anos que 
deviam saber ler e escrever, diz Lima Figuei
redo, encontrou 664 analfabetos, dando uma 
porcentagem de 52,2% de ignorantes. 

O rio começou a progredir depois da extin
ção dos malfeitores, cerca de 1910, justamerite 
quando o preço da borracha atingia o seu pon
to mais alto, dando ensanchas a que ali fossem 
estabelecidas linhas de pequenos barcos a va
por em 1912, abreviando, reduzindo as distân
cias e tornando · o -transporte menos penoso, 
quando nos outros rios acreanos a estridente 
sereia dos "gaiolas" e "lanchas", já reboava 
de há muito pelo interior de suas matas, in
quietando sua variadíssima fauna e prevenindo 
aos moradores ribeirinhos da aproximação de 
barcos portadores de mercadocias e noticias 
sôbre seus negócios, famílias e amigos, tão 
necessárias estas, .quanto aquelas, principal
mente, quando não se dispunha naquela regiã.o 
do telégrafo sem fio. 

As distâncias, outrora, vencidas a custo, du
rante meses, a remo, eram reduzidas a dias 
pelos vapores, simultâneamente com os mo
tores. 

CAPITULO II 

RIO PURUS 

N011E - Teve êsse famoso rio na épocª' 
anterior a sua penetração pelos civilizados vá
rios nomes todos de origem indígena, denomi
nação essa que foi se firmando pouco a pouco, 
até que se fixou na de Purus. A maneira de 
grafá-la variou muito, pelo que procuramos 
consigná-la para que se tenha uma idéia do seu 
processo. 

O primeiro a batizá-lo foi o Padre Christo
bal d' AcUNA, quando no século XVII, sulcou 
o Amazonas, na companhia de Pedro Teixeira, 
com o apelido de Yanapuary (Te. A. Amazo
nas - "Dice. Top. Hist. e Descr. da Com. 
do Alto Amazonas ( 1852), ou nomeando-o 
Cu.xiguará, como afirma BERREDO (Annaes 
Hist. do Est. do Maranhão; 3.ª ed ., 1905, 
vol. I, p. 290). D 'AcuN.Ai, porém, esclarece 
no " N uevo Descubrimiento del Gran Rio de 
las Amazonas" (1641), na 2.a ed. de 1891 
( Madrid), p. 145), que os Índios o chamavam 
C uchiguara. O que parece é que êsses nomes 
surgiram ao mesmo tempo, conf onne o gentio 

~ouvido no tnomento pelos perlustradores da 
região . 

A grafia desta denominação é que tem sido 
vária : Cu.~iguará (BERREDO, cit.) Cuc~inara 
(Pe. S. FRITZ, mapa cit. por BERREOO); 
C1J-chiquara (Bm. de MARAJÓ - "As Regiões 

. Amazônicas", 1890, p. 94 ; C u.riuára (Te. 
AMAZONAS - Dice. cit.); Cochiuuará (Fr. X. 
Ribeiro SA:MPAIO "Diário", 1774-5, p , 18) ; 
U chivara (Dice. cit.), que adianta ser assim 
adotado no território peruano) ; Cuchivara (H. 
Santa RosA "Histtória do Amazonas'' 
(1922), p. 120); Tadeo HAENKE (Descricion 
dei Perú - 1799 - publicada em 1901, p. 310) ; 
Rodolfo GARCIA - " Diário do Padre Samuel 
Fritz - in Rev, do Instituto Hist6rico e Geo
' gráfico Brasile·iro, Tomo 81, pág. 381) . . 

Os Pamarys o chamavam Wainy, dando-lhe 
nomes diferent~s os outros gentios · que o ha
bitavam, na conformid'ade de seus dialetos (A. 
R. Pereira LADRE - " Rio Purus", 1872) ; os 
Canamar'J'S de Pacajá ou Pacayá; e Beni, Inim 
ou Wayni, os Pamarys (Bm. de Santa Anna 
NERY "Le Pays des Amazones", pág. 42; e 
Pacaya (German STIGLICH "Dice. Geogr. del 
Perú", vol. I). Os espanhois chamavam-no 
de B eni (" Rev. do Instituto Histórico.", to
mo LXVII, pág. 277), ou Bani (Mello Mo
raes, - Corografia, cit. , vol. 3, pág. 499) . 

Com o seu desvenda1nento pelos civilizados 
fixou-se o nome de Puru-s, tendo antes s·e es
crito PcnM (Instruções Reais aos Comissários 
Portugueses nas demarcações da parte norte -
in '" Rev. do Inst . Hist. e Geogr. Br. ", To
mo LXVII, p . 312; J e. Velloso BARRETO "Ro
teiro da navegação do rio Amazonas do Pará 
a Iquitos" (1878), p. 23); Purú (M. Ayres 
de CAZAL ·" Geographia Brasílica (1816), vol. 
II, ps. 323, 324, 330 ; 1.fello MoRAES "Coro
grafia do Brasil' ', vol. III, p. 499; Ferdi
nand D ENIS "Le Bresil", 1837, p. 308; F. X. 
Ribeiro SAMPAIO "Diário de Viagem ein vi
sita e correição das povoações da capitania de 
S .J. do Rio Negro (1774-5), p. 18); Rio dos 
P1J-rus - David -B. WARDEN - "Histoire de 
l'Empire du Brésil" (1832) , vol. I, p. 41; 
(André Fernandes de Souz,A ''Notícias Geo
graphicas da Capitania do Rio Negro no rio 
Amazonas", in "Rev. de História e Geogra
phia", n.º 12, p. 433 {1848); Rio dos Purus 
"Viagens no Bra~il", in " Rev . do Instituto 
Histórico", Tomo LXVIl, p. 277; J. 1fon
teiro de N'ORONHA "Roteiro da viagem da ci
dade do Pará até as últimas colônias do Sertão 
da Província no ano de 1768, p. 28); Purus 
(lnstruçõe$ Reaes, cits.). 

• 



- 104 

Vemos Purus em I. Accioli Cerqueira e 
SILVA "Geografia Paraense do Gram Pará" 
(1833); A. Ladislau Monteiro BAENA "Ensaio 
Corográf ico sobre a Província do Pará" 
(1839), p. 483; José Toribio de MEDINA, 
" Descubrimiento del rio . de las Amazonas", 
p . LXLVIII; F. M1cHELANA Y RosAs "Ex
ploracion y Hidrografia de la America del Sur 
( 1856), pág. 34, 507; Tadeo HAENKE, "Des
cricion del Perú ( 1799), p. 31 O; Mateo Paz 
SoLDAN "Geografia del Perú" (1863), p. 7 
- corrigida e aumentada por seu irmão Maria
. no Felipe Paz SoLnAN (obra postuma); M. F. 
Paz SoL'DAN "Dicionário Geográfico Estatís
tico dei Perú ( 1S77) ; A. R. Pereira LABRE 
"Rio Purus" (1872), p. 9; A. RAIMONDl, 
"El Perú", tomo III, p. 226 (1879); A. C. 
Ta vares BASTOS " Vale do · Amazonas" ( 1886), 
p. 134: Emílio ~!EDRANO "Geografia Uni
. versal" (1891), p. 1.175; Elisée REcr.us 
"Estados Unidos do Brasil" (1900), p. 41 
(Trad. do Bm. de Ramiz Galvão); Taurna
turgo de AZEVEDO "O Acre'' ( Limites com a 
Bolívia (1901), pág. 21); German S'.I'IGLICH 
"Dicionário Geogr. del Perú", vol. I. 

PurtM deriva-se de Jnwú-purií, que significa 
pintado (ou myra purú-purú - gente pintada, 
em língua geral), conforme elucida A. R. Pe
reira LABRÉ, um dos maiores conhecedores de 
suas margens, que aí viveu muitos anos, fun
dando vilas, povoados e explorando seus aflu
entes, principalmente o rio I ti~.'ry, desde 1871. 
"Rio Purus"' ( 1872), p. 9. 

Acrescenta este notável sertanista : " Em 
tempos idos assim a gente do Amazonas e Rio 
Negro chamavam os selvagens da nação Pa
mary, moradores neste rio, por serem êles pin
tados, ou manchados de branco ; e com o andar 
dos tempos denominou-se o rio de - Purus -
simplificando-se a palavra". 

Entretanto, 1fariano Felipe Paz SoLDAN 
geógrafo peruano ensina, tratando deste ri~ 
que, em língua quichua - Purú quer dizer -
falso; e Ppuuru - cabaço para água. (Dicio
nário Geográfico Estatístico del Perú'' (Lima 
- 1877). 

Além da barra principal, tem mais quatro 
canais. a saber: Paratari, que sai duas léguas 
acima de Manacapurú, que lhe fka fronteiro; 
Coxtuara , nome pelo .qual era conhecido o rio 
em certa época e que ainda se conserva nessa 
bôca; C.o:vana, 60 léguas acima da barra prin
cipal; e o de Arupa.raná, que sai na enseada em 
seguida à do Camará. (André Fernandes de 
SouzA - cit., pág. 434) . 

O Dicionário Histórico, Geográfico e Etno
gráfico do Brasil (comemorativo do 1.0 Cen
tenário da Independência) - Introdução Ge
ral - 2.º vol., 1922, confirma essas cinco 
bôca~ (pág. 19) . 

Cuchivara ou Coxiuàra foi tomado da tribu 
de índios que lhe dominava a embocadura. 

NASCIMENTO - Pelo meado do século 
XVIII (1768), o rio Purus já era tido como 
"grande e caudaloso", correndo paralelo ao 
rio Madeira, cerca de 300 léguas, tendo o seu 
nascimento no rumo do Peru; sendo ocupado 
do meio para cima pelos espanhois, que nêle 
tinham muitas povoações, como a cidade de 
Cuzco, Petechu50, S. Jo. de Apola-Bamba, 
cidade da Paz e Cachu Bamba, chamando-o 
aqueles de Be1i-i e os Portugueses de Purus. 
(" Rev. do Instituto Histórico", Tomo LXVII, 
pág. 277) . 

No 1 imiar do século seguinte e mesmo além 
de sua primeira metade, permanecia a confu
são a êsse respeito (André Fernandez de 
SouzA. cit., p. 434; Te. ;AMAZONAS, Dicio-. 
nário cit.) ; havendo quem pretendesse ser êle 
o desaguadouro do lago Rogagualo (Te. 
AMAZONAS, cit.), a firmando outros que êle se 
despenhava de umas serras ao norte de Cuzco 
(A.L. Monteiro BAENA, cit., p. 483; Mello 
~ORAE~. cit. , p. 49~; .,A.. Michelana· y RosAs, 
c1t., p. 508; "Amazonas", edição de 10 de ou
tubro de 1868 (n.0 15), pág. 3). 

Mateo Paz SoLDAN, na sua " Geografia del 
Perú" (1863), cit., adiantava "que tem base 
para afirmar quasi, com certeza, que o rio se 
estende além da cordilheira de V ilcanota até 
um pouco a Este das montanhas de Carabaya'' 
(pág. 7). 

Todavia. M. Ayres de CAZAL (Geografia 
cit., (1816, pág. 330) e David B. WARDEN 
(Histoire de l'Empire du Bresil", 1832, vol. I , 
p. 41), já avisavam que o volumoso caudal não 
descia das serras do P erú, comô aduziam quasi 
todos, o que se provava "com a existência da 
comunicação do rio Ucayale com o Mamoré 
pelo rio da Exaltação, e lago Rogagualo". 

:Bstes na segunda e quarta décadas do sé
culo XIX, já tinham previsto que o Purus não 
podia descer daquelas montanhas, e a torrente 
de escritor es nacionaes e estrangeiros que se 
dedicaram ao assunto insisttiam no erro, mes
mo depois da viag{'m de Faustino Maldonado, 
em 1861, que varou o vale do Paucartambo, 
perlongou o Tono, e da embocadura do Pini
/Jini desceu o Manu ou 11adre de Dios até a 
sua confluência com o Beni, de onde pelo Ma
moré, alcançou o }.{adeira. 
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Julgava-se o Purus um prolongamento de 
Beni ou Manu, lenda que só se desfez, após o 
conhecimento da viagem de Maldonado, que 
demorou ainda alguns anos, para .chegar aos 
ouvidos dos historiadores. 

Basta aludir à edição do jornal "Amazonas~' 
de outubro de 1868, para se ver que 7 anos 
após o desfecho da jornada de Maldonado, ain
da se falava que o rio nascia ao norte de 
Cuzco. 

No mapa ( 1) existente na primeira página 
do livro "Le Bresil", de Ferdinand DENIS 
(1837), vê-se o Purus nascer cêrca de 14° de 
Latitude S. e 69º30' de Longitude O. de Gre
enwich; apontando o Cônego F. Bernardino 
de Sousa ("Pará e Amazonas"), 1874, êsse 
nascedouro como sendo além de 12" de Latitu
de Sul (p. 75). 

Tudo, porém, já vinha se esclarecendo tam
bém do nosso lado. 

Com as viagens de Serafim Salgado, em 
1852, 1fanuel Urbano da Encarnação, em 1861 
que, subiram até próximo às suas nascentes 
( 1. 300 milhas aquele e 1. 600 este), verificou
se que o Purus não tinha ligação co~ o Beni, 
sendo o primeiro a alcançar os seus_ manadei
ros o geógrafo inglês W. Chandless que, em 
1864, penetrou no Purus, alcançando suas nas
centes até 10°36'44" de Lat. S. e 72º09' de 
Long. W. de Greenwich, no braço do Norte 
e 10º52'52" Lat. S. e 72º17'00'' de Long. W. 
de Greenwich no braço do Sul, no princípio de 
janeiro de 1865 (W. CHANDLESS. Notas sôbre 
o rio Purus, 1868, pág. 15); numa distância 
para o braço Norte de 1. 847 milhas e para o 
do Sul de 1.866, numa altitude de 1.088 pés, 
no Purus. ( Op. cit., p. 15). 

Afirmava, então, Chandless que o Purus não 
partia da cordilheira dos Andes, em vista de ·· 
não encontrar no seu leito ou suas margens 

(l) Pelo Mapa de Guillaume Del'ISI,E. publi· 
cado em 1703 o rio Omopalcas ou des Curiqurrrs 
que, estava n~ lugar do Purus, nascia perto de 
La-Paz, a 17°30' de Lat. S. e 313 de Lonir. E .• , 

com vários formadores próximos do lago Titicac.a. 
Pelo de Eman BOWEN, o Cuchivara nascia a 18° 
de Lat. S. e 66°30' de Long. \V. de I,ondres 
ao S. O. do lago Titicaca, tendo Reyes a stla 
margem direita, aos 12.º de Lat. S. e 69° de Lon . .z. 
W. Pelo de J. de Viliers de Lile ADAM (1850), 

referente a província do Gram-Pará, os rios Purus, 
Coari, Jutaí e Javari nasciam mais ou menos na 
mesma 1atittide. A carta geográfica do Gran "Ri" 

y Imperio de las Amazonas Americanas" delineada 
por Joseph de Mendom:a Sandoval e da autoria de 
Sebastian Fernandez de MEDRANO, o rio "Cusi
nares'' nascia cerca de 18° de Lat. S. o que é 
confirmado pela de Sanson de ALilEVILLE <Le 
Perou et el cours de la Riviere Amazone" (1G5Cí), 
com o nome de "Cusiguares". 

pedaços de rocha granítica vulcânica, ou mes
mo de. schistos silurianos ( Op. cit., pág. 14) ; 
sendo sua opinião que a sua nascente iria pou
co além de 11° de Lat. S. e não nos Andes, 
nem tampouco sua fonte era o Madre de Dios 
(p. 14). 

Somente em 1904, o rio era desvendado cien
tificamente até seus manadeiros. Os Governos 
brasileiro e peruano nomearam uma comissão 
mista de reconhecimento do alto-Purus, sendo 
comissário brasileiro o engenheiro Euclydes da 
Cunha e peruano o capitão de corveta D. Pe
dro Alejandro Bueí'iano que, em agôsto, atin
giam os seus filtimos formadores: Pucani e 
Curiuja, (2). (" Rel. da Com. Mix., cit., pá
gina 34). 

Contaram os comissários 1. 733 milhas itine
rárias (pág. 37), determinando como ponto 
extremo alcançado a latitude Sul de 10º57'50" 
O; e a longitude W. de Greenwich de 72°27'30" 
O. A nascente inais meridional estava a 
10°57'05" de Lat. S. e 72º27'35" de Long. W. 
Greenwich. ( Relat. cit., pág. 55) . 

Como se vê o geógrafo Chandless não andou 
muito longe das suas fontes e acertou quando 
inferiu pelos indícios que apontou não provir 
o rio Purus da cordilheira andina. 

De sorte que sua exten.são corresponde a 
3.210 quilômetros, e uma bacia hidrográfica 
estimada em cerca de 400. 000 k2,. tendo como 
principais afluentes: os Chandless com 350 k; 
Yaco eom 500k; Acre com 800k (pág. 34); 
lna1thiny com 220 k; Pauh:iny com 450 k; I tuxy 
com 500 k; U mary com 200 k; M iicuint com 
300 k ; Ta pau á com 300 k (" Geografia do 
Brasil" (1822-1922, Ed. da Sociedade de Geo
grafia do Rio de Janeiro; vol. II (Bacia do 
Amazonas), pág. 37). 

(2) O nome de Pm·us é dado depois da con· 
fluência do Cujar com o Curillja, aos 10°44' 57" 
de L at. S. por 71º50' de Long. O. de Greenwich, 
na altitude de 282 metros sôbre o mar. 

O Cujar é formado pelas torrentes do P1t.ca1!i e d_o 
Cabalja11i, os quais nascem nuns cerros cuJa alti
tude n'ío nltrapassa de 474 metros. e se acham a 
10º57'05" de Lat. S ., por 72"27,35" de L ong. O. 
de Greenwich. (Othon Leonardos JUNIOR "O 
Rio Amazonas e seus tributários de origem Andinn". 
(1923); pág. 110)". 

O rio não provém da cordilheira andina, estand') 
situada a sua origem numas colinas que separam 
as águas da bacia do U cayale; das dos afl 11entcs 
da margem direita do Solimões consideradas como 
fazendo parte do sistema andino mónncnte por pare· 
cerem elas uma série de contrafortes iniciai!';, com11 
que os primeiros degráus da escada grandiosa que 
conduz aos mais altos cimos da cordilheira ref c
rida. (Obr. cit., págs. 64-65). 

.. 
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Sua extensão navegável é de 1. 667 milhas, 
profundidade de 15 a 50 metros,. largura média 
de 1 k. (p. 8) sendo trafegável durante sete 
meses até a boca do Y aco distante 1. 655 mi
lhas de Manáus, e além por vapores de 1,80 a 
2,10 de calado, sendo que durante os 5 meses 
restantes, a navegação acima da boca do Acre 
( 1 . 497 m.) ; só se faz por lanchas, canôas, 
balsas, etc. tornando-se difícil para navios com 
mais de 0,90 de calado, passar além de Cachoei
ra ( Geogr. cit., pág. 9, " Ri06 Navegáveis'' 
- "Estado do Amazonas"). 

EXPLORADORES - Francisco d'Orella
na na sua viagem descendo o Marafion, em 
1542, avistou a bôca do rio Negro a 3 de j u
nho, devendo ter passado defronte à do rio 
Purus no último dia de maio. (José Toríbio 
de MEDINA - "Descubrimiento del rio de las 
Amazonas", pág. CXL VIII). 

A expedição de P edro de Orsúa e Lopo de 
Aguirre, em 1560, e o Padre Laureano de la 
Cruz, em 1650, não se r eferem a êsse rio, .que 
deveria ter sido explorado pelos expedicioná
rios de PedrOI TEIXEIRA, na sua jornada de 
1637 a 1639, subindo e descendo o Amazonas 
até Quito com uma grande esquadra. 

Segundo as crônicas dêsse tempo, houve 
muito proveito na subida dessa viagem, tendo 
o piloto navegado em cada um dO\S seus afluen
tes de três a quatro dias reconhecendo-os, ano
tando povoados gentílicos e suas léguas. Ten
do P edro T eix eira saído de Cametá em outu
bro de 1637 e chegado à Aguarico em julho de 
1638 teria vi~tado o Purus pelo fim de 1637, 
ou princípio de 1638. 

11ais de um século após, no dia 22 de agôs
to de 1743, La CoNDAMINE chega a sua foz, 
parando numa aldeia vizinha a sua embocadu
ra, denominada C1tchivara, nome êste que, co
mo já vimos, se estendia a uma de suas bocas. 
Nesse lugar, foi onde o velho índio de Coari 
assegurara a La CoNDAMINE que seu avô vira 
nmas mulheres amazonas. (H.A. SANTA 
RosA "História do Amaionas" (1922), páe;i
na 120; F.X. Ribeiro SAMPAIQ, citt. , pág. 25). 

A " D' . . . " O tenente mazonas, no seu 1c1onano 
cit., alude a que "os fabricantes de manteiga 
o têm subido mais de 40 dias de viagem'' : 
acrescentando que, "no Solimões, só o Purus 
havia sido bastante devassado pelos fabrican
tes de manteiga de tartaruga, no começo _da 
administração do Governador, o Capitão D. 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado". 

T endo este Governador estado no Amazonas 
de 1753 a 1759, já sendo antes administrador 
do Pará, conclui-se que no meado do século 
XVIII, ou logo após, o enorme rio já era per
corrido por esses negociantes, o que aliás, deu
se em tôda a Amazônia: os regatõts, ou c.ole
tores de drogas abriam sempre o caminho aos 
exploradores de seus rios, descobrindo-os e in
formando o .que por lá havia. 

As Instruções Reais aos Comissários Por
tugueses para as Dernarcações aconselhava-os 
que estendessem os seus dominios para o Sul 
o máximo que fosse permitido " apartando os 
Castelhanos o mais que puderes do rio dos 
Purus". (Lisbôa, 30 de abril de 1753 - Rev. 
do Instituto H ê_!órico, Tomo LXVII, p. 308) ; 
recomendando que houvesse um marco no dito 
rio. (Rev. e vol., cits., pág. 312). 

Realmente, foi o rio, em parte, percorrido . 
pelos Comissários Portugueses, ou mesmo an
tes deles. ( Bm. de l\.f ARAJÓ "As Regiões Ama
zónicas", pág. 94) . 

Euclides da CUNHA se refere às cartas geo
gráficas dos engenheiros portugueses Silva 
P ontes, Vitório dà Costa e Pinto de Sousa, 
de 1784 e 1787, onde se vê o Piirus traçado 
com tal rigo.r ,até cerca de 6° de Lat. E., ou 
quase até suas cabeceiras, o que denuncia pa
cientes observações . 

Tadeo H AENKE diz que em outubro de 
1794 (3), os índios que viviam ao ocidente do 
Apolohamba, deram notícias de que, ao poente, 
cm distância de umas dez jornadas da margem 
do BP-ni baixava um rio muito grande, cujos 
habit -:.intes o chamavam Mano, maior e mais 
largo elo que o Beni, em cuja margem êle con
vergia. Atribui que o Man.o e Purus fôssem 
o mesmo e que a diversidade de nome depen
desse apenas das várias nações indígenas que o 
habit;ivam. (" D~scription del Perú", pági
na 310) (4). 

Francisco X. Ribeiro SAMPAIO também fala 
nos "vários produtos que lhe, são extraídos 
nelas embarcações das Capitanias .do Pará e 
Rio Negro'', auando passou a sua foz a 17 de 
outubro de 1774. ("Diário de Viagem", pá
g ina 18) . 

A referência que encontramos depois de ini
ciado o século XIX, é a da diVisão geográfica 
da região em distritos. sendo que o do Piwu.s 
ficava entre o rio deste nome e o do }.f adeira, 
tendo por capital o Crato (M. Ayres de CAZAL, 

(3) "Perú Versus Bolivia" (1907 pág . 157) . 
(4) O Pad:-e Boro de REVELLO, cm 1847, 

também cometeu o êrro de HAftNKE, dizendo que 
o Madre de D ios. ouc se chama Mano, é a origem 
do Punis. (A. RAIMONDI, Tomo cit., pág. 211). 
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cit., vol. IÍ, p. 233, ·(ano de 1816); Da vi B. 
\V ARDEN cit. ( 1832), vol. I, pág. 41; Melo 
MoRAES, Corografia e vol. cits.) : e que o Go
vernador do Rio Negro, Manuel Joaquim do 
Paço proibiu o ingresso nesse rio, proibição 
essa desfeita pela Junta Governativa do Pará, 
a vista de uma reclamação de seus habitantes. 
Isto se deu entre os anos de 1818, quando J oa
quim foi nomeado, e 1821, ocasião em ·que foi 
exonerado. (André Fernandes de SouzA, cit., 
p. 434; Artur REIS, "História do Amazonas" 
(1931 ) ' pág. 143) . 

Pelo mapa das Missões do Ucayal_i, de 1823. 
cuja autoria foi atribui da ao Padre PLAZA ou 
a D. M:anuel AMEz, que o acompanhou em 
uma expedição ao U cayali, e em cujo poder $e 
encontrara dita carta, o rio Sipahua . ligava o 
U cayali ao rio Cuja., que, pela posição, cerca 
de 11º de Lat. S. (boca do Sipahua) e 10°30', 
no Cuja, devia este ser o Purus. (Antônio 
RAIMONDI - "El Perú", Tomo III, p. 107). 

Essas notícias confirmam o comércio exis
tente no rio desde o século anterior. · Não se 
sabia, porém, ao certo até onde haviam che
gado esses coletoYes de drogas, estimando uns 
em 100, outros em duzentas, ou mais léguas o 
caminho percorrido e explorado ( 5) . 

CASTELNAU afasta essa dúvida, quando de 
sua viagem pelo Amazonas, pouco antes do 
meiado do século. (" De Rio a Lima'' ( 1843-
1847). 

Descreve êle : no dia 5 pela manhã passamos 
a boca do lago "Codajash" 1 e pelas 9 horas al
moçamos no terceira boca:' do Purus, perto da 
ilha de Cuchiara, e pelas 5 nos detivemos na 
boca princip~.l do Purus, que é tão larga como 
a do Ucayale: (Vol. V, pág. 79). 

(5) Os extratores de borracha, etc., não iam 
muito longe da foz do rio, sendo suas viagens 
quasi nula além do Ca11utama. (A. S. Ribeiro 
.BITTENCOURT. "0 Município de Labre" (1918), 
pág. Z7). 

· Moreira Pinto, no seu "Dicfonário Geográfico 
do Brasil" refere que o Purus antes de 1850 era 
conhecido de alguns c·olctorcs de drogas, numa ex· 
tensão de 180 a 200 léguas. (A. C. R. BITTEN· 
COURT, cit., pág. 10). 

O engenheiro J. M. Silva COUTINHO, . cal: 
culava a distância da foz do Purus até a do Ituxt 
de 120 a 130 léguas. (Oficio de 24 . de novembro de 
1861, ao Prete. da Província Mel. · Clementino Car· 
neiro da Cunha, in Relatório do dito Presidente, 
de 3, 5, 1862~ vol. II dos Relat., pág. 804). 

:tsse mesmo engenheiro, em Oficio de 8 de abril 
ele 1862, ao Presidente da Província, dizia que, 
antes de 1852, só alguns colet01·es de drogas conhe

ciam o Punis numa extensão de 180 a 200 léguas; 
não ·tendo havido anteriormente a menor tentativa 
de exploração. (Relatório do M. da Agricultura, 
de 1865, Anexo O, pág. S). 

Considerando o Purus. a maior ribeira do 
Solimões, acrescenta êle que na barra encon
trou um homem chamado J oa.quim Bru!lO de 
Souza ( 6), que lhe deu preciosas informações. 
Vale a pena transcrevê-las para se poder ava
liar sua exatidão. Narra êle: Subindo, a partir 

· do Amazonas, encontra-se a 3 dias de marcha 
a esquerda o grande lago de Oyapua, no qual 
há um estabelecimento de índios Muras, civi
lizados e vestidos, e a 3 dias deste ponto, um 
outro sítio da mesma tribo na margem direita, 
a 2 dias mais para o alto, do mesmo lado está 
o grande lago J ary e a 5 dias deste lago, vê-se 
um outro nomeado Taboca, no qual há um 
sítio de 1t[uras; a 2 dias mais longe, à esquer
da estende-se o lago Guajaratuba, cujas mar
gens são habitadas pela mesma nação, assim 
.como o pequeno rio d'Abufary, que está a mais 
3 dias para o alto e a margem esquerda ; a 2 

. dias mais para cima está o Paraná Pichum, 
ou Rio Preto que comunica com o Madeira 
por meio de uma passagem por terra de um 
dia; a 5 dias (página 91) se oferece a boca 
do Tapaoa (Taboa) a esquerda, cuja cor
rente é bastante grande e forte, habitada pe-

. los índios Sipo, nus, porém. mansos, que pre
param farinha de mandioca, denominando-se 
a sua principal aldeia Urua (pág. 92). 

A 15 ou 18 dias arriba encontra-se um sítio 
com· cêrca de 200 Catuquinos numa só casa, pa
df icos, mas, vivendo nus (página 92). Têm 
grandes plantações e fabricam farinha de .man
dioca. Dois dias mais para o lado, à direita, é 
a foz do pequeno rio Oiday, habitado por ín
dios da mesma nação. Mais um dia para cima, 
há uma casa de Puru-Purus, a única dêsses 
f ndios, os quais ordinàriamente moram nas 
praias, vivendo na estação chuvosa nas árvores, 
comunicando-se entre êles por meio d~ pirogas. 

" ' u São cobertos de sarne ' e cor.pos passe·-
més" de chagas, não tendd roupa. Neste sítio 
há o riozinho fla.mmary, à esquerda. Três 
dias mais, outro estabelecimento formado por 
uma reunião de jangadas, tendo cada família 
a sua. Há um lago à direita : C apian. Mais 
8 dias. à direita, o. lago Cacuataan, com uma 
aldeia de jangadas, e 3 dias a montante, o lago 
de Mam-orian {pág. 93). Quatro dias mais se 
alcança a foz do pe.queno rio Jtuss, à direita, de 
águas escuras. Há ainda t.1m sítio de Puru
Purus, chegando-se com mais 3 dias ao lago de 
S e patini, à direita; ·mais 5 dias o lago d' Abu-

(6) Foi nomeado encarregado de índios .no 
Paraná-pixuna em 31 de janeiro de 1853 - (R~1y 
BARllOSA. "O Direito do Amazonas ao Acre Se
tentrional''. (1910); vol. II, pág. 185). 

• 
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niin.i, onde se encontram índios Jubiris que, 
em nada diferem dos Purus-Purus e falam a 
mesma língua. Oito dias mais à margem es
querda, o rio Nl amoriam1• onde ha uma gran<le 
casa de índios Cataochis que se dedieam à · 
cultura, o que nunca fazem os Puru-Purus. 
São hospitaleiros, ao passo que o resto da na
ção é antropófaga. 

O pequeno rio Paouni é atingido com on;r.e 
dias mais de subida à margem esquerda, sendo 
habitado pelos S euvacus, tribo hostil, que re
cebe ferramenta dos espanhois. · Par::i cima as 
nações que habitavam o rio Purits eram tôdas 
hostis ; Jamaris, Tabocas e Ayapus (pág. 93). 

Acrescenta que a corrente do Purus erá for~ 
te, continha muito peixe e tartaruga, sendo as 
margens cobertas de cacauseiros; não tem cas
catas, mas dois dias antes de chegar ao Paouini, 
seu curso é quase interceptado por pedras, e 
tem uma "enta:ipava"; tendo na foz do Paouini 
de 200 a 300 passos de largo e o seu afluente 
a metade (pág. 94) . 

Concluia o escritor que o Purus deveria nas
cer a 12° de Lat. Sul, e somente 2 rios do 
Solimões tinham curso muito extenso, o Juruá 
e o Pur1u , dos quais se sabe estãó em comu
nicação com os Espanhois (pág. 94). 

Pelo itinerário descrito com 25 dias de via
gem em canôa chegava-se ao Tapauá (Taboa), 
ao !tu.ri (Ituss) com 66 e ao Pauini (Paottitti) 
com cerca de 9Õ dias ou 3 meses. Da foz do 
Purus a do Tapauá são pouco mais de 400 mi
lhas, a do ltwri, 653, e a do Paztini, 940. 

Não havia ainda notícia do rio Aquiri ou 
A cre. que mais tarde daria nome ao famoso 
território assentado nos altos rios Acre, Pu
rus e J uruá. No entretanto estava-se a pouco 
mais de uma centena de milhas da sua boca. 

Antes de transpor-se a primeira metade do 
século faz ia-se a primeira exploração nesse rio 
sem ca ráter comercial. João Cametá alcan
çava a barra do Ituxi. cerca de 1.200 quilô
metros da sua extensãc. ou 653 milhas, indo 
mesmo a lém . 

Dizem uns que foi em 1847 (J. A. Masô -
" 1f apa do Território do Acre" - 1917; Cra
veiro COSTA "A Conquista do Deserto Oci
dental" (1940), p. 95 ; ou antes de 1850 (7) 

(7) J oão Rodrigues Cametá era direto1· de índios 
110 Purus anteriormente a 1853, quando foi exone· 
rndo em 31 de janeiro . (Ri1y BARBOSA, cit., 
páft . 185) . 

Em 1848. era di retor de índios no P ur us - João 
Rodrigues Cametá - em Abu far y e Paraná . (M ap:i 

(Ruy BARBOSA - "O Direito do Amazonas 
ao Acre Setentrional" (1910) vol. II, pági
na 49; Elisée REcLus " Geografia cit., pági
na 41; W. CHANDLESS, "Notas sôbre o rio 
Purus" ( 1868), pág. 1). 

Seguiu-se-lhe o preto pernambucano Serafim 
da Silva Salgado que o explorou cerca de 
2 .100 quilômetros, em 1852, "para tentar 
igualmente pelo rio Purus e pelas campinas 
até o rio Beni, superior as catadupas do Ma
deira, uma passagem livre delas, e menos ex·· 
tensa para os povoados da Bolívia". (Relató
rio do Prete . Jo. B. de Fig. Tenreiro ARA
NHA, de 30 de abril de 1852, vol. 1, p. 73; e 
FALA de primeiro de outubro de 1853, vol. cit., 
pág. 197). 

Salgado entrou no Pitrus no dia 30 de maio. 
tendo saído de Manáus a 10, passando no mes
mo dia o Paraná-mirim de S. Thomé; a foz 
do lago Castanha no dia 31; do lago da Es
topa, no dia primeiro de junho; do lago Ma
thias, no dia 2; Paricatu.ba no dia 3, onde ha
via um destacamento (Relatório de Serafim 
Salgado, p. 250); a foz do lago Uaiapuá, no 
dia 6 ; a do lago Campina,. no dia 15; no Cha
Péo, no dia 18; no sítio do preto Higino (ha
bitante do Purus), no dia 21; em Arimá, lugar 
em que se fundou uma nova aldeia indígena, 
no dia 27; e a 30 a foz do Tauariá Grantk: 
no dia 9 de julho, passou a foz do rio Tapauá, 
à margem direita; e no dia 18, a boca do 
.W"1tcitim, à esquerda, pág. 251) ; no dia 14 rle 
agôsto, ficou abaixo de "Caçaduá, e a 17 pas
sou a foz do Pattin1, e no dia 26, a praia da 
Pedreira (p. 252); no dia 18 de setembro, 
chegou a primeira ma loca dos Cucamas e no 
dia 9 de outubro, a sétima, que era a última 
(p . 253); donde voltou no dia 10, retornando 
a 1-fanáus (Barra do Rio Negro) , a 30 de no
vembro, do mesmo ano (Relats. cits., vol. l . 
p. 254). 

Salgado gastou de subida 153 dias, dos quais 
não viajou 11 , em vista do que, só andou 142 
que, a razão de._ 10 milhas diárias, dariam 1.420 
milhas . 

de 1848. do Gram·Pará - pág. 745. in Relatórios, 
ci ts ., vol. 1) . 

F,m 1852, diz Artur C. F. REIS, João . ~odri· 
~11es Cametá partiu de Manáus, em mar~o, v1a1anc.o 
53 <lias em canôa, alcançando o Sepa!tnY. (:111 a.-is 
do UI Congr . Sul Rio Grandense de H1st. e Geogr. 
4 .º vol. , p. Z.07 5 - Pôrto Alegre - 1840). 

Adianta, porém que desde 1849, Cainetá andav.'.I 
pelo Purus, onde era ' encarregado dos índios. ( pá· 
gina 2.080) . 

I 
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Pela primeira vez se tem notícia oficial de 
haver passado além da boca do Aquiri, pois. 
o explorador viajou cerca de 1. 300 milhas. 
( CHANDLESS, cit., p. 1) ; distância essa que 
ultrapassa de muito a boca desse rio. 

É certo que não fala nêle, mas se r efere ao 
Canaqm'.-ri, (8) situado na região em que se 
acha aquele e notou que os aborígenes morado
res acima de sua foz, ficaram surpreendidos 
com a expedição (2 canôas tripuladas por 12 
índios, 12 praças armadas e municiadas, sob u 
comando de um cabo ele esquadra, confessando 
êles que era a primeira vez que viam gente 
civilizada ( Relat. citado) . 

De fato, pelas notícias anteriores, ning;.1ém 
ainda havia alcançado a embocadura do rio 
Aquiri, nem mesmo os coletores de drofjas. 

\ í em em seguida, o prático amazonense I\Ia
nuel Urbano da Encarnação (9) . 

Reina certa confusão no tocante a data desta 
expedição. Em geral afirma-se ter sido em 
1860 (Ruy BARBOSA, cit., vol. II, p. 49; Elisée 
RECLUS, cit., p. 41; Frco. Bernardino de 
SouzA " Pará e Amazonas" (1874, primeira 
parte, pág. 81) ·; havendo quem diga que foi, 
em 1862 (A. c. Tavares BASTOS "o Valor 
<lo Amazonas", pág. 260; em 1863 (Heliodoro 
J ARAMII.LO " Breve Notícia sôbre os Valles dos 
rios Purus e Madeira" (1902), pág. 23); mas, 
verdadeiramente se realizou em 1861 (Relatório 
dq Presidente Mel. Clementino Carneiro da 
CUNHA, de 3 de maio de 1862,), no qual af ir
ma ter incumbido a 1vfanoel Urbano da En
carnação de fazer uma exploração no rio Pu
rus, a fim de descobrir uma passagem para o 
rio Madeira a salvo de suas cachoeiras ; par
tindo êle de Manáus em fevereiro de 1861 , c 
voltando a 19 de novembro do mesmo ano, gas
tando nove meses na viagem (pág. 692 do vol. -
II dos Relatórios presidenciais) . A. C. Ribeiro 
B1TTENCOURT Op. cit., também se refere ao 
ano de 1861 (pág. 19). 

Segundo as próprias informações de Manuel 
Urbano, êle gastou na viagem da boca do 
P1,rus à do ltu.-ri, 55 dias, em canoa medíana, 
podendo ser calculada a distância de 120 a 130 
léguas. Do Itu.â. seguiu no di<r' 19 de abril e 
navegou 100 dias (pág. 801) que, calc1.ilados a 

(8) A. C. Riberio Bittencourt fala no distrito 
policial criado em 1901, chamado Canacury entre 
os rios Pauhiny e Inauhiny "O município de La· 
bre" (1918). 

(9) Foi, segundo A. R. Pereira LABRE, o 
primeiro explorador do Purus ". ("Rio Purus". 
(1872), .P. 50. 

5 léguas diárias, somam 500 lég11as que, adi
cionadas às · 120 anteriores perfazem um total 
de 620 léguas de navegação (pág. 802). Ten
do êle informações dos índios de que o Purus 
se comunicava com o Madeira, subiu 20 dias ' o 
rio Aqu.iri, no fim dos quais retornou, por ve
rificar a inexatidão dos informes. Nas mar
gens do Aquiri encontrou 2 ou 3 esqueletos de 
grandes dimensões, dos quais trouxe 2 vérte
bras, 1 costela e 2 dentes, lançando a costela 
ao r io porque a canôa não a comportava bem. 
(Ofício do Eng. J .1f. Silva COUTINHO. de 24 
de novembro de 1861, ao Prete. M.C. Carneiro 
da CUNHA, in, vol. II dos Relatórios referi
dos (pág. 802). 

Calculou ainda Manuel Urbano a população 
aborígene do rio em 5. 000 almas ( pági
na 804) ( 1 O) . 

Silva CouTIN HO dizia por esse tempo: " Os 
afluentes do Solimões são quase exclusivamen
te conhecidos dos regatões, .que por êles têm 
navegado 60 dias e mais em busca das drogas 
do país. "As canoas de regatões demandam de 
6 a 8 metros e é quase sempre no tempo da 
sêca que tem lugar as viagens" (Relat. do dito 
Eng., in vol. II dos Relatórios cits., pági
na 726). 

Ante as notícias dadas por Manuel Urbano 
que, chegara até Rixala, o Presidente Carneiro 
da Cunha mandou, então, fazer uma exploração 
por pessoa competente, encarregando o aludido 
engenheiro Silva Coutinho de efetuá-la. (Re
latório de 3 de maio de 1862, cit., p. 692). 

Tavares BASTOS,, explica que antes da ex
ploração do engenheiro Coutinho, já um auda
cioso comerciante do Pará, o estimável senhor 
Pereira Carneiro, empreendera por vêzes via
gem ao Purus, aonde foi o primeiro a passar 
acima da foz (" O Valle do Amazonas" 
( 1866) , pág. 259) . 

(1 0) M. Urbano passou por 26 mal ocas, sendo 
17 da tribo Ipurinã, 2 de Juberi, 2 de Jamamadi, 1 
de Canamari, 3 de Manetenery e 1 de !purina e 
Canamari, (A. C. R. BIT'l'ENCOURT - "O Mu· 
nicípio de Labréa" (1918) pág. 21). 

Suas informações foram reduzidas a Relatório pelo 
engenheiro J. Martins da Silva Coutinho e apresen· 
tado ao Presidente da Província. (A. C. R. BIT
TENCOURT, cit., p. 20). Ma11oel Urbano ainda 

.vivia cm 1896, tanto que, na sessão de 2 de maic1 
dêsse ano, da Assembléia do Amazonas ,o deputado 
José Ramalho, pediu para ser posto na "Ordem dn 
Dia" o pr ojeto n. 0 26 do ano passado, em 3.ª dis· 
c~ssão, que manda dar uma pensão ao cidadão Ma
noel Urbano da Encarnação. (Amiaes da dita As
sembléia, de 1896 pág. 1Z6). 

, 
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De certo esse comerciante não fazia 1nais do 
que· o comércio de drogas pela região, e não 
era mais do que um a acrescentar ao número 
désses mercadores, cujo movimento já se mani
festara um século antes no rio em apreço, l'(m

f orme já expuzemos ( 11). 

Silva CouTIN HO dá conta dessa viagem no 
Ofício de 8 de abril de 1862, aq Presidente da 
Província, anexo ao Relatório do Ministro da 
Agricultura, de 1865, letra O (12). 

Achava o Purus mais importante do que o 
Madeira, tendo na foz a largura de uma milha 
e em Huitana.han 100 braças, havendo .nos lu
gares de barreiras uma diminuiçãc de 30 a 40 
braças (Ofício cit., p. 4) ; e estimava a sua 
navegação em mais de 500 léguas (pág. 11) ; 
t-endo encontrado psalmito tubiüar perto de 
Itatuba (p. 14). 

Deparou na margem direita do rio Purus, 
com o sítio do Picanço (primeiro estabeleci
mento encontrado assente na primeira barrei
ra) ; mais adiante, a 12 milhas da foz do Pu
rus, o canal de Bcrury (pág. 25); mais adiante 
em terreno alto o sítio do Zózim.o, e depois a 
primeira aldeia de Muras, com 4 casas. Em 
frente ao sítio do Souza estão 2 palhoças de 
J oa,quim e José Raimundo, em terra alta, em 
continuação às barreiras de Berury. Na mar
gem esquerda : .sítio de Francisco José Rodri
gues de Souza, a 2 milhas de Berury; uma casa 
de palha na ribanceira ( p. 26) . Na margem 
do lago Surára erravam 4 famílias ele Muras, 
que o diretor Rodrigues de Souza fixou em 

(11) "Há 22 anos que comercio para o Ama
zonas, e desde 1853, a esta parte que tenho per
corrido o vale do mesmo em diversos sentidos, e 
como uma das partes mais interessantes o rio 
Purus". (Noticia de Antônio José Pereira Car
neiro, datada de 5 de janeiro de 1863, dirigida ao 
senhor Manuel Antônfo Pimenta BUENO - (Rela
tório do Ministério da Agricultura de 1863, página 
23 (Anexo, sob o título "Navegação do Purus e 
Madeira'') . 

As cabeceiras do rio ainda er am desconhecidas 
( p. 23) . Pode-se dizer qtie ainda está · virgem e 
sem cu! tura; contudo neste ano poderá contribuir 
para êste mercado com 2. 000 a de seringa, 4. 000 
alqueires de castanha, 3. 000 a de pirarucú etc. 
( Notícia referida, pág. 24). 

(12) Suhiu com Silva Coutinho o botânico 
Wallis. (E. Reclus cit., pág. 41). 

O naturalista alemão G. Wallis acompanhou :5. 
Coutinho, na viagem de 2 de fevereiro de 1862 
(Oficio cit., de 8-4·1862 ao Prete. d~ Província). 

Adianta Artur Reis, que \Vallis subiu de H.)'.uta
nahã em diante em canoa, até o Pauhiny. (Anais, 
cits., vol. 4.~ pág. 2.077). 

Silva Coutinho saiu de Manáus no dia 16 de feve
reiro de 1862, a bordo do vapor Pirajá, sendo prá
tico da expedição Manuel Urbano. (Ofício cit" 
p , 7); Relatório do Prete. Carneiro da Cunha, de 
3 de maio de 1862. (pág. 692). 

Berury e lago do Jf a.thia-s à margem direita 
(pág. 27); sítio do Florêncio (barreiras) e 
barraca de Pedro Pinheiro, antes do Tapurú, 
à margem direita. No lago H yapitá estão es
tabelecidos alguns registros qÚe partem daí 
para a colheita de drogas. Dista da foz do 
Purus 74, 34 milhas e é preferido para moradia 
por não ter praga (pág. 28). 

A 98 milhas da foz do Purus, à margem di
reita encontra-se o lago Uariim.á, onde Fr. Pe
dro de Ciriana fundou uma missão de Indios 
Muras com uma capela,. cujas ruínas estão pa
tentes. Entre o canal do lago H yaruná e o 
Paraná-Mir-im fica a casa de Manoel Joaquim 
de Castro, em terreno elevado (p. 29). Nas 
barreiras do Sacado (margem esquerda) aci- · 
ma da barreira de Ypiranga (2.ª), Manoel Ur
bano tem uma feito ria, onde há com abundân-. 
eia castanha e salsa ( 128 milhas, 08 da foz 
do rio) (p. 30). 

Pouco acima da ponta inferior da ilha de 
Gua.iaratuba estabeleceu-se em 1857, o nego
ciante IIenrique Anfônio Strauss - para tra
tamento de pessoas atacadas de febre pernicio
sa (margem direita) (pág. 33). (Relat. do 
Prete. de 7-9-858, p. 93) . 

No lago Tambaqui, reunem-se no verão mui
tos coletores de drogas. Daí para diante en
contram-se grandes seringais nas margens do 
Purus. havendo na ribanceira uma choupana 
abandonada, à margem direita {pág. 33). 

Na distância de 237 milhas e 77, há o sítio 
da Bôa-Vista de 1'1anuel Braga, à tnargem di
reita, .que aí reside há 8 anos (p. 33). 

Acima do Abufari, a direita, vê·-se o sítio 
do Raimundo e, depois, o lago do Higino. Pou
co acima do Tauá-J..1irim, à esquerda, está uma 
choupana em ruinas, onde H. Strauss teve uma 
feitoria (13). Na foz do Ab1tfari mora José 
Martins Lopes, que trabalha com .Índios 1f uras, 
em salsa (pág . 34). 

À margem es.querda há uma feitoria de João 
Gabriel, entre o igarapé Jatuarana, lago ltateua 
e bacia do Jacaré (pág. 36). Na foz deste 
rio, encontra-se a primeira maloca dos Pa
maris. Barreiras de Arimá, à margem direita, 
com três braças de altura e uma légua de com .. 
primento. Aí reuniu Manoel Urbano 600 ín
dios Pamaris e J uberis, fazendo um grande roi-

( 13) O Sr. H . Strauss demorou nessa região, 
morando também no "Iapuá", "Hauaçu ", etc. 
pág. 66), "Guajaratuba". (Relatório do Presidente 
do Estado do Amazonas de 7 de setembro de 1858 
- Ane:w do Diretor Geral . tlos índios, de 25 de 
agõsto de 1858). 

-. 
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çado e levantando uma capela para formar uma 
aldeia, conforme Frei Pedro Ciriana tencionou 
(pág. 37). 

Manuel Urbano também fez um roçado a 
pedido do dito frade para outra aldeia na costa 
de Canutaman (lago Itapá), à margem es~ 
querda (pág. 43). 

Por falta de gêneros alimentícios voltou o 
vapor das barreiras de Hiutanaan, até onde a 
navegação é franca em todo o tempo (14). 
(Relatório do Presidente M. C. Carneiro da 
CUNHA, de 3, 5, 1862 (pág. 692) . 

A 13 de agôsto de 1864, Manuel Urbano en
trou ·no J.1 ucifini, subindo-o até encontrar o 
Madeira e voltou pelo mesmo caminho, em se
tembro (pág. 4) (15). Do Mucttim foi êle ao 
ltt,:ri (Anexo ao Relatório de 23 de janeiro 
de 1865, do Engenheiro J. M. da Silva Cou
TINRO). 

No dia 12 de junho de 1864 o geógrafo in
glês W. CHANDLESS penetrava na foz Purus, 
iniciando assim a quinta expedição (\V. CHAN
nLESS - " Notas sôbre o rio Purus, lidas pe
rante a Real Sociedade Geográfica de Lon
dres", em 26 de novembro de 1868, p. 2) . 

Esse explorador é que ia desvendar o Purus 
de um modo mais científico, ultrapassando to
dos os demais viajores, chegando mesmo aos 
seus últimos manadeiros. 

CHANDLESS passava a boca do Paraná-Pi
.1:'una no dia 7 de julho, até onde só encontrou 

1 

índios Muras, começando o território dos Pa-
maris que, com os Juberis são meras sub
divisões da antiga tribo Purti-Purt4, acima do 
rio Jacaré, habitando cada família uma chou
pana, que é construída sôbre uma jangada 
amarrada no meio do rio, afim de evitar os 
mosquitos. (Natas cits. , p. 4) . Acrescenta o 
geógrafo que os Pamarís pertencem exclusiva
mente ao Purus, e a 6 milhas acima <le qual
quer afluente, já se não os encontram. 

, Ensina que o Tapauá corta as nascentes dos 
rios Tefé e Coari, que comumente são apresen
tados muito maiores do que realmente o são. 
Em fins de julho, chegou ao Mucuim, demo
rando mais de 15 dias em Canutama. feitoria 

(14) Essa expedição durou 40 dias percorrendo· 
se apenas 800 'milhéôs. (Will. Chandless - "Notas 
sôbre o rio Purus" - Londres, 1868, pá.S?· 2'). 

(15) Manuel Urbano subiu o Mucuim por es
paço de quinze dias, passando daí por terra em 
dois dias ao Madeira, perto do salto do Teotônio. 
( Chandless, Notas ci ts., pág. S) • 

/ 

de 1v[anuel Urbano, à espera de um dos seus 
filhos, que o deveria acompanhar ao alto Purus 
(pág. 5) . . 

Fala na friagem que surge em dias diferen
tes e não de urna só vez como no alto Ama
zonas, onde dura 15 ou mais dias. Registrou-a 
nos meses de maio a agôsto, experimentando-a 
a 25 e 26 de julho; 8, 11, 23 e 24 de agôsto, 
sempr~ precedida de trovoadas muito fortes na 
noite antecedente (pág. 5). 

Diz que, no distrito entre o Purus e o Ma
<teira, especialmente nos rios Mucuim, Marí e 
Paciá, residem os Catauchis, bela tribo, livre 
da moléstia "puru-puru", bem claros, guerrei
ros quando atacados, pacíficos, industrioso:;, 
agricultores e mesmo manufatureiros. Fazem 
farinha de mandioca superior à do Amazonas, 
louça de barro, com arabescos geométricos e 
dizem que são hospitaleiros, virtude muito rara 
nos outros índios. 

n ltuxí goza da pior fama quanto a febres 
intermitentes (pág. 5), pelo que os Pamanás, 
que residem neste rio são indolentes, recusan
do o trabalho por maior que seja o salário. 

Acima de Sepatiní até o rio H yuacu ( cêrca 
de trezentas milhas ao longo do rio, esten
de-se a tribo dos Y purinás, a mais numerosa, 
guerreira e formidável do Purus. 

Do pequeno Aiciman para cima, o Purus 
não é navegável por grandes embarcações · a 
estação sêca; achando-se em alguns lugares 
concreções de ferro imitando seixinhos de % a 
2 pés de espessura e pedacinhos de pau petri
ficados no todo ou em parte, fragmentos de 
ossos fosseis, comum ente gastos pela água. 

O Pau:vnim e Iauytiim, grandes afluentes 
eram inteiramente desconhecidos; sendo- o 
Aquirí considerado mais important~ do l~ue 
êles (pág. 7). Encontrou a palmeira Y auary 
no Purus, apenas, umas 15 ou 20 milhas acima 
de sua foz ; e entre o Aquirí e o H yuacu 
uma outra desconhecida até então, assemelhan
do-se ao C ayané (ou demdém), conhecida no 
Amazonas, chamando-a os Maneteneris de 
Cayanaripá. Notou que, quanto mais se sobe 
o Purus, mais abundante se torna o bambu. 
Encontrou num banco de areia pouco acima do 
ístmo entre o Aquirí e o Hyuacu, 300 tarta.
rugas pôdres que os índios tinham virado e 
rl~ixado expostas ao sot, que as mata ime<lia
tamente. 

A partir do Hyuacú há uma grande dis
tância sem índios na margem ou perto dela 
(pág. 7). 
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A uma semana de viagem de Hyuacu, che
gou a um ponto, donde começa um trilho in
diano até o J uruá, há vendo no seu início boas 
choupanas (pág. 8). No dia seguinte apor
tava ao local onde existiu em 1861 a primeira 
maloca (pág. 8) . 

Os Mantencrís se retiraram para 50 léguas 
acima com medo dos Ipurinás. Aqueles os re
c~beram muito bem, dirigindo-se aos est! an
geiros com a palavra portuguesa-patrício; co· 
nhecendo do Espanhol - "muchacho" (ra
paz), 11 cuchilo", "cuchero" (faca) ; e <le lín
gua geral - "pina' (anzol). 

Conhecem bem os valores do machado por
tuguê! e americano e de seu pano <le algodão. 
U sam um poncho comprido, cozido dos lados, 
com abertura para os braços ; tendo as mulhe .. 
res dois a rt igos de vestuário, que se parecem 
com sacos abertos no fundo, servindo um de 
saia e o outro é vestido por cima de um dos 
ombros e por baixo do braço oposto (pág. 8). 
Suas canoas são ubás de cedro, muito compri
das e admiràvelmente feitas (p. 8) e suas 
casas são mais espaçosas e mais altas do que 
as dos " H ypurinás". 

Passou a bôca do rio Tarauacá a 9 de no
vemhro, pelo qual a parte superio:r da tribo 
passa à bacia do J i"ritá. Parece que toda a 
tribo conhece o lHruá, tendo, porém, muito 
pouco conhecimento do V cayali. 

Um velho falou-lhe que arrastava sua canoa 
durante 2 dias para sair no U cayali, gastando 
10 dias para descer daí a Sarayaco, onde co
nhecia o Padre Antônio, cuja tonsura descre
veu, imitando a celebração da mjssa, etc. Fa
lou-lhe também de fazendas de gado e do nome 
.ilf ayobamba (pág. 9). 

Manuel l Jrbano referia-lhe que um índio 
muito velho apontava continuamente para Lés
te dizendo : "Beni", o que êle não entendia 
(pág. 9). 

Perto do rio Curinahan, desceram numa ca
nôa, 3 índios Pamarys de sua eqmpagem e o 
seu criado italiano, por se acharem desconten
tes e se recusarem a ir mais longe, ficando o 
explorador só com os seus bolivianos que eram 
mtlito pacientes. A 16 de novembro, partiram 
Lms para o alto e outro para o baixo Purus, 
nunca mais se tendo notícias dêles (pág. 9). 

N o dia 21 de novembro, aportava ao pequeno 
rio Rü:halâ, último ponto alcançado por Ma
nuel Urbano, viajando-se daí em diante em 
águas totalmente desconhecidas (pág. 10). 

No dia seguinte chegou à primeira maloca· 
dos Canamarys, tão civilizados quanto os Ma
netener')•s, mas, não tã-0 desenvolvidos nas ar
tes. Chamam ao P1trus de Pacaya. 

A 24 de novembro alcançou o Curumahá, 
afluente importante; havendo mais para o alto 
a tribo dos Cttjigenerys, que andam vestidos 
e não são hostís, e, mais para cima e a O., ha
bitam os Espinós.. que andam nus e são selva
gens (pág. 10). 

Acima de l apahá é o limite superior da ofra
na, que, desde o C1.trahá diminui de abundân
cia, tamanho e vigor. A corrente fluvial do 
Curirnahá para cima, é muito forte. A 30 de 
novembro chegou a uma grande maloca de Ca
tia nas (pág. 11) . Vestem-se, tendo um chefe 
Canamary adiantado que êles tinham vindo de 
um rio de Oeste. Tinham rolos de borracha, 
donde se infere, que até alí se pode encontrar 
essa árvore, mas, provavelmente em quantidade 
reduzida, porque não a viu no mato. 

Durante alguns d ias não viu mais vestígios 
de índios, tornando-se o mato mais espesso pela 
ahundância de bambus. Passou diversos pe
quenos rios, dando o nome de Manoel Urbano 
(por falta de melhor) ao maior que tinha me-
tade do tamanho do Pur1ts, e denominou Rio 
dos Paf(ls a outro menor, em razão de ali haver 
morto 2 patos pretos. Algumas milhas acima 
dessa embocadura o rio divide-se (na Lat. S. 
10º45') em dois braços quase iguais. Até este 
ponto o Purus é ainda bem larg.o, porém, muito 
raso . Encontrou nessa altura bananas, geral
mente de S. Tomé, que pareciam nascer es
pontâneamente. De 11 a 23 de dezembro, su
biu o braço direito ou o do Sut, que a princípio 
tinha de 80 a 90 jardas de largo, onde encon
trou extraordinário número de antas ( p. 11), 
que não fugiam apesar de enxotadas. As nu
merosas e mansas capivaras, os macacos, in
cluindo o engraçado coatá, não se mostravam 
temerosos. 

No quarto dia encontramos uma cachoeira 
e depois uma sucessão delas com águas serena 
nos seus intermédios. Ao partir da maior, em 
10°57'; o rio se encaminha outra vez para o 
Norte (ponto mais ao S. observado). Da noite 
de Natal em diante ficou alguns dias parado. 
suhindo no dia 30 o brâço esquerdo, que era 
mais largo. porém, mais raso, encontrando tra
cajás nos 2 braços (p. 12). No quarto dia, 
r econheceu a impossibilidade de ir adiante, de
vido a febres, etc., sendo os índios no último 
ponto a .que chegou, simples, amigos. de boas 
maneiras, ignorando totalmente a existência 
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de outro que não fosse o seu pequeno mundo 
e o uso de ferro. Meia milha acima destes 
índios há um afluente de 25 jardas de largo, 
que marcou como rio M ai-inauás, porque tal 
fosse o nome da tribo. 

Quando voltou a maloca Catianá, mostrou 
o adorno da cabeça e as flechas a estes índios, 
os quais pareceu não (p. 13) conhecê-los, 
mas, alguns minutos depois disseram lv.l ai-i
-nauás, demonstrando antes que perguntavam, 
do .que afirmava (pág. 14). 

A 9 de janeiro de 1865, reuniu-se ao resto 
da comitiva na foz dêste braço e partiu rio 
abaixo no dia 10. Até o dia 7 de janeiro, pelas 
4 horas da tarde, viajou, chegando a uma ca
choeira tão profunda que não pôde passá-la, 
por não poder suspender a canôa, nem arras
tá-la só com 4 homens, 2 dos .quais inúteis to
talmente. Se tivesse no momento as duas ca
nôas poderia passar. Por esses motivos, con
tra sua vontade, teve que voltar, tendo subido 
neste braço (esquerdo) um têrço menos do 
que nõ Q.!reito. 

No dia 3 de fevereiro chegou a embocadura 
do Mttcuim, tendo viajado dia e noite a jusan
te do A quiri (pág. 14). 

Aponta três grandes rios que desaguam no 
l'urus, pela margem direita: Aquiri, H yuacii 
e Aracá. 

Acrescenta que Manoel Urbano subiu 10 dias 
no Aracá., 6 no Hyttaci,, e 20 pelo Aquiri, pa
rando em todos por falta dágua; inclinando-se 
a crer que o Madre de Dios será por fim reco
nhecido como sendo uma das fontes do B eni 
(pág. 14). 

(HANDLESS determinou vários pontos do rio, 
entre os ,quais citamos: Ber1try - 3º53'20" 
L. S., 61°17'00" Long. W.; feitoria de João 
Gabriel (perto do Jacaré?) - 5º36' 1 O" L. S:, 
63º 51 '00" L. W. ; rio Tapauá - 5°46'2()' ' L. S., 
64º20'33' W.Gr.; Canotama (feitoria de Mel. 
Urbano) - 6º32'20" L.S., 64º20'30" W.Gr.; 
rio Aquiri - 8°45'60" L. S., 67°21'30" L. W.; 
r io Aracá - 9º8'10" L.S., 69º51'30" L.W.; 
rio Rixala - 9º47'10" L.S., 70°45'0()" L.W.; 
r io 11!/anocl Urbano 10º34'47'1 L. S., 
71 º27'00" W.; braço do norte - 10°36'44" 
L. S . 72°9'00" L. W. ; braço do Sul -
10º52'52" L.S. e 72º17'00" de L.W. (pá
gina 15) . 

Encontrou as seguintes distâncias da foz do 
p IWUS : Beruri, 15 milhas inglesas ; e anipina 
( maloca Mura) - 201 m; B ôa-V ista (última 
casa rio acima) - 249 m; rio Tapauá - 505 
m.; rio }lfuc1â·m - 590 m.; rio It1ixy -
692 m. ; H yutanahan - 812 m. ; Pauynim -

• 

' 

978 m.; Aquiri - 1.104 m.; Hyuacu - 1.241 
m.; Aracá - 1.445 m.; Tarauacá - 1.494 
m.; Rixala - 1.618 m.; Manoel Urbano -
1.745 m.; rio Purus (divisão) - 1.792 m.; 
ponto mais distante a que chegou o braço S1'l 

1.866 nl. e no braço norte - 1.847 milhas. 

Encontrou a seguinte altura acima do nível 
do mar: rio Mi.tcui1n, 110 pés; Paiiynim - 303 
pés; Aqu.iri, 364 pés; H yuacu, 457 pés; Aracá, 
587 pés; Curinahá, 663 pés; Rixala, 716 pés ; 
C11ru.mahá, 748 pés; Pitr1is (divisão), 1.088 
pés. (CHAN'DLESS, cit., pág. 15). 

Alguns escritores que se dedicaram ao as
sunto indicam datas diferentes para a viagem 
do geógrafo inglês. O próprio amazonense 
Antonio C. Ribeiro BrTTENCOURT que, escreveu 
uma monografia sôbre o rio, -intitulada " O 
município de Labrca" ( 1918), o trabalho mais 
completo que encontramos nesse particular, er
ra ao citar o ano de 1866, como tendo sido o 
dessa exploração (pág. 26). 

Outros porém, se basearam, com certeza nas 
próprias informações do viajante ou em dados 
oficiais, exprimindo a verdadeira época 
1864-1865, como Pereira LABRE, Ruy BARBOSA, 
E lisée REcLus, Antonio RAIMONDI e o Presi
dente da Província Adolfo de Barros Caval
cante Albuquerque Lacerda, no seu Relatório 
de 8 de maio de 1865. 

Além de ser o primeiro a alcançar às nas
centes do rio, ilustrou o seu trabalho com 
dados astronômicos, uma carta topográfica e 
divulgou a existência em tôda a sua extensão 
de enormes seringais, à margem de outros pro
dutos já conhecidos, atraindo assim grande nú
mero de colonizadores. 

A A RArMONDI refere que o norte-americano 
PrPER lhe escreveu uma carta, em setembro de 
1876, narrando o seguinte: "Em novembro de 
1870, saí de Boston com uma companhia de 
colonizadores, para o norte da Bolívia; che
guei ao Pará, em dezembro, em Ma·náus, em 
f evereiro, e na bôca do ltuxy, no Purus, cm 
abril. Este ponto está dentro dois limites dos 
antigos domínios espanhois, segundo se define 
no Tratado de Santo Idelfonso, cujos limites, 
o Peru, hoje Peru e Bolívia, reconheceram 
quando se libertaram da mãe pátria. Por con
seguinte, estavamas, nesse tempo, legalmente 
falando, dentro dos limites legais da Bolívia". 
" Desde êsse ponto meus companheiros regres
saram; e depois de fazer alguns preparativos 
segui adiante, acompanhado de minha espôsa 
e por crfados indígenas que me prestavam seus 
serviços de quando em quando no rio" (" El 
Perú", tomo III (p. 589). 

• 
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''Penetrei no p~ís dos Hipurinas, a começar 
de certa distância arriba do 1 t1t.~y até o Aquiri, 
cêrca de umas SOO milhas no rio Purus. Es
tavam completamente desunidos, viviam sem 
nunca haver estado em contato com os civi
lizados, nem recebido sua influência. Construi 
uma casa e fiquei na terra dêles até que as 
águas do rio alcançassem seu nível mais baixo. 
Aprendi algo de seu idioma e concluí que era 
necessário povoar aquela seção do rio com 
gente civilizada, como uma preliminar indis
pensável para estabelecer livre passagem à Bo-
1ívia e ao Peru". Naveguei até Manáus, a 
princípio em um bote e depois no meu vaporzito 
" El Pioner", chegando ao Pará. " Apressei o 
estabelecimento no rio, do Pauinim arriba, 
umas 300 milhas com cêrca de 3.000 civili
zados, explorei o rio em seu período crescente, 
acima da boca do Araca, 1.445 milhas, pelo 
curso. do rio, a contar da bôca do Purus. (A. 
RAIMONDI, cit., p: 590) . 

Na bôca do Araca fundei uma cidade, a que 
denominei " Porto Gibbon' ', e erigi um vasto 
armazem, e exatamente em frente, do outro 
lado d~ rio, rocei e fiz uma plantação e uma 
gra-nde casa para meu engenheiro, que ficou 
encarregado do meu estabelecimento, etc., etc. 
Regressei ao Pará, onde cheguei a 2 de dezem
bro de 1874 (pág. 590). 

O presidente da Província Domingos Mon
teiro Peixoto confirma a passagem de Piper 
no Purits : " Constou mais tarde que o norte
americano A. de Pai per, que explorava o 
mesmo rio, tinha sido morto pelos índios, que 
ficaram de posse da lancha a vapor em que 
aquêle intrépido viajante fazia sua exploração. 
Criei um destacamento no alto-Purus, a 6 de 
maio e dissolvi a 1 de agôsto, não só por falta 
de fôrça pública, como por haver sido falsa a 
notícia da morte de Paiper'' : (Rel. de 25 
março - 1874; vol. V, p. 19). 

O Presidente referia-se acima a ataques de 
índios no distrito de Hyutanahan, em março de 
1873, e escreveu o nome do explorador como 
sendo Paiper, quando na verdade era Piper, só 
se justificando o lapso devido a pronúncia do 
nome. 

D. Juan Francisco VERLARDE, ex-ministro da 
Bolívia no Brasil, adianta que Asrael D. Piper 
(norte-americano), obteve em 1868 do Govêrno 
da Bolívia uma concessão de terras para colo
nizar o t erritório boreal da República, empre
gand-0 vários anos na exploração do Puros e 
Aquiri. ("Conferência r ealizada na sessão 

da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro" 
de 28 de junho de 1866; Rev. da dita Socie~ 
dade; Tomo II (1886), pág. 1~ 

German STIGLICH diz que os primeiros bran
cos que trafegaram os varadouros do rio Purus 
com o Urubamba e alto Ucayali foram Bous
quêt e Piper, sendo esses varadouros conheci
dos desde tempos imemoriais. (" Dicionário 
Geográfico del Perií" (Lima - 1922), 2.0 vol., 
p. 877). Não esclarece a data dessas explo
rações. A. de PIPER, no entanto só pode ter 
sido de 1871 a 1874, época em que êle esteve 
na região. BousQUET, andou no Urubamba, 
Tambo e Ucayali, em 1806 (A. RAIMONDI, cit., 
v~l. III, pág. 26). 

O mais ativo explorador da alta bacia foi, 
porém, o coronel Antonio Rodrigues Pereira 
LABRE, com alguma cultura intelectual, que se 
localizou no Purus e o explorou assim como 
aos seus afluentes, principalmente o ltuxí, por 
mais de 15 anos, vivendo, alí muitos anos ain
da. contribuindo sempre para o seu progresso 
moral e material. 

' 
Carlos da Fonseca diz em uma carta, como 

foi LABRE para o Piwus: " Em 1869 encon
trando-se, no Pará, um filho de Manoel Ur
bano, em casa de Elias, foi-lhe apresentado o 
Sr. Tte. Coronel Antonio Rodrigues Pereira 
Labre <}ue manifestou desejo de ir para o 
Purus. "O Sr. Elias ( 161), por sua vez, o re
coqiendou àquele e combi·naram, Labre mandar 
logo em companhia do referido filho de Ma
noel Urbano, 2 escravos, para o virem esperar 
aqui (em Canutama), enquanto êle voltava ao 
Maranhão, para vir mais tarde. De fato, em 
dezembro dêsse (pág. 35) ano, a bordo do 
vapor Madeira, veio o Sr. Labre''. " Labre 
foi buscar mais pessoal, e em junho de 1871 
veio com gente e mercadorias". "Carlos Fon
~eca de ordem de Manoel Urbano foi deixar 
Labre no lugar destinado, desejando êste ficar 
abaixo do Ituxí, a fim de poder explorá-lo". 
" Chegado a bôca do Ituxí", Braz, filho de 
1v1anoel Urbano, .que aí morava, opôs-se ao seu 
desembarque, e lembrando que Labre preferia 
(p. 36) uma terra-firme, apontou a de "Ama
ciarí", que foi aceita com satisfação. o vapor 

(16) 'i!:ste Elias era o Visconde de Santo Elias, 
chefe da firma comercial, no Pará, E. J. Nunes 
da Silva, a mais importante da praça n11quele tempo. 
Era português e muito amigo da Amazônia tendo 
contribuido assaz para o seu progresso, fornecendo, 
vapores, dinheiro e mercadorias, principalmente ao& 
cearenses, com a garantia única de ser filho dêste 
Estado. (Napoleão RIBEIRO, - "0 Acre e seu~ 
Heróis", (1930); pág. 77). 
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voltou da boca do Ituxi, desembarcando Labre, 
que depois baixou em canôa até o ponto indi
cado, onde, ao chegar, lhe pôs o nome de 
Labrea." 

"Até esta data existia aí um índio pamarí 
chamado José Antonio, amaziado com uma ve
lha an~azonense natural do rio Negro, conhe
cida por velha Catüa". (A. c. R. BITTENCOURT, 
cit, pág. 37). 

Quando deputado, disse LABRE : " Fui para 
aquele rio en1 1871 com ânimo deliberado de 
nele estabelecer residência, sendo ainda muito 
pouco povoado o P1trits. ("Amazonas"_, de 
20-5-1881). 

O Coronel Labre explorou também o Ituxí 
e alguns de seus afluentes por muitas vêzes, 
de 1872 a 1883, e ainda posteriormente, com 
intuito de procurar uma passagem para o Beni., 
pelo .que o ficou conhecendo numa extensão de 
600 quilômetros. (A. R. P. LABRE - "Confe
rência sôhre o rio Ituxí" in "Rev. da Socie
dade de Geografia", Rio (1888); tendo o rio 
um curs.o de mais de 700 k. (Conferência cit., 
pág. 117). 

Em 1873 Liclstone e W. Brow visitaram -0 

sítio 1l1abicliry (17). (Euclides da CUNHA" 
- cit., pág. &i). 

Entre outros, ainda se podem citar como ex
ploradores dêsse rio, João Gabriel de Carvalho 
MeHo (18), que muito contribuiu para o seu 
desvendamento e Martinho Barata, os quais já 
ali se achavam em 1858. (" E.strella do Ama
zonas", de 26 - junho - 1858, n.º 303). 

(17) Barrington Brow and William Lidstone 
(1873) chegaram até Huytanahau. (Euclydes da 
CUNHA "Relatório cit., (NOTAS complementares), 
século XVIII, p. 12'). 

(18) Jo. Gabriel de C. Melo estabeleceu-se perto 
da foz do Pun.1s no ltapá, em 1857, donde se des
locou pará o Betury, em 1862, e em 1869, para o 
Tauariá. (A. REIS, "Anais" cits., p. 2 . 081). 

Conta Custódio Miguel dos Anjos que João Ga
briel subiu o Purus, no vapor "João Alfredo", em 
1878, chegando até o rio Acre e que, na mesma 
época subiu José Gomes dos Santos no "Teixeira 
Ruiz", fundando o seringai "'feixeira Ruiz" hoJe 
"Independência'', a 30 milhas acima da foz do Acre. 
Adianta que só se lembra de cearenses, donos de se
ringais, no baixo Purus, naquela época de João 
Gabriel de Carvalho Melo, no Tat1ariá, João No
gueira , no Aracaty, Agostinho Moreira Pantaleão, 
em Santa Joana abaixo de Y:utana11ã _e Henrique 
I,eonidas, sendo os demais patrões filhos do Mara
nhão, Pará e Amazonas ou Portugueses, Espa
nhóis e Chineses. (Carta de 26 de fevereiro de 
1928, ao Dr. Fro. de A~sis P. Vasconcelos. (p. 9); 
não pa~sandô nenhum vapor de Yutanahã. Para cima, 
\ité .Vera Cruz (204 milhas de Yutanal1ã e 76 aquem 
<la foz· do Acre - (Mapa de A. Masô) - trans· 

Antes de 1_ 87-0 ( 19), Caetano Monteiro e 
Boaventura dos Santos avançaram na lancha 
• l Canamary" até aos mais remotos pontos, e 
um sertanista desassombrado, Leonel J oaquirn 
de Almeida, constituía-se m-0delo admirável aos 
rijos cearenses que em breve o alcançariam. 
(Euclyàes da CUNHA - '' Nptas Complemen
tares" (século XVII), pág. 23) . 

Na década de 1873 a 1883, os exploradores 
brasileiros alcançaram Trúmfo-N ovo ( 1. 375 
milhas da foz), destacando-se nesse número 
Antonio Francisco Bacellar, Casimiro Pereira 
Caldas e Antonio Leonel do Sacramento. (E. 
da CuN HA, cit. , pág. 24) . 

A exploração çontinuava, de sorte que no 
período de 1882 a 1,892, fundavam-se muitos 
sítios no último trecho do rio (E. da CUNHA, 
cit., p. 26) ; e de 1898 a 1900, alcançavam-se 
os pontos mais afastados (E. da CUNHA, cit., 
pág. 27). 

Em 1880, Liber~to Barrozo explorou o Pa
raná-Pi:ru11a, em tôda a sua extensão, partindo 
da vila de Huinaitá, no rio Madeira, em ca-

portavam-se mercadorias numa lancha de rodas aos 
lados, de nome "Madeirinha" que era de 1\-fanuel 
da Vera Cruz, proprietári9 d.e Yutanahã, ou, então, 
em batelões ·e can(las. (J?ª~· 10). 

Di.z João Barbo~a Marinho (Notas que me torne
ceu em 1932) que Benjamim Duarte Pontes, Agos· 
tinho Escóssia Vieira, Alexandre de Melo, ~·ro. 
Barbos_a de Melo·, Când~i;lo, Pedro Joaquim, João e 
Ernesto de Melo, Fco. Peqrosa, :Paulo das Mercês, 
j\l[anoel Barreto, subi>ram, em 1'879, no "Anaiaz" 
os quâis -foram, em anos diferel'ltes para o Y aco. 

(19) . Euclides da (unha deve ter se equivocado 
no tocante ao ano, póis Caetano Monteiro da Silva 

subiu o alto rio Purus ein 1880 (Napoleão Ribeiro, 
Obr. cit., p. 36); explorando · os seringais "Sirêncio'', 
em 1881 "Liberdade", "Tahatinga" e "Santa -Cruz" 
em · 1882. (João Ba~bosa Marinho, Carta cit.). 

Euclides no seu Relatório citado informa ter sido 
fe ita a exploração de "Novo Destino·" por Caetano 
Monteiro da Silva, em 1880. (Quadro final Esta· 
tístico). 

Custódio :Miguel <los Anjos, numa Carta que di· 
giu ao Dr. Liberalino Gadelha, ex-inspetor agrí
cola no 'l'erritório do Acre, informa que Caetano 
Monteiro dà Silva com Leonel Antônio do Sacra
mento e Boaventura José <fos Santos ·subiram o alto 
Purus, em 1885, levando mais de um mês na via
·gem, na lancha "Canamarí'' com grande sortimento 
de mtssangas para c_atequizar índios que se achavam 
revoltados devido 'ª ataques feitos pelo came
tauára Leonel. Na voltá. Caetano parou em "S. 
Caetano" seringai do dito Custódio Miguel dos 
Anjos. (Carta cit., pág . . 13). 

Antes, porém, de 1880, Caetano Monteiro ·já fazia 
o comércio no rio Purus, em uma lancha. 

Artur Reis diz que, em 1880, Caetano l\{onteiro 
e Demétrio Pessóa, seguido de Hermínio Pessôa, 
..José da Costa Gadetlia, Manuel Vitor de Queiroz 
e o velho Trindade explorar am o rio Iaco. (Anais 
do 3.° Congresso de H istória e Geografia (1940), 
cit., pág. 2.085). 

• 
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nôas tripuladas por índios bolivianos e chegou 
ao Purus, comprovando assim que o dito canal, 
ou paraná, como ali o chamam, une o .lvf adei
ra ao Purus,,. (José PARAVICINI - "Relató
rio ao Supremo Govêrno" (1900); pág. 70). 

Em 1904, os Governos brasileiro e peruano 
resolveram explorar definitivamente o rio 
Pii:rus, levantando-o científicamente até os seus 
manadeiros e para isto nomearam uma comis
são mista, que se reuniu na confluência do 
Purus, às 7 horas da manhã de 9 de abril de 
1905, sendo composta do engenheiro Euclides 
da Cunha, como Comissário brasiliero; 1.0 te
nente do Exército Alexandre de Argolo Men
des, como ajudante substituto; do capitão de 
corveta D. Pedro Alejandro Buenafio, como 
chefe peruano; e Tenente D. Nicolau Zavala, 
com sub-chefe; afora muitos outros auxiliares 
e tropa de linha. (" Relatório da Comissão 
Mista Brasileiro-Peruana" ( 1904-1905), pági
na 5. 

Só a 5 de maio, um mês ar>ós a partida de 
Manáus, ·prosseguiram da boca do Acre para 
as cabeceiras (pág. 15), alcança·ndo a embo
cadura do Yaco a 25 de maio (pág. 20). Daí 
para o alto, seguiram em canôas (p. 21) e pe
quenos batelões (pág. 22). Estavam a 1.500 
ntilhas itinerárias da foz, ou sejam, aproxima
damente três quartos do rio Purus. A 30 de 
maio deixaram o Chandless (p. 22), chegando 
a 2 de junho em Refugio (p. 23), a 7 em Novo 
Logar, a 9 no Furo do !itruá (p. 25), e a 13 
de junho, em Sobral, último barracão brasi·· 
leiro, no Purits; em Catay chegaram a 22 (p. 
26), Cttranja a 28 (é o Curimahá de Chan
dless), p. 28); Alerta a 23 de julho, seguindo 
a 26 para as cabeceiras, pelo rio Cujar (p. 29). 
Chandless traçou o Cavaljane com o rumo todo 
falso de lés te para Oeste, talvez o único êrro 
dêle (p. 30). 

No Cavaljane andou mais de 20 quilômetros 
em 3Yz dias (31 de julho a 3 de agôsto), che
gando a três ·na confluência do P'l;tcani, reco
nhecendo-o nos dias 3 e 4 (p. 31). A 10 de 
agôsto voltou a Forquilha (p. 32) e a 14 par
tiu para subir o Citriuja (p. 32), não se a efe
tuando por falta de víveres. Faltava apenas 
estudar uma parte de pouca importâneia um 
varadouro do CtJ.riitja aberto recentemente pelo 
caucheiro Sr. Scharf f, sem resultado prático. 
( Relat., cit., pág. 34) . 

Encontrou a Comissão 1. 733 milhas iHnerá
rias ( p. 37), variando o desnível de 17 metros 
na confluência (vasante para enchente); · na 
boca do Acre, de 23 metros, e na do Yaco de 
20 a 20 m, 80 (pág. 38). 

_ Achou que a carta de Chandless comparada 
à da Comissão, sofre profundas modificações, 
ora devidas ao circo de erosão conhecidos pelos 
nomes locais, peruano e brasileiro - de tipis
cas e sacados (abunini na língua dos Pama
rys), ora pela intensa degradação das partes 
côncavas (barrancas). (Relat. cit., p . . 39). 

Adianta que a -navegação pode ser efetuada 
até Curanja ' e mesmo até Forquilha, de de
zembro a abril, pelas embarcações de grande 
calado, ficando reduzida depois para lanchas 
n1enores, parando em Cachoeira as embarca
ções maiores (pág. 38). 

Concluiu a Comissão ser fator geológico pre
ponderante desde a confluência, no Solimões, 
até a foz do Chandless (p. 45) o mesmo grés 
limonítico .que sob o nome, cientificamente con
sagrado, de Pará Sandstein>i, forma a base dos 
terrenos amazônicos. É a mesma rocha, já 
finamente granulada, já com seixos conglome
rados pelo óxido de ferro - e uma disposição 
estratigráfica idêntica (p. 46) ; sendo que da 
confluência do Cujar-Curiuja para cima, a na
tureza mais consistente dos terrenos, as pedras 
duríssimas à feição de verdadeiros quartzitos, 
que afloram em todos os pontos constituindo o 
elemento essencial das pequenas quedas em que 
tombam os rios - revelam uma exposição 
mais antiga (Relat. cit., pág. 46). 

Os pontos extremos alcançados pela Comis
são foram: Lat. S., 10º57' 5-0" ; Long W., 
72°27'30" O. Nascente mais meridional do 
Purus; Lat. S., 70º57'05" ; Long. W., 
72º27' 35 (pág. 55) . 

Observou a temperatura rara de 11 º8 C. na 
confluência do Cujar-Curiuja (p. 58). Veri
fica-se esta baixa nos dias de friagem, a que 
já temos aludido mais atrás. 

Entre S. Braz e, Sobral não encontrou ne
nhuma espécie de anóf eles, ,adiantando que a · 
conta de impaludismo se enxertam numerosos 
casos de tifismo e de pseudo tifismo (p. 61); 
sendo atribuídas também ao impaludismo f e
hres intermitentes (pág. 62). 

Até as cercanias de Catai, o aspecto da flo
resta não varia, com o seu tom verde escuro 
de folhagem e os renques de troncos qu<!.se 
retilíneos e unidos, destendidos pelo alto das 
barrancas (p. 68); desaparecendo as oiranas 
pouco acima de CurMija. (Relat. ci., pág. 70), 

Verificou ter o Purus de largura abaixo da 
confluência Cujar-Ciwiuja - 170 m,O e de 
profundidade Om,60 (julho e agôsto) ; antes da 
confluência do Yaco - 129m,O e 2m, 75 de 
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profundidade; depois da confluência do Acre 
- 236m,O; antes da Cachoeira - 319m,O; de
pois da confluência do Tapauá - 606 m,O; 
perto do lago U bim. - 600 m,O; na foz ( Soli
mões), 1. 618m,O; sendo a diferença de nível 
na confluência do Cujar-Curiuja - 6m,45; do 
Yaco - 20m,90; do Acre - 23m,O; do Soli
mões - 17m,O (Relatório, cit., pág. 84). 

Antes desta comissão, andou pela região, a 
Comissão :rvfisto Brasileiro-Boliviana, chefiada 
pelo Coronel Thaumaturgo de Azevedo e Ca
pitão tenente Augusto Cunha Gomes, tendo 
como ajudante o engenheiro civil Lopo Gon
çalves Bastos Neto, da parte do Brasil e da 
Bolívia os engenheiros Carlos Satchell e Ar
turo Haroldo Kelday, 1.0 e 2.0 comissários, res
pectivamente. (Relatório do Mid.istério do 
Exterior, 1897, Anexo I, págs. 99-100). .. 

Colocou um marco no rio H yuacu, .no dia 6 
de novembro de 1896, na fronteira dos dois 
países ( págs. 99-100), estando o da margem 
direita na Lat. S. de 9º08'13" e Long. O. 
Greenwich de 68°38'58" (Relat. e Anexo, ci
tados, pág. 101). 

O marco do Purus foi colocado a 11 de no
vembro do dito ano, pelos mesmos comissários 
(ps. 102-103), assim determinados: margem 
direita Lat. S. 8º57'27"; Long. W. Gr., 
69º07'31"; margem esquerda - Lat. S. 
8º57'25"; Long. W. Greenwich - 69°07'37'' 
( Relat. e Anexos cits., pág. 106) . 

Adianta o engenheiro Lopo Neto que levou 
o levantamento além da linha divisória, che
gando a Lat. S. de 9°10'08" e Long. W. Gr. 
de 69º30'00" ; sendo este o último ponto habi
tado por gente civilizada, que se denomina 
Santa-Cruz - Nova. Classificou a formação 
geológica .d.o rio Purt.ts, segundo lhe pareceu,, 
de terciária (Rel. e Anexo cits ., p. 110). 

Entre os exploradores também se pode no
tar o capitão Hilário Francisco Alvares, que 
percorreu o Purus até onde é conhecido o 
Acre e seus afluentes. (José P ARAVICINI -
" Relatório ao Supremo Govêrno" ( 1900, pá
gina 72) ; o qual foi dono da lancha de rodas 
ao lado de nome M a.deirinha, em 1882 (Carta 
do Capitão Custodio 11:iguel dos Anjos ao Dr. 
L. Gadelha) . 

POVOAMENTO - Era, segundo os cro
nistas, antigamente muito povoado, achando-se 
suas margens " cheias de maiz e mandiocas", 
havendo nele "gigantes de 16 palmos de altu
ra"; produzindo abundantemente cacau, salsa·· 
parrilha e óleo de copaíba . (Fr. X. Ribeiro 
de SAMPAIO, "Diário" cit. , pág. 18). 

Também ha referência de que existiram mu
lheres amazonas nesse rio. La CoNDAMI NE 
narra que falara em Arvellos com um índio, 
que teria 70 anos de idade e que ocupava certo 
pôsto naquele povo : e êste lhe assegurara, que 
seu avô, achando-se na povoação de Cuchiituará 
(uma das bocas cio Purus) , vira umas mulhe
res amazonas, que tinham vindo do rio Cayamé, 
com as quais tratara e comunicara. (Autor e 
Obr., cits., pág. 25). 

Perguntando Ribeiro Sf\MPAIO pelo dito ín
dio achou que era o sargento-mór de ordenança 
José da Costa Pacarilha, já falecido; porém, 
outro índio do dito lugar chamado José Ma
noel, alferes de ordenança, homem já de 70 
anos para cima, e de bom propósito, natural 
da antiga povoação de Cuchii~uará (que já não 
existe por se ter mudado para o lugar de Ar
vell.os) lhe assegurou ter ouvido dizer muitas 
vêzes ao nomeado sargento-mór, o que êste 
disse à 1vir. de La CoNDAMINE. Afirmou, além 
disso, que era neste rio constante entre os ín
dios a (pág. 25) :tradição da existênclia des
sas Ama.zonas, do qual se retiraram, entranhan
do-se nas terras do norte dêle, na boca do rio 
Negro para baixo. (Autor e obr., cits ., pá
gina 26). 

Christobal da CUNHA, historiador da via
gem de Pedro Teixeira, diz que os Tupinambás 
lhes confirmara o rumor que corria por todo 
o nosso grande rio das famosas Amazonas. 
("Diário'' cit., pág. 27) . 

La CoNDAMINE viajou pelo rio Amazonas 
em 1743 e Ribeiro SAMPAIO, de 1774 a 1775, 
podendo ambos ouvirem referências dessa 
ordem. 

O Padre ] oão DANIEL, ·na " Quinta Parte do 
Tesouro Descoberto no Rio Maximo Aamazo
nas", escrito em 1767, referindo-se ao cauda
loso rio do Punts, dizia "onde ainda não há 
um sítio de brancos". (Advertência, páginas 
III e VII). . 

É certo que se aludia a povoações espanho
las no dito r io (Rev . do Inst. Hist., Tomo 
LXVII, p. 277), antes dessa época, mas, era 
devido a confusão que se fazia até depois do 
meiado do século XIX, de que o Purus tinha 
por origem o Ben-i ou o Mame. 

De sorte que o seu povoamento pelos civili
zados se deu de baixo para cima, por correntes 
imigratórias oriundas de municípios do baixo 
Amazonas e mais tarde por gentes do nordeste 
brasileiro, inclusive do Maranhão. 

• 

\ 
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O povoamento própriamente dito iniciou-se 
por volta do meiado do século XIX, havendo 
numa referência à criação de vilas e conselhos 
do Arcebispado do Pará e o Bispado do Rio 
Negro, entre outros o nome de Purú - (An
tonio Rodrigues Vetlozo de ÜLIVEIRA ( Desem
bargador) " Igreja do Brasil" (1819) - Qua
dro). 

Por ato de 5 de janeiro de 1853, do Vice
Presidente da Província, foi mudada para o 
Purus a missão de Andirá. ( Ruy BARBOSA, 
cit., pág. 185) (20). 

Em 31 de janeiro aludido, forain nomeados 
1'.~anoel Felix Gomes, encarregado dos índios 
na parte do rio Purus que vai da foz até o 
Paraná-pi.~una; Joaquim Brun<Y de Souza, dos 
que ocupam o Paraná-pi:i:iina; e Manoel Urba
no da Encarnação, dos que habitam o resto do 
Purus e seus afluentes; tendo sido exonerado 
o diretor J oão Rodrigues Cametá (Ruy, cit., 
pág. 185) . 

Os primeiros civilizados que aí se localiza
ram consta que foram o ·pernambucano Manoel 
Nicolau de Mello, em 1852, à margem do gran
de lago A·yapuá, vindo do rio Negro, e Manoel 
Urbano da Encarnação, em Canutama. (A. C. 
R. BITTf:NCOURT, cit., pág. 27; Artur REis, 
cit., pág. 215). 

Acrescenta êste autor que Nicolau de Mello 
abriu o rio à ocupação do homem civiliza
do (21), com Manoel Urbano, que lhe indicofu 
(pág. 215 cit. ) , o que ;quer dizer que Manoel 
Urbano já atí estava por êsse tempo, não se 
sabendo, porém, a data exata de sua chegada 
ao rio. Em 1852, João Cametá, nucleava índios 
_em Canutama, situa_ção já existente, como se 
deduz das informações de historiador Artur 

(20) Em 1852, havia uma missão de catequese e 
civilização de índios nos rios Purus e Quary (Mu
ras, Purus e Purupurus). (Relatório do Prete. Jo. 
B. de F. Tenreiro ARANHA, de 30 de abril de 
1852, vol. 1, (Anexo; pág. 97). 

Acrescentava êste Presidente qt1e havia índios 
domesticados no Purus (Muras), sendo o rio cau
daloso, pouco falado ou conhecido. (Relatório cit., 
pág. 63). 

O Vice-Prete. Mel. G. de Corrêa de MIRANDA, 
no seu Relatório de 9 de maio de 1853. confinnaya 
a criação de uma missão de catequese no Purus. 
(pág. 150) . 

(21) Em 1852. Manuel Nicolau de Melo convi
dou pelo "Estrela do Amazonas" "quem quisesse 
se localizar ali" (A. C. R. BITTENCOURT, 
cit., pág. 27) . · 

Colltudo, adbnta CASTELNAU que, no lago 
(;;yapuá (Ayapuá), segundo lhe informou Joaquim 
Bruno de Sou:~a, em 1847, já havia um estabeleci
mento de índios Muras, civilizados e vestidos. 
("JJe rio a Lima (18"43-1847), vol. V, pág. 91). 

Reis, inseridas nos "Anais do 3.° Congresso 
Sul Rio-Grandense de História e Geografia, 
4.º vol., pág. 2.080; digo, 1.852, porque em 
janeiro de 1853, João Cametá era exonerado, 
sendo substituido pelo dito 1fanoel Urbano. 
(Ruy BARBOSA, cit., pág. 185). 

Serafim da Silva SALGADO, na sua excursão 
de 1852, encontrou o sítio de José Antonio 
Barroso, dois dias antes do lago M an.acapuru, 
e entrando no Pu,nts, no dia 30 de maio, al
cançou Paricatuba no dia 3 de junho, onde 
havia um destacamento. (Relatório, Gov. do 
Estado, vol. I, pág. 250) ; e no dia 19, ao sítio 
do Hygino (homem de côr) . 

Falando sôbre êste destacamento A. C. Ribei
ro BrTTENCOURT, na sua monografia " O Muni
cípio de Labrea" ( 1913), diz .que não consta 
ter existido, e que essa palavra f ôra certamen
te empregada para designar vestígios de habi
tação de alguns desertores das f ôrças milita
res do Império, ali refugiados, devendo ser o 
Hygino, ali encontrado um dêsses soldados f o~ 
ragidos (pág . 18) ; falando também que a ex
pedição Salgado foi a primeira a penetrar no 
Purus, oficialmente, onde não havia núcleos 
civilizados, nem siquer em Berury (pág. 18). 

No entretanto, em 1852, Manoel Nicolau de 
Mello já se estabelecera no lago Ayapuá, por 
indicação de 1'.tfanoel Urbano, e êste, possivel
mente, já iniciara a fundação de algum dos 
vários sítios que instalou nas margens dêsse 
rio. 

· Além disso, é sabido que João Rodrigues 
Cametá explorara o rio antes de 1850, sendo 
diretor de índios já em 1848. 

Em 1852, já existia uma missão de cate.quese 
e civilização de índios, no P·unis, havendo ín
dios domesticados. ( Relat. de 30-abril-1852, 
cit. , págs . 63 e 97). 

Quanto ao "destacamento" êle existiu, tanto 
que o Presidente da Província, na sua FALA 
de l.º de outubro de 1853, diz que estavam des
tacadas 3 praças do 3.0 Batalhão de Artilharia 
a pé. no aldeiamento do Arimá, no rio Purus 
(pág. 187) . 

É certo que o Presidente fala em Arimá e 
não Paricatuba como alude Salgado, e êste só 
passou aquêle sítio 18 dias depois, ficando, co
mo se vê bem distante deste, mas, o destaca
mento existiu, se não a FALA governamental 
não o registraria. O Presidente Tenreiro 
ARANHA, no seu Relatório de 30 de abril de 
1852 diz que " devia ter-se um destacamento 
nas cabeceiras do Purus" ( vol. 1, p. 27), e 

/ 
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como Serafim Salgado alcançou Paricatuba 
em junho do mesmo ano, é provável que hou
vesse alí esse destacamento, mais tarde remo
vido para Arimá e assim sucessivamente (22). 

Em 1858, João Gabriel e Martinho Barata 
já se achavam no rio Purus, constando que 
foram assassinados, sendo o rio teatro de atro
cidades, r eunindo-se ali quase mil pessoas, vin
das de diferentes pontos. (" Estrella do 
Amazonas'·', n.0 303, de 26-6-1858). 

Em 1854, era aberta Bôa-Vista por Manuel 
Braga distante da foz do Purus, 237 milhas 
(Relatório da Comissão M:ista Brasileiro-Pe
ruana (1904-1905); pág. 85; Relat. do Enge
nheiro Silva COUTINHO, de 8-4-1862 - Ane
xo O ao R elat. do M. da Agricultura de 1865; 
pág. 33). 

Silva COUTINHO, na sua viagem de 1862, en
controu no rio Puru,s vários sítios como já vi
mos ao descrever · a sua exploração ( págs. 25-
28), desde o Berury até Canutama, explicando 
que ainda não havia povoações nesse rio, sen
do que no Berury e Hayapuá, era onde havia 
" mais alguns moradores reunidos, partindo daí 
para fazerem colheitas de drogas nos lugares 
mais abundantes". 

"No Berury, acrescenta, parece haver mais 
estabilidade" ( Relat. cit., p. 85), já havendo 
nas suas vizinhanças alguns estabelecimentos 
de lavoura (23) (pág. 86). 

"Muitos fabricantes sobem o Purus no ve
rão, retirando-se logo que che7a ·o inverno. Do 
Amazonas tem entrado 210 pessoas, e lá se 
acham estabelecidas e empregadas geralmente 
na extração de drogas. Existem 240 casas co
bertas de palha, espalhadas desde Berury até 
o sítio da Bôa-Vista, na enensão de 237, 77 

(22) Artu r Reis diz que J oão Cametá fundou
ª 15 de março de 1852, por ordem do Govêrno, no 
sítio "Paricatuba", um posto militar, que ficou en· 
tre.gue a um cabo e 9 p raças ; nucleando a seguir 
os li.furas, Pamarys, Ca ripunas, Junas, etc.. nos 
lugares Abofary, Paraná·Pixuna Campinas e Ca· 
n ot ama, aproveitando sit uações já escolhidas. 
(" A nais do 3.o Congresso Sul Riograndense de 
H istória e Geografia", 4.0 vol., pág. 2.080) . 

(23 ) Em 1862, diz Antônio José Pereira Car
neiro, fiz enfrar no Purus, para o fabrico de bor· 
racha, 150 pessoas de trabalho, "quando eu contava 
reunir maior número, isto a meu ve11 por uma 
prevenção e 1·epugnância que há contra o dito rio". 
(Notícia datada de 5 de janeiro de 1863, dirigida 
ao Sr. Manuel An tônio Pimenta Bueno. (Relatório 
do Ministério da A,:rricultura de 1863 A1ie.'ro sob 
o título "Nevegação do Purus e Madeira"), pá
gina 23). 

• 

Em 1860 abr i3-se Abufari, que foi explorado em 
186;; por J oão Martins Lopes auxiliado pelos Mu· 
ras. (Relatório da Com. Mista Brasileiro·Peruana, 
cit., pág. 85) • 

milhas" (pág . 93) . Em 1855, foi criada uma 
aldeia de Muras em Berury, sendo Santo An
tonio o seu patrono, tendo hoje quatro casas, 
administrando-a Francisco Borges de Abreu, 
inspetor de quarteirão do Berury, sendo nomea
do diretor, em 1859, Francisco José Rodrigues 
de Souza (pág. 66). 

" No lago H yapuá há duas ma locas peque
nas, e que estão em contínuo movimento de uns 
para outros pontos, conforme a abundância ou 
escassez de frutos ou de peixe'' (pág. 66) . 

nste lago tem (p. 15), três léguas de lar
gura, prolongando-se muito pelo _ interior (p. 
16), distando da foz do Purus, 74,34 milhas, 
sendo preferível "êste lugar para moradia em 
razão de não ser perseguido pela praga", pá
g ina 26). 

Dizia Tavares BASTOS, em 1866: "o Purus 
começa a atrair trabalhadores e regatões", sen
do Cudajaz (24) o centro do seu comércio 
( " O Valle do Amazonas", pág. 134); estando 
a população do rio ainda pequena (Relat. do 
Presidente da Província, de 9 de setembro de 
1867, vol. III, p. 440), já havendo "guardas
nacionais" alí ( Relat. cit., p. 443) ; uma co
letoria, em 1868, e 2 casas comerciais, em 
18(}9 (Relat. do Dr. Jo. Wilkens de MATTos, 
de 4 de abril de 1869, in vol. III, págs. 662 é 
634) ; havendo 5 diretores de índios, com 8.282 
indivíduos classificados ( Relat. do Prete. A. 
Epaminondas de Mello, de 24-julno-1866; vol. 
III, p. 332). 

Das comarcas de Santarém, Obidos e Gu
rupá, principalmente do rio Jari, t~m vindo 
para o rio Purus e outros, alguns milhares de 
pes~oas, que se dedicam à indústria extrativa 
da goma elástica. ( Relats. do Prete. João 
Wilkens de ~IATTOS, de 4 de abril de 1869, vol. 
3.º, pág . 761 ; e de 25 de março dé 1870, pá
gina 771 ; Frco. Bernardino de ~OUZA: ci~., 
1874, 2.ª parte, pág. 27) ; e do Ceara, o c1dadao 
João Gabriel de Carvalho Melo trouxe uma 

(24) Em Cuda jaz foi o lugar em q ue apor tar am 
os i rmãos R ocha Thury em 1864, quando se !l ro
puzeram a explorar o ta'go Cudaja2: e o rio Puru~. 
Cudajaz foi freguesia em 1871 e vila em 1~,74 (_Co· 
nego Francisco Bernardino de SOUZA, Pa ra e 
Amazonas " ( 1875) 2. ª Parte págs. 166, 171) . 

Antiga aldeia dos índios Cudaiás, erecta em fre· 
guesia, sob a invocação de N. S. da Graça dE? Co· 
dajás, por lei provincial_ n:º 175, de 30 de Junho 
de 1868 . Aprovação canonica a 26 de (ltttnhro d<: 
1870. Vil a com a denominação de Coclajás, por let 
provincial n.o 287, de 1 de maio de . 1874. Elevada 
a categoria de cidade, !leio Decreto-lei n. 0 68, de 31 
de ma rço de 1938, que deu e:cecução ao Decreto
lei n.º 311, de 2 do mesmo mês e ano. ("0 Es· 
tad o do Amazonas e os seus municípios.. - A 
Manhã de 18 de abril de 1943, pág. 24). 
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colônia de 53 cearenses, para o mesmo rio, che
gando a Manáus a 4 de outubro de 1869. (Re
Jatório de 1870 e pág. cits.). 

Não há dúvida que, a inauguração da nave-
-gação a vapor, em dezembro de 1869 com o 
vapor " Madeira", da " Companhia Fluvial do 
Alto Amazonas", dirigida pelo comendador 
Alexandre Paulo de Britto Amorim, deu forte 
impulso ao povoamento do r io, f adlitando a 
locomoção das gentes vindas de outras terras 
e desenvolvendo, assim, a indústria extrativa 
da borracha, que foi fixando o homem ao seu 
novo habitat. 

Antes disso, o extrator de produtos locais, 
vinha de outras paragens, durante o verão, 
t empo em que exercia o seu ofício e tornava 
a sua residência na época das enchentes. E 
nesse vai e vem, poucos se fixavam à gleba 
nova, de sorte que o povoamento se fazia va
garosamente, com as alternativas próprias des
sa instabilidade, como se poderá concluir da 
tentativa feita por Manoel Nicolau de Melto 
que, desde 1852, para se estabelecer nas mar
gens do lago Aiapuá, aliciava trabalhadores e 
dez anos após, a inda era precária a situação, 
tanto que o engenheiro Silva COUTINHO, afir
mava no seu Relatório de 1862, que ainda não 
havia povoações nesse rio (pág. 86), havendo 
duas pequenas malocas no dito lago, cujo~ mo
radores estavam em continuo movimento de uns 
para outros pontos, conforme a escassez ou 
abundancia de frutos ou de peixe (pág. 66). 

Antonio Rodrigues Pereira LABRE, de quem 
já falamos na parte referente aos exploradores 
mostrando como êle veio para êsse rio em 1869, 
na primeira viagem do vapor " Madeira", l9ca
lizou-se na "terra firme de Amaciary", abaixo 
da boca do ltuxí, cujos habitantes nessa data 
eram um índio pamari chamado José Antonio 
e sua amasia uma velha amazonense natural 
do rio Negro, conhecida po.r "velha Catita". 
(A . C.R. BIT,TENCOURT, cit., pág. 37) . 

Quando LABRE chegou ao Purus., diz êle que 
o alto era pouco habitado, sendo êle Labre e 
um fi lho de Manoel Urbano chamado Braz 
que. já se achava estabelecido na foz do Ituxí 
(Obra cit. , págs. 37 e 49) , os últimos mo
radores). 

Labre deu o nome de L ABREA (25) ao novo 
povoado, tomando o mesmo grande incremento 
depo·is de junho de 1871, quando o seu funda-

(25) Sant'Ana N E RY, num Mapa junto ao se u 
livro" Le P ays de Amazones", coloca Labrea perto 
d o rio Aqui ri. 

dor veio do Maranhão com gente e mercado· 
risa, a ponto de, cerca de dois anos mais tarde, 
ser elevado à categoria de f reguezia . 

Em 1871, calculava-se a população civilizada 
do rio, em 2.000 habitantes (Virgílio CoRREA 
Filho - " As Raias de Mato Grosso", vol. IV, 
pág. 141.; Elisée RECLUS - 11-i Ruy BARBOSA, 
cit., pág. 49 ; Craveiro COSTA - "O Fim da 
E popéia" , pág. 40), porém A. R. Pereira 
LABRE, seu melhor conhecedor, dizia ser ela 
superior a 5. 000 habitantes, entrando só em 
J 871, mais de mil {" Rio Purus" ( 1872), pá
gina 13) ; espalhados pelas suas margens até 
acima da foz do ltu.x í (Labre, cit ., pág. 44). 

E m 1867, dizia o Presidente da Província 
que a população do rio ainda era pequena 
(Relat. de 9 de setembro de 1867) , ao passo 
que o Presidente J acy Monteiro, dez anos de
vois, afirmava que havia alí .uma grande popu
lação. (Relat. de 4 de junho de 1877, p. 18). 

Realmente, nessa data, os colonizadores já 
atingiam a boca do :Acre ou se localizavam nas 
suas imediações. 

O Dr. Daniel W ALF visitou o - Purus em 
fevereiro de 1870, apresentando ao r egressar 
um memorial sôbre a fundação de uma colônia 
inglesa nesse rio (Relat. do Dr. Jo . W. de 
MATTOS, de 25 de março de 1870 (vol. III, p. 
761 ) ; não tendo sido atendido "por que exigia 
avultadas quantias adiantadamente" (Relat. 
da Prete. J. de Miranda da Silva REIS, de 25 
de março de 1871 (vol. IV) , p. 17). 

Em 1870, foram feitas no rio Purus, cinco 
concessões de terras (Relat. cit., de 25-3-1810, 
pág. 786). 

Como já aludimos, no Capítulo referente aos 
exploradores, o norte-americano Asrael D. 
PIPER, obtendo do govêrno boliviano, em 1868, 
uma concessão de terras, para colonização 
(pág . 41), diz ter fundado n:i. boca do Aracá 
uma cidade. a que denominou " Porto Gibbon", 
isto se dando dentro do período. de 1871 a 1874, 
quando andou pele rio o dito explorador. 

Euclides da CuNHA adianta que o rio Araca 
é o rio Chandless atual ( Relat. · cit., p. 49), e 
que os seringais Aracajú e S. Bra.z foram ex· 
plorados em 1873 e 1872, respectivamente, por 
pessoas cujos nomes são ignorados. Como estes 
seringais ficam próximos ao rio Chandless, on
de PIPER afirma ter estado e povoado, e os ex
ploradores brasileiros só alcançaram esta zona, 
em 1883, é bem possível que haja sido o nor
te-americano referido o seu primeiro desbra
vador. 

• 

r 
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J oã·o Gabriel de Carvalho Melo que subira 
em 1869 (26), com 53 cearenses, estabeleceu-se 
em Tauariá, onde, de 1872 a 1873, foi agente 
fiscal (Relats., vol. V, pág. 428). 

A instalação da freguesia de Labréa contri
buiu para atrair imigrantes, desenvolvendo ain
da mais o povoamento do rio, tanto .que, em 
1877, êle alcançava cêrca de 300 léguas da ca
pital da Província, calculando os bolivianos a 
população dessa r ibeira em 8. 000 almas (A. 
R AB10ND, "El Perú", Tomo III, pág. 591); 
o que parece pouco por ter ela crescido verti
ginosamente; estimando-a o coronel LABRE em 
1881, em 25.000 habitantes. (A.C.R. BrrTEN
couRT, cit., pág. 39) ; tendo o povoado de La
bréa nessa ocasião mais de 200 habitantes (pág. 
44) ou mais de 40 fogos, possuindo algumas 
casas de telha (pág. 46) ; tendo a vila sido 
inaugurada solenemente, no dia 7 de março de 
1886 (pág.55); e o foro civil, criado por lei de 
24 de janeiro de 1887, foi instalado a 6 de mar
ço seguinte (págs. 61-62); tendo sido a co
marca criada pela Lei n.0 607, de 24 de maio 
de 1883, com sede em Labréa, mas só instalada 
cm 1890 (pág. 65). 

Em 1883, o Purtts, sem o Ituxí, Pa1tiny, 
Inauny. Acre, Yaco, etc., já tinha mais de 400 
seringais. além da cidade de Labréa e da vila 
de Canutama (Euclides da CUNHA - "Notas 
Complementares", i1i Relat. cit., de 1904-05· 
pág. 25). ' 

A zona compreendida da foz do Acre para 
cima só foi povoada depois de 1878, constando 
a João Barbosa Marinho (" Notas em meu po
der, datadas do " Rio Yaco", 26 de março de 
1932) , que Leonel Antonio do Sacramento. ex
plorou em 1879 o lugar " Arapixy" (27), aí 
colocando-se em 1880, onde chegou num vapor 
do mesmo nome (" Notas, cits. pág. 1) . 

(26) Em 1857, Jo. Gabriel de Carvalho e Melo 
estabeleceu-se perto da foz do Purus, no lugar ltapá. 
donde deslocou-se, em 1862, para Bernrym e para 
Tauariá em 1869, - (Artur C. F. REIS, "A11ais 
do 3.° Congresso Sul Rio Grandense de H istória e 
Geografia" - 4.0 vol., pág. 2 .081). 

(27) Arapixy, em 1881, era o último ponto 
habitado, não havendo ainda por essa época um só 
habitante civilizado no rio Yaco. Barbosa era pa- . 
rente de J oão Gabriel de Carvalho Melo, um dos 
grandes ·desbravadores do Purús e Acre, que saiu 
de Canindé, no Ceará, em 1877 , em companhia de 
António Barbosa Ribeiro Francisco Vieira Barbosa, 
António Barbosa Marinho e Roberto Barbosa Mari
nho. (Notas, pág. 16). 

Gu,imarães e Pacatuba foram explorados por 
Joaquim Francisco, em 1879, mas estabelece
ram-se aí Ribeiro e Vieira, depois disso. Em 
188~, estabeleceu-se em S. João, João Cor
dov1l~; em 1881, em Valha-me Deus, hoje Re
dençao, Alexandre José Brunicidade · em 
Amparo, José dos Santos, que os expÍoraram 
no ano anterior; em 1882, colocou-se na boca 
do Yaco, José da Rocha Figueira, que a ex
plorou em 1880 denominando-a Santa-Apofon,ía, 
a montante do lugar em que o rio Yaco fez 
nova boca atualmente, extremando com San
ta-Maria e S. Franc-isco, explorado este por 
Btacellar e Ferreira, fixando-se ambos em 
1882. Em 1881, Caetano Monteiro da Silva 
explorava. Silêncio, que o vendeu em 1882, a 
~1anoel Dias Soares de Pinho, que aí se loca
lizou, durante muitos anos . Em 1882 coloca-

c . ' vam-se em apivara, Francisco Rufo; em São 
Jorge, Antonio Ferreira Mendes; em Piedade, 
Ribeiro e Vieira; em B.oo,-Vi.sta, José Calixto 
Sampaio ; em A1 acapá, Elias José Nunes e Cia., 
do Pará, que o adquiriu do seu explorador 
Leonel Antonio do Sacramento; em Barcelona 
(28), Bacelar e Ferreira; em Novo-Destino 
Casimiro Pereira Caldas; em Concordia .. Vi~ 
cente Carneiro; em Liberdade e Tabatinga, 
Antonio Pinto de Queiroz, que os comprou 
ao explorador Caetano Monteiro da Silva; em 
Santa-Cruz, Manoel Sant'Iago, que o adquiriu 
de Caetano Monteiro da Silva, seu explora
dor; em Boca do Chandless, Antonio Barbosa 
Marinho; em Sobral, Roberto Barbosa Mari
nho; em Tr'íunfo, Leonel Antonio do Sacra
mento. ("Notas", de João Barbosa Marinho, 
págs. 1-4). 

Segundo Euclides da CUNHA,. Macapá, era 
explorado em 1880, por pessoa ignorada sendo 
em 1905, de Coutinho e Cia., em liquidação; 
ItalÍ11a, em 1881, por Antonio Bacelar Ferreira, 
sendo seu atual proprietário Manoel Calixto 
Jordão; N ovo-Mi1,ndo, Catiana,. Barcelona e 
1Vo'ilO Santarém., pelo dito Bacelar, respectiva
mente. em 1886, 1885, 1884 e 1883, sendo :Seus 
proprietários na atualidade Dijalma Oton Ba
celar. dos dois primeiros; Francelina de Souza 
Ferreira e João Marinho Bacelar dos últimos ; 
Novo Destino, em 1880, por Caetano Monteiro 
da Silva. Leonel Antonio do Sacramento e Ca
simiro Pereira Caldas; C oncordia em data 
ignorada, sendo o seu dono atual José \ T az da 
Cruz; Liberdade, e 1880, por Casimiro Pereira 

(28) Das terras de Barcelo11a foi tirado o serin· 
gal. Castcllo, adqu!rido por Jacinto de tal, lugar êste 
n;~1~ tarde aproveitado para séde de um têrmo judi· 
ciano da comarca de Sena-Madureira, Território Fe· 
de:·al do Acre. 

1 
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Caldas, sítio importantíssimo, pertencente no 
momento a José Ferreira de Araujo, com mui
tas casas cobertas de zinco; Nova Alegria, em 
1880, pelo dito Caldas, pertence a Antonio Ho
norato da Silva; I tatinga, em 18Bo, por An
tonio Pinto de Carvalho, é de Theodoro Vieira 
Dias; Samaií111.a, em 1890 por Joaquim Ribeiro 
de Araújo; é de Joaquim e Rocha; Miiraquitá, 
em 1889, por Manoel Nunes Sobrinho; é de 
Souza e Cia. ; Santa Cruz, 1890, por Manoel 
Francisco Santiago, é de Meirelles, Irmãos e 
Comp. ; Livre-nos Deus, em 1882, por Antonio 
Leonel do Sacramento, é de José Nunes de 
Souza; Aracajú,,, 1873, explorador ignorado, é 
de Meirelles e Comp.; S. B raz,.1872, explora
dor ignorado, é de Agostinho de Queiroz Mei
relles; Santa-Julia, 1900, por Manoel Negrei
ros do Nascimento, que é o dono atual; Terra 
N1Jva, ignorados o explorador e a data, é de 
D. :Maria Nunes dos Santos; Boca do Ch.an
dless, 1883, por Antonio Barbosa Marinho e 
Francisco Vieira Barbosa; é de Barbosa e 
Meirelles; Porto Ma1noriá, 1883, por Antonio 
Leonel do Sacramento, é de Rodrigues e Mei
relles; Fronteira do Cússiana.,, 1884; por A. 
Leonel do Sacramento, é de João Joaquim de 
Almeida; Triunfo-Novo, 1883, por A. Leonel 
do Sacramento, é de Pedro Joaquim de San
tana; Cruzeiro, 1898, por Francisco Vieira 
B~rbosa, é de Francisco Vieira e Irmão; 
Funil, 1899, por Fra·ncisco Correia de Menezes, 
é de Almeida e Comp.; Hosana (29) ou Furo 
Jurult, 1898, por José ele Brito Braga, é de 
Meirelles e Irmão; Sobral, 1898, por Francisco 
Ferreira de Almeida, é de Almeida e Comp. 
(" Natas e Relat. ", cits., Quadro Estatístico, 
no fim do Relatório) . 

Em 1890, o Barão de MARAJÓ e Elisée 
REGLUS calculavam a população do rio P1t1:11,s, 
em 50. 000 habitantes (" As Reg-iões Amazô
nicas ". cit., pág. 94; e "Estados Unidos do 
Brasil", pág. 100) ; acrescentando o primeiro que 
havia muitos centros de população como Be
rury, Aruman, Boa-Vista, Arimari, Canuta1na, 
Nova éolonia, Labrea, a mais importante, e 
outros menores nos afluentes Pauinin, Hyuacú, 
Aquiri, Sepatinim, Seruynim, Curiuhá, etc . 

Em 1899 o Barão do Rro BRANCO estimava 
a popttla\ão do Alto Purus e seus tributários, 
entre os .quais o Acre, em 60.000 brasileiros. 
(Ruy BARBOSA, cit. , pág. 50) ; cálculo êste 
confirmado por Virgílio Corrêa FILHO. ("As 
raias de Niato Grosso", vol. IV, pág. 141). 

( 29) N ão se deve confundir com H osana, sítio 
ahand()n::tdo, poucas milhas a iusante onde esteve 
em 1902 o peruano Carlos Sharff. (Euclides da 
CUNHA, cit.). 

Heliodoro JARAl\ULLO, em 1902, a elevava a 
120. 000 habitantes. ( Op. cit., pág. 25). 

Em 1904 os l;>rasileiros já haviam povoado 
2.624 k de extensão no rio Purus, sendo que 
na década dé 1873_ a 1883, o povoamento se 
alastrou até Triunfo Novo (l.375 milhas da 

. foz), impulsionado por 'infatigáveis explora
dores, em cujo número se destacam Antonio 
Francisco Bacelar, Casimiro Pereira Caldas e 
Antonio Leonel do Sacramento (30). (E. da 
CUNHA, cit., pág. 24). 

De Macapá a Sobral, o Purus tinha 86 bar
racões e 380 barracas, com 2.359 habitantes 
("Notas'', cit., de E. da CUNHA, pág. 39). 

" A população do rio Pu.rus" é reduzida e 
esparsa, maximé na seção que vai da boca do 
rio, a cêrca de 300 milhas rio adma". Daí 
em (pág. 53) diante, progressivamente, para 
Cachoeira, ambas as margens, numa boa exten
são, povoadas ; sendo "principalmente oriunda 
do Baixo-Amazonas, Rio Grande do Norte. 
Ceará, Máranhão e Paraíba". Os estran
geiros qualquer que seja a nado·nalidade, são 
n1uito poucos nesses distritos, conquanto de 
quando em quando, se encontrem colonos por
tugueses. (e. E. ACKERS - Relatório sôbre o 
vale do Amazonas, Rio, 1913) ; pág. 52). 

f30) No Purus, segundo reza documento 'Oficial, 
"a ocupação admin istrativa peruana em território 
ocupado por brasileiros, foi tentada pela primeira 
yez. em 1903, apresentando-se na bôca do Chandless, 
a frente de um destacamento militar e de muitos 
cattcheiros em armas, no dia 22 de julho, um Co
missário, para ali nomeado pelo Prefeito do Depar· 
t amente de Loreto. Os moradores brasileiros orga-

nizaram-se logo militarmente, sob a ·direção do Te. 
Coronel José Fél'reira 'de Araújo (Gitarda Nacional), 
p1·oprietário do seringai Liberdade; e o Comissário 
invasor não tendo que.rido atender a intimação de 
retirada que lhe mandara o General Comandante 
das nossas tropas d-e ocupação no Acre, teve enfim 
que ceder , no dia 7 de setembro, ao ver-se cercado 
por um grande troço de voh mtários. (DUNSHEt.~ 
de ABRANCHES "Limites com o Perú", (1910), 
pág. 94). 

Foi então q ue os nossos compatriotas estabele
c-eram um pouco abaixo da bôca do Sta . Rosa, em 
FO"rtaleza, um pôsto de observação ( p. 94·) que ·reti
rarám no firn do ano, quando parecia de todo pas
sado o perigo de alguma nova invasão. Porém ela 
veio em março de 1904, descendo do Curanja, em 
canôa uma numerosa expedição composta de cau· 
cheiros e do destacamento militar que ali se achava. 
P or surpresa e sem resistência alguma, que 'não 
era possível, apoderaram-se de Sobral, Funil e Cr u· 
zeiro, e aí se detiveram arrecadando t ôdas as provi

·sões que encontraram nessas propr iedades b rasileiras; 
Informados, porém, de que nossos compatriotas stt· 
biam o rio para repelir a invasão, puzeram-se em 
r etirada para Catái e Curanja. Houve entretanto, a 
30 de março, um combate entre a retagnarda dos 
invasores e os voluntár ios brasileiros nas duas mar
iens do Purus, na confluência do Santa Rosa e em 
frente a bôca dêste rio. (D. Abranches cit., 
pág. 95) . 

/ 
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Agnelo BrTTENCOURT, cita a zona do· Purus 
como uma das mais povoadas do Estado, logo 
após o município da capital, dando para o mu
nicípio da Canutama, 7.891 habitantes, Floria
no Peixoto -- 12. 465 habitantes e Labréa, 
16.619 habitantes, somando tudo 36.975 almas, 
em 1920. (" Corografia", cit. (1925), pá
gina 153). 

Pelo recenseamento geral do país, em 1920, 
era assim distribuída a população : Canutama 
- 9.577 habitantes; Floriano Peixoto - 13.717 
habitantes; Labtéa - 17 .133 habitantes, num 
total de 40 . 427 almas., com cêrca de 4. 500 ha
bitantes a mais sôbre a estimativa do professor 
Agnelo Bittencourt: afora 56.468 habitantes 
apurados nos afluentes do Purus pertencentes 
ao território federal do Acre, somando tôda a 
bacia perto de cem mil habitantes ; e pelo de 
1890, o município que compreendia o rio todo, 
tinha 14.415 habitantes (Diretoria Geral de 
Estatística) (31). 

Não era, pois, exagerado o cálculo de }ARA
MILLO. dando ao rio Purus e seus afluentes, 
em 1902, cêrca de 120 .000 habitantes, número 
êste que, dizia êle, tendia para aumentar, não 
só devido ao contingente de pessoal que afluia 
do sul da República, como também pelos nas
cimentos que excediam (pág. 25) aos óbitos 
(pág. 26). 

Em 1920 o Governador do Acre, Dr. Epa
minondas }ÁCOME já ressaltava que a popula
ção do rio Purus estava desfalcadíssima, "ha
vendo vários trechos de seringais em aban
dono", o que se notava também no rio Yaco 
e no munidpio de Xapury (Relat. de 1922, 
pág. 48) ; tendo o êxodo começado em 1916, 
acentuando-se de modo assustador depois de 
1926. de sorte que no alto Purus, talvez não 
restasse, em 1936 ou 1937. nem 10% da popu
laç?fo anterior. No rio Y aco o decrescimento 
era na mesma época de 50%, devido ao traba
lho da castanha que prendia ao solo grande 
parte de seus habitantes. No rio Acre, não só 
devido a produção da castanha como a outros 
fatôre sde riqueza não desenvolvidos nos outros 
nos, a população, talvez, seja a mesma (32). 

(3 1) "PopulaÇão recenseada em 31 de dezembro 
de 1890". (Rio - 1901); (pág. 21). A população 
de Canutama é de 15.195 habitantes; a de Labréa 
- 21.991 e a de Antinari, hoje Bôca do Acre -
13. 548, somando os três - 50. 7 34 almas. ("O Es· 
tado do Amazonas e os seus municípios" - A Ma· 
nhã, de 18 de abril de 1943, págs. 24 e 25). 

< 32) Além de ser a nossa opinião, é também 
a do Sr. Cândido Benigno, antigo morador nos rios 
Purus e Yaco, onde foi guarda·livros e comerciante 
durante muitos anos, por sua vez, corroborada pelo 

No curso do rio Purus e de seus tributários 
desenvolveram-se alguns povoados, · principal
mente na zona compreendida pelo Território 
do Acre. 

Na parte estadual, vemos Labréa, o principal. 
Iniciado em 1871, tomou o nome do seu fun

dador Antonio Rodrigues P ereira Labre, que 
nêle se estabelecera nessà época, passando, em 
virtude da Lei n.º 265, de maio de 1873, na 
administração do Presidente Domingos Mon
teiro Peixoto, à freguesia com o _título de N. 
S. Nazaré do Ituxí, tendo por sede 9 lugar 
Labréa, compreendendo o território de ambas 
as margens do Purus, desde a foz do Mucuim 
até o limite com a Bolívia; só instalada, po
rém, canônicamente, na visita pastoral do então 
Bispo D. Antonio de Macedo Costa, por pro
visão de 10 de outubro de 1878, quando foi no
meado vigário o Benificiado Francisco Leite 
Barbosa, que alí residiu longo,s anos e erigiu 
sua primeira igreja (33) . 

A Lei n.0 292, de 8 de maio de 1874, estabe
leceu- o distrito de paz de Labréa, cujos limi
tes eram os mesmos da freguesia, fazendo 
parte a êsse tempo suas terras do município 
de Manáus (34) . 

Vila ( 35) por lei provincial n.º 523, de 14 
de maio de 1881, com a denominação de "Vila 
de Labréa", desmembrado o município do da 
Capital, na Administração do Presidente 
Satiro de Oliveira Dias, instalada, porém, so
mente a 7 de março de 1886. Cidade com a 
denominação de S. Luiz de Labréa, por lei es-

Dr. Libcralino Gadelha, membro de uma importante 
família que povoou o rio Cayeté afluente do Yaco, 
e concorreu para o seu progresso~ o qual dirigiu 
uma Repartição agrícola na séde do Território, 
atualmente responsável pela Delegacia da Bahia. 
O 1·ecenseamento do país, efetuado em 1940, apurou 
n~ município do Purus (T. do Acre), apenas -
12. 831 almas. 

(33) A. C. Ribeiro Bittencourt, "O Município 
de Labrea", 1918, pág. 38; des. Gaspar Guima· 
rães "A Evolução Histórica da Divisão Judiciária 
e Administrativa do Estado do Amazonas"; " D iário 
Oficial n. o 8. 325, de 7 de setembro de 1922J pági· 
11as 94 e 198"; "O Estado do Amazonas e os seus 
munlcípios", "A Manhã" (Rio de J aneiro), de 18 
de abril de 1943, pág. 25). 

(34) Ribeiro Bittencottrt, cit., págs. 38 e 46. 

(35) Ribeiro Bittencourt, cit., pág. 39; Gaspar 
Guimarães, cit.; Divisão Administrativa do Brasil 
(l 911), M: inistério da Agricultura Indústria e Co· 
mércio. 1913, pág. 14: "A Manhã", edição e pág., 
cits. A proposta para vila foi feita na Assembléia 
Legislativa da Província, pelo então deputado coro· 
nel Pereira Labre, sendo o projet o depois de muitas 
protelações convertido em lei, (Ribeiro Bittencourt 
e pág. cits.). 
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tadual n.º 97, de 11 de outubro de 1894, no 
govêrno do Dr. Eduardo Ribeiro. Teve fôro 
civil com juízo municipal, por ato de 24 de 
janeiro de 1887, elevado a comarca por lei nú
mero 607, de 24 de maio de 1883, somente ins
talada a 2 de abril de 1890, pelo seu primeiro 
juiz de direito, Dr. Octavio Afonso de Melo. 
Foi seu primeiro delegado de polícia o alferes 
do Exército Francisco de Paula e Souza, em
possado, em 1887 (36). 

E m 1901 , quando a população da cidade era 
de mil habitantes (José PARAvrcrNr - "Re
latório ao Supremo Govêrno" (1900) ., pág. 71), 
o Govêrno do Estado do Amazonas criou na 
comarca, os oito distritos policiais seguintes : 
Assaítuba, Aracatí, Iutanahan, Ajuricaba, 
Bôca do Breu, Canacuri, Arapixi e foz do 
Yaco, deste rio até Barcelona (37). 

Pela lei n.º 1.126, de 5 de novembro de 1921 
(Rêgo Monteiro) , foram anexados à Labréa 
os têrmos de Canutama e Floriano Peixoto, 
sendo extintas as comarcas dêsses nomes. 
(Gaspar Guimarães, op. cit., págs. 94 e 199). 

Em 1909, Àníbal AMORIM calculava a popu
lação de Labréa de 3 a 4 mil almas com algu
mas ruas calçadas, duas igrejas e alguns edi
fícios regulares (" Viagens pelo Brasil", pá
gina 181) ; porém, Ribeiro Bittencourt, na 
monografia citada, a estimava em 1918, em 

500 habitantes (pág. 86) (38) . 

O nome da cidade perpetuava o de dois ho
mens a quem muito deve a povoação: Luiz 
de Souza Gomes e A. R. Pereira Labre, sendo 
aquele o conti11.uador deste no empenho do seu 
engrandecimento, a ponto de conseguir a sua 
elevação à cidade. 

Além destes patriotas, trabalharam em sett 
benefício o general Jacinto Correia da Silva 
Botineli, o capitão João Gabriel de Carvalho 
Melo e o padre Francisco Leite Barbosa 
( Opusc . cit. , pág. 85) . 

(36) R ibeiro Bittencourt, cit., págs. 62-4; "Di
v isão Administrativa do B rasil e cit. pág. 14 ; " A 
Manhã' ', ed . e pág ., cits.; Gaspar Guünarães, op . 
e pag. , cits . 

(37) Ribeiro B ittencourt, cit., pág. 63. 

(38) A su perfície do município é de 103. 683 k2, 
achando-se a cidade na altitude de 60 metros acima 
do mar , distante de Manáus 903 milhas. ("A Mn.
nhã" cit., pág. 25). 

P elo decreto-lei do Govêrno da República, nú
mero 5. 812 de 13 de setembro de 1943, parte do 
município, inclusive a séde, passou a pertencer ao 
Território F ederal do Guaporé. ~ste decreto· lei foi 
alterado pelo de n. 0 6. 550, de 31 de maío de 1944, 
que restabeleceu a j urisdição do E stado do Amazonas 
neste município, bem como no de Canutama. (" Diá
rio Oficial", de 6 de junho de 1944), desde 1 <le 
junho referido - (arts . 2 e 5). 

CANUT AMA - Serafim Salgado na sua 
viagem de 1852, não a menciona, mas, João 
Rodrigues Cametá, que foi diretor de índios 
.na ribeira do Purus, desde 1848, e foi exone
rado em janeiro de 1853, já falava na situação 
denominada Canutama, onde aldeara selvíco
Jas, devendo a sua fundação datar do fim de 
1852 ou janei ro de 1853. E' mais provável que 
o fosse ao findar aquele ano, uma vez que a 
21 de janeiro citado, o dito diretor de índios 
j á não o era mais . 

É tido como seu fundador o desvendador do 
alto Purus, Manoel Urbano da Encarnação, 
que teve feitorias na barreira de Ipiranga, no 
lugar Sacado, ·na barreira de Arimã, abrindo 
vários lugares e erguendo até capelas. 

Diz Napoleão RIBEIRO que a origem dêsse 
nome foi haver um índio de Manoel Urbano 
cortado um pé, exclamando: "Canutama" !, 
que significa - cortar o pé ("Heróis do 
Acre", 1930, págs . 228-9). 

O geógrafo inglês CHANDLESS ainda o en
contro alí em 1864, ~ onde passou quinze dias~ 
a espera de um de seus filhos - para lhe ser
vir de intérprete entre os Ipurinás. (A. RAr
MONDI, cit. 1 pág. 312) . 

A mesma lei n.º 265, de 15 de maio de 1873, 
que criou a freguesia de N. S. de Nazaré do 
I tuxi ( Labréa) , estabeleceu a de S. João do 
Arimã, limitando-a, pela parte de baixo com as 
de Codajaz e de Manáus (39). 

Em 1879, a lei 'n.º 436, de 26 de maio (admi
nistração Maracaj u) erigiu em f re~uesia sob 
a invocação de N. S. de Nazaré, o povoado 
N ova-Colônia de Bela Vista, com sede na ter
ra-firme de Canutama, porém, somente a lei 
n.º 22, de 10 de outubro de 1891 (administra
ção T aumaturgo de Azevedo), elevou à vila a 
antiga freguesia com o nome de Canutama, ins
talando-se vila, munidpio e têrmo, a 10 de se
tembro de 1892 ( 40) . A lei n.º 133, de 5 de 
outubro de 1895, alçou-a à categoria de cidade, 
sendo a comarca suprimida pela lei n.º 1.126, 
de 5 de novembro de 1921, e anexada à de La
bréa, segundo o des. Gaspar Guimarães Con
forme a " A Manhã" referida, a sede do mu
nicípio e da comarca, foi transferida por lei 
n.º 1.374, de 4 de janeiro de 1~8 (41), sendo 

(39) Desembargador Gaspar Guimarães, ci t . , 
pág . 94. 

(40) Gaspar Guimarães, cit. págs. 94 e 207; 
"A Manhã '', cit., pág. 24; Divisão Adminis tra
tiva d o B rasil (1911), cit., pág. 13. 

(41 ) Op. cit., págs . 94 e 207; Artigo cit. , 
pág. 24. 

, 



- 125 -

r estabelecido o município por ato n.º 234, de 6 
<le fevereiro de 1931, tornando à cidade pelo 
,decreto-lei estadual n.º 68, de 31 de março de 
1938 ( 42). 

A lei n.º 799, de 22 de junho de 1889 (admi
.nistração Oliveira Machado), declarou que os 
limites da capital se estendiam, no rio Purus, 
até a boca do Uniafarrá, pela margem direita e 
·,peia esquerda, até o igarapé Anip-iissé ( 43). 

Como se vê, levou 30 ou mais anos para che
gar %. vila e apesar de mais antiga do que 
Labréa, dezenove anos, esta superou em im
-portância comercial e política. 

Já foi mui floresctnte, sendo, hoje, deca
dente, havendo contribuído bastante para o seu 
:antigo progresso o general Jacinto Botinelli. 

Chegou a ter 500 habitantes na sede ( 44), 
tendo o município, presentemente, uma popu~ 
lação de 15.195 habitantes, com 97 .823 km2, 
achando-se a sede a 45 metros de altitude sôbre 
o mar e distante de Ma.naus 761 milhas ( 45). 

BôCA DO ACRE - O decreto n.º 67, de 
22 de outubro de 1890 (administração Augusto 
Ximeno . de Villeroy), desmenbrou de Labréa 
o município de Antimari ; a partir da boca do 
Inauní e de um ponto fronteiro à dita boca, até 
os limites com a Bolívia, limite êste alterado 
pela lei n.º 24, de 10 de outubro de 1891, até a 
boca do rio Acre, e restaurado, pela de n.º 340, 
de 13 de agôsto de 1901 (Silverio Nery), vol
tandó ao Inauini (46). A· vila foi instalada 
~ 8 de dezembro de 1890 (47). 

Pelo decreto n.º 95-A, de 10 de abril de 1891 
(Administração Eduardo Gonçalves Ribeiro), 
ã vila e têrmo foram elevados à comarca, sen- -
do extintos pela lei n.º 110, de 28 de março de 

( 42) "A :Manhã", cit., pág. 24. 

( 43) Gaspar Gt1imarães, cit. págs. 94 e 203. 

. . (44) "Geografia do Brasil" (1822-1922) da So
ciedade de Geografia do Rio de Janeiro, vol. IX; 
"Corografia do Amazonas" por l 1opes Gonçalves, 
(l.ª Patte); José Paravicini "Relatório" cit., 
(1900)' pág. 70 . 

( 45) "A Manhã", cit. , pág. 24. Grande parte 
do município, sem a séde, passou a constituir o Ter
ritório Federal do Guaporé (Decreto-lei n. 0 5. 812 
cit.); já revogado pelo Decreto· lei n. 0 6. 550 de 3Í 
de maio de 1944, como vimos a nota 38 dêste capí
tulo. 

( 46) G. Guimarães, cit., págs. 94, 198 e 199. 
"A Manhã", n. 0 e p_ágs. cits. 

(47) "Amazonas'', de 14 de fevereiro de 1891. 

1895, bem como o município ( 48). A lei nú
mero 166, de 15 de maio de 1897, restaurou-os, 
sendo reinstalada em 1 de agôsto do mesmo 
ano, co.m a denominação de vila Floriano Pei
xoto ( 49). 

O decreto n.0 232, de 1898, trasladou a sede 
do município para um planalto à margem es.:. 
querda do rio Purus. Por ato n.º 3 .462, de 2 
de maio de 1934, a sede do município foi trans
ferida para Boca do Acre, que a vista do ato 
n.º 3.331, de 27 de março do mesmo ano, teve 
categoria de vila. 

Elevada à cidade por f ôrça do decreto-lei 
n.º 68, de 31 de março de 1938, passou o mu
nicípio a denominar-se Santa Maria da Boca 
do Acre. Com a publicação do novo quadro 
territorial do Estado, a vigorar no quinquénio 
de 1 de janeiro de 1939 e 31 de dezembro de 
1943, teve reduzido o nome de comarca, têrmo 
e município para "Boca do A_cre" (50). 

A superfície do município é de 25. 605 km2, 
achando-se sua sede na altitude de 105 metros 
e distante de Manaus 1.497 milhas (51). 

O recenseamento de 1920 apurou, no municí
pio, 13.717 habitantes, e o jornal - "A Ma
nhã", 1na edição citada, regjstrou 13. 548 almas, 
vendo-~e, assim, que a população não tem au
mentado. 

Estes foram os povoados do Purus que al
cançaram a categoria de vila, cidade e comarca. 
Entre outros aldeiamentos, podem citar-se: 
Beruri, Sebastopol, Cachoeira, Camiahã, Qui
minhã, Terruhã, Assaituba, Sepatini. Pro
vidência, Paraíso, Baluarte, onde havia esco
las (52). 

Rio 1 tu.ri ou lquiri - Quem primeiro se re
fere a êsse tributário do Purus é o ge6grafo 
francês Fr. Castelnau, pela boca de Joaquim 
Bruno _de Souza, grafando-o de Ituss (Obr. 
cit., vol. V, pág.93 (1843-7); voltando de sua 

(48) G. Guimarães, cit., págs. 94 e 206; "Di
visão Administrativa do Brasil" cit., pág. 14; "A 
Manhã", n. 0 e pág. cits. Motivou êsse ato do 
Govêrno Estadual, haver o intendente municipal 
Manuel Felício Maciel se rebelado contra as auto· 
ridades estaduais, impedindo que se fizesse a arre· 
cadação das rendas municipais, etc. (Mensagem do 
Governadoi: E. Gonçalves Ribeiro, de 10 de julho 
de 1895, pág. 3.786) . . 

( 49 ) "Divisão Administrativa do Brasil", cit., 
pág. 14; "A Manhã'', n.º e pág. cits. 

( 50) "A Manhã ' ', n.o e pág. cits. 

(51 ) "A Manhã '', n.º e pág., cits. 

(52) A. C. Ribeiro Bittencourt - Op. cit., 
pág. 66. 

• 
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foz o explorador João Rodrigues Cametá, an
tes d~ 1850, ultrapassando-a de muito Serafim 
da Silva Salgada, Manoel Urbano da Encar
'llação e outros que se lhes seguiram. 

Manoel Urbano foi 'mat;J.dado explorar o 
ltu:ri para v<:r $e descobria passagem para o 
alto 11adeira, em 1864; porém, em vez disto, 
penetrou no rio MitcitÍ1n, saindo no salto do 
T eotonio, no :Madeira ; só cursando um pe
queno trecho daquele quando dalí retornou, por 
se ter acabado os mantfmentos. (A.C.R. Bit
tencourt, cit., p. 25), depois de setembro de 
1864, (Relat. de Silva Coutinho, de janeiro de 
1865). 

Em 18~, era diret-0r de índios no Ituxi, Je
stiino da Costa Fonseca (Relat. do Eng. Silva 
COUTINHO, ao Prete. da Prov ., de 1864 (voL 
III, Anexo D, pág. 181) . 

O se\l curso é quase paralelo ao do Acre, 
calculada a sua extensão em cêrca de 500 k. 
(H. de Souza SYLVESTRE - "Bacias Hidro
gráficas dos Rios Amazonas e Prv.ta" (1923), 
pág. 36). A. R. Pereira LABRÉA, que o explorou 
de 1872 a 1883, repetidamente, com o intuito 
de encontrar uma com,unicação para o rio 
Beni, percorreu-o numa extensão de 600 km., 
adiantando, porém, . que o rio ten1 um curso su
perior a 700 .quilômetros ( 53). (" Conferência 
sôhre o rio ltuxi ( 1888), in Rev. da Socie
dade de Geografia do Rio, pág. 117). 

LABRE qt.t.ando subiu o Purus, em 1869, quis 
ficar na bôca do Ituxi, onde desembarcou, com 
o fim de explorá-lo, não o fazendo por ter se 
oposto Braz da Encarnação, filho de Manoel 
Urbano, que alí morava (A. C. R. B ittencourt, 
cit. , págs. 35 e 36) (54). 

O vapor " Madeira" que o conduziu voltou 
da foz do ltuxi ( Op. cit., pág. 37) ; conseguin~ 
do Labre que dois vapores subissem suas águas 
até a bôca do rio Cu,rykethé, a 320 k do Purus, 
em maio e junho de 1884, iniciando, então. o 
seu povoamento para o trabalho da goma elás-

(53) Pelo mapa do referido MASO o rio tem 
até o pôrto da 3.ª Cachoeira Grande - 276 milhas, 
ou sejam 511 quilômetros, parecendo se achar ainda 
na metade do seu curso. Se o tr<>,çado do dito mapa 
não tiver falhas, a extensão do rio poderá ser esti
mada em cêrca de mil quilómetros, dependendo tudo 
de ser a sua parte snperior composta de estirões 
maiores do que na inferior. 

( S4) O norte americano A. Piper diz que chegou 
a boca do It1+%Í em abril c;le 1871, donde voltaram 
os seus companheiros para Manaus, prosseguindo 
êle v.iagem Para o alto Parus depois de fazer 
alguns preparativos, acompanhado de s ua espôsa e 
de alguns índios. (A. RAIMONDI, "El Perú", 
T. III, pág. 589). 

tica, montando alguns estabe1ecimcntos, de 
modo que .em 1888, a sua população civilizada 
alcançava a cifra _de 200 almas, calculando a 
selvagem de 8.000 indivíduos a mais, no rio 
Ituxi e seus afluentes (pág. 118-119). 

Ribeiro BITTENCOURT diz que •não longe de 
sua foz, à margem direita ( 55), existiu uma 
missão dirigida por Franciscanos Observantes, 
destinada à catequese de índios, cuja fundação 
parece ter sido em 1878 (Op. cit., p. 66), fato 
êste confirmado pelo Relatório do Prete. Bm. 
de 11aracaj u, de 25 de agôsto de 1878, pág. 49, 
que adiantava estar incumbido de sua direção, 
o padre Matheus Cauioni ; havendo ali uma 
sub-delegacia de polícia desde 1877. (Relat. 
do Prete.) J acy :h·fonteiro, de 26 de maio de 
1$77 ( vol. V, pág. 703). 

O Coronel Luiz Gomes .que, desde 1872, se 
achava negociando em Canutama, fundou pou
co acima da embocadura do Ituxi, o lugar São 
Luiz de Cassianã, em 1876, contribuindo para 
o desenvolvimento do comércio, exploração de 
seringais e introdução de braços para o tra
balho (A.C.R. BITTENCOURT, cit., pág. 82 e 
83) ; devendo-se-lhe a real exploração e sanea
mento do Ituxi e afluentes de quem mandou 
levantar a planta (pág. 83); ocupando sua 
casa comercial cêrca de mil pessoas, produzin
de, anualmente, 700 mil toneladas de borracha ; 
tendo sido o verdadeiro continuador do Coronel 
Labre não só nesse rio, como no município. 

Em 1904, foram criados dois distritos dentro 
do rio Ituxi. (Dec. n.0 655, de 18 de janeiro 
de 1904). 

O Presidente Alarico José FURTADO refere 
que encarregou o engenheiro Alexandre Haag 
dos trabalhos preparatórios da estrada que de
veria partir das margens do. ltuxi às do Beni~ 
na Bolívia, designando para auxiliá-lo Francis
co Gonçalves Pinheiro, que partiu a 17 de 
janeiro de 1882, de Manaus. (Exposição de 7 
de mªrço de 1882) ; trabalhos êsses que se 
achavam- suspensos logo em seguida como alu
de o Presidente Paranaguá, na sua FALA de 
25 de março cit<:!.dO. Essa estrada foi autori
zada (estudos e explorações) pela lei n. 0 449, 
de 6 de fevereiro de 1880, já tendo 76 km. ex
plorados, ao lado do Pussiari, afluente do 
Ituxi; começando os campos dêsse nome a 
58 k de distância da margem do. Purus, tendo 
sido suspensa a exploração em abril de 1882, 

(55) Pelo mapa cit. de MASO, o lugar 11-fissões 
fica entre os igarapés Mam·iá e Ja1nfriã, a umas 18 
milhas da foz do Ituxí. 



devido a forte invernada. (Rel. .de 25 de mar
ço de 1883, pág. 87) ( 56) . 

Os trabalhos prosseguiram sob a direção do 
dito engenheiro, tendo Braz da Encarnação 
partido para isso, em setembro de 1883, com 
muitos índios Ipurinãs. (Rel. do dito Presi
dente, de 16 de fevereiro de 1884, pág. 69). 

RIO ACRE 

NOME - Os mais antigos desbravadores 
da região registraram o nome de Aqu-iri ( en
genheiro J. M. Silva COUTINHO, que fala em 
nome do seu primeira explorador o prático 
Manoel Urbano da Encarnação - Rel. de 24 
de novembr.ó de 1861, ao P~esidente Carneiro 
da CUNHA, vol. II, pág. 804) ; PIPER, cit. por 
A. RAIMONDI " El Peru", t. III, pág. 590; W, 
CHANDLEss - "Notas sbbre o rio Purús" 
(1868), págs. 1, 7, 14 e 15); assim como his
toriadores e chefes de govêrno -. Tavares 
BAsTos - "O Valle do Amazonas" (186()), 
pág. 262; M. F. Paz SQLDA N - "Diccionario 
Geográfico Estadístico del Perú" ( 1877) ; Ba
rão de MARAJÓ - "As Regiões A-n:iazônicas" 
(1890), págs. 98-99); A.C.R. BITTENCOlJRT -
"O Município de 1 .. ab.réa" (1918)., pág. 19; 
Relat. do Presidente A. de B. Cavalcant~ 
Albuquerque e LACERDA, de 8 de maio de 1~65, 
págs. 255, 256). Ruy BARBOSA clenomipou-o 
A quiri ou Acre (" O Direito do Amazonas ao 
Acre Setentrional" (1910), vot. II; pág. 204; 
bem como Augusto PLANE _ ,,,." L' Arnazonie" 
( 1903), pâg. 162). Acr~ foi grafado entre 
outros por Germa~ STIGLICH - " Diccionario 
Geogr, del Perú" ( 1922), vol. I; e Avelino 
de ~ed_eú::os CHAVES - " Exploração da He

"vea no Território Federal do Acre"' (1913), 
pág. 7. O Barão de Ma'Yajó também es
creve - Aquiri, por corrupteta Acri ou Acre. 
(Obr. cit., pág. 94). O cônego R,aymundo 
Ulysses de PENN.AFORT anotou Aquiri ou Akre . 
- "Brasil Pré-Histórico" -- Fortaleza, 1900, 
pág. 177. 

(56) O jornal "Amazonas'' de '26 de outubro 
de 1881. 'diz que está realizada pa rte da exploração 
da projetada estrada de Labréa ao Beni, tendo o 
coronel Labre feito nma excursão em 45 dias, per· 
correndo 90 milhas de florestas na direçãó N. S., 
não a concluindo. 

O que é fato é que em 1894 o deputado Boti· 
nelly ainda pedia informações sôbre o projeto 41 
do ano de 1893, que votava 50 contos palia a aber: - -
tura de uma estrada, entre os campos de Pussiary 
e o rio Beni. (Anais da Assembléia Legislativa do 
Amazonas (1894), pág. 16). 

O coronel A. R. P. LABRE adianta que qs ín
dios "Cannaranas", o chamavam Muchanguy 
e os "Ipurinans" U akiry ("Conferência sôbre 
o Purus, M. de Dios e Acre"1 ín Rev. da So
ciedade de Geogr. do Rio - Tomo IV ( 1888), 
pág. 114). 

O nome que os exploradores brasileiros en
conJraram provinha do dialeto ipurinã, falado 
pelos índios que habitavam a região em que de
sembocava êsse rio, nome êste que foi se tran
formando ou corrompendo de Uwákürü, úaki-
1'Y. . Aquiry, Aquiri, Aqri7 Akre, Acri até che
gar a Acre (57), que bem ou mal se cristali
zou, e hoje, é repetido e grafado sem modifi
cação alguma, tornando-se famoso por ter sido 
<lado pelo Govêrno do Brasil ao território fe
deral que atí implantou desde 1903, em conse
qüência das lutas patrióticas travadas pelos 
seus ocupantes contra a república da Bolívia. 

Sua significação não é bem. sabida, contudo, 
ensina J ulio PINKAS: "Aqui~' em linguagem 
dos índios peruvianos entre o Beni e q 1{adre 
de Dios quer dizer- pau, maqeira - Aqui-da
espinho, Aqui-candudu-tronco, Aqui-cha-ramo; 
e ari ou are, sinônimo talvez de Eré, da língua 
geral, é uma exclamação. (Relatório sôbre a 
E.F. Mad~ira-Mamoré, 1885) , pág. 85. 

"'Aquf-aré, portanto, pode traduzir-se "oh 
quanta madeira", e dessa exclamação natural
meflte deriva o Madeira seu nome atual, bem 

(57) Diz Napoleão Ribeiro que, devido a atitude 
do comandan.te do Ano.jaz em querer baixar Jogo ao 
pôr em terra o último. volume, João Gabriel teve que 
cscreyer ao visconde de Santo Elias apressadamente 
e apesar de ter boa letra, tais graratujas imprimiu que 
a sua carta, no escritório do Pará, passando de mão 
em !)lã~>. para se ve.rificar (pág. 35) o nome do 
luga,r foi gecifrado· - ACRE e o AQUIRY passou 
à. ser mesmo Acre. (Obr. cit., pág. 36) . 

Neutel Mãiâ narra em carta que os selvkolas in· 
formaram a João Gabriel que o rio se chamava 
Aquiry, resultando daí o nome de Acre por que êle 
ao escrever para os seus patrões, em Belém, grafou 
"Acri". Neutel acrescenta que E lias José Nu.nes da 
Silva e Cia., os patrões, mostraram a correspondência 
do aviado a êle Neutel. 

Segundo POLAK, os Ipurinás chamam o Aqu iry, 
uwakür ü (30, 111) - P. RIVET e C. TASTEVIN 
- "Les Tribtts I ndiennes des bassins du Purús et 
du J uruá - in "La Geographie" - Paris - maio 
- 1921 - pág. 455). 

Emilio Falcão no seu "Album do Acre" (1906-
1907) diz: O nome de Acre é uma corruptela do 
nome. primitivo, de que teve conhecimentó o c.omércio 
do Pará, por carta do explorador' ' . (pág, 2). 

O dr. Francisco de Paula de Assis e Va sconcellos, 
ex-interventor no território do Acre, disse-me em pa· 
lestra que o seu pai Francisco Assis Vasconcellos, 
explorador e proprietário de seringais no rio Yaco, 
conheceu muito João Gabriel e .contava que êste es· 
creveu·. na carta ao Vise. de Santo Elias - Aqri, 
j ulgando estar certo, pois, pronunciava - Aquiri. 
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como o seu antigo de Ucayare, como degenera
ção de Aq,ui-are, Uqui-are, Ucai-arr' (o ín
dio exprime o i finai aspirado de forma a dei
xar a dúvida se é um e ou um i que deve ser 
escrito). 

Ao menos, CHANDLESS nos seus apontamen
tos sôbre êste rio, menciona os " lahirintos de 
paus, f incados no fundo ou encalhados que às 
vêzes por 200 ou 300 braças ocupam tôda a 
largura do rio", dificultando (pág. 85) a na
vegação, ficando assim justificada a denomina
ção rio - Aquiri. 

Outros querem ver na palavra Aquiri -
Rio dos troncos, no que J. PINKAS não vê ra
zão (58). (Relat. cit., pág. 86). 

NASCIMENTO - Manoel Urbano da En
carnação foi quem primeiro o cursou na sua 
torna viagem do alto Purus, em 1861, por es
paço de 20 dias (vV . CHANDLESS, cit., pág. 1 e 
14) ; não alcançando suas inascentes por falta 
dágua conseguindo, em seguida, o geógrafo 
inglês W . CHANDLESS, ir mais adiante, em 
janeiro de 1855, navegando no rio Aquiri 406 
milhas até que (pág. 260) êle estreitou-se tor
nando-se razo; determinando a última posição 
a que chegou, a do rio Malo·ca - 11º3' 17" 
Lat. S. e 27° Long. O. de Rio de Janeiro 
(Tav. BASTOS - "O Valle do Amazonas", 
pág. 262) ; sendo sua origem no lado oriental 
dos Andes que dividem o Urubamba, e o seu 
curso no território peruano de E. para O. na 
extensão de 50 léguas (278% k). (M. F. Paz 
SOLDAN - "Dicionário" cit. (1877). 

Só mais tarde, a Comissão Mista Brasilei
ro-P eruana, em 1922, estabeleceu definitiva
mente a sua nascente, tendo sido determinada 
como iniciada aos 10º56'05" ,33 de Lat. S. e 
7º31' 48"28 de Long. W. Greenwich (59). 

P. F A WCET, em 1907, encontrou 11°05'00" na 
Cachoeira Inglesa e 11 º04'05" na Cachoeira 
dos Vespas - 70º15'26" e 70º09'06" de Long. 
W. Greenwich (Mapa MAsÔ). 

( 58) A professo~a I solina Seixas LANDIM em 
discurso pronunciado a 6 de agôsto de 1929, num 
grupo escolar da capital do Território, diz que o rio 
Acre, conhecido antes por Nasauhano, rio da ág11 11 
ama·rcla ou Aq·ueri, dos ipurinãs, significa rio do 
ouro. (0 ACRE, de 1 de setembro de 1929. pág. 3). 

Jq11.iri significa - água quieta, calada - (Gui· 
lherme da Cunha Corrêa (Carta, que me dirigiu a 
9 de agôst o de 1923, pág. 5). 

(59) Esta é a posição do marco. da nascente do 
rio Acre (RELAT. do Ministério do R xterior de 
1922-1923, cit., pág. 185) , cuja altitude é de 356 m,S. 
(REL. do Ministério d o Exterior de 1927, vol. II, 
pág. 56) . 

S ua extensão, conforme o mapa de J .A. 
Masô (1907-1917) é de 509 milhas até cerca 
de 70°30' de Long. W. Greenwich, acima da 
confluência do igarapé 11f antes, ou sejam 942 
quilômctros (60). 

EXPLORADORES - Serafim da Silva 
Salgado que subiu o Purus em 1852, foi o pri
meiro explorador conhecido que passou pela foz 
do rio Acre, mas, sem se referir ao mesmo. 
Alude ao rio Cana.quir1', "cujas vertentes nas
cem nos campos do Madeira", tr·<l'nspondo a 
sua barra de 12 de setembro e ficando os mo
radores daí para o alto admirados de verem 
pessoas civilizadas por aquelas paragens, o que 
nunca se dera anteriormente. (Relat. cit., 
pág. 263). 

Segundo o mesmo relatório, Salgado gastou 
de subida 153 dias, dos quais não andou onze, 
dando assim uma média por dia de 12 milhas 
para alcançar o ponto extremo a que chegou 
- foz do Arraia, segundo dizem, numa exten
são superior a 1. 700 milhas da foz do Purus. 

Não encontramos nenhum rio com êste nome, 
a não ser abaixo da boca do Acre urnas 100 
milhas e acima da do Pauini, umas 10, o lugar 
denominado Conacuri. no mapa de J. A. MAsÔ 
que Naµoleão RIBEIRO também registrou como 
seringai. ( Op. cit., pág. 256) e a que A. C. 
R. BITTENCOURT se refere como distrito poli
cial criado em 1901. entre os rios Pauíni e 
Inauini (Op. cit., pág. 63). 

~ o único que se aproxima de Canaquiri, 
1no tocante ao nome. 

Das informações de Salgado, porém, não se 
pode aceitar êsse lugar ou um pequeno igarapé 
que existe nas imediações como o verdadeiro 
e anaquiri, pois êle diz que o rio nascia para 
os campos do Madeira, o que dá a entender 
que só poderia ser um dos granues afluentes da 
margem direita, como sejam o Aqttiri, o 
Hiuacu ou o Chan,dless. 

(60) P elo mapa de J. Placido de CASTRO, o 
rio A cre t em até Nazareth, acima da boca d o 
ÍJ?arapé Bahia 690 k. a 11°00' de L at . S. e a 
68°50'00 de Long. W . de Greenwich - (Planta 5). 

P elo mapa de 'J. A. Masô da hoca do Acre até 
a do igarapé Bahia são 713 quilômetros . 

Segundo o R elatório do chefe da Comissão B ra· 
sileira de !,imites com o Peru, almirante A. A. 
F erreira da Silva, a distância da foz do I av erija á. 
n ascente principal do Acre, é de 167 k. 514 m, 47. 
(REL. do Ministério do Exterior, 1927, vol. II, 
pág. 57) e, conforme MASO citado lauerija dista da 
boca do Acre, 452 milhas, ou sejam 837 k., 104 m., 
pelo que temos uma extensão para todo o Acre, de 
1 .004 k ., 618 metros. 
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O Aquiri seria o mais aceitável pela seme
lhança do nome, mas, pela descrição da viagem, 
êle o deveria ter passado uns 5 dias antes do 
fim de agôsto, e o Hiuacu cêrca do dia 5 de 
setembro. 

Resta o Chandless que, atendendo-se a dis
tância que o separa da boca do A crer e a pas
sagem aí a 26 de agôsto, andando 12 milhas 
por dia, daria justamente para o alcançar a 12 
de setembro, data que Salgado registra como 
transpondo a barra do Canaqu,iri. 

Há uma circunstância que dá a entender tra
tar-se do Aquiri, é a dos indígenas residentes 
ac ima do Caiiaquíri ficarem admirados com a 
presença de pessoas civilizadas na comitiva de 
Salgado, o que não ocorrera anteriormente. 

Como já descrevemos, ao tratar da explora
ção do r io P 11rits, os próprios coletores de dro
gas, antes do meiado do século XIX <não davam 
notícia de outro rio além do Paui1ii, parecen
do, assim, que a surpreza dos índios ao verem 
a expedição, em 1852, deveria ser nas imedia
ções do Aquiri e não no longínquo Chandless, 
qu'ilse 600 milhas, além. 

Também há um outro indício favorável ao 
rio Aquiri, W . Chandless que percorreu o rio 
Purus até suas nascentes e o primeiro que o 
fez cientificamente, 12 anos depois de Salgado, 
diz que êste viajou cêrca de 1.300 milhas, dis
t ância essa que fica nas proximidades da boca 
do H yuac-ú ( Mapa MAsô). 

Sendo assim, êle só andou cêrca de 5 milhas 
por dia da boca do Canaquiri ao último ponto 
alcançado (61). 

O descobridor do Acre e seu primeiro explo
rador foi o denodado sertanista Manoel Ur
bano da Encarnação que, na sua viagem de 
1861, penetrou no dito rio, onde navegou vinte 
dias. Tendo a exploração no Purus se dado 
de fevereiro a 19 de novembro dêste ano. 
( Relat. do Presidente Carneiro da CUNHA, de 
3-5-1862, pág . 692), o Acre deveria ter sido 
devassado em outubro. tendo Manoel Urbano 
voltado segundo uns por falta dágua (CHAN
DLESS cit. , pág . 14), e conforme o engenheiro 
Silva Coutinho que, reduziu a relatório a sua 
viagem, " por verificar que o rio não se comu-

(61) A rtur Reis d i:>: que S . Salgado voltou " do 
al<leiamento dos Cocamas, que habit :ivam o alto r io, 
t alvez além do Acre em sit uação ainda não deter
minada (Hist. cit. , pág . 208) . 

Ruy Ba rbosa refere que Sera fim subiu o rio 
P11rns até 2.100 k. (Obr. cit ., (1910), vol. II, 
pág . 48). 

Elisée Reclus também fala em 2 .100 k . ("Estados 
Unidos do B rasil" - T rad . de R . Galvão, (1900) , 
pág. 41.) . e o Cônego F rancisco Bernar dino de 
Souza em 1 .300 milhas, ( " P ará e Amazonas" , (1 874) 
pág. 81.) . 

nicava com o Madeira", segundo lhe informa
ram. ( Relat . de 24-nov. -1862, pág. 804). 

Nas margens do Aquiri encontrou o explo
rador dois esqueletos de grandes dimensões, 
dos quais trouxe duas vértebras, uma costela 
e dois dentes, lançando a costela ao rio porque 
a canoa não a acomodava. ( Relats. cits. dos 
Presi"dentes, vol. II, pág. 802) . 

CHANDLESS fala que Manoel Urbano pouco 
passou do rio das Pontes (62) (10º36' L.S. ). 
(" Apontamentos sôbre o rio A·quiri - Ane
xo N. do M. Agricultura de 1866n, pág. 2). 

Seguiu-se o geógrafo inglês William CHAN
DLESS que fez a viagem ao Purus de junho de 
1864 a fevereiro de 186:5, esclarecendo que os 
índios H ipurinás que habitavam entre o Paui
nim e o Aquiri eram mansos e trabalhavam a 
maior parte do ano com Manoel Urbano ou 
com os seus filhos na extração de salsaparrilha. 
("Notas sôbre o rio Purus" ( 1868) , pág. 6). 

Calculou a distância da foz do Purus à do 
Aquiri em 1.104 milhas e a posição astronô
mica desta em 8º45'6" de Lat. S. e 67°21'30" 
de Long . W. de Greenwich e a altitude acima 
do nível do màr - 364 pés (pág. 15). 

Nos "Apontamentos sôbre o rio Aquiri", 
do mesmo engenheiro inglês anexo ao Relat. 
do Ministtério da Agricultura de 1866, diz êle 
que viajou de 5 ;t 30 de setembro, nesse rio, 
numa distância de 260 milhas, sem a menor 
dificuldade, estreitando-se o rio 5 ou 6 milhas 
acima da confluência com o riozinho das 
Pontes, na Lat. de 10º36', mudando de rumo 
depois do paralelo de 11º, e aí em vez de estrei
tar-se, alarga-se, e as praias tão escassas abai
xo. aí são numerosas (pág. 2). 

Em alguns lugares do Aquiri encontrou fós
seis que, o sábio professor AcAssrz examinou, 
verificando ser de formação da época cretácea 
( l}ág. 1), e na parte Que acomp.anha o paralelo 
11º deparou com 2 tribos selvícolas, cujos no
mes não conseguiu (pág. 3) . 

Alcançou o paralelo de 11°2' Lat. S. e 
24°47' de Long . . O. do Rio de Janeiro, achan
do que a distância da foz ·do A quiri à do En-

(62) Diz o mesmo geó,grafo inglês que <la f 07 

do Aquiri à do das Pontes eram 214 milhas. (pág. 5) . 
P elo mapa de J. A. MASO o r io o.ue mais se 

aprm:ima do denominado das Pontes é o R iosinl1 0 
do R ôla. logo acima da ci<lade de Rio B ra nco. q ue 
está a 185 milhas da foz do rio Acre . 

Naooleiío R ibeiro ad i:rnta Qne Man oel U rbano pro
vàvelmente alcançou Xapuri. ("O Acre e se11s 
Her óis" ( 1930), pág . 13); o q ue parece mais acei· 
tável. u ma vez que Chandless afirma se encont rar o 
r io elas P ontes a 10°36' Lat. S., latitude aproximada 
da foz do Xapu ri, ao passo que o riozinho do Rôla 
se acha n as proximidades de 10° (Mapa do A. Masô.). 

• 
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dimari, é de 28 milhas; ~ do M ar·iapé - 120; 
à das Pontes - 214; à do igarapé Grande -
263; à do rio das Pragas - 340; à do Eclipse 
- 366 milhas (pág. 5). 

Tavares BASTOS diz que CHANDLESS subiu 
o Purus em 1865, e o Aquirí numa outra via
gem ao Alto-Purus, navegando no Aquiry 406 
milhas até que (p. 260) êle estreitou-se tor
nando-se razo, determinando sua últimaposição 
na foz do rio M aloca, a 11º3'17" Lat. S. e 
27º· !de Long. O. do Rio de :Janeiro ("O 
VaJle do Amazonas'', p. 262.). . 

O Barão de MARAJÓ também diz que CHAN
PLESS subiu até 406 milhas de sua foz, com 1.338 
pés de altura sôbre o nivel do mar ; ficando o 
rio a que denominou das Pragas a 341 milhas e 
980 pés de altura ; a rio Eclipse a 366 milhas e 
1.096 pés de altura (pág. 101) , encontrando no 
igarapé da Maloca, 11º3'17" de Lat. S. e lh. 
4W55" de Long. O. ("As Regiões Amazôni
casv· ( 1890), pág. 102). 

111ariano Felipa Paz SoLDAN ensina que êste 
rio foi explorado por CHANDLESS. em 1867, 
até 11 º4' Lat. S. e 72º41 '9" de Long. W., 
cuja altura é de 908 metros. ( " Diccionário 
Geogr. Est. del Perú" (1877). 

Pelo mapa do engenheiro J. A. MAsô, os rios 
a que CHANDLESS se referiu, de conformidade 
com as distâncias por êle determinadas e da 
seqüência em que os enumera, devem relacio
nar-se assim : Endimary, como sendo o atual 
Ant·imary; Maria.pé - o atual Andira; das 
Pontes - Rwzinho do Silvei-ra, ou do Rôla; 
igarapé Grande - o Xapitry. 

Quanto aos da Praga e Eclipse, não se pode 
determinar bem, colocando o engenheiro lviAsô 
o igarapé da M aloca a 499 milhas da boca do 
Acre, mostrando que o explorador inglês foi 

'ain'da mais adiante. 

O norte-americano Asrael de PIPER andou 
pela região, não se sabendo se penetrou no 
rio Acre, dizendo, apenas, que esteve no país 
dos Ipurinás, arriba do Ituxí até o Aquirv, 
construindo uma casa na terra dêles, apren
dendo algo do seu idioma, acrescentando que 
êles nunca haviam estado em contato com ci
vilizados, nem ~ecebido sua j,n fluência. PIPER 
esteve pela primeira vez na região de 1871 a 
1872, chegando à boca do Itux-í em abril da
quele ano, descendo para Manaus em um bote, 
até 7 de setembro de 1872, quando tomou o 
seu vaporzito "El Pioner':, par<!, Manaus e 
Pará. (A. RAIMONDI, cit., pág. 590) . 

Em 1873 e 1874, tornou ao Pu.rus, mas, loca
lizou-se na foz do Araca (Obr. cit., pág 590) ; 
constan<Jr no meiado de 1873 que os índios o 

haviam morto, ficando de posse de sua lancha 
a vapor na qual êle fazia suas explorações. 
( Relat. do Prete. Domingos Monteiro Pei
xoto, de 25 de março de 1874 (vol. V, dos 
Relatórios, pág. 19). 

A. R. Pereira LABRE que explorou o Purus 
a começar de 1871, ·num trabalho publicado em 
1872, sob o título "Rio Purus", já se referia 
ao Aquirí · dizendo: Nas margens do Acre. 
na vasante, aparece nas ribanceiras grande 
quantidade de salitre, barros e argilas dif eren
tes para tijolo, telhas e tôda a sorte de louça 
grossa (pág. 14). Mas só em 1887, êle na 
sua viagem de Labréa ao rio Beni, partiu do 
Madre de Dias ( 1íanutata), em Porto Amparo, 
atravessou os rios Orton (Tauamanu), no 
porto Capa, e Abuná (Caramanu) , no porto 
Guarayo (pág. 116), alcançando o Acre (Mu
changuy), no dia 30 de agôsto, ao mefo dia, 
no porto do seringueiro Manoel Joaquim, 1.xas
sando ao sítio " Flor de Ouro" de Geraldo 
Correia Lima. (" Conferência" do dito LABRE 
- in "Rev. da Sociedade de Geografia do Rio 
de Janeiro", Tomo IV - 1888), pág. 114). 

" Plácido de CASTRO ensina que "acima de 
Pavuna. iganapé da Distração, · surge o estirão 
" Flor de Ouro" e o porto deste nome, vindo 
depois a praia do Gavião, porto de Bemfica, 
de João de Oliveira Rôla. (" Navegação do 
Rio Acre" ( 1907) , pág. 18; disposição essa con
firmada por Napoleão RIBEIRO e Genesco de 
CASTRO, em obras citadas, págs. 278 e 301, 303 
e 307, respectivamente). 

-
N eutel MAIA fundador do seringai " Em-· 

prêsa'' em 1882, em notas que nos forneceu 
declarou que " Flor de Ouro" explorado por 
Geraldo Correia Lima, foi onde surgiu em 
1887, o coronel Labre, vindo da Bolívia, e fi
ca a montante do Riozinho, conhecido também 
por ''do Braga", do "Silveira" ou do "Rôla". 

Acrescenta LABRE que, até " Flor de Ouro", 
ou abaixo 18 k., " Nova York", pequena po;
voaçã.o comercial, na boca do Irary, navegam 
vapores das praças do Pará e Manaus. (Rev. 
cit. , pág. 115). 

O Irary só pode ser o atual Riozinho do 
Rôla antigo do Braga ou do Silveira, confor
me o nome do proprietário dêste rlo. 

Antes, porém,- em 1877, conta Heliodoro 
}ARA:MILLO, a · Companhia de Navegação do 
Amazonas comissionava um dos seus mais an
tigos comandantes, o tenente reformado da ar
mada J. A. Soares de Andréa para estudar as 
condições de navegabilidade do Pu,riis e Acre 
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(" Breve Notícia · sôbre os Valles dos Rios Pu
rus e l\1adeira" ( 190Z), pág. 25) . 

".1tste oficial partiu no vapor "Andirá", de 
250 toneladas de arqueação, calando 8 pés dá-

. d d" "P • gua, navio e seu coman o . ercorreu cerca 
de 1.200 milhas no Puràs e 170 no Acre ( 63), 
fazendo as convenientes sondagens". "~sscs 
trab'llhos duraram 14 meses sem que ocorresse 
acidente algum digno de menção" (pág. 25). 

" O relatório apresentado à Companhia do 
Amazonas pelo tenente Soares de Andréa, era 
sob todos os pontos de vista favorável à nave
gação e opinava pela imediata instalação de 
uma linha regular de vapores entre o porto de 
Belém e o Alto Purus e Acre" (pág. 25). 

E acrescenta J ARAMILLO : - " É a contar 
dessa época, que coincidiu com a primeira sêca 
do Ceará, que começou a partir do porto de 
Belém vapores abarrotados de carga e de imi
grantes cearenses, com destino aos seringais 
ainda virgens do Purus, " seduzidos pela faci
lidade com que a praça -do Pará abria crédito 
para êste fim e com esperanças de fazer for
tuna em poucos anos" (Op. cit., pág. 25). 

Datam, realmente, de 1877 as primeiras notí
cias da subida de imigrantes cearenses que ex
ploraram os seringais acreanos e povoaram êste 
rio, surgindo, entretanto, dúvidas quanto ao 
ano exato da chegada da lancha a vapor "Ana
jaz" na boca do Acre, na qual subiram os seus 
primeiros desbravadores. 

Para Emílio Falcão (" Album do Acre'', 
1906-1907, pág. 2) ; Avelino de Medeiros 
CHAVES (" Exploraçã<;> da hevea no Território 
Federal do Acre", 1913, pág. 7); governador 
Hugo Ribeiro CARNEIRO ("Relatório de ja
neiro, de 1928 a outubro de 1929, pág. 5) ; 
Soares BuLcÃo (artigo no " Correio do Cea: 
rá;", de 12 de agôsto de 1931) ; Artur REis 
("A conquista do Acre" iti ANAIS do 3.° Con
gresso Sul Rio Grandense de História e Geo
grafia, 1940, vol. 3.0

, pág. 2. 081) ; e Joaquim 
CAMELO ("Carta que me dirigiu em 1937"), 
foi a "Anajaz" comandada pelà pilot~ Simpti
cio Gonçalves, a primeira embarcação a vapor 
que chegou a foz do Acre, no dia 3 de abril de 
1877, conduzindo os intrépidos e arrojados ex
ploradores dessa ribeira, destacando-se entre 
outros João Gabriel de Carvalho Melo, o ca
pitão José de :M~atos, Chagas Souza, Alexandre 

(63) Não alcançou o logar em que se acha a 
cidade de Rio Branco, atual capital do Território, 
devendo ter voltado dumas 15 milhas abaixo, cêrca 
do local em que se acha o seringai "Panorama" ot1 

"Centro Peruano", a jusante daquele. 

de Oliveira Lima, que mais tarde se tornaria 
conhecido por " Barão da Boca do Acre", em 
cujas terras se estabeleceu. 

Para Euclides da CUNHA ("Notas Comple
mentares" ao Relatório apresentado ao Minis
tro do Exterior, em 1906, pág. 25; Aníbal 
AMORIM ("Viagens pelo Brasil", 1912, pági
na 199); J.A. MAsô ("Mapa do Território 
do Acre", 1917)-; Napoleão RIBEIRO ("Heróis 
do Acre", 1930, pág. 17); e Custódío Miguel 
qos ANJOS ("Carta dirigida ao Dr. Francisco 
de Paula de Assis Vasconcelos, em 26-2-1928), 
aportou na foz do Acre pela primeira vez um 
vapor em 1878. 

Surge, assim, uma discordância, não só no 
tocante ao ano, como no dia e mês, pois, Na
poleão RIBEIRO afirma que o acontecimento se 
deu a 3 de fevereiro de 1878. 

É desconcertante a divergência, uma vez que 
Emílio Falcão, Avelino Chaves e Joaquim Ca
mêlo, residiram muitos anO'S, o primeiro e ter
ceiro no alto Acre e o segundo no alto Iaco, 
ouvindo a narração, conforme assegura Ca
mêlo do próprio Alexandre de Oliveira Lima, 
mas, Euclides .da Cunha e Aníbal Amorim, não 
iriam assinalar o ano de 1878, como o verda
deiro, sem também ouvirem o dito barão da 
Boca do Acre, que ainda existia, além de outros 
desbravadores daquele tempo. 

Napoleão RIBEIRO é o mais minucioso dos 
que relatam o f.ato, devendo estar com a razão, 
mesmo porque, velhos pioneiros da região, co
mo Custódio Miguel dos Anjos e João Barbosa 
Marinho, parente êste de João Gabriel, chega
dos ao Purus, em 1877, asseveraram-me, pes
soalmente, e por escrito, que o acontecimento 
não se deu em 1877. 

Informa Napoleão R1BÉIRO: "No dia 3 qe 
fevereiro de 1878, às dez horas da manhã, fun
deou na boca do rio Acre, o vapor Anajaz, da 
Comp;mhia de Navegação do Rio A.ma zonas, 
sob o' comando do piloto CAREPA e prático Gil 
Braz da Encarn:ição, filho de Manoel Urba
no - o grande explorador amazonense'' -
(ACRE e seus HF.RÓIS (1930)' págs .16-17) ; da
ta esta antes afirmada em artigo escrito na Voz 
do Acre, de 15 de agôsto de 1927 ( Pará-Be
lém). - E acrescenta: "O Anafaz saiu de 
Belém do Pa-rá no dia 5 de janeiro fretado pela 
firma comercial de' E. J. Nunes da Silva e 
Cia., a mais importante da praça da qual era 
chefe o Visconde de Santa Elias, português 
tão amigo da Amazônia que só mesmo a gra
tidão recompensaria os seus enormes serviços". 
( Op. cit., pág. 17). t 

• 

• 
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Todo o carregamento do vapor .pertencia ao 
comendador João Gabriel de Carvalho Mello, 
cearense " desbravador e povoador do 
Acre", a cujas ordens vinha conduzindo 56 
cearenses, 1 amazonense, 1 paraense, 1 piauien
se e 1 português; entre os .quais temos êstes 
nomes : Leonel da Encarnação - o amazonen
se, filho de Manoel Urbano, e desbravador do 
:ser ingal Arapixi, no r-io Purus; Carolino .Du
tra - o paracnse, desbravador do seringai Ca~ 
metá; Antonio (pág. 17) Escolastico de Car
valho - o piauiense que, de sociedade com o 
cearense Felismino Alves dos Santos, explorou 
o rio Antimari ; J ose Gomes - o português 
e:cplorador do seringai Independência ( 64) , no 
no Purus : e os cearenses Antôuio Geraldo da 
Silva, capitão José de Matos, major Francisco 
I nacio Pinto, proprietário do seringai Bem
P osta; capitão Antonio Mariano Pereira de 
Sa.nt',A.nna, Alexandre de Oliveira Lima, pro
pnetano da Boca do Acre e consagrado pelo 
povo com o título de Barão da Boca do Acre, 
p:lrente de D. Mariana, mulher de João Ga
briel ; Ricardo Alves Carneiro, Francisco Xa
vier de Freitas, Jeronimo Correia Padre, João 
de Pontes Nogueira. Francisco Fernandes, An
selmo Melgaço. ( Op. cit., pág . 18) . 

Diz mais Napoleão RrnEIRO que o coman
tlante Carepa · quiz voltar da foz· do Pauini, 
tendo r eunido sua oficialidade em conselho, a 
qual deliberou dalí voltar. Notificado João Ga
briel desta resolução, empregou todos os meios 
suasórios, inclusive farta gratific:ação e como 
o comandante a nada atendesse, João Gabriel 
resolveu agir com violência e, armando seu 
pessoal, fez o Anajaz subir, embora o coman
dante passasse três dias sem se alimentar. 
( Obr. cit., pág. 35) . 

Napoleão assinala ao tratar do lugar "TauJl
r iá Velho", à margem esquerda do P urus, onde 
residia o comendador João Gabriel, <J.Ue "em 
outubro de 1877 daqui saiu êle para o Ceará 
em busca dos H ercules, que amansaram aquela 
portentosa região". (Obr. cit., pág. 219). 

Ainda no mesmo livro, ao aludir ao seringal 
" Monte Verde" referindo-se ao proprietário 
<lêste lugar escreve: "Velho pioneiro acreano 

(64) Diz Custódio Miguel dos Anjos que na 
mesma época cm que subiu João Gabriel (1878) 
J osé Gomes dos Santos, no vapor Teixeira Ruiz, 
alcançou o lugar onde se acha, hoje, o seringai Inde· 
11endê11da. fundando naquêle tempo o seringai "Tei
!!:eira Ruiz". (Carta dirigida ao dr. Francisco de 
Paula de Assis Vasconcellos, datada de 26 de feve
r eiro ele 1928, pág. 10). 

Pelo mapa de J. A. MASO, Independência fica 
a cerca de 30 milhas acima da boca do Acre, no 
Purus) . 

e o único sob.revivente, tendo chegado em Boca 
~o Ac:e,,.,~o dia 3 de feve~eiro de 1878, no vapor 
A_1ui-Ja~ , em companhia de João Gabriel,. 

(pag. 246). 

Custódio Miguel dos ..,ANJOS, velho cearense 
que trabalhou de 1877 a 1879, em Santa-Helena 
de São Domingos, 50 a 30 milhas abaixo de 
~ utana.hã, e~ explorou em 1880 o igarapé que 
fica acima . deste lugar, e em 1883, adquiriu no 
Yaco o seringai "Natal", e aesbravou também 
vár ios seringais no alto Macauã fixando-se de
finit~vamente em S. Bento, onde tem exercido 
continuamente, desde 1896, cargos de sub-pre
f eito dos municípios de Labréa e de Antimari 
bem como de juiz de paz da comarca de Sena~ 
Madureira, no Território Federal do Acre in
forn11 que foi, em 1878, que a imigraçã~ do 
Nordeste veio povoar o alto-Purus até "Flo
res''. e o Acr~ até "Santo-Antonio". João 
Gabriel aproveitando o ensej o de haver o Go
vêrno oferecido passagens gratis, foi ou man
dou busca r seus parentes e amigos no Ceará e 
subiu até a boaa do Acre, vindo por êsse tem
po Braz Urbano, Leonel Antonio do Sacra
mento, Casimiro Caldas, Honório Carlos de 
Oliveira, José da Rocha Filgueira, Caetano 
Mon~eir? da Silva (pág. 10), DomingÓs Dutra, 
Inocencio dos S-antos, Alexandre José Cidade 
Francisco dos Santos, que exploraram vário~ 
seringais . (Carta de 26 de fevereiro de 1928 
dirigida ao ex-Interventor no Acre, Dr. Fran~ 
cisco de Paula de Assis Vasconcelos, pág. 11) : 

Há um outro fator ponderoso que torna mais 
aceitável a versão de 1878. Tendo a g~nde, 
sêca da década de 1877 a 1880, se iniciado jus
tamente em 1877, era mais · justo que João 
Gabriel só r esolvesse ir buscar seus parentes 
e amigos quando o flagelo climatérico mais se 
acentuasse, justamente pelo meado do ano, não 
sendo possível, por muito diligente que fôsse, 
chegar ao dito rio a 3 de abril ; sendo mais 
aceitável a informação de que desceu do baixo 
Purus em outubro de 1877 e retornasse no 
princípio de 1878. 

Augusto P LANE diz que o primeiro vapor 
que atingiu o Acre foi o Teixeira Ruiz, em 
1870 (L' A1nazonie ( 19001), pág. 168) ; mas, 
só encontramos uma referência oficial a êste 
vapor no Relatório do Presidente da Província, 
de 26 de agôsto de 1879, aludindo a sua nave
gação no rio Purus (pág. 47). Contudo, 
Custodio Miguel dos Anjos informa que o 
vapor T eixeira Ritiz, subiu na mesma época 
em que viajou João Gabriel. (Carta de 1928, 
cit., pág. 10) . 
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.O Presidente MARACEJU refere que os va
pores pertencentes à linha do Purus iam até 
H yutanahã; tendo, porém, ultimamente, ido 
além, chegando até o rio Aquirí. (Relat., de 
26 de agôsto de 1879, pág. 46). 

O aludido Custodio Miguel dos Anjos refere 
que trafegava desde 1877, de Caxoeira para 
cima uma lancha denominada "Madeirinha", 
~té a foz do Pauhiny, e Vera-Cruz, a qual, em 
1878, também alcançava à do Acre. Era seu 
proprietário o mulato Manoel da V era Cruz, 
natural de Cametá (Pará), dono de Hyutanahã, 
que compreendia Caxoeira, e negociiava por 
conta própria. 

Além desta lancha havia o comércio feito 
por canoas, acrescenta Custodio. 

Neutel Maia que chegou a Manaus em 1880, e 
dai partiu para o rio Purus, passando quatro me
ses no lugar " Caxoeira", donde seguiu para o 
rio Acre com Felismina Alves dos Santos, até 
o seringa! "S. Felismina" , subindo em canoa 
com quatro companheiros para fundar o seringa! 
"Empreza" , do fim de 1881 para o pdncípio 
de 1882, pessoa que poderia dirimir a dúvida 
existente nesse particular, quando o ouvi em 
1940, já não se recordava bem do ano certo, 
dizendo que tanto poderia ser em 1877 como 
1878. ~le N eutel chegou a ver a correspon
dência dirigida por João Gabriel a Elias José 
Nunes da Silva e Cia., patrões daquele, no 
Pará (Carta de Belém, datada de 7 de janei
ro de 1937). 

Em seguida, subiram outros desbravadores 
para o Acre, no vapor Apihy, sob o coman
do de Apuniano Valle, subindo o rio até o lugar 
Santo Antônio, como sejam João Damaceno 
Girão, Heraclito Rodrigues Leite e. seus ir.,:
mãos Frutuoso, Enéas, José e Antão, Xavier 
Barbosa, Joaquim Francisco de Aguiar, Felis
mino dos Santos, Antonio Escolástico de Car
valho, Friancisco, Inácio Pinto, N eutel Maia, 
Francisco de Oliveira e outros . (N. RIBEIRO, 
ob. cit., pág. 36; Emílio Falcão, Albwm cit., 
pág. 3; Avelino CHAVES, Conferência cit., pá
gina 7) . 

N eutel Maia, como o vapor em que viajara 
pertencesse à Companhia Emprêsa Fluvial do 
Amazonas e os irmãos Leite já tivessem se 
utilizado do nome deste navio, - Apihy, 
denominou EMPR~SA a sua exploração, que 
é o lugar onde se encontra Rio Branco, a Ca
pital do T erritório do Acre ( Obr. cit., pág. 37), 
e afirma que, dos companheiros de João Ga-

briel, ficaram uns na .boca do Acre, subindo 
alguns o rio Purus e os que penetraram no 
Acre se localizaram até o lugar Antimary, cujo 
rio dêste nome exploraram, sendo o r estante 
do rio Acre, desbravado por outras levas de 
imigrantes que se sucederam, de modo que, em 
1881, já estavam em t erritório atualmente 
acreano, chegando ao lugar onde se acha a ci
dade de Rio Branco, do fim de 1881 para o 
início de 1882, em Xapuri em 1883, e no alto 
Aquiri, por volta de 1886, época em que já 
faziam explorações além da boca do "Yave
rica" ou Javerija . 

Joaquim CAMELO, proprietário de vastos se
ringais no alto Acre adianta que, após a primei
ra leva de imigrantes, houve grande afluência, 
de exploradores até o rio Antimary, onde pe
netraram, entre outros, José Bezerra e Vicente 
Cândido, subindo o rio Acre, Macário Migue
Jino, Manoel Felício Maciel, Antônio Rodri
gues, vulgo " Cotia", capitão Leite Barbosa, 
Ferreira de Brito, Raimundo Falcão, Francisco 
Fernandes, Ricardo Marques, Aprígio Soares, 
Joaquim Victor, Basílio Gomes de Lyra, Por
fírio da Purificação Sá, João Isidro, Neutel 
Maia ( 1882) , Pergentino Ferreira, Raimundo 
Sargento, que adquiriu a exploração de outros, 
João Correia, Quintiliano Meiquita, Luiz Som
bra, J oão do Monte, Francisco Antonio, Ma
noel Borges, vul,go "Bofe' ', Joaquim Alves 
Maia, Odorico, na boca do Xapury, Domingos 
Dutra, Vitorino Maia, prêto Lucas, Miguel 
Nogueira de Queiroz, que completaram a ex
ploração do Xapury; Ferreira de Araujo, Ma
nuel de Oliveira, Manuel Firmino Bandeira, 
Antônio Brasil, João Alves de Oliveira, capi
tão Carvalho, Euclides Bussons, J m. Antônio 
de Sousa, Manuel Alves Ferreira, no rio Acre; 
tendo completado a exploração do "Riozinho" 
acima de Emprêsa, o português Dias, Vieira 
Braga e João Rôla. ( C c.rta que me dirigiu, 
em 1937). 

Depois disto, apareceram no alto Acre Cláu
dio Farfan, Miguel Roca e Jesus Roca, boli
vianos; Deofanto Reatigues, peruano; Wen~ 
ceslau Salinas, chileno, e Hemeterio Ruiz, pa
raguaio (e arta cit. ). 

É um boliviano ilustre quem afirma: 
" . . . si se tiene en cuenta el incremento de la 
riqueza ele varios de nuestros rios del Noroeste, 
explorados y explotados en beneficio de indus· 
triales brasilefios y del tesoro del Estado del 

• 
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Amazonas." (65). (Manuel V. BALLIVIAN -
" Demarcacion de Limites con los Estados 
Unidos dei Brasil". (Documentos compilados 
y traducidos por ... ) , 1897, La Paz), pág. 11. 

Assim, continuava a exploração de serin
gais, e ainda no comêço do século XX, Plácido 
de Castro adquirindo o Capatará, procurou rei
vindicar-lhe os limites ; e nas extremas da 
Bolívia delimitadas pelo Tratado de Petrópo
lis, entrando na selva inculta, além do Rapir
ran, fez explorações de terrenos baldios tão di
latados, num largo trecho do rio Abunã, que 
logo se constituiu possuidor do maior seringa) 
da região, sendo que no Brasil lhe ficava so
mente a décima parte ( 66) dêle. (Soares 
BuLcÃo - "Plácido de Castro'' - artigo no 
jornal "Alto-Purus" , de 9 de agôsto de 1914. 
(Senna-Madureira). 

O Padre Armentia, nas suas explorações na 
bacia do Madre de Dios, em companhia de An
tenor Vasques, alcança o Maurini, na lat. S. 
de 11º35', a 4 de novembro de 1884, e supondo 
fôsse o Acre, anunciou esta descoberta ao go
vêrno, havendo, porém, reconhecido o engano 
quando ao descer o rio achou-se no Beni. (Juan 
Francisco VELARDE " Conferência na Sociedade 
de Geografia do Rio de Janeiro, de 28 de j u
nho de 1886; "Rev". da dita Sociedade, To
mo II, 1886, pà~. 136) . 

Segundo Neutel MAIA, os bolivianos só apa
receram no Acre depois que o Çoronel LABRE 
publicou um trabalho sôbre a' sua viagem ao 
Beni ( 1887), onde mostrava o roteiro da mes
ma, ante o que, o coronel J. M. PANDO, que 
fundou Riberalta, veio mais de uma vez às 
margens do Acre, saindo en1 "Flor de Ouro", 
corno o sertanista brasileiro. (Carta, cit.). 

Realmente, o coronel PANOO. de ordem do 
govêrno boliviano, fez uma viagem ao Acre, 
em 1893, _ pelo roteiro do Coronel L ABRE, le-

(65 ) "Parece ind udable que fL:erGn en e fecto, 
exploradores brasilenos los primeros en penetrar y 
establecerse em ese território". (Angel Diez de 
MEDINA - "La Cuest ion dei Acre ' '. ( La Paz -
1903, pág. 35). E acrescenta que os imigrantes cea· 
tenses desafiaram os perigos oferecidos pelas triLos 
selvagens, e clima mortífero da região, começando a 
exploração da goma elástica, o que não ocor reu 
ê!ntes de 1879. (M EDINA, cit. , e pág.). 

(66) Genesco ele Castro, irmiio de J. P lácido de 
Castro diz que êste adquiriu Capatara, em 1904, e 
comprou as posses da "La Lorena,,, "Buen· 
J P. rdin" e "Rapirron" e o seringai " J\{on tevidéu", 
t.'m 1905 e 1906, apossando-se de uma vasta zona 
devoluta á margem direita do "Curichon Via!" , 
tudo em Bolivia. (" O Estado Independente do Acre 
e J- Plácido de Castro" (1930), pág. 330). 

' 

vantando a planta dos rios Tequeje, Hadueno, 
Madi e Inambari. (N. RIBEIRO, cit., pág. 41). 

O major inglês FAWCET, a serviço da Bolí
via, esteve no Acre, de 1907 a 1908. 

POVOAMENTO - Na sua FALA de 1 
de outubro de 1880, o Presidente Satyro de 
Oliveira Dias se referia ao aproveitamento das 
riquezas naturais do "Acre", o mais rico 
afluente do Purus, que era navegado em cer
tas épocas do ano pelos vapores da Companhia 
Amazonas, e particulares que vêm do Pará. 
("Amazonas", de 28 de j.aneiro de 1881, pá-
gina 1) - Os vapores da linha do Purus são 
contratados para irem até Hyutanahan, mas 
além de entrarem ordinàriamente no Acre e 
outros confluentes do Purus, estendem suas 
viagens por centenas de milhas acima de Hyu
tanahan. (FALA do Presidente Satyro Dias, 
de 4 de abril de 1881, pág. 51) . 

É a palavra oficial confirmando a riqueza já 
conhecida na bacia acreana, cujo povoamento 
se iniciara antes com a penetração dos bravos 
sertanistas que o iam devassando, extraindo de 
suas densas matas o ouro negro que haveria 
mais tarde de enriquecer as arcas do Tesouro 
Público e as bôlsas dos particulares. 

A aceitar-se a afirmativa dos que falam ha
ver a conquista da selva começado em 1877, o 
povoamento foi se firmando por êsse tempo 
no baixo Acre, mas, sendo mais provável que 
o desbravamento se iniciasse, em 1878, pela 
abundância de pormenores dos que assim in
formam, apontando os fatôres determinantes 
dessas levas de nordestinos para a região : o 
terrível flagelo das sêcas de 1877, e o forne
cimento pelo Govêrno de passagens gratuitas, 
bem como a partida de João Gabriel em outu
bro de 1877 para o Ceará, em busca de imi
grantes, a saída do Anafaz ,do Pará, a 5 de 
janeiro· de 1878, e a chegada à boca do Acre, 
a 3 de fevereiro seguinte, êle se encaminhou 
de tal forma que no fim de 1882 ou no correr 
de 1883, as barracas de seringueiros demons
tradoras de sua posse e vontade de consolidar 
a colonização da terra. já se alastravam da sua 
barra até à do seu tributário Xapury, cêrca de 
324 milhas a montante de sua foz. 

Os companheiros de João Gabriel, na viagem 
do Anajaz, locarizaram-se na boca do Acre 
até as proximidades do seu afluente Antimary. 

Outras levas se sucederam, de modo qne do 
fim de 1881 para o princípio de 1882, qu~ndo 
Neutel Maia se firmou em Eniprêsa, já encon
trou Alexandre Oliveira Lima, vulgo barão da 
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Boca do Acre, neste lugar; Francisco Xavier, 
em Boa-Esperança; A11tonio de Miranda 
Araujo, em Floresta, Volta do Acre e Santo 
Antônio ; Felismino Alves dos Santos, em S. 
F elismino ; Antônio Escolástico de Carv.alho, 
em Antimary; J oão de Pontes Franco no rio 
Andirá, também conhecido como do Pontes ; 
João Alfaiate, no seringa! em frente ao Bom
Destino (67); Joaquim Victor da Silva, em 
Bom-Destino; Antônio Leite Barbosa, em Hu~ 
maitá; José Felipe da Silva, em Boa-União; 
Heráclito, José, Enéas, Frutuoso e Antão Lei
te, conhecidos por irmãos Leite, em Baga
ço (68); José Francisco Oliveira Catuaba, em 
Catuaba; Francisco Freire Linhares, em Pano
rama. 

A montante de Emprêsa, estabeleceram-se 
em 1882, José Raimundo na boca do Riozinho, 
rio que foi sucessivamente do lusitano J. Dias 
e (69) dos brasileiros Antônio Vieira Braga, 
J osé da Silveira, João de Oliveira Rôla e de 
Leite e Cia., de Manáus; Geraldo Correia 
Lima, em Flôr de Ouro; Mileno de Assunção 
Santiago, em Benfica e Capatará; Quintiliano 
de Tal, em Remanso ; um filho de João Alfaia
te, em Iracema que, em 1883, o transferiu a 
Raimundo Vieira Lima, vulgo Raimundo Sar
gento, que o tornou numa das mais importantes 
propriedades do Território, com magnífica resi
dência, ricamente pintada, luz elétrica, água 
encanada, com engenhos para açúcar e álcool, 
prensa de extrair óleos, padaria, curro modelo, 
fazenda de gado, produzindo o seringa! mais 
de 500 mil k. de borracha, tanto que, em 1925, 
pagou mais de 500 contos de réis de impôsto 
de exportação. (N. RIBEIRO, cit.' pág. 282). 

Em 1883 (70), José Raimundo da Silva e 
outros povoaram de Irac~ma para o alto, en
trando no rio Xapury, onde fundaram vários -

- ·F?---i 
( 67) Será o seringai "Glória-Velha" ou somente 

"Glória", que fica entre :Floresta e Humaitá ?, 
(margem esquerda do Acre) , em frente a Bom
Destino. (V. J. A . MASO. Mapa do T. do Acre 
e N. R ibeiro, cit. págs. 273 e 274.). 

(68) 'Bste luga1· foi vila, em 1905, com o nome 
de "Marechal Deodoro" (DIVI SAO ADMINISTRA· 
TIVA do BRASIL, cm 1911, (pág. 271.). 

(69) Seu nome todo é José Maria Dias Pereira 
que, em 1908, ainda ali morava. (Genesco de 
CASTRO, "O Estado Independente do Acre" e 
J. Plácido de Castro", (1930) pá~. 263) . 

(70) No seu Relatório de 25 de março de 188:1, 
o Presidente J osé Lustoza da Cunha Paranaguá 
avaliava o. população do rio Acre em 3. 000 haoi· 
tantes, bavenclo já estabelecidos mais de vinte bar· 
racões de comerciantes. (pág. 64) . Pela enumeração 
de Neutel Maia, vê·se que o Presidente estava bem 
informado. 

seringais, podendo-se afirmar que, em 1886, já 
a colonização se espraiava até a barra do arroio 
Iaverija ou mesmo além, nas proximidades dos 
seus manadeiros. 

Nesse tempo, atesta N eutel Maia, não havia 
bolivianos nem peruanos nas margens do 
Acre. O Ministro boliviano no Brasil, J .F. 
V ALARDES esclarecia que, em 1886, os bolivianos 
ainda não haviam encontrado o rio Acre (" Re
vista da Socied. de Geogr. do Rio", Tomo II 
(1886), pág. 187; Conferência cit.). 

João Lúcio de AZEVEDO (71) referia-se ao 
Acre, dizendo: "Território imenso explorado 
exclusivamente e também exclusivamente po
voado por brasileiros'' ("Brasil-Bolívia" (Pa
rá - 1899), pág. 5). 

Por ter .o govêrno brasileiro aquiescido, 
abrindo mão " de direitos seculares, até mesmo 
dos nunca contestados" (J. Lúcio de AzEVEoo, 
cit.) ; los bolivianos se instalaram no atual 
Território do Acre, oficialmente, em janeiro 
de 1899, fundando Pu,erto-Alonso no dia 3 
dêste mês, 3 milhas acima da franteira pro
visória. (Dr. Emílio FERNANDEZ (médico bo
liviano no Acre em 1900-1901) - "La Cam
pana dei Acre" ( 1903), pág. 29). 

Acrescenta o referido médico: Poucos são 
os povoadores daquela v.asta região, encontran
·do-se pequenos agrupamentos de famílias só 
às margens dos rios, e a grande distância uma 
das outras, constituindo centros de exploração 
da goma elástica, COI)l algum plantio de arroz, 
cana de açúcar e bananeiras existindo ainda 
em lugares inexplorados ou errantes os anti
gos moradores das selvas (pág. 43). 

E mais : A nova população civilizada, que, 
atraída pelas riquezas naturais fixa sua resi
dência na região, consta de dois elementos 
principais, o boliviano e o brasileiro-agrupados 
respectivamente nas zonas em que se distri
buem as águas. Os bolivianos vindo dos 
" llanos" orientais ou pa serra, hão explorado 
e exploram todos os territórios hanhados pelos 
rios que formam o Madeira e internados nos 
bosques hão ocupado parte do Alto-Acre. Os 
brasileiros, por sua vez, entrando pelo Soli
mões e Purus que oferecem franca navegação, 
hão passado a fronteira, estabeleceram-se nas 
margens dos r ios que afluem ao Solimões. 
( Obr. cit., pág. 44). 

(71) J. Lúcio de Azevedo escrevia na "Folha do 
Norte" admira veis artigos despertando o brio ·na· 
cional contra os bolivianos. Era sócio da firma 
comercial A. Bernaud e C., sucessora da do Vis
c0nde de Santo Elias, cidadão português e homem 
ele vasta erudição. (Napoleão RIBEIRO, cit., pági
na 53). 

• 
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Os trabalhado·res bolivianos alcançavam o 
rio A ibunã, sendo as selvas que se estendiam 
para o Norte, vagamente conhecidas por ver
sões de explor~res, que as/ haviam percor
rido buscando goma ou em demanda do rio, 
que informavam terem encontrado barracas de 
brasileiros ligadas por caminho aos centros 
povoados brasileiros do rio Acre, depois de 
marcharem naquela direção, algumas [éguas. 
( Obr. cit., pág. 78) . 

D. José PARAVICINI, ministro boliviano pe
rante o Govêrno do Brasil que, subiu no vapor 
Rio Tapa.jós especialmente fretado pelo seu 
govêrno, e cuja bandeira flutuava no tope do 
mastro grande, passou em N anaus, no mês de 
dezembro de 1898, narra do modo seguinte a 
sua chegada nessas paragens. 

" No dia 1 de janeiro de 1899, passamos 
Caquetá às 5 h. e 30 m. e os marcos divisó
rios entre a Bolívia e o Brasil, e às 6 h. e 
20 m. fundeámos a 3 milhas de distância, em 
um lindo remanso diante da barraca "Pombal". 
" Esta vamos na Bolívia. No dia 2 içamos a 
bandeira em terra como sinal de domínio, e 
desde cedo começou o desbravamento (p. 75), 
do mato para reconhecimento do terreno que 
era alagadiço." "Dois trabalhadores cearenses 
que vieram oferecer seus serviços, informa
ram-nos de que mais acima havia um alto bar
ranco apropriado ao estabelecimento de bar
racas : mandei que nos guiassem até aí, r eco
nhecendo no trajeto o terreno de ambas as 
margens e medindo a distância. No lugar indi
cado achamos, efetivamente, um barranco em 
plano inclinado, medindo 40 metros de altura 
sôbre o rio : reconhecidas suas proximidades, 
encontramos quatro vertentes de água clara e 
potável; existindo em cima do barranco uma 
planície muito extensa, apropriada à cidade". 
(Relatório ao S1ipremo Govêrno (1900), pá
gina 76). 

Às 2 h. p. m. do dia 3, tomei posse oficial
mente dêsses territórios e fundei o primeiro 
posto boliviano nessa região, ao qual dei o 
nome de "Puerto Alonso". (Relat. cit., pá
gina 79). 

· Quanto à população, adianta que "pelas in
formações .que colhi, consta que somente no 
rio Acre, excetuados os afluentes Riosifio e 
Chapuri, e o Iquiri que corre paralelo ao Acre 
e desemboca no Purus, existem 100 barracas 
com 4. 738 habitantes e exploradores de bor
r.acha (pág. 105), que trabalham em 11.871 es
tradas seringueiras : calculando em igual cifra 
os de Riosifio, Chapuri e lquiri, e seus afluen-

tes, ver-se-à que a população total dêsse terri
tório boliviano ascende a 9 .476 habitantes e não 
a 15 .000 como exageradamente calculam os 
brasileiros" (pág. 111). 

Em " Puerto Alonso" a Delegação Boliviana 
construiu 44 barracas, 1 armazem, uma serraria 
a mão. (Relat. cit., pág. 127) e um campo 
desbravado (pág. 128). 

O referido PARA VICINI sam de " Puerto 
Alonso", a 23 de abril, no mesmo v.apor, sen
do, a 1 de maio seguinte (1899) as autori
dades bolivianas obrigadas a abandonar aquele 
ponto, por um grupo de rebeldes brasi leiros 
que partiram de Antimary. ( Relat. cit., 
" Advertência", pág. 4) . · 

Augusto PLANE estimava a população pe
ruana no rio Acre, por volta de 1902, em 500 
caucheiros (" L'Amazonie" (1903), pág. 170); 
e J ulio RocHA calcula a população do rio em 
cêrca de 20. 000 almas, sendo 99o/o brasileiros, 
segundo os dados colhidos num relatório bo
liviano publicadó em 21 de fevereiro dêste ano. 
(" O Acre" - Documentos para a história de 
sua ocupação pelo Brasil" - Lisboa - 1903 -
pág. 8). E acrescenta: "Asseguram os mora
dores do Acre que a exploração dessa região 
tem custado a vida de vinte mil cearenses, se
guramenfe, sem contar o crescido número dos 
(pág. 63) que têm voltado para o seu estado, 
inutilizados pelas enfermidades" . "A popu
lação brasileira no Acre sobe a 30 mil almas" 
(pág. 64) (72) . 

Quando se instalaram as Prefeituras acrea
nas, as únicas povoações que alí existiam eratn: 
Xapury, Em,prêsa e Porto-Acre, que não so
mavam 500 habitantes . (J. Alberto MAsô, 
"Território do Acre" (Conferência reali zada 
na Sociedade de Geogr. do Rio, em 27-abril-
1916)., pág. 16) . 

Em 1916, 11Asô calculava a população do 
Departamento do Alto Acre em 40. 000 habi
tantes (Op. cit., pág. 10), com um movimento 
na estação da vasante de nunca menos de 100 
embarcações pequenas movidas a lenha, que
rosene e gasolina (pág. 10). 

Emprêsa, hoje Rio Branco, capital do ex-de
partamento, tem aproxim'adamente três mil ha
bitantes, assim como Xapur'y . Brasília pro-

(72) "La Gaceta Dei Norte", de Ribernlta Bo· 
lívia, publicou a 10 de setembro de 1903, uma 
correspondência de um boliviano que esteve entre 
as fôrças do General Olympio da Silveira, na qual 
refere : " Todos os povoadores do nefasto rio são 
brasileiros" e acrescenta que ouvindo um bem ius· 
talado e influente pi-oprietário do Acre~ êstc dis-
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gride a passos acelerados e Porto Acre, antigo 
" Puerto Alonso", conta 500 habitantes (pá
gina 10). 

Avelino CHAVES calculava a população do 
r io Acre de 30 a 40.000 habitantes, em 1913. 
(Obr. cit., pág. 7). 

P elo recenseamento de 1920, a população do 
município de Rio-Branco era de 19. 930 e do 
de Xapury - 15 . 397, somando ambos 35. 327 
habitantes, afora os 13. 717 do município de 
Antimary, que fica no baixo Acre, na zona do 
Estado do Amazonas, o que elevaria a popula
ção do rio a perto de 50 mil almas. (Synopse 
do Recenseamento de 1 de setembro de 1920 -
" Diretoria Geral de Estatística" - Rio 
19,22). O de 1940. apurou 16 .264 hs. no de 
Rio-Branco ; 8. 706 no de Xapuri e 7 .102, no 
de Brasiléa, somando todos 32. 072 habitantes. 
No de Anti1nari, hoje Boca do Acre, apurou-se 
13. 548 almas. 

Em 1922, o Governador do Território anun
ciava o decréscimo da população do município 
de Xapury, acrescentando que a zona acreana 
não foi tão atingida quanto à do Purus. (Rel. 
de 1922, pág. 48), mas, êsse decréscimo se 
acentuou, apesar de certa estabilidade de famí
lias nas fazendas, como se poderá verificar 
pelo resultado do recenseamento de 1940. 

Entre os núcleos de população mais impor
tantes, notam-se subindo o rio: 

I - BOCA DO ACRE.1 - Desbravado o 
lugar por Alexandre de Oliveira Lima, consa
grado pelo povo com a alcunha de Barão da 
Boca do Acre, parente da espôsa do comenda
dor João Gabriel de Carvalho Melo, em com
panhia de .quem subiu, em 1878, na viagem do 
Anajaz. Era mais conhecido por "Barão 
dos Três Eles", por que costumava obtusa
tnente assinar-se: "Lixandre Liveira Lima". 
Diz Aníbal Amorim que era i. un1 pobre ho
mem, de uma ignorância quasi genial". ("Via
gens pelo Brasil", pág . 188) . 

sera : " F az 16 anos que em companhia de 40 ou 
50 homens vim para êste lugar , e dêsses já desa· 
pareceram 80 por cento . E o que aconteceu aq\1i 
aconteceu em todo o Acre. Orçamos hoje em 25 
mil, mas somos o r eman escente de um avultado 
núme ro. Nada menos de 150.000 pereceram nestes 
18 ou 20 anos que trabalhamos aqui. Todo o .Acre 
é um cemitério, e não conheço um só dos povoado· 
res antigos que ainda conserve a saúde. Ninguém 
se adapta ao Acre, j amais . Hoje temos uma apa· 
r ência sadia mas vem o inverno, a estação chuvosa, 
e todos adoecemos. - Ah ! o Acre é um cemi
tério e um purgatório" . (Genesco de CASTRO, 
Ob1·a cit., pág. 153) . 

É uma povoação que prospera não só devido 
à iniciativa particular, como também à do Go
vêrno Estadual, que mudou em 1934, a sede do 
município de "Floriano Peixoto" da foz do 
Antimary para ês.te lugar, construindo aí pré
dios de alvenaria para a Prefeitura Municipal, 
Escola e Cadeia P ública. 

Deve ter cêrca de 300 habitantes nos dois 
núcleos da margem esquerda e direita do rio 
Acre (73). 

II - FLORIANO PEIXOTO. - Colo
cada na confluência dos rios Acre e Antimary, 
numa bela terra-firme situada no ângulo in
ferior f armado por êstes rios, fundada segundo 
o professor Angnelo BITTENCOURT, por 11anucl 
Felício Maciel, por volta de 1888, sendo vila em 
1890, com o nome de Antimari, suprimida em 
1895 e restaurada em 1897, com o nome de Flo
riano Peixoto. ( " Corograf ia do Amazonas", 
pág. 219). 

O recenseamento de 1890, só se refere ao 
município de Labréa, compreendendo o rio 
Purus e seus afluentes. A população da sede 
foi calculada por Lopes GONÇALVES " Corogra
f ia do Amazonas" in "Geografia do Bra
sil'' (1822-1922), da Sociedade de Geografia 
do R io de Janeiro, vol. IX, primeira parte, em 
300 habitantes. 

Segundo Napoleão RIBEIRO, o lugar da vila 
foi desbravado por Felismino Alves dos San
tos, passando à vila devido a operosidade de 
seu benfeitor, João Damasceno Girão e seu 
sócio, o piauense Antonio Escolástico de Car
valho. 

É mais verossímil esta versão do que a da 
fundação por Manuel F elício Maciel, pois, con
forme Neutel Maia, Antonio Escolástico de 
Carvalho ficou no Antimari e Felismino Alves 
dos Santos, em S. Felismina, lugar que ficava 
em frentte a terra firme em que se localizou a 
sede do município. Manuel Felício ficou mais 
ta rde no seringai " Entre-Rios" algumas mi
lhas acim:l de Antimari. 

Em 1877, a Chefia de Segurança da Provín
cia do Amazonas conservou no rio Purus, um 
delegado de polícia, com um forte destacan1ento 
e uma lancha a v.-apor para estabelecer o sos-

(73) O Presidente P a ranaguá, no seu Refa tório 
de 25 de março de 1883, lembrava a terra firme 
em frente à bôca do Acre, na margem esquerda do 
Pu n is, para ser colocado u m destacamento de 30 
praças, sendo para isso preciso construir um quar tel 
e casa de comando. (pág. 4 e 5) . 

V . BOCA do ACRE, a pág. 35 do Capítulo . 

• 
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sêgo dos moradores, prendendo no rio Acre, 
mais de 20 criminosos em 2 meses. (Relató
rio do Presidente, de 10 de julho de 1883; Anexo 
referente ao R elatório do Chefe da Seg'urança 
Pública. ( Relats. cits., pág. 650) . 

Em 1872, o último distrito policial tinha sede 
em Hyutanah~m, ia até a f ronteira (pág. 190) ; 
em 1875, êste era subdividido em três: Hyuta
nahan, Caçuduá e Pauhiny (pág. 190) ; por ato 
de 30 de dezembro de 1880, foi criado o dis
trito policial do Acre, nomeado logo o sub-de
legado e suplente; em 29 de agôsto de 1888, 
foi criado o distrito policial de Antimari 
(Acre), compreendendo todo o rio (pág. 194); 
um distrito de recenseamento no Acre até a 
Bolívia, em 7 de outubro de 1890; um conselho 
de jurados com f ôro civil em Antimarí; uma 
delegacia de polícia e um tabelionato, em 20 de 
outubro de 1890 ; três distritos policiais no rio 
Acre, em 2 de agôsto de 1891 (74); dezenove 
Prefeituras no rio P urus, sendo que as 16 ... e 
19.ª se estendiam até o Acre. (Ruv BARBOSA, 
cit., pág. 201) . 

III - CAQUETA. - Extrema do Estado 
do Amazonas com o Território do Acre; no
tável por ter sido o local em que as fôrças 
acreanas faziam sc.:tt quartel-general e donde 
partiu José Carvalho, chefiando a primeira in~ 
surreição acreana contra o domínio boliviano 
em terras reputadas brasileiras ; tendo todos os 
movimentos contra a Bolívia início neste lugar. 
(N. RIBEIRO, pág. 272). 

Seringai pertencente nesse tempo ao coron~l 
J oaquirn Victor da Silva, vulto sempre em evi
dência na época revolucionária . 

Aí tem o Govêrno do Amazonas um Posto 
Fiscal e, outrora, instalou alí uma Mesa de 
Rendas . 

I V - PORTO-ACRE. - Instalada primi
tivamente com o nome de " Puerto-Alonso", 
segundo já narramos . 

Corno vimos, a povoação foi fundada pelo 
!\1inistro Plenipotenciário da Bolívia no Brasil 
e Delegado Nacional nos Territórios do Acre, 
D. José Paravicini, no dia 3 de janeiro de 
1899. às 2 horas da tarde, data em que o mes
mo delegado tomava posse oficialmente dêsses 
territórios em nome do seu Govêrno. A ata 
está datada do mesmo dia e assinada por D. 

. 
(74) Em 1897, só tinha o distrito do mesmo 

n ome sendo criados em 1902, os de Caquetá, Bôca 
do Arre, Maniquiã e Rio Antimari. (Divisão Ad· 
ministrativa do Brasil, (1911), pág. 14). 

J osé Paravicini e pelo Secretário da Delega
ção - Manuel Vea !vfurgia. (Relatório cita
do, pág. 79). 

Depois de expulsos os bolivanos pelos bra
sileiros, em maio de 1899, aí se instalou o 
Govêrno do Estado Independente do Acre, che
fia do por Luiz Gal vez Rodrigues de A rias, ten
do por auxiliares vários ministros todos bra
sileiros, no dia 14 de julho do mesmo ano. 
( N. RIBEIRO, cit., pág. 65) . Galvez mudou o 
nome do lugar para Cidade do Acre nêsse mes
mo dia (pág. 65) e a 16 de março de 1900, era 
preso a bordo do aviso de guerra brasileiro 
T ocantins pelo capitão tenente Armando Bur
lamaqui, seu comandante (págs. 80-81). 

No dia 6 de setembro de 1900, chegava a 
"Puerto-Alonso", o Dr. André S. Mufioz, 
Delegado Nacional da Bolívia, com uma expe
dição civil e militar ; tendo sido a localidade 
atacada por uma expedição de acreanos chefia
da pelo Dr . Orlando Correia Lopes, no dia 24 
de dezembro dêsse mesmo ano, partida de 
" F loriano P eixoto' ', durando a luta de cêrca 
de 4 horas da tarde às 8 horas da noite, quando 
foram desbaratados os acreanos (pág. 104). 

A 3 de abril de 1902, aportava alí o terceiro 
Delegado da Bolívia nos territórios de Colô
n ias. D. Lino Romero, que permaneceu no 
local até janei ro de 1903, quando se feriu o 
mais importante cornb.ate entre as f ôrças bo
livianas e acreanas. Iniciou-se a luta no dia 15 
e findou na manhã de 24, sem nenhum dia de 
interrupção, com a vitória dos acreanos, que 
eram dirigidos por José Plácido de Castro. 
Era comandante da praça militar o tenente
coronel boliviano J osé A. Ruiz (págs. 157 e 
161). 

No dia 26, seguinte, o coronel José Plácido 
de Castro era a í adamado Governador do Acre 
(pág. 162), publicando a 30 de janeiro uma 
''Ordem do d!a" em que denomina a luta: 
"Combate de Pôrto Acre'', datando-a também 
de Pôrtu Ac·re (pág. 165). 

Plácido datou vários decretos (ns. 1 e 3) de 
cidade do Acre ( Porto Alonso), de 26 e 28 de 
janeiro e simplesmente - Pôrto Acre (ns. 2, 
4 a 7) , de 27 de janeiro a 10 de abril de 1903, 
como Governador do E stado Independente do 
Acre e comandante Chefe do Exército acrea
no. ( Genesco de CASTRO - "O Estado Inde
pendente do Acre e J. Plácido de Castro" 
(1930), págs. 115-120) . 

O n.º 7 transferia a sede do seu Govêrno 
para a cidade de Xapury e a alfândega do E s
t ado para "Capatará". (Op. cit., pág. 120). 
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O n.º 3 dava os limites do Estado (pág. 117). 
Em Puerto-Alonso funcionaram também 

uma alfândega boliviana, uma legaçã~ ie um 
consulado. (A. M. CHAVES, cit., pág. 99). 

Aí aportou no dia 3 de abril de 1903 o ge
neral brasileiro Antonio Olimpio da Silveira, 
comandante da "Divisão do Norte", encarre
gado de ocupar o Acre Setentrional, o qual 
baixou na mesma data uma "Ordem do Dia" 
declarando haver assumido o Govêrno ~filitar 
do Acre, não prestando a menor consideração 
ao Chefe acreano José Plácido de Castro, que 
ali se encontrava e lhe oferecera tôdas as 
honras do seu alto pôsto. 

Segundo Emílio FERNANDEZ, Porto Acre 
não era naquela época cidade como a chama
vam, nem havia em seu seio povoação alguma. 
Em um terreno ondulado se destacavam algu
mas casitas rústicas de paredes de troncos de 
árvores, já tendo caído muitas em parte, ou 
tinham as madeiras arrancadas. ("La Cam
pana del Acre", cit., pág. 124). 

Prosperou mais tarde, tendo sido sede de têr
mo judiciário da comarca do Alto-Acre, em 
1908, com delegacia de polícia, mesa de rendas 
federais, posto de saúde, conservando-se o jui
zado municipal até a reforma judiciária de 
1939, que o extinguiu, datando, porém, sua de
cadência desde a retirada da Mesa de Rendas 
para Rio-Bran~o, cêrca do ano 1920. 

Em 1930, tinha agência do correio, coletoria, 
federal, posto médico, delegacia de polícia, des
tacamento policial, escolas isoladas (75), etc. 
(Relat. do Governador Hugo CARNEIRO, de 
1930, pág. 7). Pelo Decreto-lei n.º 978, de 
22-12-1938, foi sede de distrito administrativo 
e judiciário, com título de vila; prerrogativa 
esta mantida pelo Decreto-Lei n.0 163, de 31 
de dezembro de 1943, Anexo I. 

V - RIO BRANCO. - Provisoriamente· 
instalada no lugar denominado "Volta da Em
prêsa" no seringai "Emprêsa" (fundado por 
N eutel 11aia, em 1882), no dia 22 de agôsto de 
1904, pelo (76) então coronel do Exército 

( 75) Em 19 de setembro de 1934. foi vi:;itada 
pelo então Interventor F ederal J osé M oreira Bran· 
dfw f.as tello Branco S obrinho, que aí passou al· 
gumas horas, percorrendo tôdas as r epartições pÚ· 
blicas federais e de caráter local. Dizia·se na oca· 
sião que foi o único administrador do Território 
que visitou a loca lidade . 

( 76 ) O D ecl'eto prefeitura que criou a vila 
tinha o n. o 3 e conservou o nome de "Volta da 
Emprêsa". O de n.º 7 de 7 de setembro do mesrr.o 
ano, deu· lhe a denominação de "Rio Branco" , ele· 
vando·a à capital provisória do Departamento. cate· 
goria que perdeu pela resolução n. 0 9 de 13 de 
junho de 1909. (Divisão Administrativa do Brasil 
em 1911, pág. 271). 

Rafael Augusto da Cunha Matos, depois vila 
Rio-Branco, assim mantida até a administração 
do Prefeito coronel Gabino Bezouro que, em 
1909, transferiu a direção do Departamento 
para a margem esquerda do rio Acre, dividin
do a cidade em três bairros: Penápolis (77) 
( marg,em esquerda), Emprêsa e Quinze (mar
gem direita), no antigo povoado conhecido por 
" Volta da Emprêsa". 

" Emprêsa" é onde se acha o comércio, 
" Penápolis" as repartições pública.s e " Quin
ze", a zona agrícola e proletária. 

"Emprêsa", explica N autel Maia, seu fun
dador que, assim denominara o lugar, por já 
haver sido o nome do vapor em que viajara 
para o Acre, aplicado a outro seringai, utilizan
do-se,. então dêsse nome por ser o da Compa
nhia de navegação a que pertencia a dita em
barcação. 

" Penápolis" era uma homenagem do novo 
Prefeito ao Presidente da República Afonso 
Pena; e "Quinze" por ter sido aí o local em 
que esteve estacionado o 15.0 batalhão de in
fantaria do Exército Nacional, na administra
ção militar do General Antônio Olímpia da 
Silveira. 

O barracão do seringai Emprêsa serviu de 
hospital de sangue, durante o período revolu
cionário (78)' . (Emílio FALCÀO, "Album"; 
cit. (Ilustração). 

O prefeito interino José Plácido de Castro 
achava o local impróprio para edificar-se uma 
cidade e propunha a transferência para um lu
gar c1ue denominara Brazília, num chapadão 
extenso, situado à margem esquerda do Acre, a 
10 k., aproximadamente, acima da vila do Rio
Branco e pouco abaixo da confluência do Rio
zinho que, no seu entender, reunia tôdas as con
dições para a edificação de uma cidade. (Re
latório de 27 de março de 1907, pág. 10). 

E esclarecia mais : O coronel Cunha Matos 
tinha o plano de transferí-la para Xapury, a 
meu ver, sem vantagens, dada a extrema difi
culdade de navegação durante o período da 
Yasante ( pág. 8) ; tendo o Prefeito dr. José 

(77) Criada pela Resolução do Prefeito n.º 9, 
de 13 de j unho de 1909. ( Divisão Adminis trat iva 
do Brasil em 1911; pág. 271). 

( 78) Em "Volta da Emprêsa" deu·se a 18 de 
setembro de 1902, o primeiro encontro das fôrças 
!'evolucionárias de Plácido de Castro com as boli· 
v ia nas sob o comando do Cel. R ozendo R oj as. No 
bai rro do "Quinze" , muitos anos depois dessa luta, 
ainda se encontravam vestígios de trincheiras dos 
bolivianos. 

• 

• 
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Mar.ques Acauã Ribeiro tratado logo no início 
do seu govêrno de assentá-la definitivamente, 
nomeando para isso uma comissão composta de 
um engenheiro e dois médicos, os quais., " depois 
de acurado exa1ne, , escolheraim a malsfa1ada 
Volta da Emprêsa para o estabelecimento de
finitivo da sede .da Prefeifura do Alto-Acre. 
(Relat. cit., pág. 9). 

Por fôrça da Lei n.0 1.181, de 25 de feve-
. reiro de 1904, o Presidente da República foi 
autorizado a administrar provisoriamente o ter
ritório reconhecido brasileiro, em virtude do 
Tratado de 17 de novembro de 1903, entre o 
Brasil e a Bolívia, pelo que o Presidente Fran
cisco de Paula Rodrigues Alves, expediu o De
creto n.º 5.188, de 7 de abril de 1904, organi
.zando o Território do Acre e dividindo-o em 
três Departamentos administrativos com as d.e
nominações de Alto-Acre, Alto-Purus e Alto
J uruá, compreendendo o primeiro a região re
gada pelos rios Abunan, Rapirran, Iquiry, Al
to-Acre ou Aquiry e Alto Antin1ary, dentro 
dos limites convencionados com a Bolívia., ad
ministrado cada um por um prefeito nomeado 
pelo Presidente da República, tendo uma jus
tiça civil e criminal com um juiz de distrito, em 
cada Prefeitura, e um juiz de segunda e última 
instância com sede em Manáus, capital do Es
tado do Amazonas. 

Em agôsto de 1904, foi instalado o distrito 
judiciário em vila Rio-Branco, pelo juiz doutor 
Toledo, tendo sido dividido o distrito em seis 
circunscrições que, em 1907, já eram 12: Bom
Destino, Bagaço, Antimary, Abunã, Emprêsa, 
Riozinho, Capatará, Iracema, Siberia, Xapury, 
Etruria e Alto-Acre. (Relat. de 1907, cit., 
pág. 200). 

Era cidade em 23 de outubro de 1912, com 
o nome de Rio-Branco. Antes disso foi ca
pital do Departamento " Penápolis" (margem 
esquerd.a), por ato prefeitura! de 13 de junho 
de 1909, povoado êste que ficava em frente a 
"Emprêsa" e hoje é um dos bairros da cidade, 
onde se encontram instaladas as autoridades 
federais, territoriais e municipais. 

Em 1908, Rio Branco passou à sede de co
marca, ,1 vista da Lei n.º 1.820, de 19 de de
zembro de 1907, com um juiz de direito, um 
juiz substituto, e três preparadores . nos têrmos 
de .que se compunha, fora o da sede da co
marca. 

O Decreto n.º 12.405, de 28 de fevereiro de 
1917, mudou a sede do Tribunal de Apelação 
e da ] ustiça Federal do Território, de Sena-

• 

Madureira para a cidade de Rio-Branco, fican
do ambos aí funcionando até a extinçãO! da se
gunda, em 1937, e do primeiro, em 1940 (De
creto-lei n.º 2.291, de 8 de junho (art. 162). 

Foi também sede do Tribunal Regional de 
Justiça Eleitoral, que vigorou de 1932 a 1937. 

Foram prefeitos do Departamento do Alto
Acre: o coronel Rafael Augusto da Cunha 
Matos, qu.e chegou à Emprêsa a 18 de agôsto 
de 1904, aí instalando a sede da Prefeitura, 
elevando-a à categoria de vila no dia 22 de 
agôsto citado; Dr. Acauan Ribeiro ( 1905-06.) ; 
Capitão Domingos ] esuino de Albuquerque ] ú
nior (1907); Coronel Gabino Be.zouro (1908-
09) ; Dr. Leonidas Benício de 11elo (1910) ; 
Dr. Deocleciano Coelho de Sousa (1911-15); 
Dr. Augusto Carlos de Vasconcelos Monteiro 
(1915-1918) e o Dr. José Tomaz d.a Cunha 
Vasconcelos (1919-1920). ("Resumo Histó
rico do Território do Acre'' - Prelatura de 
S. Pelegrino dos Servos de Maria nos Altos 
Acre e Purus (1928), pág. 16). No mestnt> 
período estiveram em exercício os sub-pref ei
tos : Capitão. Odilon Pratagi Brasiliense 
( 1905) ; Tenehte F. dos C. Pinto Monteiro e 
João de Oliveira Rola (190Q,); José Plácido 
de Castro (1906-07); Antônio Antunes de 
Alencar (1907-08); F. Simplício Ferreira da 
Costa ( nov. -dez. de 1909) ; Dr·. Deocleciano 
Coelho de Sousa (dez. de 1909 a junho de 
1910); Capitão Fabio Fabrizzi (nov .-dez. de 
1910); Dr. Epaminondas Jácome (dezembro 
de 1910 a janeiro de 1911); Joaquim Vítor da 
Silva (janeiro de i915, agôsto e outubro de 
1919) ; Antônio Vieira de Sousa (janeiro e 
abril de 1915, e. m-aio de 1916 a maio de 1917). 
( Op. e pág., cits.). 

Na administração Deocleciano Coelho. a vila 
Emprêsa passou a ser denominada Rio-Branco 
(23 de outubro de 1912), em homenagem ao 
Barão do Rio Branco. ( Op. cit., págs. 16 e 17). 

Destacou-se entre êsses dirigentes o Dr. Au
gusto 1fonteiro ( 1915-18), que, além de fun
dar o hospital que, hoje, tem o seu nome, dis
seminou a instrução pública co·m a fundação 
de várias escolas. 

Com a unificação do govêrno do Território, 
e.x-·vi do Decreto n.º 14.383, de 1 de outubro 
de 1920, foi extinta a Prefeitura, e aí instalada 
a sede do Govêrno Geral, a 1 de janeiro de 
1921. 

Continúa como capital do Território, sede do 
seu Govêrno e de município do Rio Branco e 
cabeça de comarca do mesm.o nome. :f: atraves-
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sada pelo rio Acre. Tem estação rádio-telegrá
fica (79), agência de Correio, do Banco do 
Brasil, do Banco da Borracha, Banco do Acre, 
1fcsa de Rendas Fêderais, Capitania dos Por
tos, Mercado público municipal, Santa Casa de 
~i[ isericórdia, Estação climatológica, Aprendi
zado agrícola, grupos escolares, escolas isola
das, destacando-se entre os seus prédios os do 
Palácio do Govêrno, Quartel da tõrça polic1aI, 
Penitenciária, Ginásio Acreano, e algumas re
sidências particulares. 

Ao se instalar no local a sede da Prefeitura 
em 1904, podia ter uns 200 habitantes, mas, foi 
pouco a pouco tomando incremento, de sorte 
<1ue antes de passar a sede do Govêrno Geral, 
em 1916, devia ter cerca de 3. 000 almas ( 80), 
número êste que foi se elevando, a ponto de 
se calcular ultimamente em 6.000 habitantes, 
:porém, o recenseamento de 1940, não apurou 
4.000. 

retomando a 22 de agôsto de 1904, o nome 
atual; tendo sido elevada a cidade em 1905. 

O município de Xapuri foi criado em 28 de 
setembro de 1904 e extinto a 7 de fevereiro 
de 1906; tendo sido a Intendência instalada a 
3 de novembro de 1904 (81), pelo seu primeiro 
Intendente, o coronel dr. Gentil Tristão Nor
berto. (" Album do Acre" (1906-7), cit. (Ilus
trações). 

Em dezembro de 1902 (p. 50), Xapuri já ti
nha mais de 70 habitantes, na maiQt_ parte bar
racas cobertas de palha e zinco. (]. ROCHA, 
cit. , pág. 51) ; orçando por uns 200 habitantes 
ao instalar-se a Prefeitura, em 1904. 

Em 1902, o povoado era muito diferente do 
de hoje. Tinha-se que procurar casas parti
culares para agasalhar-se. H oje, tem dois ho
teis regulares, casa de pasto, dois botequins
restaurantes, bilhares, farmácia, três médicos 
residentes na cidade, com 150 fogos, e 800 ha-

VI - XAPURI. - O terreno em que se bitantes, duas padarias, dois açougues, regu-
f undou a cidade foi explorado por José Rai- !ando a carne verde 3$ a 5$, verduras, frutas, 
mundo da Silva, em 1883, destemido sertanista ovos, criação miúda, leite abundante. É a cha-
que, além de desbravar grande área do rio ve do comércio do Alto-Acre e o Xapuri. Não 
Acre, foi o verdadeiro descobridor de> rio Xa- falando nos proprietários de seringais que aqui 
puri, no qual incursionou, iniciando ali mais tem seus armazéns, pode-se afirmar que o mo-
de vinte seringais, que em seguida transferiu vimento particular do comércio é superior a 
a outros não menos bravos. (Neutel MAIA, 2.500.000$, feito por cerca de 55 casas comer-
" Notas" citadas). O historiador Artur REIS eia is. Suas construções muito se modificaram 
e engenheiro J. A. MAsô, dizem ter sido fun- de 1907 para cá. Tem duas escolas públicas 
dada por João Damasceno Girão, em 1894. e uma particular bem frequêntadas, tipografia 
(Anais e vol. cits;, pág. 2.08~, Mapa do Ter- etc. (" Acreano", de 23 de fevereiro de 1908 
ritório do Acre, cit.). (n.º 10), p. 1). 

Na época da ocupação boliviana, Xapuri Neste povoado, a 6 dt agôsto de 1902, data 
tinha franquias municipais, tendo sido seu ln- da festa nacional da Bolívia, às 5 horas da 
tendente D. Juan Diaz Bullientes. (Craveiro manhã, Plácido de Castro, ante a vila ador-
CosTA, "A Conquista do Deserto Ocidental" mecida, prendeu o Intendente Bullientes, e sem 
(1940), págs. 174-5). ~ um só tiro, apoderou-se da localidadi:_, confra-

Os Bolivianos elevaram à categoria de vila t ernizando a população com os revoltosos, ini-
ciando-se assim a revolução acreana. (Craveiro o povoado de Japuri, em 1902, com o nome 

de Antônio Antunes de Alencar, que alí en- COSTA, cit ·, pág· 176) · 
vidara esforços para conciliar os Brasileiros Em 1907, dizia J. Plácido de CASTRO, era 
com os Bolivianos, conseguindo-o em parte, "o lugar mais habitado e mais florescente do 
sendo, então, eleito intendente conjuntamente Departamento do Alto-Acre, com ótima água, 
com o Dr. Magalhães. (" Ap<>ntamentos sôbre alguma tiorticultura, muitas casas comerciais, 
a Revolução", por J. Plácido de CASTRO; "O farmácia, médicos, advogados, agrimensores, 
Estado Independente do Acre", por Genesco etc." ("Navegação do Rio Acre" (1907) pá· 
de CASTRO (1930), p. 43). gina 24) ; e em 1916, ainda era mais impor-

Contudo, adianta Emílio F ALCÃo: foi vila tante que Empreza, contando cêrca de 3. 000 
boliviana com 0 nome de "Mariscai Sucre", habitantes. (J. A. MASÔ, "Conferência", cit., 

pág. 10). 

(79) A inauguração foi em 1911, ei;itre julho 
e setembro . 

(80) J. A. M ASO "Confer ência" cit. (1916), 
pâgs. 6 e 10. 

l 

(81) Vila creada· com a denominação atual por 
decreto do Prefeito municipal n. 0 3, de 22 de agôs· 
to de 1904. Elevada a cidade em 1905. (Divisão 
Administrativa do Brasil em 1911, pág. 271). 

• 
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É a cidade mais antiga do Território (Ka
poleão RmEIRO, cit., p. 284); possuindo em 
1930, 18 ruas, 1 praç.a e 1 bosque, sendo a mais 
comercial do Território; rendendo o município 
cerca de 300.000$, com o movimento judiciário 
mais importante de todo o Acre. (Napoleão 
RIBEIRO, Op. cit., pág. 284) . 

Voltou a ser sede de município, em 1913, 
·com a criação da vida municipal no Território, 
pelo Decreto n. 0 9. 831, de 23 de outubro de 
1912, conservando o nome de Xapuri, tendo si
do criada nesta ocasião, pelo referido decreto, 
a comarca do mesmo nome. 

Em abril de 1909, o padre Benedito de 
Arauj o Lima iniciou a construção de uma 
igreja. Nesta época, já possuia um cinema. 
(" Acreano", de 3-5-1909). 

Pelo recenseamento de 1920, o município ti
nha 15. 397 habitantes, o menos populoso dos 
cinco municípios acreanos, no momento; de
vendo ter, em 1940, 15 .808 habitantes, se não 
fôra o seu desmembramento em 1938, com a 
criação do município de Brasil éa, no qual foi 
apurado um total de 7 .102 habitantes, ficando 
para Xapuri, 8. 706. Com a imigração enoa
minhada pelo Govêrno Federal para o Terri
tório do Acre, a sua população muito tem au
mentado. 

A cidade fica em frente à foz do rio dêste 
nome. (J. Plácido de, CASTRO - "Navega-
ÇNo" •t p 24) a , Cl • , • • 

O aviso brasileiro TEFFÉ esteve no pôrto em 
comissão especial do Ministério da Marinha, 
voltando a Manáus a 23 de abril de 1908. 
(" Acreano'' - n.º 15, de 26-4-1908, p. 2); 
tendo sido a cidade visitada pelo Prefeito Co
ronel Bezouro, em 19 de fevereiro de 1908 e 6 
de fevereiro de 1909. (" Acreano", n.º 10, de 
23 de fevereiro de 1908, p. 1, e n.º 40, de 13 
de fevereiro de 1909). 

VII - BRASILÉA. - Sua cnaçao foi 
ideada pelos comerciante Rodolfo Cruz, es
tabelecido no local em um barracão erguido por 
José Cordeiro Barbosa, para depósito de mer
cadorias, Dr. Luiz Barreto Correia de Mene
zes, então advogado, e o referido coronel José 
Cordeiro Barbosa, então comerciante em C obija 
e proprietário do seringai Belmonte, no Brasil. 
Para realizar o projeto, convocaram habitan
tes dos seringais vizinhos - Nazaré e Carmen, 
e sob a direção do popular Raimundo Furtado, 
desbrav.aram a mata, tendo o coronel Cordeiro 
fornecido um boi para sustento dos trabalha
dores. Abatida a mata, uma comissão compos-

ta dos cidadãos Rodolfo Cruz, José Cordeiro 
Barbosa, Dr. Luiz Barreto Correia de Mene
zes, Wenceslau Salinas e Fulgêncio Paiva, l.º 
suplente no exercício de Juiz Preparador do 
3.0 têrmo da comarca do Alto-Acre, com sede 
em Belmonte, fundaram a vila, a que deram 
o nome de Brasil éa, a: 3 de julho de 1910; fato 
êste comunicado ao então Prefeito do Depar
tamento, Engenheiro Leônidas Benício de 
Melo, que aprovou o ato e louvou-o em ofício 
de 8 de setembro de 1910. (Nros, "O Acre'', 
págs . 223-4) . 

Foi construida à margem esquerda do rio 
Acre. em frente à povoação boliviana C obifa; 
passando à sede de 2.0 têrmo da comarca de 
Xapuri, a vista do Decreto n.º 9. 831, de 23 de 
outubro de 1912 (art. 120, I, al. 2.ª). Dois 
mil habitantes em 1935. (Je. Aguirre AcHÁ 
(" Bolpebra" ( 1935), p. 4) . 

Iluminada a lu,z elétrica por cotisação de co
merciantes, tem escolas, e um comércio muito 
ativo, estação radiotelegráfica, agência do Cor
reio, pôsto médico, delegacia de políc-a, desta
camento policial, etc. (82). 

VIII - COBIJ A. - Cidade boliviana, na 
terra firme do igarapé " Bahia" (83), à mar
gem direita do rio Acre. Tem ruas largas, 
com aspecto atraente. O edifício da Aduana 
foi construido justamente no lugar onde se deu 
o combate de 8, 9 e 10 de outubro de 1902. 
Tem mais de 4. 000 habitantes, sendo mais da 
metade brasileiros, 20% de bolivianos e o resto 
de sírios, japoneses, chineses e de outras ,na
ções. Sede da guarnição do Norte. Estação 
rádiotelegráfica de grande potência, Correio 
Acluana, luz elétrica, água encanada, jorna·is, 

(82) Pelo Decreto-lei n.o 968 de 21 de dezem
bro de 1938 retificado pelo de n. 0 1. 287, de 23 
de maio de Í939, passou a ser cidade, ~éde de co· 
marca e município com o nome de Brasiléa. 

~stes decretos elevaram a sete as comarcas e 
mun icípios do Território do Acre, desmembrando 
o de Drasiléa do de Xapuri, tendo sido a comarca 
de Brasiléa suprimida, fixou o Decreto-lei número 
1.287, de 23 de maio de 1939, a grafia de BRASI
I.EA para o dito município distrito e circuns
crição. 

(83) Há quem a denomine de "Bahia", tendo 
sido fundada em 1.º de fevereiro de 1906 co1'l1 
um núcleo de mais de 400 almas (pág. 232') 
Em 1918, tinha 1.738 habitantes, sendo 855 boli· 
vianos e 492 brasileiros (pág. 233). O brasileiro 
José Cordeiro Barbosa era, em 1918, vice·presi
dente da Junta Municipal. (NIO'S, "O ACRE", 
cit,, v. 23:n. 

José Aguirre ACHA, em 1935 ~he dava 3 .000 
habitantes. ("Polpebra" (1935), pag. 4). 

O igarapé Bahia foi visitado em fevereiro de 
1908, pelo então Prefeito do Depar~amento Brasi. 
leiro do Alto-Acre, coronel Gab1no Bezouro, 
(Acreano, n .o 10, de 23 de fevereiro de 1908, p. 3). 
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cinemas, casas de comércio, encontrando-se a 
cidade em melhores condições do que as bra
sileiras dessa região. (Napoleão RIBEIRO, cit., 
págs. 287-8). 

IX - EPITACIO PESSOA. - Situada a 
margem direita do rio Acre, na foz e a m. di
reita do igarapé " Bahia", fronteira à cidade 
de Brasiléa e à boliviana de Cobija. Vila, 
sede da estação radio-telegráfica de Brasiléa, 
subdelegacia de polícia, escolas isoladas, etc. 
(Relatório do Governador Hugo Carneiro 
(1930), pág. 7). 

X - PARAGUAÇú - Vila situada à ma1-
gem es.querda do rio Acre, a montante d~ 
Brasiléa, defronte à confluência do arroio 
Y a.verija e às vilas de Bolpebra, na Bolívia, e 
de Inapari, no Peru. Delegacia de polícia, des
tacamento policial, escola, agência do correio e 
distrito judiciário. ( Relat. cit. e N; Ribeiro, 
cit.' pág. 289) . 

XI - BOLPEBRA. - Palavra formada 
das primeiras sílabas dos nomes Bolívia, Perú 
e Brasil. Justamente na foz do rio Y averiia 
com o Acre, se encontram as fronteiras dêsses 
três países. Povoação boliviana, onde há um 
destacamento do seu exército. (N. RIBEIRO, 
cit., págs. 289-290). 

XII -Y A~ AP ARI em castelhano, ou I na
pari, em português. Em 1930, era um barracão 
de palhas. ( N. RIBEIRO, cit ~, pág. 290) ; em 
1935, caser-W, capital da província peruana de 
Tahuamanu, sendo o povoado mais importante 
da região, com 200 habitantes. (J e. Aguirre 
AcHÁ - "Bolpebra" (1935) - La Paz), 
pág. 4). 

RIO YACO- NOME: Manuel Urbano da 
Encarnação foi o primeiro viajante que subin
do o Purus, em 1861, se referiu a êste rio, re
gistrando-lhe o nome assim: Hyu,acú (Relat. 
do Engenheiro J. M. da Silva COUTINHO, de 
8-abril-1862; Anexo O, pág. 54, ao Relat. do 
Ministério da Agricultura de 1865) ; grafia 
esta conservada pelo dito Silva COUTINHO, no 
citado Relatório, a pág. 74; \V. CHANDJ,Ess, 
"Natas sôbre o Purus, págs. 6, 7, 14 e 15) ; 
Antônio RAtMOJl.llJ)I (" El Perú", Tomo III 
(1879), pág. 314); Barão de MARAJÓ ("As 
Regiões Amazônicas" (Belém - 1890, Lis
boa - 1895), págs. 98, 99 e 107) ; Relat. do 
Prete. Adolfo de Barros Cavalcante e Albu
querque LACERDA, de 8 de maio de 1865 (vol. 
III, págs. 256, 259) ; Dr. Paulo EHRENREICH 

(" Divisão e distribuição das tribus do Brasil, 
segundo o estado atual dos nossos conhecimen
tos" (Rev. da Socied. de Geogr. do Rio -
Tomo VIII (1892) - 1.º Boletitn,. pág. 45); 
Antônio Clemente Ribeiro BITTENCOURT (" O 
município de Labre", 1918, pág. 24); Caetano 
MONTEIRO (" Carta ao Prefeito Samuel Bar
reira", num jornal de Sena Madureira); Rela
tório do Ministério do Exterior (1897) 
Anexo ! , págs. 99-100), modificado para Iaco 
ou Y aco com a criação do distrito policial de 
Santa Maria do Iaco, por atos de 24-abril-1882, 
de 26-março-1889 e de 23 de agôsto de 1892 
(Ruy BARBOSA, cit., vol. II, págs. 195, 198 e 
201) ; Heliodoro J ARAMILLO (" Breve Notícia 
sôbre os Vales dos Rios Purus e Madeira", 
1902), p. 21; Goegrafia do Brasil (1822-1922), 
da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, 
vol. II (Hacia do Amazonas), pág. 34); Re
latório do Prefeito Cândido Mariano (1908), 
pág. 35) ; J o. Barbosa MARINHO (Notas que 
me forneceu em 1932); Organizações Admi
nistrativas e Judiciárias do Território do Acre 
(Decretos, ns. 5.188, de 7 de abril de 1904, 
art. 2.0

, § 20; 6.901, de 26 de março de 1908, 
art. 2.0

, § 2.0
; 9. 831, de 23 de outubro de 

1912, art. 2.º, § 1.0
) • As organizações de 1904 

e de 1908 também registr.am a forma 
Hyuaco. 

Não sabemos ao certo a sua significação. 

Na língua tupí - Yacú é o nome de uma 
ave, de que os colonizadores fiz.eram jacu (P. 
Constantino TASTEVIN "Nomes de Plantas e 
Animais em língua Tupy" (1923), p. 69), e 
Hi ou I é água, vogal que se tem alterado con
forme os dialetos em it, i, ú, e (" Gramática da 
Língua Tupy" ( 1923), págs. 70 e 86), o que 
daria - Rio d.os jacús. 

Hu.accu, .em A.ymara, significa - "mulher 
que não faz caso do frio, do · trabalho, etc. 
(M. F. Paz SoLDAN - "Dicionário Geogr. 
Estat. del Perú" (1877), p. 56). 

Em dialéto Ketchua-Kallu, yácu se traduz 
por água ou rio; em Majoruna-uáca; em Pano 
- áca (pág. 206) ; em Tupy - y, i, ü, ig, hi, 
hu, etc. (Jo. Severiano da FONSECA - "Via
gem ao Redor do Brasil", 2.0 vol., pág. 205). 

NAS CIMENTO - Pelo mapa do engenhei
ro João Alberto MAsô (1917), o rio Yaco nas
ce mais ou menos a 11 º08' de Lat. Sul e 71°50' 
de Long. W. de Greenwich, no divortium 
aquariu1n dos rios Purus, Manu (Madre de 
Dios), e U cayali, tendo ao N. os manadeiros 
dos rios Chambuyaco ou Manoel Urbano e dos , 

• 
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Patos, afluentes daquele e ao S. as nascentes 
do rio Marota, contribuinte do J.1anu e a O. as 
cabeceiras do A1t'.sltagua que desemboca no 
Ucayali. 

Sua extensão é calculada em SOO k. ( H. de 
Sousa SYLVESTRE "Bacias Hydrográphicas dos 
Rios Amazonas e Prata" (1923), pág. 36). 

O Presidente Adolfo de Barros cita entre os 
t rês grandes afluentes da margem direita do 
alto Purus, o H yuacu, acrescentando que êste 
é mais estreito do que aquêle, porém, mais fun
do, aumentando-lhe consideràvelmente a lar
gura. (Rela.tório de 8 de maio de 1865, pági· 
na 256). 

Para Heliodoro J ARAMILLO, o Y aco é o prin
cipal afluente do Purus. ("Breve Notícia", 
cit ., pág. 21 ). 

Pelo mapa de J .A. MAsô (1917), o Yaco 
tem até o seringa! Guanabara 360 milhas ou 
cerca de 667 quilômetros, podendo-se calcular 
daí em diante, pelo desenvolvimento que lhe dá, 
em m,3.is uns 120 .quilómetros, somando ao todo 
787 quilómetros ou 425 milhas, o que está muito 
acima do cálculo do professor Sousa S:i:LVESTRE 
e abaixo da extensão do Acre que, pelo refe
r ido mapa deve ser de 942 quilómetros. No en
tretanto. a Comissão de Limites com o Peru, 
chefiada pelo Almirante Ferreira da SlLVA en
controu até próximo à fronteira 440 km. de ex
tPnsão (Relatório do Ministro do Exterior, de 
1927. vol. II, pág. 90) ; 1achando-se o marco 
n.0 7 na interseção do meridiano com a margem 
direita do Móa. afluente da margem esquerda 
do Yaco. a 10°40'01", 47 de Lat. S. 70º37'15", 
18 de Long . W. Greenwich, na altitude de 
339.00 m. ( Relat. do M. do Exterior de 
1922-23, Anexo A, p. 197). O Cel. Lima Fi
gueiredo diz que até a boca do igarapé Glória, 
na fronteira com o Peru, êle mede 521 quilô
metros. ("O 'Acre e Suas P ossibilidades", pá
gina 183). 

EXPLORADORES - Pelo que se infere 
das notícias referentes a exploração do rio 
Purús, Serafim Salgado deveria ter ultrapas
sado .õl barra do Y aco, na sua viagem de 1852, 
mesmo acreditando-se .que êle só o t ivesse su
bido umas 1.300 milhas, como informa CHAN
nr,Ess, pois, segundo a carta geográfica de 
1ifAsô, o P urus desenvolve até aí 1.118 mi
lhas. ou sejam 1. 303 de Manáus. 

Estava, porém, reservado a Manuel Urbano 
da Encarnação descobri-lo, penetrando 5 ou 6 
dias no seu interior, na sua jornada de 1861, 
em demanda das cabeceiras do Punts (W. 

CHANDLEss. - "Notas" cits., pág. 14; Silva 
COUTINHO, Rel. de 1862 cit. , p. 54), onde se 
entendeu com os Ganamarys. ( CHANDLESS, 
cit., p. 7) . 

0 geógrafo inglês vV. CHANDLESS não o 
devassou. por já se achar informado por Ma
nule U!"bano de que os três grandes rios 
Aquiry, Hyuacu e Aracá, eram inferiores ao 
Purus em tamanho. ( Op. cit. e pág.) . 

Asrael D. P1PER, norte-americano que esteve 
no alto-Purus na primeira metade da década 
de 1870 a 1880, não se refere a êle. 

Diz Euclydes da CUNHA que Caetano Mon
teiro e Boaventura dos Santos avançaram, em 
1870, na lancha " Canamary" até os mais re
cônditos pontos, mas, o que é fato, é que, só 
por volta de 1880, Caetano Monteiro procurou 
explorar os seringais existentes nas proximi
dades do rio Y aco. 

A firma João Barbosa MARINHO que Ara
pixy, seringai cerca de 50 milhas a juzante da 
boca do Yaco, foi explorado por Leonel An
tônio do Sacramento, en1 1879, bem como Gui
marães e Pacatuba, por J oa.quim Fl"ancisco. 
( Carta. de 26-3-1932, cit.). 

S . João, Valha-me Deus,. hoje Redenção, e 
Amparo, todos abaixo do Y aco, foram explo
rdaos em 1880, ano em que José da Rocha Fil
gueira explon:i.va Boca do Yaco, dando-lhe o 
nome de " Santa Apolónia", extremando com 
os lugares " Santa-Maria" e " S . Francisco". 
(Carta cit .. ), cerca de 10 milhas a montante. 
no rio Purús, e " Amparo", outras milhas, a 
juzante, conforme o mapa de J.A . MAsÔ. 

Caetano Monteiro só . em 1881 explorava 
"Silêncio", 25 milhas além da boca do Yaco, 
pelo Purus afora. (Carta e Mapa, cits.). 

Acrescenta MARINHO: José da Rocha Fil
gueira explorou em 1880 até o lugar " Monte 
Oliveira'', hoje "Pôrto do Marçal", do serin
ga! " Santa-Fé", ambos às margens do rio 
Yaco, loc-al êsse que demora uma volta acima 
da cidade de Sena-~1'adureira; Casimiro Pe
r eira Caldas e Honório Carlos de Oliveira ex
ploraram, em 1881, o lugar "Natal", hoje 
" Santa-Ros:i.", até o lugar "Tremedor" -
"Boca do l\facaunhã", (84); João Cordovil, 

(84) Diz Custódio Miguel dos Anjos (Cart a 
dirigida ao dr . Francisco de Assis de P aula Vas· 
<:oncel!os, dt.) que Caetano Monteiro comprou a 
Casimiro Caldas e Honório Carlos de Oliveira a 
exploração da bôca do igarapé Paissandil, e do 
outro lado até confrontar o Curro de Sena Madu
reira, a exploraçã.o feita até acima da hôca do 
Macahuã, que naquele tempo era chamado serin
gai São Caetano de Natal, sendo o barracão no 
lugar Santa·Rosa. (pág. 11) . 
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proprietário de S. João, no rio Purús, expio· 
rou o lugar "Paumary"; Jácome e Passos, no 
mesmo ano, exploraram "Maracanaú" S. José, 
no dito ano por Benjamim e Escócio; "Mece
jana" no dito ano, por Francisco Paula; em 
1882, foram explorados "Esperança" e 
"Santa Clara", por José Freire e Cia. e Ma
nuel Facundes Soares; "Livramento'', por 
Melo e Irmão, " Felicidade" hoje " Prainha", 
por Francisco Barbosa de Melo; " Graças a 
Deus", hoje " Campo Osório" , inclusive " São 
Sebastião", por Alexandre de Melo; " Santa
Luzia", inclusive " Baturité" e " Sacado", por 
:Manuel da Silva Barreto; "Lago"~ hoje "Po
rangaba", "Curityba", "Fortaleza", "Bôa-Es
perança", "Nova Olinda", "Santo Elias" e 
" Sto. Antônio", por Francisco Pedrosa; em 
1885, '' Canamary" e " Volta Grande", hoje 
" Tabatinga" por José Freire e Cia. ; em 1886, 
] osé da Rocha Filgueiras, dono da " Boca do 
Y aco", fazendo por curiosidade uma viagem 
até as cabeceiras do Y aco, acompanhou o seu 
sócio Manuel Serafim, também da firma José 
Freire e Cia., e explorou o lugar "Amapá", 
acrescentando Filgueira que na mesma época 
explorou as terras em que estão hoje o seringal 
"Guanabara' i . 

João Cancio Fernandes, grande industrial no 
rio e que exerceu mais tarde .a função de go
vernador no Território do Acre, afirmou-nos 
t er feito uma viagem de exploração ao alto 
Iaco, até o igarapé chamado Abismo, em 1898, 
antecedendo à Avelino de Medeiros Chaves, o 
verdadeiro desbray,ador do seringai "Guana
bara" em 1898, que começou a exploração com 
30 homens, sendo um trabalho difícil, por se 
acharem as terras habitadas por tribus selva
gens dos Catianas, canamarys, inamarés, ca
pixis, manetenerys, etc., predominando os Ca
tianas. ("Exploração da hevea no Território 
Federal do Acre" - Rio de Janeiro - 1~13 
(Anexo, pág. II)). 

Aprendendo à língua dêles e careando-lhes 
a amizade por presentes, enfeites e outros ar
dis, conseguiu torná-los ativos auxiliares nos 
seus empreendimentos. Denominando o lugar 
primeiramente " Pôrto Brasil" (pág. III), 
fundou mais tarde, nove voltas adiante o 
"Pôrto Guanabara'' (pág. V). 

A Comissão A.fista Brasileiro-Boliviana., com
posta pelo então coronel Tahumaturgo de Aze
vedo, chefe, Cap.-Ten. Augusto Cunha Gomes, 
sub-chefe, e engenheiro civil Lopo Gonçalves 
Bastos Neto, ajudante, da parte do Brasil, e en
genheiros Carlos Satchell, l.º comissário, Ar
turo Haroldo Kelday, 2.º comissár io, d.a parte 

da Bolívia, inaugurou no dia 6 de novembro 
de 1896, o marco do rio H yuacú., na fronteira 
dos dois países . (Relatório do Ministério do 
Exterior ( 1897), Anexo I , págs. 99-100). 

O marco da margem direita está na Lat. S. 
de 9º08'13"; Long. W. Greenwich 6'8º38'53"; 
e o da margem esquerda está a 9º08' 11" de Lat. 
S. e 68°38'58" de Long W. Greenwich (Anexo 
cit.' pág. 100). 

O engenheiro Lopo NETTO citado, no dito 
Relatório, diz que levou o levantamento além 
da linha divisória, alcançando a tilt. de 
9º10-08" S. e 69º30'00" de Lohg. W. Gre
enwich, no Purús. (Anexo cit., p. 110), em 
completo desacôrdo com o verificado pela Co
missão Ferreiria da Silva, em 1922. 

O rio Y aco tem dois importantes ramos que 
se denominam C aye té ( 85) e M acahuã ( 86) . 
Ambos nascem dentro do território brasileiro, 
cerca de 10º10' de Lat. S. e 70º48' de Long. 
W. Greenwich para o primeiro e 70°53' para 
segundo, tendo a O. a bacia do rio Chandless 
e ao S. e a E. a de Yaco, na confrontação dos 
seringais " Triunfo" e " Catiana", dêsse último 
rio. ( k! apa do Eng. J. A. MAsô, cit.). 

O Cayeté, também chatmdo Ca;1até ou 
Caethé, desemboca abaixo da cidade de Sena 
Madureira, em território do Estado do Ama
zonas, poucas milhas dessa cidade, teve a sua 
ex~loração iniciada em 1880, por José da Rocha 
Filgueira, o mesmo da boca do Yaco, em ambas 

' 1 "S ' " ºdo as margens, ate o ugar amauma , vm 
depois em 1881, Hermínio Rodrigues Pessoa, 
com f ~egueses de Alexandre de Oliveira Lima, 
proprietário da " Boca do Acre", que explorou 

P d " " S ta A '1º " e os lugares " S . e ro e an me ia 
" Caçabora", sendo êsses últimos para Alexan
dre de Oliveira Lima; José Tracajá, que explo
rou " S. Miguel", o qual abrangia " S. Se
bastião", " S. Vicente", " Iracema" e "Gua-

(85) Caeté significa mata virgem. "Sul Amé
rica" N.º 86 - (abril - maio - junho) 1941 
- pág . 6). 

Cahetés - Caá·eté significa - - Vespa·má. Caliité 
- Caá-eté -- mata virgem : Cayté-caá-eté - . mata 
virgem - (Mello MORAES - "Corograph1a do 
Brasil", vol. II, pág . 242) . 

Em tupy - Caa-ete a floresta por excelência, 
equivalente a ex pressão portuguesa Mato-Grosso -
(C. TASTEVIN " La Region du Moyen-Amazo~e 
ou Solimões - (Bresil) - in "La Geograph1e 
(Paris): - Tomo XLVIII - (Nov. Dec.), 1927 
Nota 2, pág. 260). . 

(86) lvfacaluiã, Macaiián ou Aca1tán .- ave de 
rapina, inimiga da_s cobras, co1!1 as quais sustenta 
os filhos. (Francisco Bernardmo de SOUZA 
"Curiosidades'' in "Pará e Amazonas" (1874). 
pág. 104). 

• 
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ra11y". " Granja" foi explorada, em 1885, por 
Augusto Pontes de Aguiar; "Fortaleza", por 
João Sebastião de Queiroz; " Canamary", por 
Francisco 1 osé das Chagas e Irmão; " S. Ma
thcus '.' ,. nor Francisco Fernandes Sobrinho ; 
·• S. Benedito" por Rufino Theodoro dos San
tos; "Nazareth", por João Pará do Nascimen
to Pucú; " Bôa Vista" e " Campinas", hoje 
" Reforma", por Antônio de Moura e Leonel 
de Tal (todos em 1885) " Carta" cit.) . 

O A1acahuã, que se tem grafado Ma-
cauhan ~ 1ltJacauã (Planta da Cidade de S. Ma
dureira, na administração Cândido Mariano 
(1908); Mâcaunhã (Carta cit. de Jo. Barbooa 
Marinho), desagua no Yaco, mais de 10 milhas 
a montante da cidade de S. Madureira, teve a 
sua penetração começada em 1881, por Phila
delpho Pinto, que desbravou " São Bento" e 
"Valença", seguindo-se no mesmo ano " Pro
vidência" e "Esperança", por João Batista 
Ceará; "Fortaleza", hoje "Capital" e " Orien
te", por João Francisco de Moura; " Repouso" 
por Joaquim Curcino; "Triunpho", por João 
Tangueira; " Santa-Luzia", por Cândido Mo.
reira do Nascimento; "Cafundó'', hoje "Vali
dade" e "Riozinho", por João Barbosa Mari
nho (autor da Çarta); "Solidade", "Quati
puary", "Cala-Boca' e " Desterro", por Ray
mundo Acetino da Cunha e Belarmino Thomaz 
de Aquino; "Carauá", por um freguês de 
José Januário de Sousa, proprietário do lugar 
" Redenção" no Purus; em 1885, "Cayco" e 
" S. Francisco'', por AJJtônio Lopes de An
drade e Manuel Custódio Freire. (Carta cit.). 

POVOAMENTO - A proporção que os 
rios iam sendo desvendados, seguia-se a f un
dação dos seringais, com a construção de li
geiros amparos contra as intemper ies e ani
mais bravios : dando lugar ao erguimento de 
" papirys", barracas e moradias mais confor
táveis apelidadas de " barracão", nome quase 
sempre reservado à r esidência senhorial, erigi
dos com ~nadeira, palha ou zinco, que com o 
decorrer dos tempos iam se solidificando e 
melhorando de aspecto e de comodidade. 

"Boca do Yaco" era desbravada em 1880, fi
xando-se aí, em 1882, o seu explorador, no 
local acima da barra a.ual, iniciando, assim ô 
seu povoamento. No mesmo ano, colocaram-se 
Casimiro P ereira Caldas, na " Boca de Ma
cahuã que, em 1883, o vendeu a Caetano Mon
teiro da Silva e este no mesmo ano à Custódio 
Miguel dos Anjos; Joaquim Pereira Caval
canti, em Paumary", .adquir indo-o de José J a
nuário de Sousa, êste de Raimundo Nogueira 

e êste de João Cordovil; em 1884, Firmo, Ba
celar e Ferreira, em " }.ifaracanaú"; em 1882, 
Benjamim e Escócio, em S. José; Francisco 
Paula, etn "Mecejana" hoje "Mercês"; J ooé 
Freire e Cia. em "Esper,ança" e José Alves 
de Oliveira, em " Santa-Clara'' , que, em 1884, 
adquiriu da forma aludida, "Esperança", hoje 
" Itamaraty" ; em 1884, Francisco Barbosa de 
Melo, em "Felicidade", hoje "Prainha"; em 
1883~ Alexandre de Melo, em " Graças a Deus", 
hoje "Campo Osório", inclusive " S. Sebas
tião"; em 1884, Manuel da Silva Barreto, em 
" Santa Luzia" inclusive " Baturité" e " Saca
do" ; em 1884, Francisco Pedrosa, em " Lage", 
hoje "Porangaba", "Curitiba", "Fortaleza", 
"Boa-Esperança" , "Nova Olinda", "Santo 
Elias" e " Santo Antônio" ; em 1885, José 
Freire e Cia. , em "Canamary'' e "Volta Gran
de", hoje, " Tabatinga" ; depois de 1886, João 
Alves de Oliveira, dono de " Nova Olinda" , es
tabelecia-se também no seringai "Amapá", só 
começando o povoamento de " Porto Brasil" no 
princípio de 1900, e mais tarde o de "Pôrto 
Guanabara'', ambos reduzidos atualmente a 
"Guanabara" últimos seringais do rio Yaco, 
já na fronteira com a república do Perú, por 
Avelino de 1fedeiros Ch<tves. "Guanabara" fica 
a margem direita do Yaco, a 150 metros acima 
do nível do mar e 360 milhas da boca dêsse 
rio, tendo sido o mais importante seringai do 
rio, com uma área de 2.535.985.200 m2. 

Em 1901, seu proprietário conseguiu levar 
até " Pôrto Brasil" o vapor "A ug1tsfo Monte-. 
1,iegro" da Companhia , Amazonas (" Amazon 
Ri ver"), tornando-se depois regularizadas as 
viagens por êsse meio até " Pôrto Guanabara", 
nove voltas adiante, ponto terminal da nave
gação a vapor no rio Yaco. (Avelino de M. 
CHAVES. Op. cit. , Anexos II e V). 

Custódio Miguel dos ANJOS, em carta diri
gida ao Dr. Liberalino Gadelha, que se acha 
em meu poder, informa que, em abril de 1883; 
embarcou no pôrto de "Cachoeira", no P ·urús, 
para o Iaco. no vapor João Augusto, da Com
panhia Amazonas, sob o comando do velho ma
r ítimo Silva Pinto, com destino ao seringai 
"Natal", hoje " Santa-Rosa" e "São Caeta
no", r ecordando-se bem •que havia barraca no 
"Amparo-Velho", na boca do Yaco, na ca
choeira do Yaco, um tapiri, na foz do Cayaté, 
onde estava José Ferreira de Araujo, seus dois 
irmãos Ezequiel e Francisco, com um pequeno 
grupo de fregueses, baixados do ,Cayaté a es
pera do dito vapor, a fim de irem para o lugar 
"Annury" no r io Purús. E acrescenta que 
chegou a êste último ponto a 26, donde o co-' 
mandante quiz voltar, porém a instâncias de 



147 - . 

Caetano 1f onteiro da Silva que lhe fêz ver que 
só receberia mercadorias no lugar "Natal" e 
de outros passageiros, subiu o navio com muita 
dificuldade, lá aportando a 28, só podendo des
cer a 5 de maio, quando apareceu alguma água, 
permitindo a baixada de pôpa até a boca do 
Yaco, gastando dois dias e horas entre êsses 
dois pontos. 

Diz mais que o seringai da boca do Y aco 
extremava com o "Amparo Velho" por ambas 
as margens e subindo o rio Purús até o "São 
Francisco", também nas duas margens, Se
guindo o rio Y aco suas extremas, pela mar
gem direita iam até o igarapé Paissandu, onde 
se acha hoje a fábrica de Pedro Paschoal e 
onde morou José Balbino. No Cayaté extre
mava nas dnas margens do lugar "Samaúma'' 
com os seringais "S. Pedro", "Natal", hoje 
"Santa-Rosa", "Lua-Nova", "Estrêla", "Pa
geú" e "São Caetano", até a boca do Ma
'Càhuã, indo por este rio até " S. Bento" e pelo 
Yaco até "Paumary" . E acrescenta que, em 
1886, vendeu S. Caetano a Domingos A. Bar
bosa e Cia., os quais fizeram uma sociedade 
com Augusto Pontes de Aguiar, sob a firma 
Aguiar e Cia., que trabalhou no Cayaté, no 

, seringai " Granja". Na mesma época, o capitão 
Filgueira dissolveu a sociedade que tinha com 
Quirino da Anunciação Gayoso, dando-lhe para 
colocar-se, na boca do C ayaM, margem esquer
da no Yaco até a extrema de S. Caetano, local 
de José Balbino, já referido e pelo Cayaté, até 
o lugar " Samaúma", que foi vendido a dita fir
ma Aguiar e Cia., tendo Filgueira vendido d~
pois o lado de "Boa-Esperança" a Hermínio 
Rodrigues Pessoa, até o limite do seringai " S. 
Pedro" já pertencente a Hermínio Pessoa. Co
locaram-se Aguiar e Cia. na foz do Ca31até, rio 
lugar " Santa Fé". donde movimentavam 
grandes "aviamentos" (87) para o Alto-Pu
rús. Cayaté. 1f acauhã e Yaco, com exceção da · 
casa de I-Iermínio Rodrigues Pessoa, a qual 
também "aviava" no Cayaté. algumas coloca
ções, continuando, assim, a1é o ano de 1891, 
quando morreu Domingos Antônio Barbosa, 
ficando Caetano Monteiro da Silva e o coman
dante Aroca como testamenteiros, e eth nome 
<la viúva e órfãos continuaram a "aviar" até 
1899, tendo como representante nos lugares 
acima ditos. Boaventura José dos Santos. 
Aguiar e Cia . f oram os primeiros que culti
varam café no Alto-Purús, nci lugar em que 
está hoje edificada a Cadeia Pública, mudan
do-se o nome de igarapé outrora chamado I pe
teran, que aí corre, para Cafezal. por êste mo-

(87) "Aviar", na "gíria" ou linguagem ama
zônica é equivalente a fornecer mercadorias. 

tivo. Domingos A. Barbosa.-· e Cia. e seus au
xilia res, como Boaventura. José dos Santos e 
C3.etano Monteiro da Silva, foram os verda
deiros desbravadores do · Y aco, Alto-Purús e 
seus confluentes, devendo-lhes muito os habi
tantes de~sas paragens. (e arta, cit.) • 

"Boca do Yaco" foi se reduzindo, como já 
vimos, tendo sido vendida, em 1892, à Elias 
José Nunes da Silva e Cia. , do Pará, que a 
passou a J osé Ferreira de Araujo, em 1898, 
adquirindo-a êste de parceria com José Ga
delha e Irmãos. Tendo cêrca de 1908 José Fer
reira separado a sociedade, ficando êste com 
a parte do estirão de Campinas para baixo e os 
irmãos Gadelha do dito estirão para cima. 
(Notas de Custódio). 

Em 1918, falecendo .Ferreira, o seringai pas
sou à Antônio 1.farinho Falcão. (Notas que 
me forneceu o dito Custódio, em 1932). 

Em 1886, Filgueira vendeu à Aguiar e Cia. 
o seringa} "Santa Fé" e com a morte de Au
gusto Pontes de Aguiar, em 1889, os seus her
deiros venderam-no ao Dr. Francisco Gonçal
ves Campos, em data ignorada. 

" Caridade", sito a margem direita do Yac.o. 
foi vendido a J. Gadelha e Irmãos em 1886, 
por Filgueira, tendo a firma passado a An
tónio Augusto de Magalhães, que faleceu em 
1905, ficando o referido Dr. Campos com o 
seringai. 

"Boa Esperança" no Ca.yaté foi vendido por 
Filgueira a Hermínio Rodrigues Pessoa, cerca 
de 1887. H oje é do Dr. Campos. (Notas ci
tadas). 

O povoamento do Ca31até já era um fato em 
1883, com H ermínio Rodrigues Pessoa em " S. 
P edro", " Santa Amélia"_, hoje " Garantido" 
e "Caçabará", sendo os dOis últimos em nome 
de Alexandre Oliveira Lima, que os vendeu a 
Custódio Miguel dos Anjos, no ano acima in
dicado, onde êste colocou freguezia e foi dono 
até 1886; em 1885, colocou-se em "S. Mi
guel", Manuel Correia da Trindade, que o 
adquiriu do prático da " Companhia de Ama
zonas", Nunes e êste de José Tracajá, perma
necendo Trindade no seringal até 1901, quando 
o transferiu a H ermínio Rodrigues Pessoa, 
abrangendo a situação os lugares " S. Sebas
tião", "S . Vicente'', "Iracema" e " Guarany"; 
em 1886, Augusto P~ntes de Aguiar se colo
cava em "Granja"; em 1885, João Sebastião 
de Queiroz colocava-se como f reguez de Custó
dio 1.figuel dos Anjos em " Fortaleza" ; Fran
cisco José das Chagas e Irmãos em " Cana
mary", lá ficando até 1888; Francisco Fer~ 

... 
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nandes Sobrinho ·em· '''S. Matheus-· ', onde fi
cou até 1894; Rufino Theodoro dos Santos, 
f reguez de H. Rodrigues Pessoa, em " S. Be
nedito"; João Pará do Nascimento Pucú, fre
guez do mesmo senhor, em "Nazareth"; An
tônio de Moura e Leônel de Tal, freguezes de 
J. Gadelha e Irmão, em "Boa Vista" e "Cam
pinas", hoje "Reforma", vendendo-os à mesma 
firma em 1895. 

No Macahuã, iniciava-se a colonização com 
o estabelecimento de Casimiro Pereira Caldas 
na sua foz, em 1882, e de João Batista Ceará, 
nos lugares "Providência" e "Esperança" na· 
mesma epoca. Em 1884, colocava-se nêsse rio, 
José Bento da Silva, em "Valença"; Bento 
Carneiro da Silva, em " Santa-Luzia"; Custó
dio 'Miguel dos Anjos, em "Cafundó" hoje 
" Validade" e " Riosinho", adquirindo as ex
plorações de Ribeiro e Vieira e êstes do dito 
Custódio e de João Barbosa Marinho; em 1885, 
situavam~se Bento Carneiro da Silva em "São 
Bento", passando-o depois ao dito Custódio dos 
Anjos; João Francisco de Moura em "Forta
leza" hoje "Capital'' e "Oriente"; Domingos 
A. Barbosa e Cia., em " Repouso'', passan
do-"o em 1889 a Manuel Luiz de Lima; Rai
mundo Acetino da Cunha e Belarmino Thomaz 
de Aqui no, em " Solidade", " Quatipuary", 
"Cala-Bôca" e "Desterro"', vendendo-os, em 
1898, a Custódio Miguel dos Anjos; em 1886, 
João Tangueira em "Triunfo"; em 1889, José 
Procópio Nogueira em " Caçaruá"; em 1895, 
Custódio Miguel dos Anjos em '; Cayco'', ten
do adquirido a exploração de Antônio Lopes 
de Andrade, que a fez em 1885; em 1896, 
Custódio o transferiu a José Procópio Noguei
ra. Por esta época, M:anuel Custódio Freire 
vendia a sua exploração de " S. Francisco'', 
feita em 1885, a Tertuliano Carneiro da Siiva, 
que lá colocou f reguezia. (Carta de J o. Bar
bosa Marinho, citado) . 

Assim continuava o povoamento, de modo 
que, em 1896, o engenheiro Lopo NETO ao fa
zer o levantamento da linha dt visória com as 
repúblicas vizinhas, dizià que a grande popu
lação da zona se achava entre Cayté e Ma
cah1ro.n, avaliando-a em 1. 500 habitantes, suce
dendo-se as barracas de seringueiros do Ma
chuan para cima ; exportando o Y aco nêsse ano 
- 450.000 k. de borracha. (Relatório do Mi
nistério do Exterior de 1897, Ane:~o I, págs. 
113 e 114). 

Jorge },iI. von Ii:AS SEL dava para o Y aco em 
1903, de 3. 000 a 4. 000 estradas de seringa. 
(Butetin de la Sociedad Geog.rafica de Lima 
(Ano XIII, Tomo XIII, pág. 471) (1903). 

Dessa forma ao iniciar-se o século XX acha
va-se o rio povoado por brasileiros, ~ó se loca
lizando os peruanos no alto Purús depois de 
1900, ocupando, apenas, três sítios aquem de 
Sobral (9°15'07" de Lat. S., ou 1.417 milhas 
da boca do Purús) : "Hosanah", "Cruzeiro'' 
(Independência) e " Oriente", na foz do rio 
Chandless, insinuando-se mansamente pelas 
terras desde muito ocupadas por brasileiros. 
(Euclides da CuNHA - Notas Complemen
tares", cit., pág. 29). 

Em 1904, com a criação pelo Govêrno Fe
deral do Território do Acre, o rio Yaco ia to
mar notável impulso, pois aí fundava-se a 25 
de setembro, o povoado de Sena-Madureira, 
capital do Departamento do Alto-Purús, um 
pouco acima da confluência do rio Cayeté, em 
terras do seringal "Santa-Fé". 

A 19 de junho de 1905, "Sena-Madureira" 
compunha-se apen·as de uma modesta barraca 
ou pafiry_. (88) coberta de palha, feita · em 2 
horas de trabalho, numa pequena clareira na 
mata virgem, à beira do rio Yaco, e em a qual 
a 25 de setembro aludido, o General .Dr. J osê 
de Siqueira Menezes, primeiro Prefeito do 
Departamento, inaugurava o regime federal. 
(Relatório do Prefeito Cândido J. MARINHO 
de 1908, p . 34) . 

Tinha 4 metros de frente por 4 de fundos, e 
sôbre uma mesa feita às pressas, eram então 
procedidas, por falta de melhor local, as ceri
mônias do casamento civil e audiências das au
toridades judiciárias, que não podiam ser efe
tuadas no lugar próximo "Cayaté" situado no 
Estado do Amazonas, e no qual residiam pro
visoriamente as autoridades do Departamento. 
Tal " papiry" há muito que desapareceu e em 
seu lugar foi fincado um marco de madeira de 
lei em que se acham esculpidas as datas prin
cipais, relembrando a fundação da cidade, a 
isto se resumindo todo o vestígio de progresso 
encontrado pelo Prefeito Cândido Mariano. 
(Relat. cit., pág. 34). 

Seu primeiro prédio foi inaugurado a 1.0 de 
janeiro de 1906, sendo o povoo.do elevado à ca-

(88) A ata da instalação do Govêrno Departa
mental do Alto·Purús, no Território do Acre, é 
datada de 25 de setembro de 1904. porém, a inau· 
gura<{ao do março comemorativo do início do mes· 
mo Govêrno é de 14 de julho de 1907, sendo Pre· 
feito efetivo Candido Mariano e interino o capitão 
Epaminortdas Tbebano Barreto, e juiz do dÍstri to o 
<lr. Luiz Fernando Vieira Ferreira. ("O ALTO 
PURúS" d~ 26 de julho de 1914). 

O nome de Sena-Madureira foi dado ao local em 
lembrança ao Coronel do E xército brasileiro q ue 
prestara relevantes serviços à Pátria, não só no 
P araguai, como à causa abolicionista. 
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tegoria de cidade por ãto de 1.º de junho (89) 
de 1908, com aprovação do Govêrno da União, 
de 26 de outubro do mesmo ano. (" O Alto
Purús' ', de 28 de fevereiro de 1909, p. 1, nú
mero 53). 

Achava-se situada a 9º8'11'" de Lat. S. e 
68º 38' 58" de Long. W. de Greenwich, numa 
altitude de 135 metros acima dó nível do 
mar, (90) com uma área de 232 milhões de m2, 
dividindo-se a zona urbana em 565 lotes todos 
aforados à particulares, afora as zonas subur
bana e rural. (Relat. do Pref. e. 11ARIANO~ 
cit., pág. 30) . • 

A Administração possuía seis prédios para 
os serviços públicos, havendo uma sala de es
petáculos devido a iniciativa particular, estando 
a igreja a acabar, sendo a iluminação pública 
ainda por meio de querosene (pág . 31). 

A cidade tinha· 2 .137 habitantes em 30 de 
dezembro de 1907, (91) com 465 casas, duas 
tipografias, uma farmácia, d()is hoteis-restau-

. rantes, duas pensões, seis quiosques, 31 casas 
de comércio, mercado público, banda de mú
sica, cinco alfaiatarias, etc., etc. (Relat. cit., 
pág. 32). 

Em 1908, já tinha prédios cobertos com te
, lhas de marselha, contando 10 _r.uas, um boule
. var e três praças (p. 31), havendo no patri
mônio da povoação 159 sítios, com uma área 
cultivada de cerca de 1 milhão e meio de m~ 
(pág. 33). 

A 13 de dezembro de 1907, estacionava aí a 
"Con1panhia Regional Fedérat do Purús", com 

(89) Do Relatório do Prefeito Candido Mariano 
de 1908, consta que foi pela Resolução prefeitura) 
n.º 3, de 1.0 de julho (p. 93), assento este con
firmado pela Divisão Administrativa do Brasil ell\. 
1911, pág. 272) . 

(90) A Coorde11ada geográfica de Sena-Madu
reira foi determinada, por meio de processos mais 
modernos e instrumentos de maior precisão pela 
Comissão Demarcadora de Limites com o Perú, 
em 1914, cujo pilar próximo a Estação Rádio-Tele
gráfica desta cidade fica a 9°03'55", 58 de Lat . 
S., e 68°39'35", 46 de Long. W. de Greenwich; 
sendo a altitude da cidade, acima do mar, de 
197,60 m. (Relatório do Ministério do Exterior de 
1914-1915, vol. J; Anexo A, pág. 348). 

No Relatório de :M. do Exterior de 1928, vol. 4.0
, 

foi registrada a altitude 114,10 m, para . Sena
Madureira (pág. 280). 

(91) O jornal "O Alto-Purús" diz que o recen
seamento de 30-12-1908, dava a cidade a população 
de 2 .137 hábitantes, sendo 1. 608 do sexo masculino 
e SZ9 do feminino, 1. 947 nacionais e 190 estran.
geiros. Dos brasileiros, 276 eram acreanos 121 
paraibanos, 110 cearenses, 110 norte-riograndenses, 
124 amazonenses, etc.; sabendo ler 937 pessoas, 

, com. 3 escolas públicas. (De 28 de fevereiro - de 
1909. (n.0 53). 

\ 

l 

seis oficiais e 23 praças (sendo seu coman· 
dante o Capitão do exéfcito Americano de 
Abreu Lima (p. 79). 

O serviço postal ainda estava a cargo da 
Prefeitura e era sede do Tribunal de Apelação 
do Território, da Justiça Federal, da Justiça 
Local, Companhia Regional e Pôsto Fiscal Fe
deral. ( " O Alto-Purús", de 28-2-1909). 

Pelo recenseamento de 1908 citado, havia na 
cidade 8 magistrados da Justiça local, 3 da 
Justiça federal, 4 bachareis em direito, 3 advo
gados provisionados, 3 médicos, 3 engenheiros; 
2 desenhistas, 5 guarda-livros, 1 padre, 2 relo
j oeiros, 5 alfaiates, 3 marchantes, 8 f oguistas, 
34 empregados no comércio, 1 dentista, 3 far
m1cêuticos, 6 oficiais do Exército. ("O Alto 
P ' " o 53 't ) urus , n. , c1 . . 

A primeira sessão da 2.ª legislatura do Con
selho Municipal de S. Madureira efetuou-se a 
7 de janeiro de 1914, sendo Julião A. de A. 
Sampaio o intendente municipal, e vogais co
ronéis José de Alencar Matos, Francisco Bar
reira Nanan, José Rodrigues Neves, e major 
José Proçópio Nogueira. (" O Alto Purús " , 
de 11 de janeiro de 1914). 

A 22 de maio de 1908, realizou-se em Sena
Madureira a instalação do Tribunal de Ape
lação, no edifício onde funcionava a Prefeitura 
do Departamento (canto da· praça "25 de se-' 
tembro' '), num prédio que foi reduzido a cin
zas no dia 8 de junho de 1912, quando se apro
ximavam as fôrças federais que vinham: repor 
o Prefeito Coronel Tristão Araripe. 

Foram seus presidentes qs desembargadores 
Benjamim Ferreira Bandeira, Manuel Adria
no de Araujo Jorge, Elisiário Fernandes da 
Silva Távora, Alberto Augusto Diniz e J,0ão 
Alves de Castro. Reorganizado o Tribunal de 
1912 (Decreto n.º 9.831, d.e 23 de outubro), 
passaram a compor o Tribunal de Cruzeiro do 
Sul, os desembargadores Elisiário F. da Silva 
Távora, L. F. Vieira Ferreira e Domingos 
Américo de Carvalho; ficando o de Sena-Ma~ 
dureira composto de 3 membros como a.quêle, 
com os desembargadores seguintes: João Al
ves de Castro; presidente, Alberto Augusto 
Diniz (na Europa) e João Rodrigues Lago, e, 
como procurador geral o Dr. Rodrigo de 
Araujo Jorge·. ("O Alto Purús", de 24 de 
maio de 1914). 

O engenheiro Carlos de ·v asconcelos dizia 
ter iniciado um prédio de alvenaria para os 
serviços do }..{inistério da Agricultura (atual 

- Cadeia Pública), e beneficiou 60- k. do rio 
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Yaco, desde a bôca do Macahuan até o despejo 
daquele rio no Purus, no intuito· de melhorar 
o regime das águas pelo seu encurtamento, fa-

. zendo canais ou furos entre os quais se desta
cam o de Ave-Maria, que reduz um percurso 
de 16.200 metros a 73, e o de Sta. Bárbara, 
que reduz 14 k. a 70 metros, no Estado do 
Amazonas. (" O Alto Purús", de 14 de junho 
de 1914). 

No dia 1.º de agôsto de 1914, foi inaugurado 
em S. Madureira, o primeiro trecho da linha 
de bondes "Purús Ferro Carril", de que era 
empresário Manuel dos Passos Galvão, e no 

· dia 8 de setembro do mesmo ano, o segundo 
trecho, compreendendo tudo 2. 050 metros de 
" Marçal" à praça " 25 de setembro" - e daí 
à rua "Cayeté", atravessando parte da rua 
Amazonas e Purús . ("O Alto Purús", de 2-0 
de agôsto e de 8 de setembro de 1914); e o 
terceiro trecho até o lugar Cafezal, no dia 25 
de outubro. ( " O Alto .Purús", de 25 de ou
tubro do dito ano) . 

J .A. MAsô dava em 1916, para o Departa
mento do Alto-Putús - 18.000 habitantes, 
compreendido o r io Yaco, seus afluentes e o 
Alto-Purús, até a fronteira com a Repúbli
ca do Peru orçando a população de S. Ma
dureira, em 3. 000 a.Jmas. (" Conferência", de 
27 de abril de 1916, cit., pág. 10) . 

Pelo recenseamento do Brasil de 1920, o 
município de· S: Madureira, cujo território 
era o mesmo do Departamento, tinha uma po
pulação de 21. 141 ~hnas, sendo o mais p~pu
loso do Território. ("Diretoria Geral de Esta
tística" " Synopse" do Recenseamento realiza
do em l.º de setembro de 1920 (Tip. da Es
tatística - 1922) ; com 30.800 k.2 e 114 serin
gais. (Relat. do Governador Epaminondas 
] ÁCOMF., de junho de 1922; pág. 36). 

Este mesmo Governador afirmava nesse 
Relatório,. que o rio Purús estava "com a po
pulação desfalcadíssima, havendo vários tre
chos de seringais em abandono". "No rio 

<92) A cidade foi sede também de um Tribunal 
de Apelação, Seção da Justiça Federal, Adminis
t ração dos Correios, Delegacia Fiscal do Tesouro 
~acional? Delegacia de Agricultura, Comissão da 
Defesa da Borracha, Estação Central dos T elég:·a
fos do Território e Inspetoria Agrícola Federal. 
("Resumo Histórico do Territóri odo Acre", pu· 
blicado pela Prelatura de S. Peregrino nos Altos 
Acre e Purús - (1928), pág . 18). 

Em 1919, por ato do· Papa Bento XV, foi a 
cidade galardoada com a séde da Prelazia "São 
Peregrino", no Alto Purús e Acre. (Op. e pág. 
cits. ) . 

Seu maior esplendot· foi em 1914, tendo notáveis 
melhoramentos, tais CQtno iluminação elétrica, hos· 
pital usina de bcnefiicamento agrícola, etc. (pá· 
ginas 18-19). 

Yaco, do mesmo município,. o quadro não é 
menos desfavorável" (p. 48). 

Realmente, esclarecem o Sr. Cândido Be
nigno, antigo comerciante e guarda-livros nos 
rios Purús e Acre, onde mourejou mais de 30 
anos, e o Dr. Liberalino Gadelha, ex-diretor 
de uma repartição agrícola no Território, que 
a população do alto Purús decresceu de cerca 
de 90%, iniciando-se a redução no ano de 1916, 
época em que o preço da borracha não dava 
tnargem a lucro·s, acentuando-se pouco a pouco, 
de sorte que um decênio após, de 1926, em 
diante parecia um verdadeiro êxodo, restando 
em 1936- para 1937, uns 10% da população an
terior. Quanto ao rio Yaco, estimavam que 
houvesse permanecido nas sUas margens cerca 
de 50% dos habitantes antigos, por se acha
rem êles mais enraizados no local não só de
vido à agricultura, criação de gado, como à 
extração da castanha (93). 

A própria cidade de Sena-Madureira que 
chego~ a ter mais 3. 000 habitantes no lustro 
de 1912 a 1917, decaiu a começar deste ano, 
não só devido à crise econômica referida, que 
atingiu o seu movimentado comércio, como à 
mudança do Tribunal de Apelação do Terri
tório para Rio-Branco, em 1917, e à unificação 
do Govêrno do Território, em 1920, ficando 
ali, apenas, a sede do município e da comar
ca (94). 

Em 1877, antes do seu povoamento, as terras 
pertencentes ao atual município do Purús, se 

- achavam dentro da área do distrito policial de 
Hyutanahan, o último do rio Purús (Relat. do 
Prete. Dr. J acy Monteiro, de 4 de junho de 
1877, p. 18) ; em 1883, o número dêsses dis
tritos subia a 24, sendo os dois últimos os de 
nomes "Arapixy" e "Alto-Purús", compreen
dida ainda tôda a bacia na Delegacia Policial 

(93) O recenseamento de 1940 apurou no nrn· 
nicípio - 12. 831 habitantes, o que equivale a uma 
diminuição de cêrca de 40% na sua população. 

(94) Foram Prefeitos efetivos do Departamento: 
o coronel, depois general Siqueira de Menezes 
( 1904-1905); dr. Candido José Mariano (1905-
1910); dr. Godofredo lffaciel (1911); Coronel 
Tristão Alencar Araripe (1912): dr. Samuel Bar· 
reira (1912-15); dr. José Inácio da Silva (191 6-
1917); dr. Eleutério Frazão Muniz Varela (1918); 
dr. Fernando Pires Ferreira (1919-1920). Nesse 
mesmo período tiveram exercício os sub-prefeitos: 
major Agobar da Silveira e Adolfo J.,ins (1904· 
1905); drs. Epaminondas Thebano Barreto, Samuel 
Barreira e Capitão Menescal de Vasconcelos (pá
gina 17) - 1905-10); dr. Bernardo Magalhães da 
Silva Pôt'to (1912); dr. Antônio Pinto do Areal 
Souto, coronel Avelino de Medeiros Chaves e dol1· 
tor Flávio Flaviano Batista (1905-1918); João 
Batista de Alcantara, João Cancio Fernandes e 
Francisco Barreira Nanan (1918-20). (Resumo 
Hist6rico ti.o Territ6rio do Acre, cit., p. 18). 
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do Têrmo de Manáus. (Relat. do Prete. Pa
r anaguá, de 25 de março dç 1883, pág. 9). 

Rui BARBOSA, porém, no seu monumental 
trabalho, já citado, adianta que por ato ele 24 
de abril de 1882, era criado sob a designação 
( p. 194 de " Santa Maria do Iaco", um dis
trito policial, no rio Purús, desde " Flores" 
até o "Furo do Juruá", acima dos Catianas 
'{pág. 195 do vol. II); subdividido êsse dis
trito em três, por ato de 26 de março de 1889, 
(pág. 198). Em 23 de agôsto de 1892, eram 
criadas 19 Prefeituras no Purús, sendo que a 
18.ª compreendia todo o Yaco. (Autor e vol. 
cits., .pág. 201). 

Em 1904. o município de Labrea tinha 8 dis
tritos, sendo os 6.º e 7.0 de nomes "Cana
c1uiry" e "Arapixy", faltando o nome do oita
vo (95). (Divisão Adminütrat·iva do Brasil 
( 1905) , pág. 11 ) ~ 

Passando o domínio dessas terras para a 
União, em virtude do Tratado de Petrópolis 
(17 de novembro de 1903), o Govêrno Federal 
instalou aí uma Prefeitura, a 25 de setembro 
de 1904, sob a direção de um coronel do Exér
cito, prefeitura esta que fundou a cidade de 
S. Madureira, como já vimos, dando mais vida 
e . movimento a região, tornando sua capital a 
principal cidade do Território, fastígio êste 
perdido com a unificação do Govêrno do Acre, 
em 1920. 

O município de S. 1vf adureira foi criado pelo 
Decreto Federal n.º 9. 831, de 23 de outubro de 
·1912, tendo sido instalado np ano seguinte, per
durando ainda com os mesmoo limites ; sendo 
n1udado o nome para '!,.Purús" pelo Decreto 
11.º 14.383, de 1-10-1920, art. 14, nome este 
conservado pela Lei n.º 366, de 30 de dezem
bro de 1936, art. 19. 

Quanto à Justiça, foi criado um distrito .Ju
diciári.o peJa organização Provisória constante · 
do Decreto n.º 5 .188, .de 7 de abril de 1904, 
instalado em setembro do mesmo ano e com 
o nome do Departamento (Alto-Purús), que 
passot1 a comarca pelo DecretQl n.º 6. 901, de 

( 95). A lei n.o 741, de 30 de outubr~ de 1913 
( Adimnistração do Jonathas Pedrosa) creou o têr· 
mo do . Alto·Purús, com sede no lugar Alcantara 
compreen,dendo as bacias do Yaco e Caheté, na 
parte • pertencente ao Est. do Amazonas e li mi· 
t ando ao N. com o rio Inauhiny, ao S-. com a linha 
Cunha Gomes, a L. com as linhas N. S. que 
passam pelo lugar S. José e Ponto Alegre, a mar· 
gem direita do rio Purús, a O. com a linha Norte·· 
Sul que passa pelo ponto em que a linha geodésica 
corta ·o Purús na margem esquerda. O novo têrmo 
ficou anexado a comar.ca de Floriano ... Pei"xoto, 

·tendo sido extinto pela lei n. o · 1. 126, de 5 de no· 
'f'embro de 1921, sendo anexado o seu tefritóric 
·à .. Labrea. (pág11. , 94·206). Dez. Gaspar ·Guima 
~rães oit.) 

26 de março de .1908, .dividida em 3 . têrn1os, 
.além do da sede, onde havia um juiz substituto 
e nos outros têrmos juízes preparadóres. 

O Decreto n.º 9 .183, citado mudou a deno
minação da comarca para Sena-Madureira e 
denominou juízes municipais os dos têrmos, in
clusive o da sede que passou a ser o número um' 
.( art. 120, II) . 

O Decreto n.0 12.405, de 28 de fevereiro de 
1917, reduziu os têrmos da comarca de Sena
Madureira a dois, sendo o primeiro f ormaclo 
pelos antigos 1.º, 2.º e 4.0 (art. 7.º). · 

A reorganização que unificou a administra
ção do Território (Decreto n.º 14.383, de l.º 
de outubro de 1920), manteve o nome da co
marca e divisão anterior (art. 87) ; sendo a 
sede do 2.0 têrmo fixada no lugar Ca.stel/.o, 
desde o Decreto federal n.º 12. 405 citado 
(art. 12). 

Antes deste Decreto, as sedes dos Têrmos, 
bem como a denominação e território, compe
tia serem determinadas pelo Prefeito do .De
partamento, dependendo de aprovação do Go
vêrno Federal (96). (Decreto n.º 6.901, de 
J908; cit., art. 27) ·. 

CASTELO - O seringal "Barcelona" don
de foi desmembrado o de " Castello", foi eJÇ:
plorado, em 1882, por Bacelar e Ferreira, que 
tmc1aram ó seu povoamento na mesma época. 
.Adquiriu " Castelo" Jacinto de Tal. Em 1908, 
passou a sede ~e 3.0 têrmo judiciário da co-
marca e em 1913 a do segundo. Cerca . de 
200 (97) habitantes. O Decreto-lei n.0 978, 
de 22 de dezembro de 1938, fez ·do lugar sede 
de Distrito administrativo e judiciário, com a 
·denominação de vila; porém, o Decreto-lei nú
mero 6.163, de 21-12-1943, mudou o nome é:Ia 
vila para Manuel Urbano em atenção aos gran
des serviços prestados a região pelo denodado 
explorador do rio Purús. 

RIO CHANDLESS - NOME: Quem 
primeiro penetrou nessa importante ribeira e 
ultrapassou sua foz, singrando-a durante dez 
di1s, foi Mam1el Urbano da Encarnação, na 
sua jornada de 1861, ao alto Purús. (W. 

(96) Foram sedes de 1.0 , 2.0 e 3.0 termos , n a 
forma da organizaç.ão de 1908, os lugares "Nova 
Olinda" no Yaco e "S. B raz" e Castello" no r io 
Purús. Em 1912, as sédes eram em " Nova Olinda" 
e "Oriente'' no Yaco e "Castello" no Purú's. 

(97) Hoje decadente com a extinção do Têrmo, 
em 1939, extinçã·o que também acarretou a supres
são da Agência do Correio, · Delegacia de Polícia, 
etc. Há no Purús, . atualmente o comércio de ma· 
deira~, 
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CBANDLEss, cit., pág. 14) . Este explorador 
ipglês determinando a coordenada . astronômica 
de sua foz, em 1864,, encontrou 9º8'10" de Lat. 
S. e 69º51'30" de Long. W. de Greenwich, 
distante da foz do Purús 1.445 milhas (pági
-na 15) ; o que faz supor não o ter divisado 
Serafim da Silva Salgado na sua viagem de 
1852, uma vez que segundo os mais aµt:>riza
dos . informantes, Serafim somente subiu ô 
grande afluente do Amazonas cerca de 1.300 
milhas. 

Seu nome era Araca conforme grafaram o 
engenheiro CouTINHO, por informação de Ma
·nuel Urbano (Relat. de 1862, cit., p. 54); 
W. CHANDLEss - Notas cits.) ; A. PIPER 
cit. por A. RAIMONDI - " El Perú", Tomo 
III, cit., p. 590); Euclides da CUNHA_. Relat. 
cit., pág. 49, ou Aracá (Relat. do l?rete. Adol
pho Barros, de 8 de maio de 1865, pág. 256) ; 
W. CHANDLESs - Notas, cits., págs. 14 e 
15); ou ainda Araza (Mapa da América Me
ridional de ÜLMEDILLA (1775) in A. RAI
"MONDI ; cit., p. 397) . 

Mariano F. Paz SoLDAN, geógrafo peruano 
adverte, porém, que CHANpLESS lheu deu o no
me de Araza por equívoco. Chama-o de 
AZARA e diz que nos mapas anteriores a ex-

. ploração deste viajar supunha-se que era um 
·mesmo e único rio o Azara e o P1t--rús, êrro que 
desapareceu pela ciência e o reconhecimento do 
Punis. (" Diccionario Geógrafico e Estatísti
co dél Perú'' (1877), p. 94). 

Todavia, no Mapa de 0LMEDILLA citado, ain
da do século XVIII, lê-se Araza dpearando-se 
no seu curso com, a observação seguinte, con
forme a opinião de alguns geógrafos e histo
riadores do tempo: "El caudaloso Araza, cujo 
origen comparado com e1 que corresponde al 

··famoso Cuchivara ó Purús ; parece ser uno 
mismo como se infiere en la descripcion del 
obispado del Cuzco, impresa al fin de los Co
nocimientos del tiempo, afio de 1768''. (A. 
RAIMONDI, cit., vol. II; p. 397) • 

Informa Euclides da CUNHA que o Araca 
de Chandless é hoje o rio Chandless (Rel. ci
tado, pág. 49), mas, não adianta desde que 
tempo assim o denominam. · 

NASCIMENTO - J. A. MAsô, no seu 
Mapa, tantas vêzes citado, dá o Chandless como 
nascendo numa região inexplorada, cerca de 
11.º de Lat. S. e 71°44' de Long. W. Gre
enwich, tendo ao N. as cabeceiras de Chq1n
buyàco ou Jfanoel Urban.o, e ao S. as ' do 

Yaco, ambos afluentes da margem direita do 
Purús. Mais ao Sul, vê-se o divisor de águas 
das bacias do Pttrús, M ani~ e U cayali. 

Deve ter de curso pela extensão que lhe dá 
este cartógrafo, uns SOO quilômetros, sendo a 
-metade em território brasileiro, demorando a 
sua boca da do Purús 1. 353 milhas, conforme 
o dito MAsô. Euclides da CUNHA que aí es
teve de 25 a 30 de maio de 1904, com a "Co
missão Mista Brasileiro-Peruana de Reconhe
cimento do Alto-Purús" ( 1904-05), diz que a 
boca de Chandless distava cerca de 1.500 mi
lhas itinerárias da foz do rio Purús, ou sejam 
aproximadamente ~ de todo o rio. (Relat., 
pág.- 22) . Lima FIGUERF.DO, calcula em 300 km 
o trecho brasileiro. 

POVOAMENTO - O norte-americano A. 
PIPER foi quem tentou povoá-lo em primeiro 
lugar, dizendo que explprou o Purús até além 
da boca do Araca, 1. 445 milhas, pelo curso do 
rio, desde a sua. foz. (A. RAIMONDIJ cit., pá
gina 590). 

I 
E acrescenta em carta dirigida a êste geó-

grafo haver ali fundado uma cidade a que 
chamou "Pôrto Gibbon", fazendo plantações 
e construindo casas em frente . 

RAIMONDI ajunta que, dado o primeiro pas
so para a colonização do P1-erús pelo infatigável 
senhor PIPER, a região prosperou ràpidamente, 
e em princípios de 1878, havia em serviço men
sal neste grande rio 4 vapores brasileiros, car
regando no mínimo dois milhões de pesos de 
borracha e caucho, . anualmente, e importando 
.igual soma de mercadoi:'ia.s e víveres (pági
na 591) . Segundo o mesmo documento. (" La 
Patri~", <je Lima, de 8 ele abril de 1878) havia 
na ribeira do Purús uns 8.000 povoadores e 
entre êles mais de 200 proprietádos de cau
chais, ,que valem de 10 a 40. 000 pesos. (A. 
RAIMONDl, cit., pág. 591) . 

De fato, o norte-americano Asrael de PIPER 
andou pela região explorando-a numa lancha a 
vapor, tanto que o Presidente da Província 
Domingos Monteiro Peixoto ~ êle se refere e 
D. Juan Francisco VELARDE, ministro da Bo
lívia no Brásil, também alude a êste explora
dor, cingindo-se o primeiro ao boato de haver 
sido êle morto pelos índios, o que verificou 
depois não ser exato; e o segundo diz ter sido 
Asrael D. PIPER o primeiro que apresentou a 
idéia de ligar o Beni e o Mamoré com o 
A quiri, obtendo em 1868, do govêrno da Bo
lívia uma concessão de terras pa.ra colonizar o 

· território borear da República, empregando vá-

I 
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nos anos na exploração do P1wús e .Aqtiliri, 
sem encontrar a desejada comunicação com o 
interior. 

'Nem o Presidente da Província do Amazo
nas, nem o Ministro da Bolívia no Brasil, fala 
na grande população alí instalada por PrPER, 
nem no desenvolvimento comercial que se se
guiu a tal colonização. 

Realmente em 1878, o Pitrús já devia ter os 
8 mil habitantes apontados no jornal " La Pá
tri:t" de Lima, ou mesmo mais, (98) com 200 
estabelecimentos industriais, mas, nem êsses se 
dedicavam à extração 'de caucho e sim de goma 
el~stica (borracha) e o povoamento não pas
sava aind~ da boca do Aquiri, cerca de 300 mi
lhas abaixo do lugar em que se estabeleceu o 

norte-americano PIPER. 
Quanto à produção de borracha ou caucho 

e o movimento comercial por meio de vapores, 
é por demais sabido que . desdé 1869, o Go
vêrno brasileiro subvencionava uma Compa
nhia de navegaçã~ para êsse fim que, à pro
-porção que o povoamento se acentuava e subia 
o rio, ia aumentando o número de navios, ex
tendendo as suas linhas até o rio Acrt>, por , 
es$a epoca. 

É possível que haja fundado algum estabe
lecimento ou mesmo um povoado, como aduz, 
porém, com a sua saída, em 1874, não per
durou nem prosperou. É certo que Euclides 
da CUNHA, alude a exploraç~o de seringais, 
nas imediações da boca do Chandless, como 
sejam S. Braz, em 1872; Aracajú, em 1873, 
e Terra-N fJVa, em data ignorada, sendo que 
de todos não se conhece o explorador. (Re:.
latório e Notas citadas, "Quadro Final"). 
Não seriam êles explorados nessa época por 
A. PrPER, pois, foi justametne de 1873 a -
1874, que êle esteve na região e diz ter fun
dado "Pôrto G!bbon". Foz de Chanáless 
também devia ser de 1873, sendo dado por 
Euclides como de 1883, talvez por não en
c:ontrarem os exploradores brasileiros mais ne
.nh11n1 vestígio da primeira posse, nem lhes 
constar por tradição que ali se houvesse fun
dado uma cidade, apesar de · terem chegado os 
brasileiros dentro de un1 decênio na região. 

(98) Em 1871, dizia A. R. P. Labre ser a po
. p.ulação do Purús superior a 5. 000 habitantes. 

Em 1877, dizia o Prete. Jacy Monteiro · haver 
no Purús uma grande população. 

Em 1881, o coronel P. Labre a estimava em 
i·s. 000 habitante_s, tendo, sem o Ituxy, Pauiny, 
1 nauny, Ac.re - Y aco, etc. , mais de 400 seringais . 
(V. ·Povoamento, do rio Purús) . 

Antônio Barbosa Marinho, segundo João 
Barbosa Marinho, seu parente e também ex
plorador do Alto Purús e Iaco, colocou-se na 
Boca do Chandless em 1882. (Natas cits.). 

A Comissão Mista Brasileiro-Peruana de 
Reconhecimento ao Alto Purús, alí demorou 
de 25 a 30 de maio de 1904, prosseguindo daí 
em diante, em çanôas e pequenos batelões, 
ficando uma parte da Comissão brasileira 
acampada no lugar " S. Braz", 1. 337 m., 
acima da boca do Purús. (Relat. cit., pá-
gmas 22 e 87). · 

No Purús, os nossos nacionais ocupavam 
desde 1883 a confluência (pág. 53) do Ara
ca, depois chamado Chandless, e fundavam 
no mesmo ano mais acima, sôbre as duas 
margens do rio principal, os estabelecimentos 
de Pôrto Mamoreá e Triunfo Novo; e em 
1884, os de Refugio, Fronteira de Cassianã e 
Novo Lugar. (Dunshee de ABRANCHES 
"Limites com o Perú'' (1910), p. 54). 

CAP1TULO III 

JURUÁ 

NOME - Tem sido escrito de ·maneira 
diversa, não só pelos escritores nacionais co
rno estrangeiros, embora com pequenas varian
tes,, como, porém, há algumas bem exquisitas, 
talvez, devido a êrros de impressão, reg1s
tremô-las: 

HYURUHA (AYREs DE CASAL - "Geo
grafia Brasílica'', 1816, , vol. II, págs. 285, 
328, 330) ; D. B. W ARDEN - "Histoire de 
l'Empire du Brésil", 1832, vol. I, p. 51); 
H yuruá ( Ayres de CASAL,. cit., p. 328; Rel. 
do Prete. Adolpho de BARROS, 1865, pági
nas 245, 246, 259, 260, 262, 264, 265) ; Barão 
de MARAJÓ - "As Regiões Amazônicas", 
1890, p. 89); Hiuriiá (Te. AMAZONAS -
"Dicionário Topogr·., Hist. e Descrit. da 
Comarca do Alto Amazonas, 1852); Hyurba 
( Ayres ele CASAL - cit., p. 323) ; François 
DENIS ·~ Brésil", 1837, p. 291) ; D. B. 
\V ARDEN, cit . , p. 41 ; Des. Antônio Rodrigues 
Vellozo de OLIVEIRA - "Igreja do Brasil" , 
1819, Quadro; Hyiwna (]. M. Silva COUTINHO 
- Relat. do 1\finistéi-io da Agricultura de 1865 
- Anexo O, p. 2)° ; Yuoroá (L. Pinto de 
Sou zA - "Viagens ao Brasil", 1755, p. 314) ; 
Y1,trua (1vfichelana y RosAs - "Exploración 
y Hydrografia de Ia America del Sur", 1856, 
págs. 34, 507, 513); M. F. Paz SOLDAN -

-
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"Diccionario Geogr. Estat. del Perú", 1877; 
Manoel RODRIGUEZ - " El Marafion y Ama
zonas", 1684; Yurila (Germano STIGLICli -
"Dice. Geogr. del Perú", 1922, vol. II, pági
na 1.027); Y iwuá (Christobal de AcuNA -

" N uevo descubrimiento del Gran Rio de Las 
Amazonas, Ed. de 1891, p. 128; Relat. do 
Prete. Adolfo de BARROS, 1865, p. 217; vV. 
CH ANDLEss - in A. RArMo:r-...,rn, cit., vol. III, 
págs . 364, 365, 368; Ta vares BASTOS - " O 
Valle do Amazonas", págs. 263, 264, 265; L. 
de Souza COUTINHO - '' Viagens no Brasil", 
1775, p. 312; Germano STIGLICH - "Diccio
nario" cit., 1922; J. M. von HASSEL, "Confe
rência sôbrc " Os Varaderos del Purú.s, 
Yuruá y Manu", 1902, in "Buletin de la So
ciedad Geografica de Lima" , Afíó XIV, Tomo 
XV, 1904, p. 243; José Ricardo da Costà 
Aguiar d' A NDRADE, "Annaes da Prov. do 
Pará", manuscrito, 1822, 2. ª parte, pág. 2; 
João Vasques Nfanoel BiRA UN, Governador da 
Praça de 1íacapá em 1789, "Roteiro Corogra
f ico do Estado do Grão Pará" , § 195) ; Yuruba 
(MANCO CAPAC, "El Rio Amazonas"; Lima, 
1853, pág. 37; Ywruta (M. Paz SoLDAN -
"Geografia del Perú", pág . 6; Tadeo 
HAENKE - "Desê:ricion del Perú", 1799, pá
gina .310; Yurva (Mello MoRAES - "Choro--graphia do Brasil", vol. III, pág. 501; Fr. 
Làureano de la CRUZ - " Descubrimiento del 
rio de . Maraíion llamado de las Amazon~s", 
pág. 39; Y1truca (La CoNDAMINE - "Rela-

. tion abrejée d'un voyage fait dans l'interieur 
de l'Amerique Meridional", 1743., p. 94; 
Y iwuhá (Relat. dos Pretes. Adolpho de 
BARROS, 1864, pág . 180, e Epaminondas de 
MELLO, 1865, p .. 332; luru.á (]. Vasques Ma
noet BRAUN - Roteiro e §, cits. ; Jurura (Ba
rão de MARAJÓ; cit., p. 89; J uruu.á (Ribeiro 
SAMPAIO - "Diário", 1774-5, p. 21; e final
mente a grafia adotada na região e no Brasil 
- !untá - ( Araujo e AMAZONAS - "Dic." 
cit. , págs. 242, 288, 331, 358; Ignacio AccIOLI 
- "Geogr. Paraense", 1833, p. 43; M. BAEN A 
- . "Ensaio Corográfico sôbre a Prov. do 
Pará.", 1839, p. 12; Sant'Aona NERY- "Le 
Pays _,. eles· Amazones", ps. 44, 249; Ribeiro 
SAMPAIO - "Diário" cit., 1774-5, ps. 53, 55, 
56, 59; L. Pinto de Souza COUTINHO, "Via-· 
gens" cit. , p. 279; André FERNANDES - "No
tícias Geográficas•', 1823, ps. 441. 448; Ten
rriro ARANHA - "Relatório de 1852", ps. 63, 
73; vVilkens de MATTOS - "Roteiro da pri-

. meira viagem do vapor M onarcha"-. 1854, p. 
381; FALLA do Prete. Carneiro da Cunha, 
1861. p. 489: Elisée RECLUS - "Estados Uni

. dos do Brasil", 1900, p. 41; Barão de MARAJÓ, 

cit.' ps. 88, 89, 90, 91; Agnelo BITIENCOURT 
- " Chorographia do Amazonas.", 1925, ps. 56, 
219; Tavares BASTOS - " Estudos", 1880, p. 
115; Conde de RozwADOWSKI - "Relatório 
sôbre o Solimões", 1853, ps. 16, 17, 24; Fran
cisco Bernardino de SouzA - " Pará e Ama
zonas", 1874, ps. 75, 136; Lister MAW, "Do 
Pecífico ao Atlântico", 1827, p. 181; Augusto 
PLANE - "L' Amazonie", 1903, ps. 54, 172, 
174 ;· W. CHAN'DLESS - "Apontamentos sôbre 
o J uruá" , 1870, ps. 1, 4, 5, 6, 9; F. de CAs
TELNAu, cit., 1843-7, vol. V, ps. 58, 71). 

Cristobal de AcUNA e Manoel RoDRI(iUEZ 
também o chamaram Rio de Cuzco, por julga
rem alguns, naquêle tempo, que o rio nascia 
nas proximidades desta cidade peruana, antigo 
império incaico. (" N uevo Descubrimiento dei 
Gran Rio de las Amazonas'·', Ed. cit., pág. 
128; e "11arafion y Amazonàs", 1684. 

Lizter MA w, além do nome verdadeiró, re
gistra também o de CUJA (Obr. cit., págs. 308, 
309), apelido êste a que Antonio RAIMONDI se 
refere. ("1}1 Perú", Ton!o III (1879), pa-
gina 107). ' 

O Pe. Constantino Tastevin chama o alto 
!twuá. de T orolluc ou Toroy (" Le Haut Ta
rauacá ", ·in " La Geographie" (Paris), Tomo 
XLV (jan.-fevereiro) , 1926, pág. 40); esda
reccndo Belarmino de MENDONÇA que "É co
nhecido com o nome de Torolluc da confluência 
do SaJa.mbô-Pax.ú~ba até. encontrar o Pique
:rac·u, sendo, porém, essa denominação n1oder
nfssima, segundo vários caucheiros peruanos. 
Um dêles, D. Rozendo dei Aquila que há cerca 
de quatro anos percorre essas paragens, afir
mou .que até recente data continuava o rio a 
ser chamado - J uruá - mesmo acima do 
Piqueyacu. É exatamente o 'que dizem todos os 
brasileiros que precederam os peruanos no alto 
Juruá, do Breu para ª s cabeceiras. (Relat. do 
Chefe da Comissão Brasileira de Reconheci
mento do Juruá (1904-1906), pág. 55). 

A sua significação s~gundo o Padre Cons
tantin9 T ASTEVIN pode ser - rio das perdizes-
1trus .. rio dos papagaios-a,yurú, rio das gaivotas 
riegras-yére·wa, ou como o Uruguay rio dos 
caracóes-uruá, a não ser que seja rio da planta 
espinhosa que MoNTOY A chama - Yurua -
em guaraní e que deve corresponder à yurit
beba no tupy. Os ·índios pronunciam Y ou
rouhá. como Ya'l.uary, Yutahy, Y itPitrá, Ta
payú, que os Portugueses transformaram em 
Javary, · Jutahy, Japurá, Tapajóz, mudando o 
y indio em j , e o · ·u; em v; e os espanhois em 
casos análogos mudam. o y em eh e o w em gu, 

/ 
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como em Chaco para Y aco, Paraguai e U ru
guai para Parawahi e Uruahi: rio dos papa
gaios "parawa" e rio dos caracóes, "urua" 
(" Le Fleuve J uruá", in " La Geographie", 
Paris, Tomo XXXIII (janeiro de 1920), pá
gina 3). 

TASTEVIN, padre da Congregação do Espí
rito Santo, pertencente a Prefeitura Apostó
lica de Tefé, inaugurada em 1910, tendo como 
antecessores os missionários franceses da mes
ma Congregação, que se estabelec.eram na em
bocadura do rio Tefé desde 1897, e vigário no 
rio J uruá, e como tal percorreu todo o rio em 
viagens consecutiva.s de 1908 a 1914, e mesmo 
posteriormente, tendo publicado interessantes 
estudos sôbre o Juruá, Ta:rauacá, Murú, Li
berdade, etc., acha que a palavra é de origem 
tupi e n0s foi transmitida pelos Yurimauas, 
que residiam de um e outro lado de sua em
bocadura, até o J utahy a O. e até o Purús a 
E., dando-lhe a interpretação a que aludimos 
acima. ("La Geographia', T. cit., pág. 2). 

Pode ser êorruptela de Huri-agua turv3:; 
Hiuruatha - "in - turbiarse" - Ay. (M. F. 
Paz SOLDAN - " Diccionario" cit., p. 491) . 

Christovam de MAURICÉA diz que yurú 
eqivale a "pescoço". ("Nomes Geográficos 
Aborígenes'\ p. 39). 

Onofre de ANDRADE diz que· o nome moder
no "J uruá" é alteração do nome guaraní 
"hiuruá", que significa "rip da boca larga" 

· (" Amazonia". Esboço histórico, geográfico, 
etnográfico do Rio Juruá{ 1937, pág. ·33). O 
rio, aliás, tem a hoca estreita, interceptada ain-
da por uma ilha (1). · 

O autor cita em apoio do que afirma, Theo
doro SAMPAIO (" Tupi na geografia nacional" 
e Pedro L. SYMPSON (" Grammatica da Lín
gua Nheengatú") . 

NASCI1'.1ENTO - Na época do descobri
mento do rio Amazonas, .quando se descia dos 
Andés pelo 1\ilaraííon e os primeiros viajores 
alcançaram águas do Solimões, o J uruá foi 

_logo envolvido na lenda de que poderia provir 
daquela cordilheira. Assim manifestaram··se os 
mais antigo·s historiadores daqueles tempos: 
Christobal de AcuNA afirma que viu o Regi
mento de navegação de Francisco de Orella
na, onde verificou a posição Norte-Sul do 

( 1) Chamada da Consciência. A largura de tre· 
· zentos a quatrocentos metros na embocadura ido 
pod·e ser considerada larga cm comparaçiio com a 
de outros afluentes do Amazonas. 

rio a que· os naturais chamavam Yuruá e a 
que êle apelidou de rio de Cusco (" Nuevo 
Descubrimiento del gran rio de las Amazonas". 
1639; e }vfanuel RODRIGUES confirma o as
serto quando narra: "A 24 léguas do últi
mo povo dos Aguas, aparece o Yurita, a que 
nós outros podemos chamar rio de Cuzco, 
pois, s_egundo uma direção, que vi de Fran
dsco· de Orellana, desta navegação, está N or
te-Sul com a mesma cidade de Cuzco" (" El 
Maran0n y Amazonas", 1684). 

Contudo, Frei Laureano de la CRUZ que, des
ceu o Amazonas em 1637, refere. que "A 24 
léguas dos últimos Omaguas vimos um rio que 
pareceu não muitp grande, chamado Yurva~ qúe 
entra no nosso (pág. 38) pela banda do Sul." 
(" Descubrimiento dei rio de Marai'íon llamado 
de las Amazonas", 1641, pág. 39). 

No século seguinte as informações coinci- · 
dem nos mesmos pontos : Vemos Luiz Pinto 
de Souza COUTINHO, a quem se atribui · as 
"Viagens no Brasil" dizer que o Juruá desde do 
reino do Perú, na direção do Sul para o Norte, 
tratando o Purús de " grande e caudaloso" 
(p.277) ; o "Taf é" de "caudaloso" (p. 278) 
e o Iutahi de "grande" sem nenhum adjetivo 
para aquele (Rev. de Inst. Hit. Brasileiro, 
T. LXVII, p. 379) (2). M. de la CoNDAMINE 
descreve: De São Paulo a Coary ( 11 de agôs
t0 de 17 43) encontramos ·vários. e belos rios que 
vêtn se perder no Amazonas. Do lado do Sul, 
os principais são o Yuta)•, maior que o Yuruca. 
Descem das montanhas a E. de Lima e ao N. 
de Cuzco, navegáveis vários meses a partir de 
sua embocadura (Obr. cit., 1743, pág. 93 e 
94; o ·Ouvidor Fr. X. Ribeiro SAMPAIO cin
gir-se a " que êle desce das cercanias de Cuzco" 
("Diário" cit. - (1774-5) pág. 54); Tadeo 
HAÜNKE - classificá-lo como rio de segunda 
ordem, sem embargo de subirem nêle comoda
mente embarcações menores,. que navegam vá
rios n1eses, até os confins do Alto-Peru 
C'Description del Perú" (1799), p. 310; e o 
Padre José Monteiro de NORONHA limitar-se a 
que êle desce do Reino do Perú. (" Roteiro de 
1768", cit., pág. 41 (manuscrito). 

Nas primeiras décadas do século XIX1 ia-se 
desanuviando o horizonte sôbr~ o assunto, mas 
alguns iscritores permaneceram no êrro ante
rior, mesmo dep-ois das primeiras décadas de 
sua segunda metade. 

(2) . Essas "Notícias" são de 1737 a 1755. (Liv. 
cit., pág .. 77 e v.). 

• 
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11 .. AYRES de CASAL avançava que o Hyu
ruhá, menor, do que o "Hyutahy" (3) (p. 
285), não descia como êste, o Tef fé e o Perú, 
das serras do Perú, como opinavam alguns, 
uma vez que o rio Ucayali se comunicava com 
o Mamoré pelo r io da Exaltação, e lago Ro
gagualo, não podendo também asseverar que 
êles sairiam deste lago, como querem outros, 

. ou se têm suas origens mais ao setentrião, sen
do certo que cada um dêles, segundo o volu
moso cabedal de suas águas, indica vir de muito 
longe. ( Geographia Brasilica" ( 1816), vol. II, 
pág . 330). ' 

David B. VvARDEN, poucos anos após, con
firma o asserto quando adianta que se supunha 
o J uruá e outros nascessem nas montanhas 
do Peru, mas reconheceu-se que por traz dêles 
existe uma comunicação entre o Ucayati e Ma- -
moré, não se sabendo ao certo se êsses rios 
saiam do lago Rogagualo ou se têm suas f antes 
mais ao norte. (" Histoire de l'Empire du Bré
sil" (1832), voL I, p. 40); achando-o também 
menor do que o "Hyutahy" (pág. 51). 

Francisco de CASTELNAU ponderava que pa
r ecia igualmente certo que somente dois rios do 
Solimões tem um curso muito extensa; o J uruá 
e o Purús, dos quais se sabe que os habitantes 
estão, em comunicação com os espanhois. (" De 
a Rio Lima et de Lima au Pará" (1843-7), 
vol. V, pág. 94). 

E adiantava : No Ucayali os Conibos fala
ratn-me num grande rio correndo a E. a que 
chamam Mano., onde habitavam os Sumaviris e 
qu eêste rio se comunicava com o de P aucar
tambo, sendo provável ser êsse rio o Juruá, 
uma vez que os Indios já conheciam o Urayali, 
pensando eu que os Sumaviris são os Cana
maris. ( Obr. , vol. e pág., cits. ) . 

O tenente norte-americano H. Lister MA w 
faz confusão entre êle e outros que lhe ficam 
a Oeste: "Os Piras ocupam o resto do Ucayali, 
extendem-se pelos :Raru-yanti ou Yanatiru, 
mas a maior parte dêles vivem nas margens 
do rio Ctt_ia, cujo rio. até hoje, é só conhecido 
pela relação que os Indios dão dêle; supõe-se 

(3) Entre o Trocotuba e o Tefé fica o rio 
Yurva, sendo êste sem comparação menor que o 
" Xutaí" (MELLO MORAES, "Chorographia do 
Brasil, vol. III, pág. 501). 

O J utahy nasce atraz do barracão de• Restaura· 
ção. (pe. C. TASTEVIN - Nota a pág. 83 do 
Relatório do Coronel Belarmino de Mendonça -
sôbre o Juruá, (1904-1906), lugar êste que segundo 
o mapa de Augusto HILLIGES, 1905, do rio
Juruá, fica a 962 milhas da foz do Juruá, ou, 
apenas, 42 da . bôca do Tarauacá, na Lat. S. apro
ximada 6°45' e Long. W. Greenwich de 70°05' ) . 

ser o Paucartambo ou o Beni, ou talvez o mes~ 
mo q~e os Portugueses chamam Gavari; os 
Conibos dizem que comunica com o U cayali 
pelo pequeno rio Tamaya". ("De Pacífico ao 
Atlântico" (1831), pág. 309). 

O r io Tamaya é afluente da margem direita 
do Ucayali e tem varadouro para o Yitruá, 
com dois quilômetros de extensão, pelo Pu
ta~,a-C ayafíya saindo no pôrto ae Jabonero no 
rio Atnueiia, no Yuruá (G. STIGI.ICH 
"D' " . 1 2 º .B 1 . d M icc. , c1t., vo . . ; e armmo e EN· 
DONÇA (Relatório sôbre o rio Juruá (1904-5), 
p. 21). 

O rio Cuja a que se referia MA w era, pois, 
o J uruá, atendendo-se a êsses informes, como, 
porém, outras indicações levam a crer que se 
tratasse do Purus, como - se verifica do- Mapa 
das M issões do Ucayali, de 1833, onde se vê 
o rio Sipahua ligando o Ucayali ao rio Cuja 
e servindo de caminho aos Indios Piros entre 
as duas bacias (boca <lo Sipahua - cerca de 
11º e ligação com o Cuja cerca de 10°30' de 
Lat. S.). Todavia, êsse referido Mapa, apesar 
de bom no tocante às margens do Ucayali, era 
imperfeitíssimo quanto aos rios que lhe fica
vam a Léste, tanto que, mais abaixo, também 
dá o Ta1naya, cuja boca estava a 8°30' se lan
çando no Cuja a 8°40' de L. S., demonstrando, 
assitn, que os rios Juruá e Purus eram conheci
dos dos Indios Piras e Conivos com o mesmo 
nome de Cuja. De fato, as nascentes do Se
pahua dão para às do Purús (cerca de 11°) e 
as do Tamaya se acham aproximadamente de 
9º de Lat. S .-(Mapa do Território do Acre de 
J.A. 1Ll\sÔ (1917). 

O L~f apa de 1833 devia ser do Pe. PLAZA 
ou de D. Manoel A:r.iEz, que acompanhou o 
dito Padre numa expedição ao Ucayali, e em 
cujo poder se encontrou o mapa aludido. (A. 
RAIMONDI - "El Perú", Tomo III (1879), 
pág. 107). 

M. F. Paz SoLDAN ensinava, em 1877, que 
sua origem está na cordilheira que divide as 
águas do U rubamba e na qual têm também os 
rios Purús e " Aquire", devendo nascer todos 
três entre 8º e 12° de Lat. S. e 73º e 74° de 
Long. de G. (" Dicionário'' cit. ) . 

Apesar disso, a maioria se enfileirava ao lado 
dos que continuavam a espalhar a suposição 
inicial : 

Do reino do Perú, dizia o Cônego André 
Fernandez de SouzA (Rev. de Hist. e Geog., 
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1848, pág. 441) , achando-o igual ao J a vari na 
largura e na extensão (p. 448) ; do lago Ro
gagualo, no Perú (Francisco Bernardino de 
Souza, "Pará e Amazonas", 1874, 1.ª parte, 
pág. 75) ; das adjacências dêsse lago (Milliet 
de Saint-ADOLPHE (" Diccionaire Geogr. et 
Descr. de l'Empire du Brésil" (1845); Araujo 
e AMAZONAS (Dic. cit.); nas serras de Cuzco 
ou propinquidades desta cidade ( Ign. Accioli 
Cerq. e SILVA (" Geogr. Paraense" ( 1833), 
p. 43 ; A. L. Monteiro BAEN A (" Ensaio Co
rográ fico sôbre a Prov. do Pará" ( 18.39), p. 
487) ; Melo MoRAES (" Chorographia do Bra
sil'', vol. III, p. 501); nos Andes Peruanos 
(F. Michelana y ROJAS (" Exploration y Hi
drographia <le la America del Sul" ( 1856), p. 
507; A. Cassiano Tavares BASTOS (" O Vale 
do Amazonas" (1866), p. 263); ou montanhas 
do Perú (Prático Miguel Miranda VIANA 
(" Roteiro da viagem do vapor M onarcha da 
barra do rio Negro a Nauta em 1854 (manus
crito). 

Tavares BASTOS ainda · em 1866, apesar da 
viagem de F. Maldonado mostrando que o 
:Madre de Dioo desaguava no Madeira, inter
rogava: "Será, pois, o Yuruá o "Mano" tão 
celebrado, e Amaru-Mayu, o rio serpente, o 
1\lfadre de Dios, em summa?" ("O Vale do 
Amazonas", 1866). 

A palavra oficial dizia que o Hyuruá e 
Ucayali chegavam a 12º de L~t. S., avançando 
1nais ainda o Purús e o Madeira (Relat. de 
8 de maio de 1865, do Prete. Adolpho de Bar
ros (vol. III, p. 246); nascia nos Andes 
(J .L. de Souza CoEI.HO, diretor das obras pú
blicas na província do Amazonas, Anexo nú
mero III, ao Relat. do Prete. A. Epaminon
das de Melo, de 27 de janeiro de 1866, p. 343) -; 
ou se não vai tão longe como o Purús, ao me
nos chegará muito perto (J. M. da Silva C-0u
TINHO - Ofício dirigido ao Prete. da Pro
víncia em 8-4-1862 - Anexo O ao Relat. do 
Ministério da Agricultura de 1865, p. 2). 

W. CHANDLESS, geógrafo inglês que o per
lustrou, em 1867, chegando a 980 milhas de 
sua foz ~p. l), ou melhor de 1.200 a 1.300 
(pág. 6), achava provável seu nascimento ao 
lado direito do Ucayali, talvez entre 9º30' e 
l Oº de Lat. S., devendo ser mais para o sul o' 
terreno do domínio do Purús e seus afluentes 
superiores. (Relat. do Ministério da Agricul
tura de 1870 - Anexo N, pág. 5); achando-o 

um têrço menor do que o Purús. (" Apont~
mentos sôbre o rio Juruá" (Atte.'i'o cit., pági
na 1) ( 4). 

Quanto à extensão dizia Araujo AMAZONAS: 
Os maiores afluentes do Solimões eram -
Iç.á, Jutahí, Purús e Madeira (Dic. cit. 
( 1852) ; achando-o Ayres de CASAL menor que 
o Ilyutahy (" Geogr." cit. (1816), v. II, 
p. 285). 

· Compulsando-se Cartas Geográficas da re
gião amazônica desde os primitivos tempos, 
vemos que a de Sir Walter Ridder van ENGE
LANDI (1594-1596) regista apenas o "R. ele las 
Amazonas" sem os nomes de seus afluentes; 
a de Sanson de ALBEVILLE ( 1656') extraída de 
vários autores intitulada " Le Perou et le cours 
de la Riviére Amazone", o Amarumaye tla3Ce 

a 13° de L. S. e 303º de Long. O., perto de 
Cuzco; a do mesmo ALBEVILLE ( 1686), segun
do a relação de C. d' Acugna" " Le Cour de la 
Riviére des Amazones", tem apenas pequenos 
trechos de seus afluentes nas proximidades de 
suas embocaduras, lendo-se rio de Ciizc~ ou 
Juruá; a de Guillaume DESL'ISLE (1703), de 
acôrdo com as informações de Herrera de 
Laet, dos Padres C. d' Acuiía e M. Rodrigues 
e observações posteriores, mostra o Yuri.ta nas
cendo a 15° de Lat. S. e 311º de Long. W., 
sendo que de 10º para cima com o nome de 
Amarumay ou Chunchu, a esquerda, e a direita 
um outro formador apelidado Caravaya, cuja 
nascente se aproximava da parte norte do lago 
Titicaca; na de Eman, BAWEN, o Yurva o.r 
A marumaya começa a 11° de Lat. S . e 70° de 
Long. W. de Londres; na de D. Joseph de 
Mendonza SANDOVAL e D. Sebastian Fernan
dez de MEDRANO, o rio Amarumaye que é o 
J uruá atual, se inicia a 14º de Lat. S. ( Cuzco 
estava a 14°20) ; a de Antonio Pires da Silva 

( 4) A. Raimondi adianta que Chandless chegou 
a 1.133 milhas acima do Mú (p. 368), seado o 
último ponto de observação a 7°11'45" Lat. S. 
e 72•1'30" de Long. W. Greenwieh. (" El Perú", 
vol. III, pág. 369) . 

Pelo Mapa de Aug. Hilliges, (1905), 980 milhas 
correspondem ao seringai Nazareth, quasi 100 mi
lhas, abaixo da foz do Gregório; de sorte que, a 
indicação das milhas está errada. Pelo dito Mapa 
de Hilliges, o igarapé "Campinas", acima do Mú 
hoje Liberdade, até onde chegou CHANDLESS, 
se acha a 1.266 milhas da bôca do Jurttá (página 
21); e pelo Mapa de J. A. MASO ("Territ'ório 
do Acre" (1907·1917), o lugar se encontra a 1.263 
milhas, õu 1. 715 de Manáus. 

• 
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P ontes LEME da " Nova Lusitania . ou Ame
r i.ca Portuguesa, e Estado do Brasil" (1798), 
desenha o J unllãfé 5 ºde Lat. Sul; na do Vis
conde de J . de Villiers de Lile ADAM, 1850, o 
Juruá é menor do que o Javari, .J utai, Coari e 
Purús ; num mapa publicado no vol. IV da 
obra "As Raias de 11ato. Grosso", de Virgllio 
CoRREA FILHO, cerca de . 1750, o rio Ju.ruá é 
maior do que o J avari, 'r:e.fé e Coari, tendo sua 
origem a 10° de Lat. S. (pág. 44) ~ e pelo 
existente na primeira página do livro " Bresil" 
de Ferdnand DENIS (MDCCCXXXVII), vê.:se 
o Jwruá, sem nome, nascer a 13º de L. S. e 
72º de L. W .G. 

Ainda em 1908, em publicação oficial (Bo
letim comemorativo da Exposição Nacional 
(D. G. Est.), dava-se ao Juruá uma extensão 
de "mais de 2. 000 k" (Introdução, pági
na XVII), e em 1922, a "Geographia do Bra
sil" (1822-1922) editada pela Sociedade d.e 
Geografia do Rio de J a,neiro, vol. II - . Bacia 
do Amazonas, pág. 33, registrava 3 .400 k. de 
curso e uma bacia hidrográfica de 24-0.000 k2, 
e o professor amazonense Agnello Bittencourt, 
na sua ~precirada "Corografia do Amazo
nas", edição de 1925, pág . 56, ensinava que o 
Juruá tinha suas nascentes na Bolívia, apesar 
de já se conhecer cientificamente a sua origem 
e extensão, desde 1907, com a ·publicação ~o 
~elatório da Comissão Brasileira de reconhe
cimento do J uruá, em 1905. 

Com o decorrer dos tempos e estudos proce
didos na imensa bacia, verificou-se que havia 
rios nascidos na cordilheit;a ou suas f alda~ ori
entais e outros que se f armavam a certa dis
tância dos Andes, já na planície amazôn:ca .. 

O J uruá pertence a esta última classe, .como 
seus irmãos Purús· e J avary, bem distante da
quela cordilheira e dos lugares apontados anti-: 
gamente como vizinhos ao seu nascedouro. 

Muito sinuoso, seguindo o ru.mo geral de 
N. E . até receber o Vacapistéa, onde vira para 
o N. até receber o Móa, _inclina-se em seguida 
para L. até ·Sarapo, lançando-se tio Solimões 
na direção NNO. (Othon Leonardos }UNIOR 

- " O Rio J\rnazonas e seus tributários de ori
gem Andina", 1923, pág. 109). 

f 

c. TASTEVIN, de certa forma o confirma: 
Corre no seu curso superior até o Ipixuna, do 
sul para o Norte (p. 3); daí, o Juruá se in
flexiona bruscamente para Leste até as colinas 
de Itamaraty-Tamaquaré, perto de 6.ºS' , ponto 
em que mais se aproxima do Purús ( p. 7) ,. 
dirigindo-se depois na direção do nordeste nu-

ma ·e,:xtensão de cerca de SOO milhas, até 1<.:.n
çar-se no Amazonas. (" Le Fleuve J uruá" • 
in "La Geographie", d.e Paris - Janeiro -
1920 - pág. 1 o) : 

VIAJANTES e .EXPLORADORES - O 
r io J~iruá foi '~nvolvido pelos primeiros viajores 
do Solimões em certas lendas, que necessitam 
uma explanação antes de entrarmos própria"' 
mente no assunto relativo às suas explorações. 

Afirmou-se haver transitado por êle, em 
1560, o general Pedro de Orsúa, segundo des
cobridor do Amazonas (Christoval d'AcuNA 
- " N uevo Descubrimiento", cit., p. 2; Ouvi· 
dor F. X. Ribeiro SAMPAIO, " Diário" cit., 
1774-5, p. 55; L Accioli c. e SILVA, Geogr., 
cit., 1833, p. 43; Araujo A.MAZONAS - Dice. 
cit., 1852, p. 139; -Sant'Anna NERY - "Le 
Pays des Amazones", p. 44; Mello MoRAES -
" Chorogr. cit., vol. III, pág. 501 ; Hm. de 
MARAJÓ, obr. cit'!" , p. 88; Aug. PLANE 
" L' Amazonie", / p. 54; Ignacio MOURA 
"Anuário de Belem" (1616-1916), p. 24. 

Alguns falaram que Orsúa desceu o Jutahi 
passando ao J uruá, sendo assassinado neste úl
tin:io ( lgn. NlouRA, cit. ) , verificando-se sua 
morte entre o Juruá e Xutaí (Mello MoRAES, 
cit.) ; outros, que desceu apenas o J uruá, e al
guns, o Jutahi; chegando Araujo AMAZONAS 
a escrever que Ursúa subiu o Juruá, passando 
ao Jutahi, sendo assassinado na sua retirada. 
No entretanto, é sabido que êste general sainco 
de Cu.zco, foi a embocadura do MaJ,1obmnba, 
no rio Huallaga,, onde fabricou canôa.s para o 
reconhecimeqto do rio Amazonas (M ercurio 
P eruano, de . 13 de outubro. de 1791, p. 114); 
acrescentando· João Wilkens de MATTOS que é 
fato histórico incontroverso a descida de Ursúa 
a frente de uma grande expedição, em procura 
do Eldorado e lago Pa1'.inié , via Lamas, (5) pe-

(5 ) Foi neste 1ugar que Pedro de Orsúa reuniu 
a expedição que devia procurar o reino de Orna· 
guas e do Eldorado (pág. 96). 

Aí e nas ribanceiras do Mayo foram construídas 
as emba rcações em que desceu a famosa expedição. 
Dêpois de ter seguido a vanguarda ,c.om Juan Var
gas. saiu Ursúa com outr a ala em setembro de 
1560. Desceu o Mayo, Hua.llaga, e na foz do 
Ucayali nomeou Vargas seu imediato, e a F ernan
do de Guzman seu aj udante. Chegando nas imedia· 
ções de Machiparo a 1.0 de janeiro de 1561, foi 
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qucno povoado a margem boreal do rio Mayo, 
afluente do Huallaga (·•Roteiro do Vapor 
A1 onarcha" ( 1854), ín, Relatóri.o dos Presi
dentes do Amazonas, vol. I, pág. 381) ; descen
do o Huallaga, pelo qual chegou ao Marafion, 
tocando na boca do Ucayali e na ilha Garcia, 
abaixo do N apo, sendo assassinado na provín
cia dos " Machifaros", nas costas do Solimões, 
a 1 de janeiro de 1561, numa conjura chefiada 
por Lopo de Aguirre, em território que é hoje 
amazonense. (Artur REIS - "História do 
Amazonas", 1931, pág. 26). 

M. de La CoNDAMINE confirma essa última 
asserção, dizendo que a descida se deu pelo 
Huallaga ("Relation'', cit., 1743, p. 61); e 
Pedro SIMON fala no Hallaga e Ucayali (Brn. 
de MARAJÓ, cit., p. 88); acrescentando MA
RAJÓ que " em épocas remotas diz a tradição 
que por êle (Juruá) desceu um jesuíta espa
nhol, o qual depois subiu o Amazonas" (pági

na 88, cit.). 

* * * 
O Cônego André Fernandes de SouzA fala 

no ânimo e valor das mulheres gentias do J u
ruá como sendo igual ao dos homens, " talvez 
por descenderem das antigas Amazonas, de 

que há tradição haverem neste rio as ditas 

mulheres". (Rev. de Hist. e1 Geogr., cit., 

1848, p. 442). ., 

* * * 
Entre os indígenas que diziam aí existir, des

tacamos por sua exquisitice os Cauánas e V g'i

nas. 

Os primeiros, devido a sua altura, não ul
trapassam de cinco palmos, sendo considerados 
verdadeiros anões, e que, segundo se falava 
moravam junto às cabeceiras do Juruá (A. L. 
Monteiro BAE:NA - "Ensaip" cit., 1839, pá
gina 12; F. X. Ribeiro SAMPAIO - "Diário" 
cit., 1774-5, p. 54; F. de CASTELNAU - Obra 
e vol. cits., 1843-47, p. 105; J. Monteiro de 
NORONHA - " Roteiro" cit., 1768, pág. 42; 
J. V. Manuel BRAUN. "Roteiro Corogr. do Et. 
do Grão Pará", 1789, § 131). 

Os últimos, também chamados Coatá Tapujia 
ou T apeeya, por terem um apêndice caudal e 
serem segundo se acreditava filhos de mulher 
com um macaco chamado Coatá (Ribeiro 
SAMPAIO, cit., p. 55; CAETELNAU, cit., e pág.; 
Araujo AMAZONAS, "Dice." cit.; Monteiro 
BAENA, cit., p. 123; Monteiro de NORONHA, 
cit. e pág.; Vasques BRAUN, § 131, cit.). 

O Padre José Monteiro de NORONHA não sa
bendo explicar a origem dessa cauda, inclina
va-se, todavia, a aceitar como verdadeira a . no
tícia, por três motivos: 1.0 por não haver razão 
física, que dificulte as caudas; 2.0 por que in
querindo vários índios oriundos e descidos dês~ 
se rio, que viram e trataram com os Uginas, 
sempre os achou constantes, só com a dife
r ença de dizerem uns que . as caudas eram de 
palmo e meio, e outros de dois ou mais palmos ; 
3.0 por lhe haver afirmado o Rdo. Pe. Fr. José 
de S. Thereza Ribeiro, religioso Carmelita e 
''igário atual do Lugar de Castro de A velãs, 
que vira um Indio descido elo rio J apurá, que 
tinha cauda, cuja história lhe pediu atestasse 
com uma certidão jurada, que passou e a con
serva em seu poder do teor seguinte: "Fr. 
José da S. Thereza Ribeiro, da Ord. de N. 
Senhora do M:onte do Carmo da antiga obser
vância. etc. "Certifica, e juro in verbo sac
cerdotis, e aos santos Evangelhos, que sendo 
eu Missionário em Antiga Aldêa de Parauari, 
que ao depois se mudou para o Lugar, que hoje 
hé Nogueira, chegou à dita Aldêa em o anno 
de 1751, ou 52, hum homem chamado Manoel 
da Silva, natural de Pernambuco, ou da Bahia, 
vindo do Rio Japurá com alg. Ind. resgata
dos, entre os quaes trazia hum Ind. bruto in
f iel de idade de trinta anos pouco mais ou me
nos, do qual me certificou o nomeado Manoel 
da Silva, que tinha rabo, e por eu não dar 

· credito a tão extraordinária novidade,. mandou 
chamar o Indio, e o fez despir com o pretexto 
de tirar algumas tartarugas de um curral, onde 
cu as tinha, para por este modo poder eu exa
minar sua verdade. E com efeito vi, sem po
der padecer engano algum, que o (pág. 42) 
sobredito Indio tinha hum rabo da grossura de 
hum dedo polegar, e do cumprimento de meio 
palmo, cuberto de couro liso sem cabelos. E me 

assassinado Ursúa e bem assim Vargas, pelos con· 
jurados, cujo chefe foi Lope de Aguirre. Esta 
povoação de Macbiparo, existia cêrca da foz do 
Putumayo. (João Wilkens de MATTOS, "Dicio
ná rio Topográfico do Departamento de Loreto", 
página 97). 
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afirmou o mesmo Manoel da Silva, que o Indio 
lhe dessera, que todos os mezes cortava o rabo, 
para não ser muito comprido; pois crescia bas
tantemente : " E só não examinei a Nação do 
Indio, nem a parte certa onde habítava, nem 
também se tinhão rabos os mais índios de sua 
Nação; P orém haverá quatro annos pouco 
mais ou menos me chegou a noticia de que em 
o Rio Juruá ha uma Nação de Indios com ra
bos. E por tudo ser verdade, passei esta de 
minha letra e signal: Lugar de Castro Avelãs, 
quinze de Outubro de mil setecentos e sessen
ta e oito." Fr. José de Santa Thereza Ribei
ro". ("Roteiro da Viagem da cidàde do Pará 
até as últimas colônias do S.ertão da Provín
cia no ano de 1768". (Manuscrito na Bibl. 
Nacional, pág. 43). 

O Governador da Praça de Macapá, em 1789, 
João Vasques Manoel BRAUN alude ao caso, 
mandando ver na História Natural de Mr. de 
BuFFON, T omo 3.0

• Fôlha da 4.ª Edição, "a 
qualidade, e figura delles". ("Roteiro Coro
gráf ico do Est. do Grão Pará", § 131). 

Nada encontrei na obra de BuFFON indicada, 
apesar de manusear edições diferentes e até 
mais novas, porém, em Tout le Corps Humain 
- Encyclopedie illustrée des connaissances 
médicales, publiée sous la dir'ection du Docteur 
Henri BouQUET, Libr. Hachette, 1929, Tomo 
I, págs. 268-9, depara-se o · seguinte: "Les 
H onvmes à queue - "De nombreuses descrip
tions d'hommes possédant un appendice caudal 
(fig. 11) à l'imitation des animaux figurent 
dans les recits des voyageurs anciens. Sou
vent, sans dou te, ils ~e méprirent et conf ondi
rent des grands singes avec des hommes sau
vages ainsi munis d'um organe inhabituet. 
Mais d'autres hommes à queue ont été bel et 
bien observés par des savants et dument pho
topraphiés qui plus est. Les cas de ce genre 
ont été asséz nombreux pour qu~ r on ait pu 
etablir une classification des divers modes de 
cette anomalie. En premier lieu se placent les 
qucues véritables, ou 1' on trouve une série de 
vertêbres coccygiennes supplementaires ; e' est 
um arrêt de developpement, l'embryon humain 
possedant trente-huit vertêbres et ne perdant 
celles qui sont en exces .que vers la neuviême 
semaine; viennent ensuite les queues rudimen
taires, courtes,. coniques, sans contenu osseux; 
dans une troisieme cla$se se placent les queues 
triangulaires adhérentes; dans une quatrieme, 
les queue~ longues, minces, comparables à celles 
des porcas ; enf in, complétant la série, des 
queues qui contiennnent simplement les ver-

têbres coccyg1ennes normales, mais saillant à 
l 'exterieur." 

"C'est une question de savoir s'il a existé 
des peuplades d'hommes à queue. Certains 
récits três circonstanciés nous feraint pencher 
pour l'af firmative, mais leurs conclusions ont 
été três contestées. Quel.ques faits, diiment 
observés, d'hommes possédant des queues sont 
sans doute à 1' origine de la legende des saty
res, qui ont occupé une grande place dans la 
mythologie andenne." 

Há na Encyclopedie cit., págs. 268-9, uma 
figura com os seguintes dizeres: 

"fl onime à queue". - Cet ~ionime est um re
présentant de la tribu. des Bontocs appertenant 
à la race [garrote qui vit dans les montagnes 
dt' nord-est de l'ilé Luçon (Philippines)''. 

O ouvidor Francisco Xavier Ribeiro SAM
PAIO, que visitou tôdas as povoações da Ca
pitania de S. José do Rió Negro, em 177 4 a 
1775, acha fabulosa a narrativa, mas alude ao 
" testemunho de grande número de índios des
cidos do J uruá que os conhecerão e uma cer
tidão jurada que eu vi em poder do vigário 
geral da Capitania José Monteiro de Noro
nha", acrescentando que o signatário dessa cer
tidão falou com êle Sampaio, em 1775, junto 
a vila de Serpa. (" Diário" cit., pág. 55). 

João Wilkens de MATTOS diz que tem "pro
curado examinar os fundamentos desta extra
ordinária tradição, mas nem mesmo as pes
soas mais antigas de Fontebôa dão notícia al
guma dela. (Roteiro da 1.ª Viagem do vapor 
Monarcha (1854), pág. 382). (Relatórios). 

Francisco de CASTELNAU se refere a êsses 
indígenas e aduziu: - 1.0 que não há razão fí
sica que empeça a espécie humana de ter cau
da; 2.0 que muitos índios por êle interrogados 
asseguraram a sua veracidade, dando um pal
mo e meio de extensão; 3.0 a certidão do Pa
dre Je. de Sta. Thereza Ribeiro. ("De Rio 
a Lima", etc., 1843-47, vol. V, p. 105). 

. E acrescenta ter visto perto de Fontebôa um 
coatá negro de enorme dimensão pertencente a 
uma mulher indígena, a quem ofereceu um 
preço considerável pelo curioso animal, tendo 
ela recusado, rindo-se, " Vossas ofertas são · 
inúteis - disse-me uma InGia que se achava 
na cabana, - "C'est son rnari". ( Obr. e Vol. 
cits., pág. 107). 

O Barão de 11ARAJÓ aludindo a essas nar-
rações, esclarece: "Apesar dessas informa-
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ções, eu que conheço o Amazonas desde meus 
mais verdes anos, que tenho falado com milha
res de pessoas que têm navegado por êsses rios 
que (pág. 69) hoje estão devassados pelos re--- , .. , gatoes ate seus extremos, nunca ouvi um so 
dêles afirmar a existência de tais anomalias, 
afirmando contudo a existência das tribus com 
aquêle nome, como se encontra no mapa de 
MARTius. (" As Regiões Amazonas" ( 1890), 
pág. 90). 

E adianta : " Castelnau navegou êsses rios 
em 1847, nem as índias nem os Coatás se aca
baram, e eu que subi o Amazonas pela primeira 
vez naquêle tempo, nunca ouvi referir taes 
factos. O meu pai viveu nove anos na então 
Capitania do Rio Negro, como tenente de ma
rinha e de artilharia, serviu nas Comissões de
marcadoras, governou vários pontos militares, 
conviveu com os Comissários Victorino da 
Costa, Simões e outros por longos anos, falan
do-me continuamente de suas viagens na Ama
zonas, Madeira, Purús, Rio Negro e seus 
a fluentes, de seus índios e hábitos, nunca me 
rei eriu estes fatos, que se existissem, deveriam 
ser por êle sabidos, ao menos por tradição da
queles exploradores, que até ao mínimo estu
daram e prescrutaram todos estes rios, tôdas 
estas regiões, seus habitantes e seus costumes". 
(Obra e pág, cits.) . 

Além dessas particularidades, os cronistas 
ou historiadores falavam nas aldeias de bran
cos existentes nas cabeceiras do rio; F. de 
CASTELNAU, obr. e vol. cits., pág. 89; Bm. de 
~v[ARAJÓ - Obr. cit., pág. 89; André Fer
nandes de SouzA - Obr. cit., pág. 442; bem 
assim campos e gado vacun1 (Relat. de Frete. 
Adolpho de BARROS, de 8-maio-1865 - vol. III 
dos Relat., pág. 265 ; F. de CA STELN A u, obr. 
e vol. cits., pág. 90) ; mármores e pedras de 
construção (Conde RozwADOWSKI - Relatório 
sôbre o Amazonas, 1853, p. 16); catadupa 
(Ayres de CASAL - Obr. cit., vol. II, p. 329) ; 
divisão em dois braços logo acima da foz do 
Tarauacá (CASTELNAU - cit., pág. 89). 

As aldeias <le brancos, campos e gado vacum, 
só podiam ser no rio Ucayali, fazendo os in
formantes ou as pessoas que os ouviam con
fusão sôbre o local; o mármore ou pedras de 
-construção não foram encontrados e sim ban
cos argilosos ( CAsTELN A u - cit., p. 90) ; a 
catadupa só se podia originar de pequenas cor
redeiras que surgem no seu leito durante o 

verão ou alguns rápidos existentes no alto 
:Môa (6), sendo certo que a bifurcação do rio 
acima da boca do Tarauacá, não foi encontra
da ( CHANDLESS, "Apontamentos" cits., pá
gina 5). Talvez os informantes quizessem se 
referir a confluência do Tarauacá com o Em
bira e o historiador francês se referiu ao 
Juruá. 

Quanto à presunção de haver minerais no 
] uruá, a que alude Araujo AMAZONAS no seu 
Dicionário Topográfico, Histórico e Descri
fivo da Comarca do Alto-Amazonas ( 1852), o 
engenheiro Luiz F. de Moraes REGO, em suas 
" Notas sôbre a Geologia do Território do 
Acre" ( 1930) , diz serem ainda mal conheci
dos os recursos minerais da região (pág. 38), 
aflorando nas cabeceiras do Môa e do seu tri
butário Ypú, o arenito, que aparece na serra 
de Contamana e nas cabeceiras do Jaquirana, 
sendo variadas as suas côres, e mais frequen
tes a amarela, entre amostras brancas, roseas, 
roxa, pardas e mosqueadas ( p. 26), ocorrendo 
nêle aoncreções de óxidos de ferro, limonito e 
hematita, vendo-se nas silicosas verdadeiros 
silex ( cherts), podendo outras receber o qua-

( 6) A zona das nascentes do Môa é bastante 
acidentada, com altitudes variáveis, atingindo alguns 
pontos culminantes cotas da ordem de 600 metros 
(Ministério da Agricultura - Boletim n. 0 26, 1938 
(Noroeste do ACRE). Reconhecimentos Geológicos 
para· petróleo, por Pedro de MOURA e Alberto 
W ANDERLEY, pág. 27; havendo nas cabeceiras 
do rio Capanáua (alto Môa), uma cachoeira cha· 
mada "Formosa " composta de três quedas ( pági· 
na 39), sendo o primeiro patamar com um desnive
lamento de 6 metros; o segundo com 7 e o terceiro 
com 6, num total de 22 metros, por causa do des
nível das declividades dos patamais que, no segundo 
é de 2 e no terceiro de 1 metro., (pág. 40) . 

As demais quedas dágua existentes na bacia são 
insignificantes. 

A serra do Môa ao ser atravessada pelo rio 
désse nome tem cêrca de 400 metros de altitude, 
sendo de 200 m. a altitude média cir.cundante. 
Não const itue ela divisor entre o Juruá e Ucayali, 
o qual se encontra uns 15 a 20 k. a O. da mesma, 
em terras mais baixas do que as da dita serra, 
(pág. 131). M apas, fls. 13 e 15. A Serra const itui 

divisor de á guas, entre os marcos 72 e 82 da fron
teira de limites, (p. 13) onde a altitude. não chega 
a 300 m. , a não ser os ma rcos 81 e 82, que se 
acham a 439 e 514 j á pr óximo a serra do J:.aqui
rana ( Relat. do i\1. do E xterior, de 19Z7, Anexo A, 

pá_g-. 71). - ' 

I 
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lifica(ivo de ágatas (p . 27); tendo amostras 
de .arenito inductos pretos de óxido de manga
nes (pág. 27) (7). 

* * * 
Como no Purús, foram os regatões os seus 

primeiros exploradores : pessoas que, pro
curando trocar mercadorias com os indíg~nas, 
iam penetrando pouco a pouco nos seus mean
dros, abrindo caminho para maiores cometi
mentos aos que mais tarde se infiltrariam nas 
ribas, fundando pontos de apoio ao seu comér
cio ou se internando na selva a procura da 
árvore fornecedora do precioso líquido pro
dutor da goma elástica. 

Contudo, muito antes disso, ainda na primei
ra metade do século XVII, êle teve suas águas 
sulcadas, por alguns dias, por pilotos da ar
mada de Pedro Teixeira, os quais subiam du
rante três a quatro dias os principais contri
buintes do rio mar. Por essa época, dizia 
BERREDO referindo-se ao J uruá: habitado tam
bém de inumerável paganismo''. (" Annaes 
Históricos do Estado do Maranhão" (3.ª ed., 
1905, vol. I, pág. 289). 

Samuel FRITZ, que atraiu ao grêmio da 
Igreja católica várias tribus indígenas, entre 
as quais a dos Cambebas ou Omáguas da lín
gua geral, missionou até o J uruá ou talvez 
mctis. a Este. (J. Capistrano de ABREU -
" Cap.ítulos de História Colonial" (1500-1800), 
pág. 119). Começou a trabalhar no Solimões 
cerca de 1686 dilatando os limites de sua mis
são numas 200 léguas (J. Lucio de AzEVEDO 
- " .Os Jesuítas no Grão-Pará", pág. 218); 

(7) "Como resultado geral dos trabalhos até 
agora efetuados, chegamos à conclusão de que existe, 
na faixa fronteiriça com o Perú, no vale do Juruá, 
movimentação andina dando ótimas estruturas geo
lógicas apropriadas à acumulação de Petróleo''. 
(NOROESTE do ACRE, cit., pág. 5). 

Encontram-se no rio Capanáua, afluente do alto 
Môa (bacia do Juruá), rocha eruptiva; tipos sye
nito, quartzo-keratophyro, felsito, trachito e pecbs
tein (Boletim cit., pág. 48) . 

Outra feição zoológica notável que nos apresen
tou o Capanáiia fo i a ocorrencia de um fóssil 
característico do ca rbonífero superior "Productus 
cora", pr óximo a cachoeira Formosa . (Boletim cit. 
pág. 49) . . 

Agua ferruginosa foi encontrada no igarapé 
.Agua Quente. (pág. 54). 

desceu o Amazonas com destino ao Pará, pas
sando a boca do Juruá a 4 de junho de 1689 
( p. 381), e na volta, subindo, a 11 de outubro 
de 1691 (Rodolpho GARCIA, in Rev. do Inst. 
e Geogr. Br., T. 81, ps. 359 e 393). É pos
sível que entre outros sítios. visitados por êle 
não haja escapado as barrancas do baixo 
Juruá. 

Pelo 1neio do século XVIII, surge o nome 
do J úruá no Relatório do ouvidor do Mara
ranhão, bacharel João Antônio da Cruz Diniz 
PINHE-IRO, composto em 1751. (J. Lúcio de 
AZEVEDO, dt., pág. 345). 

Apenas algumas pessoas se haviam interna
do no J uruá a caça dos Indígenas, cerca de 
1750, ao começo da Administração do Go
vernador do Estado, capitão D. Francisco Xa
vier de Mendonça Furtado (Araujo AMAZO
NAS, "Dice." cit. (1852), p. 242); deslisando 
o rio " ainda no-'" seio e silêncio da solidão"._ 
( Obr. cit., p~g. 288) . 

Em 1768, dizia o Vigário José Monteiro de 
NoRONHA: "Pouco penetrado dos Brancos". 
Dêle se tem extraído muitos Indios para os 
Lugares de Alvellos, e Nogueira, pelos quais, 
e pelos que o te1n navegado se sabe haverem 
nele muitas Nações. de lndios." (Roteiro, cit. 
(manuscrito), pág. 41). 

O ouvidor Sampaio RIBEIRO,. em 1774-5, di
zia que êle: tem sido pouco frequentado pelos 
brancos" (" Diário" cit., p. 54) ; .sendo o gê
nero principal daí tirado a salsaparrilha (p. 
55}; conhecendo-se apenas uma pequena parte 
por informações (pág. 59). 

Tadeo HAENKE escrevia em 1799, que "so-' 
bem no J uruá comodamente embarcações me
nores, a grandes distâncias, navegando vários 
meses, até os confins de Alto Perú" (" Des
cription del Perú", pág. 310) . Confundia-o 
com o Beni. 

E Antonio RAIMONDI aduzia : · " Quasi não 
ha dúvida alguma, que deve existir comunica
ção entre o Ucayli e algum outro tributario 
do Amazonas, situado mais ao Oriente "pues 
se tiene noticias de vários casos que en siglo 
pasado aparicieron los brasileiros en e1 Ucayali, 
sin haber entrado por la boca de este rio". 
("El Perú" - T. III, 1879, p. 108). Deve
ria ser a passagem pelo J avari, mas, nada 
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obst'.l que fosse também pelo J uruá, desde que 
êles aparecessem de 7º a 10° de latitude sul. 

Essas penetrações vão se avolumando no sé
culo XIX, tornando-se o rio mais conhecido 
a ponto de por volta do seu meiado, procura
rem os c:omerciantcs instalar alguns pontos de 
apoio ao seu tráfico de homens e mercadorias. 

O Cónego André Fernandes de SouzA afir
ma que em 1813 e 1818, houve agarramento de 
índios e comércio, nesse rio, pelos moradores 
de Ega e Nogueira, tendo havido luta entre 
êles, morrendo alguns (Rcv. de Hist. e Geogr. 
cit., pág. 444) ; sendo certo que essas agar
rações vinham se efetuando desde o tempo do 
governador Gama, isto é, desde o século XVIII, 
uma vez que o govêrno dêle durou d.e 1788 a 
1799 (A. REIS, cit., págs. 133 e 140). E 
adiantava : o seu interior tem sido " pouco 
penetrado dos Indios creoulos", sendo abun
dante de salsa e manteiga de tartaruga, "al
guns tem navegado por êle acima um mês, de 
viagem, a fim de as colher e faturar" (pá
gina 441). 

Em 1816, escrevia M. Ayres de CASAL: Os 
nossos ainda não se atrevem a alongar-se das 
visinhanças dos povoados com receio dos In
dígenas centrais, com quem ainda não tem cor
relações; e quando sobem alguma distância, 
nunca saiem dos limites dos índios pacificados, 
com quem fazem algum comércio (" Geogra
phia" cit. , p. 330) ; acrescentando que o dis
trito ou província geográfica do J uruá ficava 
entre êste rio e o Tefé (pág. 327). 

AccIOLI, em 1824, confirmava a asserção de 
André F ernandes no tocante a subida de al
gumas pessoas nesse rio até um mês de via
gem, em (pág. 305) demanda de salsa e man
teiga de tartaruga ("Geografia Paraense", 
cit., pág. 306) ; conceito, aliás, mantido por 
Araujo AMAZONAS, quando fala que êle tem 
sido navegado alguma coisa. (" Dice." cit., 
(1852) . pág. 331). 

Contudo, vemos, o Presidente da Província 
do Pará, desembargador Manoel Paranhos da 
Silva VEr.1.oso, no seu Disc11-rso à Assembléia 
Legislativa da P rovíncia, de 15 de agôsto de 
1844, declarar : " Não terminarei êste Artigo 
sem vos indicar que seria conveniente o esta
belecimento de uma Missão no rio Juruá, de 
que acima vos falei, cujos índios já entretém 
algum comércio com nosco" (pág. 18). 

CASTELNAU, na sua descida pelo Solimões, 
em 1847, precurou informar-se de pessoas que 

frequentavam o Juruá, ouvindo a respeito três 
conhecedores do rio. O primeiro disse-lhe que, 
subindo quinze dias sem se deter, alcançava 
um canal que comunicava com o Purús trans
portando-se a canôa por terra, chamado "Ta
boa" (8), no rio "Chiruan" (pág. 85), dan
do-lhe a entender que a uma grande distância 
o J uruá recebe um rio considerável denomi
nado '· Tarwaca' ', não muito afastado do 
Ucayali, e que subindo o Juruá nove dias en
contrava-se o rio " Tucuman", do qual partia 
um caminho por terra de doze horas de mar
cha para o rio J utahi ( 9). " De Rio a Lima 
et de Lima au Pará", 1843-1847, vol~ V, pá
gina 86). 

Em Fonte-Bôa, Francisco Manoel da CRUZ, 
narrou-lhe que fez numerosas viagens no rio, 
subindo-o certa vez durante nove meses e do 
ponto a que chegou desceu em dois meses de 
viagem seguida . Para chegar ao T1tcunia gas
tava-se dez dias de sub!da e quatro de baixada, 
um dia mais encontra-se o Bereo, igualmente 
à esquerda, não se r ecordando mais do tempo 
necessário para atingir o Taraivaca (pág. 86), 
onde lhe disseram que subindo esta ribeira 8 
ou 10 dias, podia-se tocar terras dos Espa
nhois. Da foz do Tarawaca subiu meia jor
nada acima, aportando a foz do Airu-Parana, 
no qual navegou 15 dias, onde tornou-se muito 
estreito e sua corrente fortíssima (pág. 87). 

O terceiro (10) Flores Nicolao José de Oli
veira, encontrado em Ega, que, segundo se di
zia tinha perfeito conhecimento do rio e havia 
ido mais longe do que ninguém, relatou a sua 
última viagem, assim: "Subiu o Juruá duran-: 
te três meses e meio continuamente, sem se 
deter, só tendo procurado salsaparrilha na des
cida . Perto da embocadura e a uma hora do 

(8) E' o rio Tapauá, afluente da margem es· 
querda do Purú.r, cuja na~ente se aproxima da do 
igarapé Chiruan, braço da margem direita do 
Juruã. 

"O Tapauá atravessa a linha dos rios Coary e 
Teffé, que, comumente, são representados muito 
maiores do que realmente são. Dêle os índios pas
sam ao Hyur uá. (W. CHANDLESS - "N otal' 
sôbre o rio P urús, lidas perante a Real Sociedade 
Geographica de Londres, em 26 de fevereiro de 
1868). pág. 5). 

(9) "Tarwaca" é o rio Tarattacá, o maior 
afluente do Juruá, e Tucuman um dos paranás 
existentes no baixo Juruá. 

(10) O cncerregado dos índios do Jurná, desde 
1848, chamava-se Romão José de Oliveira - (Ar· 
tur REIS - "A Conquista do Acre" (Atiais e 
vol. cits. pág . 2. 078). 

• 

I 

,.. 
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Amazonas, acha-se a boca de um canal cuJa 
extremidade só se necontra 3 dias acima, cha
mado Minerois, deparando-se 8 dias a mon
tante deste canal a grande ilha de Tucuma, 
um pouco acima a direita um pequeno regato; 
cinco dias acima, o grande igarapé d 'A nderah, 
ou sejam os Indios Cataochis. Dois dias mais 
chega-se ao furo Arapari, a direita, cuja en
trada está a 2-1-2 dias mais para o alto; dois 
tlias mais, a esqt,terda o furo Tucuma no qual 
se lança o rio Bereo; cinco dias mais, o pe- . 
queno rio Mamoria, a direita; o lago Tenqué 
a es.querda 3 dias depois ; a 7 ou 8 dias, a es
querda o igarapé Bahana-Br~a.nco; a 3 ou 4 
dias a direita, o lago de Carababa; a 3 dias 
do mesmo lado, o rio Bahana-Preto ou Pi
chouma, pelo qual se pode ir perto do rio 
Purús, por meio de um caminho terrestre que 
vai ao rio Taboa; 6 dias a direita os lagos de 
Apu-Paha (pág. 88), que são numerosos (esta 
palavra parece ser da língua quichua: apu sig
nifica se1ihor ou poderoso, e paha pode vir de 
pacha ( cent") ; 6 dias a esquerda, o pequeno 
lago de Jahiruan, cujas margens são habitadas 
pelos Indios Arawas; a 8 dias, o rio Chiruan, 
a direita, habitado pelos Culinos, e que comuni
ca com o rio Taruaca; a 15 dias mais para o 
alto, êste último rio vindo da direita : sua água 
é negra e nas suas margens vivem selvagens 
hostís ; bifurcando-se o J uruá a pouca distân
cia acima dessa Junção : tendo o braço princi
pal que vem da esquerda águas brancas, e os 
Indios que o habitam informam que os brancos 
têm uma aldeia para as suas nascentes (pág. 
89). Comparando-se essas informações, pare
ce-me (p. 89) provável que se ha explorado o 
r io até cerca de 260 léguas em linha reta ( 11) 
(pág. 90) . 

Pelo Mapa de Augusto HrLLIGES (1905) ve
rifica-se que as informações não eram muitas 
exatas ou o geógrafo CASTELNAU não as regis
trou devidamente. 

De fato, subindo-se o rio encontra-se a cerca 
de 3 milhas de sua foz, a boca do Meneroá, 
deparando-se a de cima 70 milhas arriba, co
meçando o P.araná do Breo a 80 milhas no -Juruá e saindo a 187, e o de Tucuman de 204 
a 305, no sacado de T etnquê, todos a esquerda. 

(11) Diz CASTELNAU que, em 1841, alguns 
habitantes de E ga cometeram assassinatos na ri
befra do J uruá, tornando-se depois disso, alguma5 
tríbus que estavam bem dispostas para com os cris
t ãos, seus inimigos irreconciliáveis . ( Obr. cit. 
vol. V 1>ág. 105) . 

• 

O de Arapari se inicia, na ordem ascendente, 
como os demais, a 182 milhas e vai a 220, a 
margem direita. O furo de Andirá tem suas 
extremidades a 152 e 165 milhas a direita do 
Juruá. A boca do lago Memoriá está a 298 
milhas e a do lago T emquê a cerca de 305 
milhas da foz do Juruá. O igarapé Bauana 
Branco a 431 milhas e o Bauana Pixuna a 
463 milhas . Carababá fica a 409 milhas. A 
boca do lago Apupuhá fica a 543 milhas e a 
do rio Chiruan a 580 milhas. Não encontrei 
a do lago J ahiruan, e a do rio Tarauacá se 
acha cerca de 920 milhas, e a do Eirú a 926. 

Pela descrição, Flores pouco passou da boca 
do Tarauacá ou do Erú, mas, pelos dias que 
afirma ter gasto, na viagem, deveria ter ido 
muito além, uma vez que adianta ter viajado 
continuamente durante 3 meses e meio, e os 
dias indicados como sendo gastos entre os lu
gares citados dão justamente 80 dias, isto é, 
25 menos do que a soma daqueles 

E stavamos no meiado do século XIX, e pou
co ou nada se sabia a montante do Tarauacá. 

Dizia o Presidente Tenreiro ARANHA, no 
seu R elatório inaugural de 1852: "O J uruá 
era pouco falado ou conhecido" ( 12) (pági
na 63) ; tendo descido por êle alguns habitan
tes (p. 73) da Bolívia e do Perú (pág. 74); 
e o Dr. João \Vilkens de MATTOS no "Rotei
ro da viagem do vapor "Monarcha", em 
1854: "Depois de uma viagem de 40 dias em 
canôa pequena chega-se a boca do Parauacú, 
passando-se ao Purús com 10 dias mais" (Re
latórios - vót. I, p. 381) ; e o Conde de 
RozwADOWSKI, em seu Relatório de 1853 (va
por l\1 araj ó) : " Subido por moradores de 
Fontcboa por mais de 4 meses em canôa pe
quena" (pág. 16). 

(1 2) E acrescentava: " Ainda para a Bolívia 
pretendo que também se abra outra via de comu· 
n icação pelo r io J uruá, por onde alguns habitantes 
( p. 73) dêsse Estado e do Perú já tem descido, 
e para essa empr t!sa espero um cidadão de prés· 
timo, estabelecido no mesmo rio. (R elatório cit., 
de 30 de abril de 1852, pág·. 7 4). 

Romão J osé de Oliveira encarregado dos índios 
do J uruá, desde 1848, prestou informações a 25 de 
junho de 1852. sôbre a extensão, navegabilidade e 
população indígena do rio Juruá endereçadas ao 
Presidente- Ten.reiro Aranha. (Artu r HF.IS, "A 
Conquis ta do Acre" Anais e vols., cits., 
2.078. 

Já cm 10 de março de 1851, em rápida exposiç<lo 
ao te. Cel. Albino dos Santos Pereira, Romão 
dera n otícia das tribus da região e possibilidade de 
aldeia-las. e um prindo ordens datadas de 22 de 
março, êle subiu o Ju ruá até Mineroá. (A. 
REIS, cit., pág. 2.078). 
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o Padre c. T ASTEVIN esclarece : " Conheci 
e tive muito tempo como amigo um creoulo 
português que pela era de 1850, subiu frequen
tes vêzes o Juruá até Marari e mesmo até Ta
rauacá, para troca de produtos europeus com 
os Indios, que lhe davam cacau, salsaparrilha, 
baunilha, óleo de copaíba" (" Le Fleuve J u
ruá '' in "La Geographie", de Paris, Tomo 
XXXIII (1920), pág. 131). 

E acrescenta : " Sob o domínio português 
o J uruá foi um reservatório para os negocian
tes de escravos que vinham aí se abastecer 
por todos os meios" (Rev. cit., págs. 131-2). 

O Presidente Francisco José FURTADO diz 
que João d:i Cunha Correia explorou o J upurá 
(eleve ser o J uruá), como diretor ele índios, 
tendo como resultado apenas " mostrar a boa 
disposição dos selvagens e seu ânimo pacífico 
em relação aos homens civilizados (13) ". 
(Relat. de 7-setemhro-1858) (vol. II, p. 39). 

Emendamos para Juruá, (14) por que real
mente, êste cidadão era diretor de índios dêste 

(13) "Em 1868, um coletor de drogas foi muito 
acima da foz do Tarauacá (Relatório do Ministério 
da Agricultura, de 1865 - Anexo Q - pág. 9). 

Pela data do Relatório está se vendo que a 
referência é ao ano ele 1858 e não rle 1868, uma 
vez que lhe é posterior. Coincide com a do Rela· 
tório do Presidente Furtado e diretor dos índios 
- Jo. Wilkens de Mattos. 

João da Cunha Corrêa, nomeado em 1854, pelo 
Presidente João Pedro Dias Vieira, atirou·se as 
indagações que o Govêrno lhe pedia, apresentando, 
em oficio de 20 de agôsto de 1856, esclarecimentos 
minuciosos, capeando uma relação de tribus aldea
das até o Xué. Em 1857, aprovada a proposta 
que fizera para uma incursão rio·acima partia de 
Teffé, a 13 de outubro, com dez guardas nacionais 
daquele município, alcançando o Juruá Mirim. De 
Tarauacá, no regresso, passava pelo Envira, de 
onde varou para o Purús, chegando a Teffé, em 
30 de abril de 1858. (A. REIS, cit. pág. 2.079). 

Depois do Môa, o Juruá Mirim é o mais voltt· 
moso contribuinte do J uruá, no Território do Acre 
(Noroeste do ACRE, cit., p. 77). Nasce junto ào 
marco 65 da fronteira com o Perú (p. 77), no 
mesmo cólo onde nasce o paraná dos Mouras (pá
gina 78) a 400 metros de altitude (fôlha ll); 
com um curso de 86. 648,00 m. até o Rio Branco, 
e êste com 58. 006,0 m. (Relatório do Ministério 
d oExterior ( 1927), vol. II, pág. 89) . 

(14) Em 1858, Jo. da Cunha Corrêa, como 
diretor de índios do J uruá, teve 600$000 para fazer 
uma viagem de exploração no mesmo rio. Do rela
tório nada consta de importante, a não ser que 
as hordas de índios que encontrou são pacíficas. 
Em um mapa que apresentou menciona a existên
cia de 9 malocas com o total de 426 índios e 45 
casas: Meneroa (80 índios Marauas, 13 e.); Andirá 
('.48 índios Catauxis - 7 c.); Beréo (17 índios 
Marauas - 3 c.); Arapari (30 índios Catauxís -
4 c.); Pupunha - 39 índios Canamaris - 3 e.); 
Paraná (61 índios Arauás - 3 c.); e Xué (106 
índios Arauás - 4 c.); Rei. do Dirt. J. Wil
kens de MATTOS, de 25 de agôsto de 1858 
Anexo ao do Prete. Fr. J. Furtado, de 7 de 
setembro de 1858. (v. II, p. 151). 

rio, desde 1856 (Relatórios dos Presidentes do 
Amazonas, vol. I, pág. 515), e ainda perma
necia na função em prindpios de 1859. (" Es
trella do Amazonas", de 12 de fevereiro de 
1859 (n. º 357), ·pág. 3) . 

Além disso, temos em nosso poder uma carta 
de Guilherme da Cunha Corrêa, datada do lu
gar Concordia, no rio J uruá, de 9 de agôsto de 
1923, em resposta a uma outra de nosso punho, 
na qual afirma ser João da Cunha Corrêa, pai 
dêle Guilherme, natural de Cametá, no Pará, e 
irmão bastardo de comerciante João Augusto 
Cor rêa (15), impulsionador e fundador da 
praça <lo Pará, (pág. 1) e realmente, ter rea
lizado uma demorada viagem ao alto J uruá, 
em 1855 ou 1857, indo até o rio Juruá-Mirim, 
nunca sendo hostilizado pelos índios, de quem 
soube conquistar a amizade e confiança. No 
estirão dos 1Vauas, estes se retiraram de suas 
tabas para a outra margem, deixando Corrêa 
no terreiro grande quantidade de machados,· 
terçados, facas, panos e missangas, objetos que 
os Nauas ao voltarem, atiraram no rio (pá
gina 4). 

Acrescenta Guilherme: " Dias antes êsses 
índios tinham se batido com os iaminauás e 
conibos e uma índia idosa com duas filhas f o
ram apanhadas por !l'leu pai. São essas as ín
dias que êle trouxe e com minha mãe viverão, 
batisando-as o Pe. Terquato (pág. 4), sendo 
que das mais novas uma chama-se Petronilla 
e eu inda conheci e nos contava que os nauas 
não queriam mal aos brancos, mas êles erão 
maus e .que ha muitos annos os seus avós (um 
palavra inelegvel) para escapar as suas bar
baridades havião fugido de um lugar bonito 
para a lém das nascentes do rio". "Regressan
do do Juruá-Mirim, meu pae subio o Parau-

05) O Presidente do Pará, Fausto Augusto de 
AGUIAR no seu Relatório de 15 de agôsto de 
1851, referindo-se a êle diz: "O distinto paraense 
João Augusto Corrêa, negociante desta praça 
(Belém), propoz·se estabelecer a navegação a vapor 
pelo Amazonas e Solimões". (pág. 761). "A 
Companhia Fluvial paraense" foi incorporada pelo 
negociante J o. Augusto Corrêa, que obteve da As· 
sembléia provincial uma subvenção suficiente para 
realizar aquela emprêsa; da qual foi diretor até fa. 
Jecer". (Francisco Bernardino de Souza, "Pará e 
Amazonas", 1.ª parte, pág. 47, (1874). 

João Augusto Corrêa era, em 1867, chefe da 
Companhia Fluvial Paraense'' (Dic. Hist. Geogr. 
e Ethnograf. do Brasil, (1922) 2.0 vol. (Estados). 

"A morte repentina, como sentida, do abastado 
negociante nacional João Augusto Corrêa, veio 
privar·nos d.ê ver aumentada . a navegação a vapor 
nesta província. :t!:sse gênio empreendedor tencio· 
nava ensaiar o fornecimento de gado para consumo 
desta capital por meio de transportes rebocados a 
vapor". (Relatório do Prete. J o. \\'ilkens de 
Mattos, de 25 de março de 1870, vol. III, pá· 
gina 786). 
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acú, hoje Tarauacá, e penetrando no I -uirá 
(hoje Envira), rio dos pássaros, guiado pelos 
índios e alcançou o valle do Purús, em um dos 
seus afluentes que hoje chamam Chandless
me parecendo pelos índios informados que o 
tapauna catú (o preto bom) tinha subido o 
Purú e atravessado o lquiri (água quieta, cal
lada) para ver branco que- longe andava so
zinho e vestia saia, tocando maracá e olhava 
numa cousa tendo acesa luminaria e era bom". 
Meu pae não alcançando !vfanoel Urbano (o 
tapauna catú) regressou e trouxe, dada pelo 
tuchaua, uma índia, que baptisada em Teffé 
recebeu o nome de Leocadia. "Em 1912, mor
reu essa' mulher: era quasi branca, de rosto 
oval bem feito, estatura mediana, nariz peque
no aquiltino e deixou descendentes de uma 
filha chamadà Virgínia, casada que foi com 
Antonio da Cunha Linhares, cearense, proprie
tário do seringai S . Antonio no rio Gregorio. 
" O relatório do meu pai deve existir ou no 
archivo da secretaria do Governo em Manáus 
ou no archivo do Ministério da Agricultura ; 
o que eu sei que elle o apresentou ao então 
presidente João Wilkens de Mattos. "Quando 
Chandless ( p. 5) subi o o J uruá, o fez acom
panhado do meu pae desd·e o J oanico, pois isto 
lhe ordenara o Major Gabriel Antonio Ribeiro 
Guimarães, Diretor Geral dos Indios - como 
homem conhecedor do rio e amigo dos índios, 
com os quaes annos passados convivera e con
vivia até Juruá-Mirim" (p. 6). "No Juruá 
nunca houve anterior aos brasileiros estabeleci
mento algum peruano. " Ã. abertura de estra
<las foi iniciada no Jaibá e Abacaxy - cerca 
do J oanico este" (p. 6) . 

Antes disso, conta Guilherme na carta alu
dida : que Chandless ch;imava a João da Cunha 
Corrêa comumente de João Cametá (16) e é 
a êle que Euclides da Cunha classificou de len-

(1 6) Há confusão da parte de Guilherme neste 
particular: João Rodrigues Cametá .. desde 1849. 
andava pelo Purús, onde era diretor de fndios fun
dando ali um porto militar em Pacatuba e nucleahdo 
vários tribus indígenas em lugares diversos, sendo 
substituído por Manoel Urbano, cêrca de 1852. 
(A. Reis cit.. p. 2.080 (V . Capítulo sôbre o 
P urús, nota 26). 

Como alude Guilherme, o seu pai já se encar
regara de outros serviços no Amazonas e. J uruá 
de 1847 a 1850, ai continuando como diretor de 
fndios desde 1854 a · 1859, o engano é ú1anifesto. 
Além. disso, o próprio nome é diferente e diz Artur 
REIS. em carta que nos diri~iu em 1 de fevereiro 
de 1941: "João da Cunha Corrêa e João Rodri
gues Cametá são duas pessoas perfeitamente distin
tas. Ambas, J>ÍOneiros da conquista, posterior à 
cabanagem . Ambos tendo prestado serviços a Çhan
dless. O Cametá foi o desbravador do Purús. O 
Cunha Cor.rêa foi o desbravador do Jtrruá. Tenho 
disso hoje absoluta certeza". 

dário, numa de suas obras em que trata do 
rio Purús (p. 1). E narra: "João da Cunha 
Corrêa, num grande barco sulcou, partindo de 
Belém, seguindo orientação de seu irmão João 
Augusto Corrêa, o Rio Mar, e foi até Nauta, 
na Republica Peruana, onde abriu um estabe
lecimento de primeira ordem, que seria no já 
sonhado plano de João Augusto, o limite pro
visório da navegação que empreendia e mais 
tarde quiz transformar em rapidos transpor
tes a vapor, de .que logrou êxito o financeiro 
Irineo (pág. 1). Evangelista de Sousa - Ba
rão de Mauá - por motivos que não colham 
aqui ser apreciados, não entibiando êsse fra
casso o ânimo patriotico de João Augusto Cor
rêa, que continuou a prestar a sua terra os ser
viços e dedicações de que era capaz. " Nessa 
viagem percorrendo o Amazonas João da 
Cunha Corrêa, esteve no Tapajoz, com os Mi
randa Corrêa, em Luzéa - hoje - Maués, 
com os Barbosa e ... , em Borba ou Canuman 
com os Coitinho; em Parintins com os Meirel
les e José Augusto Ribeiro, Rodrigues de 
Souza ; em Manáus, com os Bacuri Pinto e ou
tros; em Cuari com os Guimarães, e os Va
lente do Couto, ainda consanguineos dos Cor
rêa, deixando em Teffé, o seu parente mater
no Francisco Manoel da Cunha, para estudar 
o meio e a possibilidade de negócios então nes
se lugar enfeudados nas mãos do chefe local 
Te.-Cel. José Monteiro Chrysostomo. Em a 
freguezia de N. Senhora de Guadelupe - hoje 
Fonte Bôa, era vigário o Pe. Torquato An
tonio Ribeiro, pai dos distintos amazonenses 
Gentil Rodrigues - genitor do Dr. Francisco 
de Pauta de Farias e Souza, João Baptista de 
Farias e Sousa, proficiente e culto sabedor 
das cousas do Amazon-as - e José Artur Pin
to Ribeiro e Cel. Terencio Amadeu Severo 
Lauro (9u Lamo). O Pe. Torquato era pa
raense e ainda parente dos Corrêa. " Foi em 
Fonte Bôa <tue João da Cunha Corrêa, apre
sentado pelo Pe. Torquato travou relações 
com os irmãos Christovão Coelho e Antonio 
ou José Coelho, mais conhecidos por Rato-ar
rojados trabalhatlores e o peruano Pedro José 
Sevalho : f orão os primeiros que sulcarão o rio 
Juruá, aquelles na collecta de óleo de ovos de 
tartaruga, copahyba. " Christovão Coelho e o 
irmão (p. 2) constituíram mais tarde a firma 
Coêlho e Irmão e Pedro Sevalho com outro 
irmão seu Sebastião Sevalho formaram a de 
Sebaje e Hermano e no Jutahy, nos mesmos 
artigos fazião sua industria. " Erão todos co
mi tentes da grande firma João Augusto Cor
rêa e Companhia do Pará. " Regressando de 
Nauta a Belém, na 2.ª viagem subindo, João 
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da Cunha Corrêa penetrou o Iuruá até Joa
nico, que lhe deveu a creação fraquíssima de 
um sitio, que comprqu a João Ferreira Oli
veira mais commumente conhecido por essa 
authonomasia de Joanico. "Trazia instrucções 
de seu irmão João Augusto para fundar um 
núcleo de paraenses no rio Iuruá, em lugar que 
achasse azado para séde de um estabelecimento 
commcrcial e que não a muita distância da foz 
podessem até alli vir os barcos para carrega
rem os productos que então erão : copahyba, 
óleo ou manteiga de ovos, pirarucú secco ou 
piraém, salsa - muito abundante naquele tem-

. po - mixira de peixe-boi. "Forão poi's os ir
mãos Coelho os primeiros que penetraram o 
J uruá, fixando-se em Lago Cerrado, delles sen
do pescador João Ferreira Oliveira-J oanico. 
"Isto foi de 1847 á 1850. " O que é incontes
tavel é que nesta época (1850) (17) os barcos 
de João Augusto Corrêa, uns de N auta e ou
tros de J oanico baixavão carregados de pro
ductos - cacau, breu, copahyba, annil, oleos 
vegetal e animal, piraem, mixira, chapéos de 
Chile, tucum fiado e em rama e algu- (p. 3) 
ma borracha sendo iniciado a extração desta 
no Jaibá, Ahacaxy, por pessoal vindo das ilhas 
do Pará trazidos por João Cametá" ( p. 4 e 6). 

A. C. Tavares Bastos diz que alguns preten
dem ser o Juruá o rio mais abundante de dro
gas preciosas, acrescentando que o regatão al
feres Borges lhe contara que depois de nave
gar três meses em canôa pelo J uruá no ano 
(p. 264) de 1864, foi pouco além de Tarau
acá (18). ("O Valle do 1 Amazonas", pági
na 265). 

(17) João Wilkens de MATTOS fazendo o his· 
tórico do comércio de Departamento de Loreto 
(Per(t), mostra que em 1853, os barcos brasileiros 
e peruanos faziam viagens de Tefé, Alvelos e Ma· 
náus a Loreto, registrando 5 embarcações peque· 
nas de Loreto a Tefé sendo 3 brasileiras; 2 de 
Loreto a Alvelos (brasileiras) e 6 entre Loreto- e 
Manáus, sendo 3 brasileiras. ("Dicionário Topogr. 
do Departamento de Loreto" - pág. 41). 

Na11ta, antes de 1851, era apenas um logarejo 
desconhecido, mas, depois da navegação a vapor, 

_ foi por muitos anos o ponto mais importante do li
toral (Dic. cit., pág. 110). 

lq"itos - Em 1851 era uma povoação de pesca· 
<lor~s, começando a prosperar em 1864 (págs. 78 
e 89). 

(1~) Tavares BASTOS ilCrescenta que o Juruá 
a 300 léguas de sua foz se comunica com o Purús 
e que um regatão de Fonte Bôa e o velho Guer· 
reiro de Coary, antigo navegante lhe afirmaram 
que o J uruá se comunicava com o Purús e o 
Ucayali. ("O Valle do Amazonas", cit., página 
264). 

O regatão Borges lhe referiu que os índios da 
iõua tripulação adiantavam haver um furo chamado 
Tarauacá, que vai ter ao Ucayali acima de Sa
rayacu. Diversos índios, acrescentoii~ tem feito 
esta viagem, entrando pelo Juruá e surgindo no 
Ucayali, (pág. 265). 

O Presidente Adolfo de Barros CAVALCANTI, 
no seu Relatório de 8 de maio de 1865, diz que 
o J uruá era frequentado pelos coletores de dro
gas (vol. III, pág. 245). E aduz: "Na dis
t ?ncia de 6 a 7 dias de viagem do rio Hyuacú, 
encontra-se a estrada de que se servem os ín
dios que atravessam para o Hyuruá, travessia 
que também realizam pelo pequeno rio Tarau
acá" (p. 259). "O rio Hyuruá, apezar de co
nhecido somente pelos colletores de drogas, 
pode-se com algum fundamento estimar seu 
curso pelo do Purús, pelo que se já conhece 
deste, ao qual muito se assemelha" (p. 264) ; 
"ainda não foi devidamente explorado" (pá
gina 262). 

É ainda o referido Presidente quem fala: 
" Sabe-se que, em distância superior a 300 lé
guas da foz, estes 2 rios se comunicam por 
ºmeio de um canal de 15 léguas (pág. 264). 
"A profundidade regula com a do Purús: oito 
braças na enchente, sendo a vasante média de 
50 palmos. De dezembro a abril podem nave
gar livremente grandes navios até uma distân
cia maior de 200 léguas. A ilha de Tucuman é 
a única de que falam .os práticos. No Hyu
ruá desaguam até a distância navegada 8 rios. 
dos quaes o maior é o Tarauacá. · " Por este 
rio alguns colectores de drogas têm subido 3 
mezes, sem interromperem a yiagem, outros 9, 
demorando algum tempo nos afluentes. "De 
ponto mais distante, para voltar a foz, gastam 
1 mês de viagem seguida. " Os índios dão no
tícia de existirem grandes campos nas cabe
ceiras, onde se encontra gado vacum. Também 
informam que não distam muito os estabeleci
mentos peruanos, com quem entretém rela
ções" (pág. 265, vol. III). 

O Presidente Antonio Epaminondas de 
Mello alude que "O seu maior confluente é o 
Tucumã, que fica pouco mais ou menos a 300 
léguas da foz e do qual parte um canal que 
vai ter ao Purús" (19). (Relat. de , 27 de 
janeiro de 1866 - Informações anexas, pelo 
diretor de obras - J m . L. de Souza Coelho, 
de 24 de junho de 1866) (vol. III, p. 343). 

Surge, então, a figura do geógrafo inglês 
William CHANDLESS, que, já havia explorado 
o rio Purús de 1864 a 1865; subindo nos últi
mos 5 meses de 1867, "o J uruá, de água bran
ca ou barrenta como o Purús, sendo seu as-

(19) tste é o rio Tucuman, afluente do Ta· 
rauacá que desagua a poucas milhas da foz dêste. 
Não confundir com o paraná do mesmo nome, 
de que já falamos e situado no baixo J uruá. 
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pecto físico muito parecido" ("Apontamentos 
sôbre o rio Juruá" - in Relat. do Ministério 
da Agricultura, de 1870; A nexo N, pág. 1). 

"Na parte inferior tem uma largura regular 
de 230 a ~250 braças, em um ou outro lugar, até 
300, com 7 a 8 de fundo, e ainda 2 a encher. 
Achei 9~ a 11 braças perto da f <YL" (pág. 1). 

Até onde chegou, "o único impedimento à 
navegação é um baixio, erradamente chamado 
Urubú-Cachoeira, embaraçado de paus, com 
pouca pedra" (p. 1); havendo "um outro 
ponto, 50 milhas abaixo chamado Cachoeiri
nha", ''Simplesmente um banco de pedra" 
(pág. 2). 

" Tarauacá, maior a fluente do ] uruá, tinha 
dentro dê1e 60 braças ou mais de largura, com 
4 a 4~ braças de fundo, em novembro". ~ 
("Apontamentos" cits., p. 4). 

João da Cunha Corrêa lhe dissera que o 
Tarauacá, a 8 dias da foz, tem um afluente 
chamado Embira, donde êle pelo seu tributário 
Jatuarama-paraná passou por terra até a mar
gem esquerda do Purús (p. 4). · CHANDLESS 
achava duvidosa a existência dum furo entre 
as . duas bacias, acrescentando .que " quando os 
índios afirmam que por um rio se pode chegar 
a outro, não querem dizer que seja diretamente 
por êanôas". (Relat. sôbre o Purús do eng. 
Silva COUTINHO in CnANDLESs, cit., pág. 4). 

Apesar da afirmativa de Guilherme da 
Cunha Cor rêa de que seu pai foi, como diretor 
de índios até o Juruá-11írim, 480 milhas além 
do Goabirú-Paraná, cerca de 6 milhas a mon
tante da boca do Tarauacá, CHANDLESS diz 
que êste nome de Goabirú-Paraná "é o últiomo 
de que ha notícia". E adianta: " Com receio 
dos gentios - N auás os coletores de drogas, 
ao menos em tempos recentes pouco têm avan
çado além desta ponta. " Pelo que se diz em 
Tef é, parece que os antigos foram mais longe. 
" Os Conibos, dos quaes dois me acompanha
ram como tripelantes, ignoram completamente 
·o alto Juruá" (pág. 5). 

" Em falta de nomes verdadeiros (isto é in
dígenas) , a dois outros a fluentes, que passei 
dei nomes interinos" (pág. 5) ; 

Ao primeiro deu o nome do seu cozinheiro 
- Gregório - e ao segundo - chamou-o de 
1v1 ú, tirado da estrêla, dos Peixes. (e. TAS
TEVIN,. cit., p. 205) . 

Calculou ter alcançado um ponto do J uruá 
distante de sua foz 1 . 200 a 1 . 300 milhas, de
vendo êle ainda ser navegável em canôa 280 

milhas ou mais, nascendo talvez entre 9º30' a 
10° de Lat. Sul. (CHANDLESS, "Apontamen
tos" cits., págs . 5 a 6) . 

Refere-se a várias tabas de índios encontra
dos ao longo do rio ( págs . 6 a 9) ; achando 
que os seus produtos são os mesmos dos outros 
rios, sendo, porém raríssima a castanheira, e 
abundante a salsaparrilha, o peixe-boi, 0 pira
rucú, outros peixes e a caça; parecendo-lhe o 
rio sadio, não tendo adoecido uma só pessoa 
de sua tripulação (pág. 9). 

Seu último ponto de observação foi 7º11 '45'' 
de Lai. S. e 72º01'30" de Long. W. Gre
enwich. (A. RAIMONDI, cit., pág. 369) . 

Miguel de Aguiar PrcANÇO afirma numa 
Carta que nos dirigiu que, anos antes da via
gem de CHAN'DLESs, entraram no Juruá para 
exploração de seus produtos João Thomaz 
Ferreira, Francisco Praia, Bertino de Tal, 
1-i!anoel do Rosário, Pedro Mendes, Joanico e 
outros que não foram além da foz do Cheruam, 
pouco acima de Marari, levando-os para Tefé, 
onde os embarcava para o Pará em barcos à 
vela, sendo mn destes de Francisco Luiz Pinto 
Batieiro (20), servindo-se os exploradores nas 
suas viagens dos índios "catauhichys", ma
rauás e, miranhas do Japurá, que remavam ba
telões e igarités adotados nesse tráfego (pá
gina 4). 

A propósito de J oanico conta o episódio se
guinte: Barreira de J oanico: "Subindo o J u
ruá, numa de suas viagens, Joanico saltou ·nes
sa terra firme á procura de salsa e copahiba, 
deixando na igarité diversos índios presos. 
"Em sua volta á canôa, ele, e seu companhei
ro e piloto, foram surprehendidos pelos selvi
colas, já soltos, .que os atacaram á flexadas. 
"O companheiro de Joanico pereceu ao ata
que; êste, salvou-se atirando-se ao rio.. Os 
índios então vencedores, apoderaram-se da ca
nôa, saquearam-na, afundando-a depois; fi
cando, assim, livres da prisão e da penosa via
gem. . . " Sendo deste incidente trágico, deri
vado o nome de Barreira do J oanico". ( Car
ta datada de 26 de agôsto de 1923, de :Mara
vilha. seringal de propriedade do autor da mis
siva). 

Guilherme da Cunha CoRREA diz que seu pai 
subindo o Juruá comprou a João Ferreira Oli
veira, vulgo ] oanico, um sitio com êste nome 

(20) Francisco José P into Balieiro era suplente 
do 2.º distrito da Comarca de Solimões (Alvel!os), 
em 1872. (Relatório de 25-3-1872, p. 236). 

Guilherme da Cunha Corrêa refere-se à Francisco 
Antônio Balieiro . (Carta, pág. 8) . 

I 
I 
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cerca da era de 1850, tornando-se J oanico de
pois pescador dos irmãos Coelho, fundadores 
do sítio Lago Cer·rado, conforme . vimos a pá
gina 15, parecendo, assim, que Joanico já exis
tia antes de Lago Cerrado. 

O aludido Miguel de Aguiar PICANÇO que, 
entrou no Juruá, em 1871, explorou e cultivou 
diversos seringais, como Concórdia, Tenqué, 
Tambaqui, Paraná e Chué, que passou a ou
tros, fixando-se no seringai 11aravilha-l\1al
querença, explorando também no rio Cheruan, 
os de nome S. Paulo e S. Domingos, adqui
rindo por compra :hifonte Calvário e Conquista 
(Carta cit.), diz que depois do fato ocorrido 
na Barreira de J oanico, foi que João da Cunha 
Corrêa estabeleceu a sede de sua diretoria de 
índios na dita barreira, de onde fez algumas 
viagens à foz do Tarauacá durando a sua mís
são poucos anos, já estando aludida Barreira 
abandonada quando CHANDLESS subiu ao alto 
Juruá (pág. 2). 

N.ão alude a viagem de João da Cunha Cor
rêa ao J uruá-Mirim. 

Em 1869, Dionísio Bentes, vulgo Morganho, 
estabeleceu-se na barreira de Cupú-Ahy, para 
o fabrico de borracha, onde faleceu no mesmo 
ano, ficando o lugar abandonado. Em 1870, 
trabalh:iram em borracha : Pedro Fino, no 
Gavião; Ignacio da Gama, no Tenquê; velhos 
Christovam e Rato (21), no Lago Cerrado; 
Raimundo Guerreiro e Luiz Costa, .no Mamo
riá; velho Pedrosa, no Carauary; João Tho
maz Ferreira no Uruçacam {Independência); 
Romualdo Vianna, no P9punhas; Francisco 
Praia, no Pão; Bonifacio Sevalho, no 11ary
Mary; Estolano Alves Carneiro, no Manarian; 
Justo José Domingos Borges, no Marary; ten
do no mesmo ano Manoel Victor de Siqueira 
Junior vendido uma lancha a vapor, aliás pe-: 
quena, denominada "Curuzú'', a Justo Bor
ges, que auxiliava exclusivamente as viagens 
do seu pessoal até 11:arary. "Em 1871, 11anoel 
Victor de Siqueira J unior comprou ao Go
vêrno da Província do Pará um pequeno vapor 
de aço - "Jurupencem" (p. 3), que fez a 
sua primeira viagem ao J uruá em 1872, com 
o nome de "Juruá", sendo a sua sede em Tefé, 
aonde o seu dono t inha grande armazem de 
mercadoria para os aviamentos do pessoal que 
condizia ao J uruá para o trabalho da borracha. 
" Os continu1dores da exploração do baixo 
foram : Amandio Cabral de Albuquerque Ba-

(21) Christovam Coelho e o irmão dêste José 
ou Antônio Coelho, mais conhecido pelo apelido de 
Rato, segundo Guilherme da Cunha Corrêa, (Carta 
cit.). 

rata e Aniceto Gomes, no Juruá Puca; Miguel 
A. Picanço e J anuario de Figueredo, na Pira
pitinga (Concordia); Viriato Severiano Ri
beiro Guimarães, em Puncá; João da Matta 
Martins e João Francisco de Souza, junto do 
Curapé; lgnacio Jv1oreira da Rocha em Bau
ána-Branco. "Era êsse o movimento de bor
racha nessa época. " De dezembro em diante, 
todos b3.ixavam em canôa para : - Barreira 
das Araras, Fonte Bôa, Uará, Caiçara, Tefé, 
etc. "De maio para junho, de cada ano, prin
cipiava nova arribação. "Muitos desprezavam 
os lugares que já haviam trabalhado, por ou
tros de melhores seringueiras e, outros, já can
çados ou adoentados da viagem. permaneciam 
nos seus antigos togares" ( p. 4) . 

" E assim se passaram muitos anos nessa 
luta, quando, em 1880, o Govêrno e a Com
panhia do Amazonas organizaram uma linha 
de vapores, bi-mensal até o Marary (22) (pá
gina 4). 

"Em 1881, do Marary para cima, Gregório 
.T osé de Lima explorou o Pau Furado (pági
na 4) ; Ambrosio Caresto, o lago Ytanga; 

(22) Por ato de 22 de julho de 1873, o Go
vêrno Provin~ial aprovou a tabela da linha do Ju· 
ruá, da Companhia Fluvial do Alto - Amazonas. 
(Ruy BARBOSA "0 Direito do Amazonas ao Acre 
Setentrional (1910), vol. II, p. 187). 

O Presidente D. J acy Monteiro, no s~u Rela· 
t ório de 4 de junho de 1877, dizia que a Compa· 
nhia mantém uma viagem de 2 em 2 meses 110 

Juruá, partindo de Manáus (p. 35); e lembrava 
a supressão da mesma, "sem ver prejuízo nisso 
para o comércio, em vista de já haver vapores 
particulares''. (p. 36) . 

De 2 em 2 meses e no dia 1.0 partem os vapores 
da lin_ha do J uruá, escalando dentro do J uruá, 
em: J uruapuca, Gavião, Popunha Chtté e Marary, 
donde regressam. (Relatório do Prete. MARA· 
CAJú, de 26 de agôsto de 1879, pág. 47). 

"O serviço desta linha, contactado pela Província 
com a extinta "Companhia Fluvial do Alto Ama.· 
zonas", em 19 de março de 1873, e traTi.sferida 
para a "Companhia de Navegação à vapor do 
Amazonas" em 6 de maio do ano seguinte (p. 51), 
era a Companhia contratante obrigada a fazer 12 
viagens anuais, sendo 6 até Marary e 6 até Teffé~ 
"Em virtude de inovação em 3 de novembro de 
1874 foram suprimidas as viagens a Teffé. $1.ia 
verdadeira extensão é de 1 . 063 milhas. As viagens 
são feitas em fevereiro, abril , junho, agôsto, outu
bro e dezembro. (FALLA do Prete. SAT YRO, 
de 4-4-1881, p. 52). 

Por contrato de 29 de agôsto de 1882, foram 
aumentados mais 6 yiagcns, indo até S. Carlos de 
Xibauá, com a "Amazon Steam Navigetion Com· 
pany Limited" - (Relatório do Prete. Paranaguá 
- 25·3·1883 p. 63). 

As viagens ao J uruá iniciadas em 1. o de feve· 
reiro, abril, junho, agôsto, outubro e dezembro, 
vão até M arary, e as iniciadas no dia l. 0 dos outros 
meses terminam em S. Carlos do Xibauá. (Rela· 
tório do Prete. J ansen Ferreira J unior, de 25 de 
março de 1885 - An.e~·o da Comp. Amazonas de 
10·5-1885, p. 2). 

• 
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] usto Borges, Maníaca (São Romão) ; João 
'da ?\fatta Martins, Santa Clara; J eronymo 
de Oliveira. Bomfim; Manoel João Lopes de 
Figueredo, o rio. Cheruam; João Francisco de 
Souza, São Sebastião; Manoel do Rosário, 
Taquara (Maravilha); Tambaqui, Manoel do 
Rosário, para Manoel João Lopes de Figue
redo; Man9el Antonio Sevalho, Bacú; N aza
reth do Boia e Conceição do Raymundo; Fe
liciano José Barbosa, Vista Alegre; Seraphim 
José da Motta, Cannamam; Adriano Borges 
e Luiz da Costa, Manichy ; Benedito Seringa, 
Bacaba; Francisco Luiz Pinto Balieiro e João 
Dornellas da Cruz, Sarapó e Arapú; Fran
cisco Luiz Pinto Ralf eiro, Cubio. "Em 1882, 
subiu Sebastião José Diniz em uma lancha 
" Cerqueira Lima", explorando Manichyzinho, 
Mapuruné, Soriano e Soledade, onde deixou 
pessoal para o trabalho de borracha. " Bene
dicto Seringa, Yapuá-pichuna (Nova-Sorte) ; 
Bernardo Costa, Três-Unidos; Cypriano Cor
reia, Muirapirêra; Manoel dos Santos; Foz 
do Tirauacá. "D' ahi para cima os primeiros 
exploradores f o.ram : Antonio Geraldo da Sil
va, Felippe Cunha, Marcellino Lima e, os ita
lianos Henrique Cani, Antonio Brozzo, Marci
lio e Domingos Stulzer; fuão Padre Nosso, 
Antonio Telles Figueirinho, Bernardo Costa, 
velho Valeriano e outros, como Antonio Per
nambuco que ficou na terra ( p. 5) firme de 
Curupaithy, subindo em 1883 para a explora
ção da foz do M ú ( M. A. PICAN'ÇO - e arta 
cit., pág. 6). 

Guilherme da Cunha CoRREA, já citado, diz 
que se seguiram aos irmãos Coelho outros ex
ploradores que subiram gradualmente, como 
sejam: Pedro Antônio de Souza (cametaen
se) do Gavião; coronel Francisco Antonio 
Monteiro Tapajoz, de Carauary, então chama
do "Cariua-uaimi" ( sítio do estrangeiro) ; 
Romão José de Oliveira, do Marary; Estulano 
Alves Carneiro, do Cupuahy e Pupunhas; 
Justo José Domingos Borges (23) quem pr i
meiro posteriormente navegou este rio, num 
rebocador de nome Cttn~zú, cujos restos ainda 
existem na praia de pôrto Tefé; João Thomaz 
Ferreira, do Uruçacaem, hoje Independência; 
Romualdo José Ribeiro Frazão, do Assahy ; 
Innocêncio Alves de Farias, do Pacú; em cuja 
praia foi frechado pelos índios colinas; ( fato 
este a que se refere o Presidente 1vf. C. Car
neiro <la Cunha no seu Relatório de 3 de maio 
de 1861, vol. II, pág. 489) ; Manoel Augusto 

(23) F oi subdelegado de polícia em Fontc-Bôa, 
em 1856. (Relatórios vol. I, pág. 507, quadro 
n.º 7). 

Zany Passinotti, do }.famoriá; Daniel Antonio 
Sevalho e Bonifácio José Sevalho, do Mary
Mary; Luiz Antonio da Costa, do Manichy; 
] oão da Matta Martins e João Gonçalves 
Flecha, do Pirugá, Manoel Pedrosa e Felipe 
Pedrosa, espanhóes (Galiza)J do Carau:iry. 
(Carta, pág. 6). 

Até 187 4, os últimos pontos ocupados eram 
"1fanichisinho" e "Matupiry". De então 
para diante ( 1879) é o português ilhéo Manoel 
Victor de Siqueira J unior com um irmão José 
Siqueira que vão impulsionar o comércio inci
piente da região. Instados por João da Cunha 
de quem erão amigos, estabelecem-se em Tefé 

·e no vapor adquirido ao Govêrno, chamado 
Juritpensen, a firma Siqueira, Irmão e Cia. 
traz de Obidos _pessoal e auxiliares devotados, 
entre êles Miguel de Aguiar Picanço, Januario 
Figueredo, Manoel João de Figueredo, João 
Francisco de Souza. Antonio Alves Guimarães. 
Benedito Paciencia, Tito Marcelino dos Santos 
e outros que se distinguiram levando suas ex
plorações até além do Parauacú, seguindo os 
informes do velho João da Cunha Corrêa, já 
nessa época domiciliado em Parauari, no Soli
mões (pág. 7f. 

Sucede à Siqueira, Irmão e Ca., um para
ensc de Cametá - Francisco Rebello de Sou
sa, que sob a firma Rebello, Pinido e Ca., en
feixa por. algum tempo o movimento da região, 
dominando-o de Fo'nte Bôa. Morto Rebello, 
aparece o paraense Sebastião José Diniz. ami
go e admirador de João da Cunha, então Pre
sidente da Assembléia Provincial do Amazo
nas (p. 7) , .que com o seu prestígio conseguiu 
que a Companhia do Amazonas fizesse subir 
os seus navios até Xibauá, indo num dêles o 
Javary-fretado de Xibauá para cima por Se
bastião José Diniz até S. Felipe, onde morava 
Felipe Manoel da Cunha, seu fundador, o qual 
desde J oanico, em 187 4, subira gradualmeflte, 
fabricando borracha, devendo ter sido essa via
gem cerca de 1885 ( 24). Focam os aviados 
de Sebastião José Diniz que abrirão os serin
gais de Manichy à foz do J.uirá, então, já 
chamado E11vira, pessoal esse amazonense, pa
raense e cearense. Francisco Antonio Baliei
ro, (25) em 1882, teve muitos negócios no 
Jainú e Cubio, donde foi expulso por Francis-

(24) O contrato extendendo as viagens até Xi
bauá data de 29 de agôsto de 1882 . V. nota 22. 

(25) Miguel de Aguiar Pecanço fala em Fran· 
cisco Luiz Pinto Baliciro. 

/ 
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co de Paes Lima Sobrinho, que capitaneou a 
maior leva de nordestinos até então vii1da a 
este rio. 

O alto J uruá até o Tejo, foi impulsionado 
por Antonio Fernandes Costeira (pág. 8). 

Foi em 1883, que os procuradores de goma 
elástica chegaram a foz do Riosinho da Liber
dade, fazendo-se a conquista paralelamente 
com a do Juruá e Gregorio (Pe. c. TASTEVIN 
- " Le Riosinho da Liberdade" in " La Geo
graphie" (Paris) - Tomo XLIX (março
abril), 1928, p.ág. 213). 

Conforme vimos em M. de Aguiar PrcANÇO,. 
· foi em 1883, que Antonio Pernambuco aliás 

Antonio Marques de Menezes, já em Curupaiti, 
dai subiu para explorar a foz do Mú, hoje 
Liberdade; indo em. princípios de 1884, acom
panhado de Antonio Torres, Pedro Motta, 
José Vieira, Manoel Menezes, Jacinto de Tal 
e Joaquitn Nascimento até o estirão dos Nausa, 
donde voltou por ter sido at~cado pelos índios 
deste nome. (J. M. B. Castello Branco SoBRI
N HO - " O J uruá Federal" (" Rev. do Inst. 
Hist. e Geogr. Br. ", Tomo Especial ( Con
_gresso Internacional de História da América, 
1922, vol. IX, pág. 593) . 

No ano seguinte (1884), os italianos Hen
ri.que Carlos Cani, Antonio Brozzo, Domingos 
Stulzer e Luiz Sacci, vindos da Argentina, via 
Manáus, encontraram nesta cidade, os seus 
compatriotas Antonio MarciUo e Luiz Pas
choat, proprietários do seri~gal ~ e\v Y ~rk, 
que os convidaram para o J urua, seguindo 
aqueles, pouco tempo depoi~, em via~em de ex
ploração, levando em sua companhia os cea
renses Ismael Galdino da Paixão e Domingos 
Pereira de Sousa, que trafegaram, em junho 
do mesmo ano, êsse pedaço do J uruá que vai 
do estirão dos Nauas à embocadura do Juruá: 
Mirim deixando pelo caminho sinais de sua 
passag~m. ( Castello BRANCO, cit., e pág.). 

Um lustro após (1889), vários expedicio
nários sob a direção do cearense Francisco 
Xavier Palhano, foram, em 3 viagens distintas, 
do J uruá-1firim a Flora, de Tauaré a 1finas 
Gerais e da Boca do Tejo ao Breu, sendo que 
as duas últimas jornadas realizaram-se em 
1890 (26) (pág. 594) . 

(26) "Bem antes da invasão dos peruanos no 
Alto Juruá, o brasileiro Sr. João Gastão. era já 
proprietário de fato e de direito, baseado este cr~l 
escritura legal, de todo o terreno da margem e.\~· 
rei t a do mesmo rio desde a barra do Breu à do 
Jléo ou Breu Quarto, em que teve morada e avi:i.
dos e de uma parte da margem esquerda onde 
estão presentemente os comissários administrat ivos 
brasileiro e peruano e o arrancbament.o de cau-

Depois disso, doze brasileir.os, entre os quais 
Valdevino José de Oliveira, Manuel Tomaz, 
José Tucandeira, Maximino Rodrigues, Fran
cisco de Oliveira Lima, vulgo Lagartixa, ou 
Gato, Antonio Luiz de Andrade, João Dou
rado, Antônio Rocha e Francisco Barreto, ex
ploraram o Juruá do rio Breu até cerca de 100 
praias acima da foz do Vacapistéa. (Castello 
BRANCO, cit., pág. 594); excursão esta já em 
território da República do Perú. 

Os Peruanos que, segundo Guilherme da 
Cunha Corrêa e Miguel de Aguiar Picanço, 
nunca penetraram o Juruá, antes dos Brasilei
ros. (Cartas, cits., págs. 3 e 6); só aparece
ram nêsse rio, depois do mesmo e seus afluen
tes se acharem povoados até o Breu. 

Contudo, o escritor Jorge von KAsSEL, em 
conferência realizada na "Sociedade Geográ
fica de Lima" em novembro de 1903 (Bulctin 
de fa Sociedad Geogra fica de Lima - Ano 
XIII, T. XIII, pág. 471), a firma que "a re
gião do Yuruá e Tarauacá foi conquistada 
pelos caucheros peruanos depois de sangrentos 
embates com as tribus selvagens, que até en
tão haviam impedido os brasileiros de explo
rar a seringa que ali abunda. " Os caucheros 
peruanos preferem geralmente o trabalho de 
Caucho, e permitiram que os imigrantes che
gados do Brasil começassem a explorar serin
ga, o que deu em resultado uma vez exgotadas 
as árvores de caucho, ficarem somente serin
gais que estavam em poder dos comerciantes 
brasileiros de Manáus e do Amazonas". Não 
é exato que assim se haja passado. Os bra
sileiros nas suas penetrações não encontraram 
os peruanos. 56 depois de aí instalados e ve
ri f ka do Que os terrenos situados além, próxi
mos às cabeceiras do rio J uruá, não tinham se
ri ngueiras e somente cauchais, abandonou-os, 
fixando-se nos Seringais atuais. 

Os peruanos, de fato chegaram e procura
ram desalojar-nos, de 1896 em diante, porém, 
já os caboclos nordestinos haviam explorado 
tôda a região; circunscrevendo-se a radica
rem-se nos lugares mais convenientes à in
dústria extrativa da borracha. ( Castello 
BRANCO, cit., pág. 640 ; Belarmino de MEN
DONÇA - Relatório cit., págs. 111-123; Pe. 

cheiros". (Bellarminio de MENDONÇA - "Re· 
lat ório, cit., (1905), pág. 111) . 

"Ao cidadão Almeida Braga, também nacional 
pertence uma exploração do Béo para cima, adqui· 
ri<la por compra, já tendo aí uma barraca'' (pá· 
gina 111 cit.). 

"Do ponto em que termina esta, começa outra 
exploração, também compr ada pelo capitão Gastão. 
(pág. 111, cit.). 



- 172 -

e. TA STE\'IN, " Le Fleuve Muru" ili "La Geo
graphie" - Paris - T orno XLIII, págs. 413, 
419) (27). 

O engenheiro Lopo Netto fez o levantamento 
do Juruá, do Mu ao Breu, em 187 (28). 
(Memória da Com,. Mx. Br.-Peruana, cit., pá
gina 122) . 

O engenheiro Joaquim Nunes de Oliveira, 
da Comissão de Obras Fed~rais no Território 
do Acre, em 1908, fez a viagem do J uruá à 
S. Madureira, no Purus; por terra. 

T endo os Govêrnos do Brasil e Peru resol
vido fazer o reconhecimento do rio J uruá até 
suas cabeceiras, foi criada uma Comissão Mis
ta Brasileiro-P eruana para tal fim, sendo a 
brasileira chefiada pelo então coronel de en
genheiros Belarmino de Mendonça, tendo por 
ajudante substituto, o l.º tenente da Armada 
H enrique Aristides Guilhem e auxilia r técnico 
o l.º Tenente do Exército Vicente dos Santos, 
e a peruana pelo Capitão de Corveta Felipe 
Henrique Espinar que, ainda no baixo J uruá, 
foi substituído pelo então Tenente Primeiro 
D. Numa Pompilio Leon. 

A Comissão percorreu 1. 773 milhas maríti
mas ou 3.283 (29) quilômetros, sendo 917 mi
lhas até a confluência com o Tarauacá, 690 
daí à do Breu, e 166 deste rio à nascente prin
cipal ("Memória da Comissão Mista", cit., 
pág . 3) ; verificando que o Juruá está a in
tramuro·s dos paralelos de . 2º37' 51 ", na sua 

(27) O padre C .. TllSTEVIN afi•rma: "S'il 
se sont arrêtés a l'embouchure du Bréo, ce ne 
sont ni lcs Pcruviens ni les Jaminauas, ni la dis· 
tance, ni les difficultés de la n avigation rmi les 
ont retenus mais simplesment l'absence d'intérét 
que présentait pour eux une région oú Ia précieuse 
hévéa n'existe plus qu'á l 'état sporadique". (" Le 
Fleuve Juruá'' - fo "La Geographie" (Par=~) -
Tomo XXXIII. fevereiro, (1920),, pág. 135). 

Segundo o Capitão-tenente Cunha Gomes, os cau· 
cheiros peruanos retiraram-se do alto Javari paTa 
os rios J uruá e J utai. ~ste oficial brasileiro ali 
esteve em 1897. (Relatório de 1899, citado). 

(28) Charles B ROWN subiu o Juruá em 187~. 
Augusto IIJLLIGES e L opes NETO, atingiram o 
Breu, em 1905. (Artur REIS - Anais cits. 
p. 2.079). 

E m 1897, o capitão de navio peruano D. F. 
Henrique Espinar, chefe de uma comissão cientí· 
fica oficial da República do Perú , no rio J urná, 
assinalou a foz do rio Gregório, no seringai Adélia, 
como sendo o ponto de incidência com o rio para 
servir de limites entre o Brasil e aquela Repú
blica. 

O referido Espinar fez o levantamento do rio 
Juruá, de sua foz até o Tejo. 

(29) Tem uma bacia hidrográfica aproximada 
de 250.000 km2. (NOROESTE do ACRE cit., 
pág. 161) . 

foz (p. 3) e 10º01'32",25 de Lat. S. e na 
Longitude 65º47'28" ,95 no pôrto Colombiano, 
e 72º14' 34" ,00 O, de Gr. , no Cerro das Mercês, 
onde tem sua nascente . principal, na altitude 
de 453 metros (pág. 17) . Na foz, pôrto Co
lombiano, a altitude era de 42 m 83, na foz do 
Tarauacá de 108 metros (p. 4) , e na do Breu 
214 m (p . 13) (" Memó..da da Comissão Mis
ta Brasileiro-Peruano", aludida) (30). 

A correnteza era, en1 maio de 1905, de cerca 
de 3 milhas por hora, sendo a profundidade na 
vasante média, na foz de 20 metros, que desce 
a 12 m. em frente ao Taraucá (p. 4), e vai de
crescendo progressivamente daí em diante e 
mais pronunciadamente acima do rio Gregó
rio (p. 11). 

Os pontos de menor profundidade são en
contrados a 555 e 585 milhas nos lugares co
nhecidos por Uritb1t Cachoeira, onde reduz-se 
o canal estreito e pedregoso e na Praia das 
P edras, ainda mais baixa e quase sem canal 
(p. 4) , na região do baixo Jaruá; no baixio 
da praia de !i1inas, nas cachoeirinhas Gastão 
e Pedreira, na corredeira da Praia do Fe-ijã<>i, 
cachoeirinhas Missipi Velho e Novo, Tejo e 
Torre da Lua (p. 11), em apertados canais 
muito correntosos, em território federal, entre 
o rio Ouro Preto e Breu. 

Verificou a incidência na margem esquerda 
do baixo J uruá dos paranás M eneroá, com um 
desenvolvimento superior a 20 léguas; o Bcrêo, 
maior do .que o primeiro; o Tucwman, não me
nor do que o anterior; e o ·Bauana Branco. 
menor do que os precedentes; e na marg'em di
reita, o Arapary, e os furos de M onte-Canno 
e de Xibury (31) (pág. 5). 

O Tarauacá, seu tributário principal, deve
ria ceder o nome ao Embira, desde sua con
fluência, em vista das informações colhidas e 
estudos feitos pela dita Comissão (pág. 6). 
A longitude de sua embocadura está a 
69°49' 56", 25 O. Gr. - O Embira conside
rado seu confluente principal, entra pela mar-

(30) Com um desnível apenas de 410 metro:>, 
dos quais 239 nos primeiros 308 k. até a embo· 
cadura do Breu. Daí até a do Tarauacá, num per· 
curso de 1.278 k. , a diferença é de 106 metros . 
Da bôca do T arauacá à confluência no Solimõe~ . 
em 1. 698 k., o desnível é de 65 m ." (NOROES'l'f·: 
do ACRE, cit., pág. 161). 

(31) Pedro Moura e Alberto Wanderley dão 
para o curso do Mineruá, 70 milhas (Obr. cit. 
pág. 163) . 

Augusto, Hilliges, no . seu , mapa do Baixo J u ruá 
(l?OS) da para o Mmerua a mesma dimensn0 
acima; para o Breu e Tucuman 100 milhas para 
cada um. 
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gem direita, engrossado com as á~uas do Ju-
1'itpary (.pág. 6). 

O rio é composto de estirões e voltas, ter
ras-firmes e várzeas, sendo os estirões mais 
notáveis os do Cameleão, Sacado Velho, Gai
vota, Samaumêra, Manichi-Grande, Cubio e 
S0riano, no Baixo Juruá (p. 7); os de Nova
Pàris, Pixuna (32), Nauas, Buenos-Aires. e 
Triunfo, no médio (p. 17). 

As ter.ras-fir-mes (33) que, tamb~m são cha
madas barreiras, apresentam-se mais frequen
temente pelo Ocident~, a m~rgem esquerda do 
rio (p. 7). 

As sedes dos seringais conhecidas pelo na.me 
de barracões, às vêzes, tomam proporções de 
pequenos povoados (págs. '1 e 8). 

A l;irgura na foz era de 352 metros (34), a 
150 antes do Tarauacá, salvo nas grandes en
chentes em que as águas transbordam o leito 
(p. 4); variando de 310 metros na boca do 
Tarauacá a 90 na do ;Breu {pág. 10) e 60 na 
do Piqueyoaeu (pág. 22),. 

Encontrou 325 barracões de seringais da em
bocadura até a fronteira com o Peru, no rio 
Breu, afora inúmeras colocações ou barracas, 
pertencentes aos ditos seringais, sendo 151 até 
a boca do Taràuacá ~ 174 daí para cima, ou 
160 na margem direita e 165 na es.querda (pá
ginas 8-9, 15-17). 

A syphonia elastica ou áryore da borracha, 
é a sua maior riqueza (p. 9) . 

Cita na mar,gem esquerda db J uruá, os rios 
Môa, Paraná da Viúva, J uruá-Miri.m, Ouro 
Preto, Minas e Amonea, e na direita os Ga
biru-Paraná Qtt Eru, Gregorio, Mu ou ;I..,iber
dade, Arrependido, Leonel, Tejo. e Breu ( 35) , 
dizendo que há varadouros dos 3 primeiros 
para o Ucayale, bem como do Tejo e do Breu, 
para o Tarauacá (p. 11). 

( 32) O maior de todos, com cerca de 4 quiló
metros. 

(33) As mais altas não atingem 40 metros . 
(NOROESTE do ACRE, cit., pág. 162) . 

(3 4) Cêrca de 500 metros na (p. 162) emho· 
cadura, estreita-se l11go a montante para 300 e 400, 
diminuindo até Carauary para 200, na foz do 'I'a
rauacá aumenta para 300, decrescendo de1)ois para 
150 tendo em Cruzeiro do Sul cêrca de 100, na 
bôca do Amanea 50. (NOROESTE do ACRE, 
cit . , pág. 162) . 

( 35) São principais contribuintes do Jtv uá, 
pela mar~rem esquerda os rios Amonea, Ouro Preto, 
J uruá -M.irim (pág . 163) Paraná dos Mouras, Môa, 
Píxuna e Hudson e pela margem.. direita os rios 
Breu, 1'ejo, ArrependidQ ;r ... íberdade, Gregório, E rú 
e Tara\.lacá. (A. Moura e A. \Vanderley, Ob,ra 
cit., pág. 164). 

- . 

Fala na vila de S. Felipe, aos 6º41'0.4' ',38 
de ;Lat. S. e 69º55'33" de Long. O. de Gr. 
(pág. 12), e na sede da Rrefeitura do Alto
Juruá, denominada Cru~eiro do Sul (36), si
tuada, segundo o engenheiro brasileiro Lopo 
Neto, a 7º41'24" de, Lat. S. e 72ó3.6'12" de 
Long. O. de Greenwich (pág. 12) ; achando 
que na estação das chuvas, de fins de outubro 
a princípios de maio, os vapores de calado pa'u
co sup~rior a 2 metros chegam ao Breu e po,. 
dem ir além, sendo que na estiagem, somente 
lanchas de muito pequeno calado podem al
cançar o rio Liberdade, o Cruzeiro do Sul, o 
Môa, e com muito custo o Jur~ã-Mirim ( pá
gina 12). 

Daí para cima as palissadas de madeirª, 
ilhotas adventícias, baixios, bancos nos esti
rões e praias, torrões, cachoeirinhas, corredei
ras, cessam a navegação a vapor, e, apenas pe
quenos batelões e canôas podem andar 110 mé
dio Juruá acima do Gregório (p. 12L impul"' 
sionados a varejões, sirga, empurrados e ar
rastados em longos e extenuantes intervalos, 
sendo muitas yêzes necessário descarregá-los 
em alguns lugares (p. 13). 

. A cabeceira principal do J uruá .que forma 
forquilha com o Salarnbô recebeu o nome de 
Paxiúba e tem a extensão linear de_ 29 .883 m, 
superior à daquele 12.665 metros (p. 13). 
O cêrro em que nasce. o Paxiúba recebeu o 
nome de "Mercês" por ser o da virgem do 
dia em que ficaram terminadas as operaçees 
astronômicas ' (24 de setembro cle 1905) ~ 
E' urna subdivisão para leste da cadeia orien
tal da cordilheira andina que -vem desde as 
proximidades de Cuzco, separando as bacias 
do Ucayali e de seus tributários da margem 
direita das de tributários da margem esquerda 
do Madeira e da direita do Solimões, assinala
damente do Madre do Dios, Purus, J uruá e 
J avary (pág. 18) . 

Da bôca do Breu para cima, registrou como 
principais afluentes, na margem esquerda, o 
Dourado, o Huacapistéa ou Vacapista, o maior 
pela extensão e volume das suas águas, aos 
9~45'20" ,62 de Lat. S. e 72º44'41",10 de Long. 
O de Gr., com varadouros para o U cayali 
pelos rios Conhenhua, Tahuania, Sheshéa, o 
Metalias ou 1\if etaleiro, e o Salambô, uma das 

(36) Com 133 m., 45 <le a!titudé, tendo o rio a 
largura de 120 metros . A Comissão de L imites do 
Brasil-Per u, fi xou a sua latit ude em 7°37'41" e a 
longit11de 'N. em 72°40'10' ', encont rando um astrô· 
nomo do Conselho Nacional de Geografia, em 1940 
pequena diferença de 3" para. mais na latit ude e 
11" para menos 11a · longitude. 
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cabeceiras, aos 10º08'38';, de Lat. S .., e 
72º15'15''',45 de Long. O. de Gr. (pág. 18); 
e na margem direita, o Béo ou Breu Quarto, 
o Serranoyaco ou Bom-Jardim, o Piqueyacú 
ou Rio Novo, o mais extenso e _de maior des
carga deste lado, aos 9º54'7" ,32 de Lat: S. e 
72º33'08'",40 de Long. ·o. Gr. (pág. 19). 

No Pi.queyacu encontrou a extensão ~linear 
de 89.238 metros, e ·no Huacapistéa 145-.016 
metros até o var.adouro para o Conhenhua 
(pág. 19), no igarapé São Tomaz (p.. 20). 
Concorre em categoria com o J uruá que, dessa 
confluência até a nascente principal n:1ede 
204. 497 metros (pág. 20) . 

Estudou os varadouros do Vacapista ao 
Ucayali, no Breu ao- vale do Tamaya, atraves
sando os. rios Arara e Amonea, na extensão de 
33.082 metros (p. 21). 

Da foz do Amonea ao lugar J abonero, me
diu 33 .180 metros (pág. 22) . 

Os primeiros 37 k do seu curso são~ de de
clive muito forte e entrecortados de qichoeiri
nhas e cascatinhas, não permitindo acesso se
quer às menores ubás, mesmo descarregadas, 
rareando depois as mudanças bruscas e se 
atenuando as inclinações do leito, mas, ainda 
assim só ubás descarregadas e apróveitando 
repiquetes podem aí subir (pág. 22). -

Da nascente ao Peligro, na distância -itine
rária de 74.628 metros, a descida vertkal é de 
l75 m, 35 e a declividade de 1. 425. De P eligro 
ao Piquevaco mede 65. 673 m pelo leito do- rio, 
sendo a diferença de nível de 24 m, 98 e a 
declividade aproximada de l :5940 (pág. 23). 

Durante as maiores enchentes poderão ir va
pores de pequeno calado a Vacapista e Pi
queyacu. 

Na vasante só pequenas montarias podem 
navegar até o mais afastado dêsses pontos e 
daí para cima apenas as canôas dos cauchei
ros (pág. 23). 

Na época das cheias as águas alcançam a 
altura de 8 a 10 metros na confluência do 
Pi.queyacu. 

Do Breu para o alto, a "hevia" é -muito 
cassa e chega a desaparecer. havendo, porém, 
um resto de caucho, que é objeto da exclusiva 
exploração dos perm1nos, cQnstítuindo o labor 
de um trabalhador durante o ano, na reunião 
de 50 a 60 árvores, as quais êle derriba (pá
gina 24) , retirando-lhes tôda a seiva (pági
na 25) (37). 

(37) Nas proximidades das nascentes o tabocal 
forma verdadeiras abóbadas pelo entrelaçamento de 
suas pontas. (pág. 26) . , 

POVOAMENTO . - Desde o fim do sé-
culo XVII ou limiar de XVIII, que os aldeia
mentos do operoso catequista Samuel FRITZ 
se espalhavam pelo Solimões, atingindo as ime
diações do Juruá, como sejam os núcleos de 
Capuri, Maroin,tuba ou Taracoatéua, primeiros 
assentos da vila de Fonte Bôa; Taiassatuóa, 
ou Taiacutiba, em frente a barra do Juruá; ' 
Tefé, também trasladada de suas proximida-· 
des (38). Ainda neste último século, funda
vam-se outros povoados no médio Solimões, 
como Paragoari ou Parauari ; Manetoã ou 
Maneroá-, hoje Noguéira; Gurubitiba, logo 
abaixo do canal Maeoapani, mudada para a 
margem oriental do lago Cupacá e ·destruída, 
em 1720, de ordem do Governador Berredo, e 
onde, posteriormente, na época das demarca
ções, o comissário espanhol Requena fundou 
consideráveis estabeleciméntos, que foram 
evacuados, em 1790, d~ ordem do Governador 
Gama Lobo .. 

Falando os · autores que entre as aldeias do 
Solimões havia Úma de neme Maneroã, Mane
ruá ou Mineroá, pensamos que a tnesma tivesse 
tido assento no paraná desse nome, cuja bôca 
inferior está à vista . de quem penetra no rio 
J uruá, porém~ estudando mais detidamente o. 
caso, vericamos que a sua primeira situação. 
foi, segundo Monteiro BAENA, no Solimões, 
entre o rio Tefé e Alvarães, e a segunda em 
Parauari ("Ensaio Corográfico,. cit., 1839, 
pág. 423); donde foi mudada para o lugar 
atual, em 1753. ( Obr. cit. e pág.). 

O Padre M. NORONHA também afirma que 
foi situada na margem austral do Amazonas, 
de onde passou para a ponta chamada Paraua
ri (" Roteiro" cit.,. 1768, pág. 32) ; tendo se 
mudado para o rio Tefé, depois da· viagem de 
M . La Condamine (1743) "Viagens no Era-
'l" ... , 293) Sl , Ch., pag. . 

Ora, antes de 1753, data de sua mudança 
para a margem esquerda do rio Tefé em frente 
a Ega, onde banha o atual povoado, um ria
cho denominado Meneroá (F. X. Sampaio 

(38) A primeira situação da vila de Tefé. fo i 
na ilha <los Veados. situada no rio. Solimões, em 
frente a barra do rio Juruá. (Te. Araujo AMA· 
ZONAS - "Dicionário Topf:lgráfico, Uist. e Des
crit. da Comarca do Alto.-Amazonas". (1852) . 

A primeira fundação de Ega foi na ilha dos 
V eados defronte do canal Giparaná. o qual corre 
entre a ponta de Parauari e o rio Jun 1á . (A. L. 
Monteiro BAENA - "Ensaio Corográfico sôl)re ·a 
Província do Pará (1839), pág. 12 ). 

Tendo sido destruída a antiga povoação de Tefé 
na ilha dos Veados, em frente a bôca do Juruit, 
em 1709, pelo Padre Sana, o Missionário Frei An-. 
dré da Costa trasladou sua missão daquela ilha 
para o atual I ugar de Tefé. ("Dicionário" cit.) . 
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RIBEIRO - " Diário" cit., 1774; ou Meneruá Silva VELOSO, no seu Disc1'rso de 15 de agôs-
( Constantino TASTEVIN - Mapa da Conflu- to, à Assembléia Legislativa Provincial, lem-
ência do Japurá com o Solimões (" La, Geo- brava a conveniência do " estabelecimento de 
graphie", de Paris - T. XXXIII (1920) , que huma }vfissão no rio Juruá cujos índios já en-
deveria ter dado nome a nova povoação, já a tretém algum comercio com nosco" (pág. 18). 
aldeia de Maneruá constava dum documento 
oficial datado de 1751, como seja o Relatório E assim chegamos ao meiado do século XIX, 
de Ouvidor de Maranhão, bacharel João An- sem uma notícia certa sôbre o início do seu 
tônio da Cruz Diniz PINHEIRO. (Jo . Lucio de povoamento, dúvida esta -!}Ue, mesmo descam-
AzEVEDO - "Os Jesuítas no Grão-Pará" (pá- bando para a sua segunda metade perdura 
gina 347) (39). cerca de duas décadas. 

O autor do Livro "Viagens no Brasil" diz Em 1852, havia urna missão de catequese e 
que Nogueira teve os nomes naturais de P a- civilização de índios, nos rios Juruá, Javari, 
raguary ou Maneroã (" Rev." cit. , p. 294) . etc· (" Rel." do Prete. T. ARANHA, de 1852; 

A ne:t'o C, pág. 97). 
Que Nogueira veio do Parauari ou Para-

guari, não há dúvida, mas, tendo tido assento E m 1849, só havia no Solimões, a Missão do 
noutro sítio, como aludem BAENA e NoRONHA, "Japurá, Içã e Tocantins", confiada ao Pe. 
embora, não a colocassem no J uruá e, sim, en- João 11artins de Nine. ( F ALLA do Conselhei-
tre o rio Te fé e Alvarães ou simplesmente na ro J erônimo Francisco Coelho, Presidente do 
margem austral do Amazonas, como se expri- Gram-Pará, de l.º de outubro de 1849 - Re-
me o segundo no seu "Roteiro", dava a en- latórios, vol . I , pág. 734) ; Missão esta a que 
tender, uma vez que se não encontra entre o também se refere a "Exposição do Governa-
Tefé e o Juruá, subindo o Solimões, quer de dor do Pará ao Prete. T enreiro Aranha, pri-
um lado .quer do outro, _ym local, com êsse meiro Governador do Amazonas, feita em 9 
nome, a não ser dentro dó J uruá, porém, à de dezembro de 1851". (Vol. cit. dos Rela-
vista de .quem chega à sua foz, à boca do Pa- tórios, pág . 7) ( 40) . 
raná referido. Sem podermos fazer a respeito O Presidente Angelo Thomaz do Amaral. 
um estudo mais minucioso, deixamos, pelo me- no seu Relatór io de l.º de outubro de 1857, 
nos, a sugestão de que poderia ter havido no só registra várias aldeias indígenas no J uruá, 
Juruá uma aldeia antes do meiado do sé- corno sejam as dos Marauás. Canamaris, 
culo XVIII. Nauas. Conivos, Catuquinas e Catauaxis (pá-

CASTELNAU refere que na Carta de Arrow gina 601). 
Smith havia 2 estabelecimentos' no rio J uruá : Tavares BASTOS dizia, em 1865, que 0 J uruá 
um sob o nome de Caravero e outro sob 0 de começava a atrair trabalhadores. ( Obr. cit., 
Maravash, mas, que nenhum dêles existiu, in-
dicando, porém, sem dúvida. o primeiro a an- pág· 

115
) · 

tiga moradia de um mestiço que alí se esta- CHANDLESS, na sua viagem de 1867, não fala 
belecera a uma quarentena de anos; devendo em aldeias de civilizados, registrando nove na-
o segundo ter tomado êsse nome da nação dos . ções indígenas, sendo os primeiros que encon-
Marawas, que vivia dispersa na sua r ibeira. trou da raça dos Marahuás, com 3 malocas nos 
( Obr. cit ., vol. V, pág . 90, 1847) . paranás de Míneroá, Berêo e Tucuman e 1 no 

O desembargador Antonio Rodrigues Veloso igarapé Caapiranga, com cerca de 80 pessoas, 
de OLIVEIRA incluía, em 1819. entre as vilas e muitos dos quais não eram índios puros e se 
conselhos do Arcepisbado do Pará e o Bispado diziam quase todos batizados ( 41). Conserva-
do Rio Negro, a serem criados, o de H J1urba 
("Igreja no Brasil") grafia que também de
ram ao J uruá. os historiadores Ayres de 
CASAL, Ferdinand DENIS e D . B. W ARDEN, ou 
Yurva como escreveram Frei Laureano de La 
CRUZ e Mello MoRAES. 

Em 1844, o P residente da Província do 
Pará, desembargador Manoel Paranhos da 

( 39) Dêsse Relatório consta que em 1i51 "havia 
63 aldeias indígenas no Pará e Amazonas, as mes· 
mas 63 que ex istiam em 1720" . 

( 40) Contudo, o Conde de ROZ\l\I' ADONS KT. 
em seu Relatório sôbre a viagem do vapor M m·aj6, 
em setembro de 1853, subindo o Solimões, fal a na 
existência de Missões I ndígenas no J ur uá. (pá· 
gina 24) ; citando entre outras a nação indígena 
dos Yoxinauas e uma aldeia gentilica nas margens 
do lago Meneruá, a pouca distância da ba rra do 
Juruá. (pág. 17). · 

( 41) Coronel Belarmino de Mendonça adianta 
que W . CHANDLE SS "encontrou seringueiros nos 
lagos e nas margens do baixo Jur uá" parecendo, 
"entretanto que preocupou-se preferencialmente com 
a população indígena marginal". ( " Rela. cit., 
(1905·6) pág. 107) . 
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vam a sua gíria, mas entendiam e falavam bem 
a língua geral, apresentando-se com maneiras 
agradáveis. (" Apontamentos sôbre o rio J u-

," • , 6) rua c1t, pag. . 
~ 

Cita mais, os Catauxis, no igarapé Jarapui; 
os Arauas, no igarapé do Chué (pág. 6), os 
Culinos, no rio Chiruan; os Conibos no iga
rapé Acory ( p. 7) ; os Cunúuás ou Pira-ta
puia, na praia do Acori, recém-chegados; os 
CatUQuinas acima dos Conibos ; a vinte dias 
do Tarauacá os Muxurunas (p. 8) e além 
dêsse rio os Nauas (pág. 9). 

Antes dessa expedição, o Presidente da Pro
víncia, Adolfo de Barros, no seu Relatório de 
8 de maio de 1865, mencionando os afluentes 
do Solimões que já possuíam habitações fixas 
não inclui o nome do J uruâ. (Relatórios, vol. 
III, pág. 245). 

Em 1865, entre as 165 casas comerciais da 
Província, não era citada uma só no rio J u
ruá. (Relatório do Dr. Jo. Wilkens de 
MATTOS, de 4 de abri l de 1869 ( vol. III, pá
gina 634). 

O Padre Constantino T ASTEVIN refere que 
os Portugueses nunca pensaram em se estabe
lecer, no Juruá, tendo atraído os civilizados o 
desenvolvimento da indústria da borracha que 
concorreu para a construção de instalações du
ráveis, dirigidos por pessoas de Tefé e Cais
sara, que se fixaram primeiramente acima da 
região dos paranás cuja borracha é de quali
dade inferior. (" Le Fleuve Juruá" in "La 
Geographie" - Paris, tomo XXXIII (janei
ro de 192-0, pág. 134) 

Chegavam à estância em junho, no momen
to em que o rio voltava ao seu leito, permitin
do o trabalho na vársea, voltando à Tefé, em 
novembro ou dezembro, quando as águas inun
davam novamente as terras baixas impossibili
tando o trabalho. (Monografia e pág. cits.). 

E' certo que Guilherme da Cunha CoRREJ\. 
na Carta a que já nos temos referido, afirma 
que seu pai João da Cunha Corrêa fundou 
um sítio no lugar "Lago Cerrado'' , cerca do 
ano de 1850, e quando subia antes disso numa 
viagem de investigação a procura de um lugar 
apropriado à instalação de um estabelecimento 
comercial nêsse rio, não muito longe da foz, 
encontrou João Ferreira Oliveira situado na 
barreira denominada "J oanico", de quem ad
quiriu o local, entre 1847 a 1850. 

J oanico e L ago Cerrado ficam, respectiva
mente, a 194 e 311 milhas da foz do J uruá, o 

primeiro entre os paranás do Breu e de Tu
cuman, e o segundo acima da boca superior 
deste paraná. (Augusto HILLIGES, Mapa ci
tado). 

Mig_uel de Aguiar PICANÇO diz que João da 
Cunha Corrêa estabeleceu a sede de sua dire
toria de índios na di~ terra-firme "Joanico" 
depois do fato ocorrido com João Ferreira 
Oliveira, vulgo J oanico, a que aludimos na 
parte referente às explorações (pág. 18). 

Sendo assim, e, tendo sido Corrêa diretor 
de índios de 24 de junho de 1855 a 1863 (Re
latórios dos Presidentes, vol. III ( 1864), pá
gina 180), o sítio "Joanico" é anterior a 1855, 
ou cerca de 1850, como assevera Guilherme 
Corrêa. 

CHANDLESS não alude a êsse lugar, mas, 
adianta PICANÇO .que quando foi de sua via
gem, já a barreira estava abandonada (pá
gina 53), fato que também se podia dar com 
"Lago Cerrado" que o geógrafo inglês tam
bém olvida. 

O que parece indiscutível é que êsses · pontos 
meramente comerciais existiram e se muda
vam de acôrdo com as conveniências e como 
não tinham certa fixidez, trasladavam-se fàcil
mente para outro sítio, conforme os interêsses 
do comércio, moléstias reinantes ou ataques 
dos silvícolas, podendo haver moradores mes
tiços ou civilizados nas aldeias, como me pon
tos isolados sendo o sítio "J oanico" um caso 
típico destes, ou mesmo o remoto " Caravero" 
(1807), a que alude CASTELNAU (pág. 66). 

O próprio CHANDLESS apesar de não desta
car sítios de brancos, explica que os habitan
tes das aldeias dos Marauás, na região dos pa
ranás não eram índios puros e se diziam ba
tisados, dando a entender que já se achavam 
caldeados com outras raças, e para isso acon
tecer necessário era a existência no seu meio 
de elementos estranhos . 

P elo exposto, pode admitir-se este início de 
povoamento, embora '\lascilante, dentro da vin
tena de anos que vai de 1850 a 1870, acentuan
do-se melhor essa colonização já na década 
seguinte, quando a extração da goma elástica 
foi se firmando e progredindo pelo rio acima, 
devido a facilidade de transporte por meio da 
navegação a vapor, que permitiu intensificar
se a condução de víveres e utensílios para o 
trabalho, mais regularmente, contribuindo de 
modo eficaz para a fixação do homem ao solo. 
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O Cônego Francisco Bernardino de SouzA 
fala, em 1874, dizendo que o rio Jary, outrora 
tão· povoado, acha-se deserto, por ter os seus 
habitantes emigrado para vários rios, entre os 
quais o Juruá ("Pará e Amazonas'', 2.ª parte 
cit. , pág. 27) . . 

. TASTEVIN, CORREI\ e PICANÇO mostram que 
essa emigração. a princípio oriunda do Ama
zonas e do Pará, tornou-se mais tarde proce
dente da zona nordestina do país, principal
mente, após o flagelo das sêcas de 1877 e 1888, 
adiantando o primeiro que essas levas de nor
destinos não tendo um só interêsse de voltar 
a Tefé, que não conheciam, durante a inunda
ção das várseas, além, da dificuldade do re
torno que 1a se avolumando a medida que se 
afastavam do Solimões, instalaram-se defini
tivamente no rio, no último têrço do século 
XIX, alcançando o Tarauacá, em 1881, o lpi
xuna, em 1889, e em 1900, todo o Juruá; e que 
se êles se detiveram na altura do rio Breu, 
n'ãõ foi devido nem aos Peruanos, nem aos 
Jaminauas, nem à distância, nem à dificulda
de de navegação, mas unicamente pela ausência 
de interesse que apresentava a região onde a 
preciosa hevea não existe senão em estado ex
porádico. (J.lonografia cit., págs. 134-5) . 

Nós que residimos cinco lustros na região 
indagando sempre dos poucos desbravadores 
que ainda restavam,. podemos confirmar essa 
afirmativa de T ASTEVIN, apenas, com ligeiras 
alterações no tocante as datas. 

Em 1869, já se fazia a exploração da bor
racha no J uruá, com o estabelecimento de Dio
nísio Bentes, vulgo Morganho, na barreira de 
"Cupú-Ahy", onde faleceu no mesmo ano, 
sendo o lugar abandonado (M. A. PrcANÇO -
Carta cit., p. 3), dizendo, porém, Guilherme 
da C. Corrêa que a abertura de estradas foi 
iniciada em "J aibá" e "Abacaxy", cerca de 
J oanico êste, por pessoal trazido das ilhas do 
Pará por João Cametá, sem dizer em que data. 
(carta cit. ' págs. 4 e 6) . 

P1cANÇO assevera que, em 1870, já se tra
balhava nessa indústria nos lugares Gavião, 
Tenquê, Lago Cerrado, Mamoriá, Carauary, 
Uruçacam (Independência), Popunhas, Pão, 
Mary-Mary, Manariam e Marary (pág. 3); 
de 1871 a 1872, J uruá-Puca, Pirapitynga ( Con
cordia) , Puncá, Curapé, Bauana-Branco. 
(Carta cit., pág. 4) ; passando-se, assim, mui
tos anos; havendo de maio a junho de cada 

ano nova arribação, desprezando inuitos os lu
gares em que já haviam trabalhado, por ou
tros de melhores seringueiras, sendo que al
guns já cançados ou adoentados permaneciam 
nos seus antigos sítios, até que o Govêrno 
contratou com a Co01panhia do Amazonas uma 
linha de vapores cujo ponto final era Marary, 
em 1880. (carta cit . ' p . 11 ) . 

Há engano de PICANÇO quanto ao ano dêsse 
contrato : O contrato data de 19 de março 
de. 1873, modificado em 3 de novembro de 
1874, com 6 viagens anuais até Marary ( 42) , 
aumentadas mais 6~ por contrato de 9 de 
agósto de 1882, até S. Carlos de Xibauá. 
(F<tla do Presidente SATYRO, de 4-4-1881, pá
gina 52 e Relatório do Presidente PARANAGUÁ 
de 25 de 3 de lsB3, pág. 63) . V. a Parte sô
bre explorações, pág. 19, nota 22). 

Em 1881, diz PrcANÇO, fundavam-se Pau
Furado, !tanga, S. Romão, Sta. Clara, Bom
fim, Cheruan, Taquara (Maravilha), Tamba
quy, Bacú, N azareth do Boia, Conceição do 
Raimundo, Vista Alegre, Cannamam, Mánichy, 
Bacaba, Sarapó, Arapú e Cubio; em 1882, Ma
nichisinho, Mapuruné, Soriano, Soledade, 
Ypauá-pixun:i (Nova Sorte), Três-Unidos, 
Muirapirêra e Foz do Tarauacá, subindo An
tonio Pernambuco (pág. 5) da terra firme 
de Curupaiti, em 1883, para explorar a boca 
do Mú (Carta cit. , pág. 6). Mú nêsse tem
po, julgava-se ser Môa. 

Guilherme da Cunha CORREA assegura que 
até 1874, Manichisinho e Matupiry eram os 
últimos pontos ocupados, confirmando a fun
dação, anteriormente a êsses dois, de Gavião, 
Carauary, Marary, Capuai, Popunhas, Uru
çacaem (Independência), Assai, Bacú, Mamo
riá, Marimari, Manichi, Pungá e Sineza. 
(Carta cit., pág . 6). De 1879 em diante su
biram diversos até a boca do Parauacu. (Ta
·rauacá, pág. 7), de sorte que, mais ou menos 
em 1882, alcançavam o Tarauacá e cerca de 
1885, Felipé Manoel da Cunha fundava São 

"J ,, Felipe, onde chegava no vapor avary · 
(Carta cit., pág. 8). 

(42) O Mapa do Barão de Sant'Anna NERY, 
coloca Marary acima da foz do Tarauacá (" Le 
Pavs des Amazones"), quando, realmente encontra
se ·a 544 milhas da foz do Juruá, achando-se a do 
Tarauacá a 920 milhas da embocadura al udida 
(Mapa de Augusto HILLIGES, cit.). 
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C. T ASTEVIN diz que foi em 1883 ( 43) que 
os seringueiros chegaram à foz do Liberdade, 
sendo certo que os colonizadores iam se esta
belecendo pelàs margens do J uruá acima, po
voando-se de tal modo que, em 1889, já se 
achavam no território hoje denominado 
"Acre", sendo que Oli,vença, ex-Itacoatiara, 
na fronteira desse Território com o Estado do 
Amazonas, desde 1888, que era explorado. 

Quem partisse em f ev:ereiro de 1890, de 
"Redenção'' , sítio de Bernardo da Silva Costa, 
cinco praias a montante da boca do riosinho 
da " Liberdade", e onde naquela época não 
havia uma só barraca, deparava subindo o 
Juruá, Pedro Ferreira Mendes, em Japurá; 
Felismina Batista, em Bôa-Vista; Antonio 
Ferreira Gomes, na foz do Campinas; Luiz 
Sacci, em Solferino, hoje· Ouro-Preto; Fran
cisco Xavier, em Bom Jesus, Manoel Duba, 
no lugar João AugustQ, denominação essa ori
unda de haver voltado daí, em 1889, o vapor 
dêsse nome; moradores de Antonio Geraldo 
da Silva, em Ipixuna; Luiz Antonio da Costa, 
em Abaeté, que ficava cinco praias acima de 
1 pixuna ; Rosendo Sampaio, em Limoeiro ; 
Eustáquio de Melo, em Alegria, Antônio de 
Sales, em Trombetas, lugar pertencente na
quele tempo a Antônio Geraldo da Silva; J oa
quim Ribeiro. em Montreal, posse também de 
Antonio Geraldo; José Fernandes da Silva, em 
J. .. agoinha ; Antonio de Castro Lima, em Prín
cipe Imperial ; moradores de José Isidoro da 
Silva, em A renal, e o próprio José Isidoro, em 
Itacoa tiara, depois Oliven<;a ( 44) , já em ter
ritório federal , tendo hoje sua sede no lugar 
Remanso. em território amazonense ; o por
tuguês Eduardo J oaquirn de Galdo, na Boca 
do Môa ( 45) a juzante; Galdino Lopes de 

< 43) Diz Artur REIS (ANAIS, cits., página 
2. 086), que Francisco Freire de Carvalho, cearense 
situou-se no rio da Liberdade, em 1870 ; chegando 
a expansão em 1877, ao Tarauacá. (Anais. e pá-
ginas cits.) . · 

O ilustre historiador foi mal informado nesse 
ponto, pois, segundo asseveram exploradores do rio 
e o seu melhor pesquisador , o Padre TASTÊVIN. 
a expansão povoadora a lançou o Taraucá de 1881 
a 1883 e demorando a barra do Liberdade mais de 
300 milhas a montante da do Tarauacá, não é 
provável que alguém se fixasse no alto rio em 
1870 quando por essa época iniciava-se apenas o 
povoamento do baixo Jur.uá. 

( 44) Foi séde de distrito do municfpio de S . 
Felipe hoje E irunepé, no Estado do Amazonas, 
antes de pertencer ao Território do Acre. (Divi
s ão Administrativa em 1911, cit., p. 15). 

(45) Na monografia que publiquei sôbre o "Ju
ruá Feder al " escrevi Ernesto Joaquim de Galdo, 
qua ndo seu verdadeiro nome é Eduardo . 

A..s águas da cabeceira do rio Môa abarcam uma 
distância aproximada de 82 km. em linha réta, 

Silva, no estirão dos N auas, mais tarde Buri
tisal ou Miritisal; moradores de Galdino Sam
paio, na volta do Vizeu, d<>.rtde voltou, em 
1889, o riavio desse nome, motivo pelo qual 
ficou assim chamado o local, que demora no 
'1;eringal mais tarde denominado Treze de 
Maio; Pedro Gurgel do Amaral, vulgo P edro 
Jiqui, em Mato Grosso, hoje Luzeiro ; José 
Francisco, numa praia abaixo da foz do Pa
raná dos l\..fouras (46); José Mariano de 
Melo, numa praia acima da mesma boca; Leo
nel Alves Maia e Francisco Bonifácio da Cos
ta, em Novo Mundurucús; o velho BezerraJ 
em Carlota; Umbelino de Almeida, em Santa 
Cruz; Antônio Carlos Sampaio, em Novo 
Santo Antqnio, justamente no lugar em que 
se acha presentemente José de l\..f elo; mora-

.. dores de Luiz Sacci, em Floresta; Agostinho 
Rodrigues de Moura, em Pôrto Peters; Ma
noel de Moura, em Jacuhipe; Francisco Cha
gas do Vale, em Cruzeiro do Vizeu ( 47) , no 
local hoje chamado Campo de Santana; José 
Inácio da Silva, : m Natal; Joaquim de Paula 

I 

ficando ao N. próximo da nascente do Ipixuna .e ao 
S. nas ime. diações do Paraná dos Mouras, JUnto 
a linha fronteiriça com o Perú, drenando a área 
mais ocidental do Brasil, situada a W. da serra 
do Môa, compreendida na faixa de terras entre 
suas nascentes e seu afluente Ramón . (NORO
ES'l'E do ACRE, cit. p . 25). 

A parte do Môa para S . E. , nas imediações 
do lugar Belo Monte, fica cortada pela linha geo
désica divisória do Território do Acre com o Es· 
tado do Amazonas correndo pequeno trecho em 
território amazonense. (pág. 25). Antes desta pu· 
blicaçã.o, a bacia do Môa era tida como pertencente 
ao dito Território. 

O seu curso tem 315 k. 482,80 m. (Relatório 
do Ministério do Exterior, (1927), vol. II, pá
gina 85) . 

( 46) O Paraná dos Mouras nasce a poucos me
tros da fronteira, ao N. do Marco 65 na direÇão 
E., apertado entre as nascentes do rio Azul e 
Juruá Mirim, (NOROESTE do ACRE, cit., pág. 
73); na altitude de 370 metros. (Fôlha 9 da pá
gina 74). 

(47) No Juruá Feder;il, trabalho qu epublicamos 
em 1922, ao fazer:mos o histórico dos seringais, 
olvidamos o referente a êste seringa!, o que efetua· 
mos agora . 

O ant igo nome origina-se de fato de af ter che
gado pela primeira vez um vapor chamado "Vizeu" 
em 1892, o qual n.ão pôde ir além. Em 1916, foi 
mudado o nome para o atual, por ser o seu ·pro· 
prietário natural do Rio Grande do Norte e admi· 
rador do seu· ilustre conterrâneo Augusto Tavares 
de Lyra . As terras dêste Seringai pertenceram 
"à exploração do Cruzeiro, vendido, em 1889, por 
Bernard o Costa a Francisco Chagas do Valle, que 
contáva 15 praias dum lado o outro do rio Juruá, 
começando da foz do riosinho Amauacas . Francisco 
do Valle vendeu ao seu irmão Raimundo Valle as 
terras da margem esquerda do Juruá, que tomaram 
o nome de Cruzeiro do Vizeu em 1892. Raimundo 
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Tavares, em Ouro Prêto ( 48), depois Belo 
Horizonte ; o R\imundo Correia Lima, em 
Canindé ; sendo que em março do aludido ano, 
alguns dêles ainda estavam construindo bar
racas ; só tendo chegado à boca do Reforma, 
Leopoldo José Borges em maio de 1890; não 
havendo nessa época outros moradores para o 
alto, nem para o baixo. (José M. B. Castelo 
BRANCO - "Conferência realizada no dia 28 
de setembro de 1929, na cidade acreana de Cru
zeiro do Sul, baseada em informes dos antigos 
exploradores José Inácio da Silva e Joaquim 
de Sousa Dantas") . 

No local em que demora a cidade do Cru
zeiro do Sul ex-capital do Departamento do 
Alto-J uruá, hoje sede do município de Cru
zeiro do Sul, não havia em 1890, urna só bar
raca. Antônio Marques de Menezes, por al
cunha Antônio Pernambuco, explorou as ter
ras conhecidas por Boca do Môa, em 1883, 
vendendo-as em 1889, a Rodolfo Artur Braga, 
e como este desistisse da compra, Pernambuco 
transferiu dias após, a margem direita a Gal
dino Lopes da Silva e a esquerda a Eduardo 
Joaquim de Galdo . Pernambuco foi residir no 
estirão dos N auas, onde trabalhou dois anos 
adquirindo no fim de 1891, de Galdo a margem 
esquerda, vendendo, em 1893, a parte a mon
tante da foz do Môa a Vicente Carioca e Cia., 
que lhes puzeram o nome de Nova Indepen
dência, hoje Florianópolis. ficando com a de 
jusante, da qual, em 1894, cedeu o trecho que 

, 
as vendeu a Evaristo Rocha, em 1894, sem a terra 
firme que fica em frente a bô<:Jl do rio Amauacas, 
hoje denominada Porto Walter. Em 1916, Vicente 
Varela de Almeida comprou o seringa! a Evaristo 
e mudou o nome pa ra Tavares de Lyra . Presente
mente é propriedade dos herdeiros de Vicente Va· 
rela, que mudou a séde para o Sul da referida 
terra-firme, em 1917, passando, em 1921, dezesseis 
estradas dêste seringai para J oão da Silva Sardi· _ 
nha ficando, apenas sete para os herdeiros de Va· 
relas . A antiga sede era próximo da bôca do riosi-
n ho Natal. Limita-se ao Norte com a vila de 
Pôrto Walter, seringais Nazaré e Locania, a L . 
com o rio Jurufl, ao S . com Vitória e Sobral e ao 
O. com o Juruá-Mirirn. E' banhado pelo igarapé 
do Vizeu. Tem 80 habitantes. Havia no seu local 
alguns 1ndios, tendo sido, em 1912 e 1915, visitado 
pelos Caxinauás e Jaminauás. P ossue umas 20 ca
beças de gado vacum, 10 ovelhas e 70 porcos. Pro· 
duz milho, feijão, batata. arroz, café, tabaco, algo
dão, cana de ac;;úcar. 

( 48) O Ouro Preto nasce no divisor de águas 
com o Perú, próximo ao marco 53, a 279 metros 
de altitudé (NOROESTE do ACRE, cit., página 
121); podendo seu curso ser avaliado em 120 quilô-
mteros. (pág. 122) . . 

Em 1896, o dono do rio Ouro Preto, Joaquim de 
Paula Tavares vendeu a margem esquerda do 
mesmo à Pedro Teles de Menezes, que a denomi· 
nou Sobral. Ai se vê uma bela terra firme com 
êste nome, que já foi séde de distrito do S. Felipe 
do Estado do Amazonas. 

fica entre o igarapé S. Salvador e o dito rio, 
a Lima e Loureiro, que lhes deram o nome de 
Harmonia, vendendo o restante, em 1904, ao 
Govêrno Federal, para o estabelecimento da 
sede da administração prefeitural. ( Conferên
cia cit.) 

Só em 1894, P ernambuco fundou " Centro 
Brasileiro", fixando-se na terra-firme em que, 
um decênio após, o então coronel de engenhei
ros Gregório T.aumaturgo de Azevedo, Pre
feito do Departamento, lançava os fundamen
tos da cidade referida. 

Em dezembro de 1890, Lourenço Teixeira 
do Pinho fundava São Lourenço; e em 1891, 
João Raimundo de Sousa estabelecia-se em 
Buenos Aires; Deponceano Ferreira Gomes 
em Ocidente: Targino de Oliveira Bronze, em 
Grajaú e Felipe Pais Lima, em Tauaré; em 
1892, Francisco de Sales Teófilo, em Flora; 
Domingos Pereira Barata, em Triunfo; João 
Gaston, em Cachoeira; Ildefonso de Oliveira 
Campos, em Oriente; Francisco dos Santos 
Falcão, em Mississipe; Luiz Franéisco de 
Melo, na foz do Amonea; Miguel Fernandes 
de Almeida, na Boca do Tejo; Raimundo 
Bessa e Leandro Bessa, em Acuriá; João Fir
mino da Silva, em São João; Luiz Antônio 
da Costa, em Caipóra, e no fim deste ano, Ilde
fonso de Oliveira Campos, na Tôrre da Lua; 
só se iniciando o povoamento do Breu ( 49); 
em 1894, com a chegada alí de Francisco Joo
quim de Paiva e outros. (J. M. B. Castelo 
BRANCO - "Monografia" cit., 1922, pági
na 603). 

(49) O Breu nasce a 374 metros de altit ude, 
no marco 36 da fronteira com a república do Perú, 
na altitude de 9°4 1, 34", 98 e Long. W. Gr. dé 
72°15'04", 46, servindo de divisor entre o Brasil 
e o Peru, com um cur so de 133 K.), 493,10 m. 
(Relat. do M. do Exterior (1927), vol. II, pá· 
gina 65). 

Na foz do Breu, a latitude é de 9°24'42 ", 01 
e a longitude 72º43'28'',50 W. de Gr., na alt i· 
tude de 212 metros. (Rel. cit., pág. 325). 

O Breu tem na foz 45 metros de largura, con
servando o mesmo caixão até receber o igarapé 
Casimiro; sendo seus afluentes principai~ nesse 
trecho, a margem díreita - Raio e Carapreta, na 
esquerda - Pau-Furado, Seringueira, Carrapeta, 
Mulateiro e Concherim .. 

No trecho limitado pelos .igarapés Casimiro e 
Transval, o ún.ico habitado de todo o rio, o Breu 
diminue o seu caixão, que se conserva de 30 a 40 
metros (pág . 369). Na parte compreendida entre 
o Transval e a forqu ilha dos formadores, o caixão 
é de 20 metros. A expedição alcançou a forquilha 
a 18 de junho de 1924. (pág. 370). 
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Não havia Peruanos pelo no, os quais só 
mais tarde surgiram ( 50) . 

Em ofício de 3 de fevereiro de 1899, o se
cretário do Interior do Estado do Amazonas 
mandava o Superintendente do município de 
São Felipe que, nesse tempo, compreendia 
tôda a bacia ~uperior do Juruá, sindicar sôbre 
as notícias correntes de que os Peruanos ha
viam invadido território brasileiro, a fim de 
tomar providências. (RuY, cit., pág. 202). 

Foram êles repelidos pelos proprietários bra
~i l eiros. em mais de um dos seus afluentes, só 
s~ localizando em algu11s sítios com a anuência 
destes ; fixando-se, porém, em alguns pontos 
do território superior ao Breu, momentânea
mente, enquanto durava a devastação dos cau
chaes circunvizinhos, na maioria dos casos. ou 
durante a época em que uma parte do rio vi
zinha ao dito iio Breu. era neutralizada pelos 
dois países (1904-1910). 

Os a fluentes principais do J uruá, como os 
r ios Môa, Tejo, Liberdade, Juruá-:Mirim, já se 
achavam com o seu povoamento assás acen
tuado em 1895, bem como outros muitos. 

A Comissão Mista Brasileiro-Peruana de 
.re~onhecimento do J uruá, em 1905, encontrou 
"caserios" peruanos na boca do Breu, do Hua
capistéa e do Piqueyacú, a que dão recente
mente o nome de Puerto ·Pardo, Puerto Por
tillo e Puerto Resvaledero, respectivamente. 
(Relat. cit., pág. 25).· 

'CIDADES E VILAS - Em 1758, o imen
·so território da capitania de S. J. do Rio 
Negro tinha por sede a aldeia de Mariuá, com 
o nome de BARCELOS, só tendo sido erecta em 
vila o povoado de Tefé ( 51). com a denomi
nação de EGA. no ano seguinte pelo Gover
nador Melo PovoAs (Des. Gaspar GurMARÃES 
- - "A Evolução Histórica da Divisão J udi
ciária e Administrativa do Estado do Amazo
nas" - D iário Oficial, n.º 8. 325. de 7 de se
tembro de 1922. (Edição do Centenário da 

( 50) Cunha GOMES no seu Relatóri o sôbrc a 
" Comissão de Limites entre o Brasil e o Peru 
diz que os caucheiros peruanos do Jaqnirana (alt<> 
J avari), retirar am-se para os rios Jutaí e Juruá. 
Ora como a explora<;ão dêste rio por essa Comissão, 
foi fe'ita em 1897, os caucheiros peruanos ocmc
çaram a aparecer no alto J uruá cêrca de 1896, 
data esta confirmada pelo Barão do Rio Branco, no 
Relatório do Ministério do Exterior relativo aos 
anos de 1902 a 1903, pág. 29. 

(51) Q11a11do · aldeia chamava-se Santa Teres~ 
de Tefé. (0 :Estado do . ~Amazonas e os seus muni· 
Cípios"; A MANHA, de 18 de abril de 1943, 
pág. 26). 

Independência Nacional (págs. 94 e 191) ; e 
criada a comarca do Alto-Amazonas por de
creto do Govêrno do Pará, de 25 de junho de 
1833, com 4 têrmos, sendo um em Tefé, que 
passou a comarca, em 1853, com o nome de 
Solimões, em virtude da Lei n. º 26, de 7 de 
dezembro. (Op. cit., págs. 94, 104 e 105) ; 
compreendendo o território abrangido pelo So
limões da foz do Codajás até a fronteira pe
ruana; e à cidade, pela Resolução n.º 44, de 
15 de junho de 1855, com a denominação de 
Tefé. Pelo projeto deveria chamar-se Cidade 
N ov::i. <le Terezina, tendü sido emendado para 
T efé, pelo deputado João da Cunha Corrêa. 
A Lei n.º 132, de 29 de junho de 1865, deter
minou que os limites de Tefé começassem na 
ponta da barreira de Camaráquary e se ex
tendessem até a foz do J uruá, que lhe ficava 
pertencendo, e que a de Solimões, abrangendo 
Coary, se limitasse com a Capital pelo lago 
Miuá, onde principiava. (.Op. cit. . págs. 94, 
195) . 

Quando Fonte-Boa foi elevada a vila. em 
1891 , o Juruá continuou a pertencer a T efé. 
(Op. e págs. cits.) . 

Em 1894, por Lei n.º 76. de 8 de set"mbro. 
o Governador Eduardo Gonçalves Riibeiro, 
criou um município no Juruá, com sede na lo
calidade de S. Felipe, antigo seringa] de pro
priedade de Felipe Cunha, de quem tirou o 
nome, limitando-se da foz do Tarauacá para 
o alto até os últimos pontos, incluindo os aflu
entes e excluindo o rio Tarauacá, porém, a 
Lei n.º 114, de 17 de abril de 1895, na mesma 
administração, transferiu a sede do município 
para b lugar Carauary, determinando que os 
limites começassem na foz do Juruá, abrangen
do ambas as margens até os últimos afluentes. 
(Op. cit., págs. 94, 200). 

O têrmo judiciário que era anexo à Tefé, 
em 1894 foi elevado à comarca pela Lei n.º 133, 
de 5 de outubro de 1895, com os últimos li
mites e nome de Caruary. O Decreto n.º 122, 
de 7 de agôsto de 1896 (administração Fileto 
Pires Ferreira) , dispôs que os limites de Tefé 
com Carauary extender -se-iam até a foz do 
Tarauacá por, ambas as margens do J uruá, 
mas, como a s~de do Município de Carauary 
ficasse dentro dos limites do de Tefé, o De
creto n.0 125, de 11 de agôsto de 1896 (Filete), 
transferiu a sede para S. Felipe, ad-referen
dum do Congresso Estadual (págs. 94, 200). 

A Lei n.º 713, de 25 de abril de 1913, san
cionada pelo Governador J onatas de Freitas 
Pedrosa, fixou entre os municípios de S. Fe-
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lipe e o de Caratfary, restabelecido pela Lei 
n.º 683, de 27 de outubro de 1911 (Antônio 
Clemente Ribeiro Bittencourt), com o nome 
de Xibauá, e. sede no lugar do mesmo nome, 
que passou a antiga denominação de Carau
ary, em virtude da transferência da sede para 
êste lugar, conforme a Lei n.º 1, de 16 de abril 
de 1913, os limites seguintes: pela margem 
di.reita do J uruá, a linha divisora seguirá pelo 
alveo do Tarauacá até a foz do Itucumã, que 
pertence a Carauary, e pela margem esquerda 
do Juruá, a linha divisora será a reta menor 
que, partindo de um ponto fronteiro à embo
cadura do Tarauacá, vá findar no divisor das 
águas do Juruá e Juruasínho afluente do Ju
tahy. A Lei n.º 1.126, de 5 de novembro 
de 1921, sancionada pelo Governador Rego 
Monteiro, anexou à comarca de S. Felipe o 
têrmo de Carauary, desmembrado da de Tefé 
(Op. cit . , págs. 94 e 200). 

A lei n.0 641, de 26 de novembro de 1910 
( Antônio Clemente Ribeiro Bittencourt) criou 
um novo têrmo na comarca de Tefé, consti
tuído pelo terri.t6rio compreendido desde o lago 
Taititú, no rio J uruá, até a foz do rio Taraua
cá, tendo a sua sede no lugar Xibauá. ( Op. 
cit., págs. 94 e 207). 

O Decreto n.º 1.006, de 27 de dezembro de 
1919 (Antônio Gonçalves Pereira de Sá Pei
xoto) , considerando que o lugar Xibauá, além 
de pouco habitado, não oferecia condições ne
cessárias ao desenvolvimento da vila, devido 
a sua topografia, transferfu-a para Carauary, 
que já fôra sede de município e têrmo, criados 
pelas Leis n.0 641, de 25-11-1910 e n.º 683, de 
27-9-1911. (Op. cit., págs. 94 e 207) . 

A Lei n.º 926, de 2-10-1917 (Pedro de Ai:· 
cântara Bacelar) alterou os limites entre os 
municípios de Carauary e Tefé, os quais pas
saram a ser fixados pelo alveo do rio J uruá, 
a partir da boca do furo do Cumiador até a 
foz do Jara.qui, e pelo álveo deste igarapé até 
suas nascentes, onde começa a linha geodé
sica que liga este ponto às nascentes do rio 
T e fé, pertencendo ao município de Tef é todo 
o territ6rio que fica dêsse ponto para o orien
te. (Op. cit., págs. 94 e 267) . 

Poiícialmente falando, só por ato do Go
vêrno Provincial de 12 de julho de 1876, foi 
criado o dístri to do J uruá, compreendendo todo 
o rio, pertencente a Tef é, sendo nomead9s .o 
subdelegado, e suplentes a l.º de março de 1877 

' 

(Ruy BARBOSA - cit. , pág. 191; Relat. do 
Prete. Domingos J acy Monteiro, de 4-6-1877, 
pág. 19) ; indo a freguesia de Te fé das bar
reiras de Camaráquary até o ] uruá inclusive 
( Relat. do l.º V. Prete. Jvianuel Gomes Cor
rêa de Jvf iranda, de 3 de novetnbro de 1860 -
An~.i·o de 25 de setembro de 1859 ( vol. II) , 
pág. 337) . O distrito foi dividido em 2, por 
ato de 27 de janeiro de 1880: Ba,ixo e Alto 
J uruá, nomeadas as autoridades policiais na 
mesma data ( RuY cit., p. 193) . No princípio 
de 1883, já tinha 5 distritos (Rel. do Prete. 
Paranaguá, de 25 de março de 1883, pág. 9) ; 
e por ato ele 31 de julho deste mesmo ano já 
se elevava a 6, compreendendo o último, o 
territ6rio cio Gavião até onde houvesse habi
tantes e por outro de 31 de março de 1884, era 
criado o 7.º (pág. 195), elevado a 8 em maio 
de 1887 (pág. 198) ; sendo por ato de 10 de 
julho de 1888, demitido e nomeado o juiz co
missário do Juntá (págs. 197 e 198); indo o 
chefe de polícia da Província, em comissão, ao 
J uruá, em 9 de julho de 1889. (RuY, cit. , pá
gina 199) . Em 1892, por àto de 16 de julho, 
o rio passav::i. a ter 9 subdelegacias (pág. 200). 

E assim se foi desenvolvendo, obedecendo 
sempre a disseminação do povoamento que se 
processava gradualmente, até que, em 1904, 
quando se estabeleceu no alto J uruá, o De
partamento dêsse nome, componente do Ter
rit6rio do Acre, que passara a ser administra
do pelo Govêrno da União, em virtude do Tra
tado de Petr6polis. de 17 de novembro de 1903, 
o município de Tefé ia até Três Unidos e o 
de S. Fetipe compreendia os distritos de Ha
vre, Salva Vidas, Pixuna, Olivença, Sobral, 
Foz do Tej o, Foz do E mbira, Foz do 11urú 
e S. Domingos . (D·i·uisão Judiciár·ia e Admi-
nistrativa. do Brasil (D. G .E.) Rio 
1905, pág. 12 (52). 

Diz o professor Agnélo BITTENCOURT, na 
Corografia citada, que Carauary é .originária 
da antiga povoação de Xibauá, vila de 27 de· 
setembro de 1911. Extinta, foi restaurada em 
1915 (p. 219) ; e que S. Felipe se desenvolveu 
consideràvelmente até 1913, quando se e.fetuou 
a desanexação do Território do Acte, sendo 
vila de 4 de novembro de 1894, transferida 
para Càrauary e restaurada a antiga sede por 

( 52) O ato n.º 317, de 5 de março de 193! 
mudou a denominação da comarca f° município e 
vila de S. Felipe para J oão Pessôa. Cidade por lei 
estadual n. 0 14, de 6 de setembro de 1935. ("Ó 
T<.:stado do Amazonas e os seus munidpios" (A 
MANHÃ, de 18 de abril de 1943, pág. 25) . 
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lei de 11 de agôsto Cle 1896 (53). (Ed. de 
1925, pág. 219). 

A " Diretoria Gerai de Estatística" do Mi
nistério da Agricultura na sua publicação -
"Divisão Administrativa do Brasil/', de 1911, 
registra a criação da vila de S. Felipe por leis 
.estaduais números 33, de 4 de novembro de 
1892, e 76 de 8 de setembro de 1894, desmem
brada do município de Te fé, sendo transferida 
para Carauary por Lei n.0 114, de 17 de abril 
de 1895, restaurada a sede atual por Decreto 
n.º 125, de 11 de agôsto de 1896 (pág. 15). 

Não encontramos essa referência de 1892 em 
qualquer outro documento, e tão somente a de 
1894, que combina com o registro feito pelo de
smebargador Gaspar GUIMARÃES no seu apre
ciável trabalho concerne~te à divisão judiciá
ria e administrativa do Estado do Amazonas, 
como já vimos, e os " Annaes do Congresso 
do Amazonas,. (1894-1896) , onde se lê que, 
na sessão ordinária da Ass.embléia Legislativa 
do Amazonas, de 19 de julho de 1894, os depu
tados Soares Sobrinho e Cunha Corrêa apre
sentaram um projeto criando no rio Juruá um 
município com o respectivo têrmo judiciário, 
anexo à comarca de Tef é. com sede em S. Fe
lipe, cujos lin1ites começam da foz do rio (pá
gina 15) Tarauacá para cima, ambas as mar
gens, até o fütimo ponto compreendendo os 
rios afluentes (pág. 16). 

O deputado Soares Sobrinho justificava: 
" A creação de um município no ·vasto e opu
lento território banhado pelo rio Juruá, é cer
tamente uma medida de interêsse público, que 
muito concorrerá para a prosperidade e gran
deza daquela região ·(pág. 15). "O rio Juruá 
está boje colocado no segundo lugar. com re
lação a exportação de goma elástica (pág. 15). 
Na sessão de 24 de agôsto seguinte o projeto 
era aprovado em 3.ª discussão (pág. 73). 

(53) Vários enganos se encontram na Corogra
gia citada: Carauary, como já vimos, não se origi
nou pr6priamente da povoação de Xihauá. Foi, 
primeiramente, transferida da vila de S. Felipe 
em 1895, sendo extinta em 1896, passando a per· 
tencer a Tefé. Restatlrado o mtlnictpio cm 1911, 
teve o nome de Xibauá, por ter sido sua sédc fns· 
talada no povoado dêste nome: t.ransfcrido, porém, 
em 1913, para o lugar Carauary, passou novamente 
a ter êste nome. Conforme Gaspar Guimarães a 
vila de Xibauá data de 27 de outubro de 1911 e 
não de setembro. (Op. cit., págs. 94 e 200) . 

O Territ6rio do Acre foi creado em 1903, tendo 
sido instalados os seus Departamentos em 1904, 
e não em 1913, como alude o dito _professor; 
datat\dO a creação de S. Felipe de 8 de setembro 
de 1894 e não 4 de novembro (Divisão Adminis
trativa do Brasil'', cit., p. 15; Gaspar GUIMA· 
RAeS, 10~., cit., págs. 94 e 200). 

Não se faz a menor alusão a existência an
terior do· município, nem siquer para melhor 
justificar a nova criação, parecendo, assim, que 
houve engano da entidade que forneceu t>s da
dos para organização do aludido trabalho à 
Estatística Federal daquêle Minisfério. 

Os outros autores que citamos confirmam o 
ano de 1894, como sendo o inicial da emanci
pação polítka do Jtiruá. 

O Padre Constantino TASTEVIN, na sua in
teressante monografia "Le Fleuvé J uruá" diz 
também que a vida política do rio começou em 
1894, com a elevação (pág 137) de Carauary 
a município com jurisdição em todo o rio e 
como Tef é reclamasse a grande perda, a sede 
do município foi transferida para S. Felipe, 
com jurisdição no território a montante da 
boca do Tarauacá (pág. 138). 

Quando morávamos no Juruá federal, e 
transitávamos pelo Amazonense, ouvimos de 
moradores do município de Carauary que a 
criação deste aritecedera à dOI de S. Fetipe, 
hist6ria que,1 sem dúvida, o autor do " Le 
Fleuve Juruá", também ouviu e registrou; 
mas, apesar de nos prometerem um informe 
oficial ou documento que justificasse a asser
ção, nada conseguimos a respeito. (Quem sabe 
se aquêle ato de 1892 se refere a C-:i rauary ?) . 
Nada, encontramo·s que o comprovasse. Antes 
pelo contrário, tudo .que nos pàssou pela vista, 
demonstr~ que S. Felipe teve a prlmazia. tendo 
sido a transferência de S. Felipe para C:irau
ary, conforme a Lei n.0 114, de 17-4-1895, e 
a restauração daquela vila em 11 de agôsto 
de 1896. 

Talvez, a afirmatiV"ci dos habit-:intes de Ca
rauary se referisse a essa instalação de 1895 e 
mudança de 1896, olvidando a de 1894. 

*** 
O Juruá ia sofrer uma grande transforma

çã<> com a passagem de sua administração para 
o Govêrno Feàeral, na sua parte superior, a 
começar do ano de 1904. Realmente, S. Fetipe 
era nessa época cidade florescente com um co
mércio e foro muito movimentados, chegando a 
sua múnicipalidade a arrec.adar anualmente 
cêrca de mil e quinhentos contos de réis, 1 mi
lhão e meio de cruzeiros. segundo diziam os 
seus moradores, notando,.se porém, pouco pro
gresso material, quase sem escolas. havendo na 
zona que passou a pertencer ao Território do 
Acre, apenas distritos policiais e de paz. para 
o fim de se efetuarem os registros civís de nas-
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cimentos, casamentos e de óbitos, isso mesmo, 
em condições precaríssimas, sem obedecer às 
formalidades legais, com o fim mais de rendi
mento pecuniário para os funcionários incum
bidos de sua celebraçã:o, ~ aumento de sua pre
potênê:ia, quando tinham de aplicar a lei, na sua 
feição de truculência e arbítrio do mais forte 
contra o mais fraco. 

Com o advento dQ regime departamental, o 
alto J uruá ía passar por uma considerável tran
sição na sua feição material e moral, surgindo 
burgos de certa importância onde só havia in
cipientes aldeias menores de cem habitantes, 
ao lado de autoridades mais dedicadas ao ser
viço público, destinadas a concentrar o único 
poder da região, procurando equilibrar o direito 
e exigir os deveres de urna população sequiosa 
de instrução e justiça. 

Em observância ao Tratado de Petrópotis, 
datado de 17 de novembro de 1903, o Congresso 
Nacional autorizou o Govêrno a administrar o 
Território reconhecido brasileiro ao sul da 
linha geodésica Javary-Beni, que ia da nas
cente do Javary até sua incidência no rio 
Abunã (Lei n.º 1.181, de 25 de fevereiro de 
1904 e Decretb n.º 5.188, de 7 de abril de 
1904). 

Por êste decreto, a parte do Território que 
ficava no Juruá passou a constituir um Depar
tamento administrativo com o nome de Alto 
] uruá, dirigido por um Pref e,ito de nomeação 
do Presidente da República, que se entendia 
com o Govêrno Federal por intermédio de um 
Delegado residente em Manáus, exercendo 
estas funções, enquanto não f ôsse feita esta 
nomeação, o comandante do l.º distrito militar 
com séde na Capital, a cuja jurisdição ficava 
sujeito todo o território do Acre, (arts. 2.º;· 
§ 3.0 e 4.0 . §§ 1.0 e 2.0 ). 

Para os fins judiciais, o território constituía 
-uma só comarca, dividida em três distritos, 
subdivididos em circunscrições e quarteirões, 
correspondendo um dêsses distritos ao J uruá. 

Esta organização que se dizia provisória foi 
alterada pela lei n.º 1.820, de 19 de dezembro 
de 1907, que deu lugar ao Decreto n.º 6.901 
de 26 de março de 1908, mantendo a mesma 
divisão administrátiva, mas alterando a judi
ciária, com a criação de um Tribunal de Ape
lação no Território e uma comarca em cada 
Prefeitura, com um juiz <te direito, um subs
tituto e três suplentes na séde, três juízes pre
paradores, sendo um em cada têrmo em que se 
dividia a comarca, sub.divididos êsses têrmos 

· em distritos de paz. Em 1912, o Decreto nú-

mero 9.831, de 23 de outubro, criava o iDepar
tamento do Tarauaeá desmembrado do Alto 
Juruá (art. 2.0

, § 3.º), e instituia 5 municí
pios no Território, sendo um na cidade de 
Cruzeiro do Sul, séde do Departamento do 
Alto J uruá e outro em Vila Seabra, .no Depar
tamento de Tarauacá, com os mesmos territó
rios" dos Departamentos (arts. 19 e 20), admi
nistrados por uin conselho e um intendente, 
nomeados. pelo Presidente da República. 

:esse mesmo Decreto n.º 9.831, determinou 
o estabelecimento de um Tribunal de Apelação 
com jurisdição nos Departamentos do Alto 
J uruá e Tarauacá, com sede na cidade de Cru~ 
zeiro do Sul, compos~o de 3 desembargadores 
e um procurador geral, e de uma comarca em 
Tarauacá, com séde em vila Seabra, extin
guindo às classes dos juizes substitutos e pre
paradores, que passaram a única denominação 
de juízes municipais, ficando 2 têrmos em 
Cruzeiro do Sul e 2 em Tarauacá, sendo o 
primeiro na séde da comarca e o segundo no 
interior. 

O Tribunal de Cruzeiro foi extinto pelo De
creto n.0 12.405, de 28 de fevereiro de 1917, 
voltando a ter jurisdição em todo o Território 
um Tribunal idêntico, estabelecido na cidade 
de Rio Branco, no Departamento do Alto 
Acre. 

O Decreto n.º 14.383, de 1.0 de outubro de 
1920, autorizado pela Lei :n.º 4.058 de 15 de 
janeiro de 1920, unificou a administração do 
Território, criando o cargo de Governador no
meado pelo Presidente da República, tendo 
como substitutos 3 vice-governadores, o inten
dente do município da Capital, ou quem o 
Chefe do Govêrno da União nomeasse. (artigo 
3.º, §§ 2.0 e 3.º). Os municípios mudaram de 
nome, deixando a denominação das cidades 
que lhes serviam de séde para a de J uruá e 
Tarauacá, conforme os rios que os banhavam. 

A Lei n.0 366, de 30 de dezembro de 1936, 
manteve a unidade do Território e os cinco 
municípios administrados por Prefeituras au
tônomas (art. 1.0 ), com os mesmos nomes e 
sédes ( art. 19) ; sendo os Prefeitos eleitos 
simultâneamente com os vereadores (art. 40). 

O Decreto-lei n.º 968, de 21 de dezembro de 
1938, ratificado pelo Decret~lei n.º 1.287 de 
23 de maio de 1939, criou as comarcas e os 
municípios de Feijó, desmembrado do de Ta
rauacá, e Brasília, tirado do de Xapury, resta
belecendo a denominação dos municípios de 
acôrdo com a das cidades, em lugar dos rios. 

' 
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A população do rio composta em 1718 de 
"numerável paganismo" (BERREOO, cit., pági
na 289), era ainda nula ao atingir-se o meado 
do século XIX, de civilizados, titubiante, vi
vendo de arribações, ainda na vintena seguinte, 
com esparsos pontos de apoio ao comércio e 
indústrias locais, acentuou-se mais nitidamente 
na terceira década da segunda metade dêsse 
século, com o início da extração da goma elás
tica e conseqüente estabelecimento da navega
ção a vapor no J uruá, de tal sorte que, quatro 
lustros ap6s, atingia a parte superior da bacia 
juruàense e de seus afluentes, onde hoje se 
encontra o território federal, de maneira está
vel, só abalada mais fortemente pelas flutua
ções das crises econômicas da borracha, em 
parte, ultimamente, compensadas pela implan
tação da agricultura no T erritório, principal
mente, no município de Cruzeiro do Sul, onde 
ela mais se acentúa, sendo o único município 
do Acre que teve sua população aumentada, a 
contar do último recenseamento, em 1920, para 
o de 1940. 

No município de Tefé, que em 1890 com
preendia todo o rio J uruá, foi apurada pelo 
Recenseamento de 31 de dezembro, a população 
de 11 .341 habitantes, sendo na freguesia de 
Santa T eresa - 6.512 e na de N. S. de 
Guadelupe ( Fonte Bôa) - 4.829 (" D. G. 
de Estatística" - Recenseamento de 31 de 
dezembro de 1890, (1901), pág . 21). 

Não podemos dizer a parte que coube ao 
J uruá nessa estatística, mas o que ·é certo é 
que por essa época a colonização fixa já se 
aproximava da fronteira peruana, havendo mi
lhares de habitantes nas suas margens. 

Em 1906, pouco tempo após a instalação da 
Prefeitura, calculava o Coronel Belarmino de 
Mendonça, chefe brasileiro da Comissão Mista 
de reconhecimento a êsse rio, ser a população 
nacional do J uruá superior a 50 mil almas, 
sendo 40.000 para a parte amazonense e 14.208 
almas para a seção federal, baseando-se no 

tocante a esta no Relatório do Prefeito Tau
maturgo de Azevedo do primeiro semestre de 
1906 ( 54) (Relat. cit., pág. 124); sendo 
10.581 do sexo masculino e 3.627 do feminino. 
Deduzindo 2.219 crianças, ficavam 12.079 
adultos . Para o J uruá propriamente dito e 
seus afluentes havia 7. 781 moradores, dos 
quais 5.880 do sexo masculino e 1.901 do f e
minino, em 90 seringais. ( Relat. cit., ( 1905-
1906)' pág. 124) . • 

A população do baixo J uruá, segundo o P a -
dre TASTEVIN, era em 1908, de 8.621 habitan
tes civilizados, dos quais 2. 785 crianças, fi
cando estacionária até 1914. A do médio, era 
pouco mais de 7 .000 habitantes, em 1910, su
pondo que houvesse no baixo Envira e Ta-

·rauacá, reunidos S. 000, chegava-se a cifra de 
12.000 almas para o município de S. Felipe, 
num total de cêrca de 20. 000 habitantes para 
o J uruá amazonense. Em 1912, achou o ref e
rido padre, 12 . 000 habitantes no J uruá fe
deral, não lhe devéndo ser inferior a do alto 
Tarauacá, pelo ílUe, calculava a população ci
vilizada de todo o rio em pouco mais de 40. 000 
almas, e a indígena, talvez, em 4. 000. (" La 
Geographie, cit., (fevereiro/ 1920) , pág. 140) . 

O recenseamento federal de 1920, apurou no 
município de Carauary 8. 681 e no de S. F e
lipe 16.238, somando 24.219 para a parte ama
zonense, e 15.490 no município de Cruzeiro do 
Sul e 20 .421 no de Seabra, dando 35. 911 para 

censcados, com 70 % de analfabetos. (pág. 23) . 
O Relatório do 1.0 semestre de 1906 a que se refe· 
re o Cel. :O. de Mendonça confirma as suas aÍir· 
mações. Dêste Relatório constava que sahiam ler 
e escrever no Juruá, 2. 262 e nos Tarauacá, 1. 663 
(pág. 45). 

O Cel. B. Mendonça encontrou no Bai.ro Jiirmí 
- 71 sítios na margem direit a e 80 na esquerda, 
somando 151 barracões até a bôca do Tarauacá; 
no médio 89 na margem direita e 85 na esquerda, 
somando 174 barracões num total de 325 moradias 
ou sítios até a bôca do Breu, (Relat ório cit., 
páginas 8·9, 15-17). 

O Jurttá tem 12 .000 estradas (1903 ) de serin
gueiros (Jorge M. von HASSEL "Ligeros 
apuntcs sôbre nuestras regiones limitrofes". Con· 
ferência na Sociedade Geográfica de Lima - Ano 
XIII, T omo X~II, pág. 471). 

(54) O Prefeito Taumaturgo de Azevedo Jogo 
no mesmo ano em que instalou a Prefeitura do Entre os rios . Breu e Amuenya existem 3 a 
Alto Juruá mandou efetuar um recenseamento no 4.000 estradas de "jebe fina" e entre os Amuenya 
dia 31 de dezembro de 1904 que, compreendeu 112 e San Gregorio, limite Perú·brasileiro, de 9 a 
seringais nos rios Juruá, Juruá·Mirim, Môa, lpi· 12.000 estradas, . com 6. 000 brasileiros e talvez 
xuna, P araná da Viúva, Embira e Alto Gregório, 1. 000 peruanos. (J. M. von HASSEL - "Os 
encontrando 6.974 habitantes, sendo 3.794 no Ju· Varaderos del Purús, Yuruá e Manu". ( 1902); 
ruá e afluentes mencionados, e 3.180 no Embira in B 1iletin cit. Ano XIV, T. XIV, 30 de setem-
e Alto Gregório. (Relatório de 1905 (2.º apre· bro 1904, pág. 243. O município do Juruá tem 
sentado ao Ministro J . J. SEABRA, pág. 75 35. 800 k2, com 102 seringais - (Relatório do 
(A'.'e.ro!) e de 30 de maio de 1905, pág. Z3), sendo Gov . Ep. JACOME - ".!e julho de 1922, página 
muito 1ncompleto, mesmo no tocante aos rioA re· 35). 
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a parte federal, ou se1am 60.130 habitantes 
em tôda a bacia. (55). 

Quem conhece os vai-e-vens a que está su
jeita a população dêsses rios, pode verificar 
que o padre T ASTEVIN avaliou bem o número 
de habitantes, sendo exagerado o cálculo do 
J uruá amazonense a que alude o Relatório do 
Coronel Belarmino de Mendonça. 

Na sua "Chorographia do Amazonas", edi
ção de 1925, o professor Ag.nello B1rrENCOURT 
dá para Carauary 8.711 e para S. Felipe 
13.562. somando ambos 22.273 habitantes. (pá
gina 56). 

Vejamos quais os principais povoados, a 
partir da parte inferior do rio: Cara1wry -
A margem esquerda elo Juruá numa terra fir
me extensa, fica a 340 milhas da barra dês se 
rio, acima da região dos paranás de Meneroá. 
Breu, Arapary e Tucum3n, e dos lugares 
" J oanico", ( 194 milhas), e " Lago Cerrado" 
( 312 milhas) os dois sítios mais antigos do rio. 
entre os conhecidos, a não ser "Caravejo" 
de que fa la CAsTELNAU. O coronel Francisco 
Antonio Monteiro Tapajoz aí se desterrou, por 
haver praticado um crime em Manáus, cêrca 
<le 1870. Chamava-se então, Cariua-Uaimi -
sítio do estrangeiro, por ter sido fundado pelos 
espanhóis Manoel e Felipe Pedrosa. em 
1870. (56). 

Séde de município em 1895, ( 57) de têrmo 
judiciário, delegacia de polícia, agência de cor
reio, etc. Extinto o município em 1896. foi 
restabelecido em 1911, voltando a ser séde em 
1913, bem corno de comarca. Povoado de 200 
a .300 habitantes, tendo o município cêrca de 
8.000. cm 1920, e de 12.000 em 1940. 

(55) Em public:i ç?o recente, verifica-se que n 
município de Carauari tem 12. 385 e o de J o1io 
Pessr)a 16. 530 hahitantes. num total de 28. 915 ha
hit:mtes para a parte estadual. ("O Fstado do 
Ama~onas e os seus municípios": A MANHÃ, 
de 18 de ahril de 1943, pág. 25) . O receno;ea· 
mente de 1940 deu para o município de Cru
zeir0 do Sul 17.907 hahitantes, pa ra o de Seabra 
10.18R e para o de Feii6 - antijl;'o tê rmo de Sea· 
hra 8. 328 habitantes, formando 36. 423, ou 65. :l:\fl 
habitantes para todo o rio Juruá. 

(56) E' o que informa Guilherme da Cunha 
Corrêa, na Carta aludida . 

(57) A lei estadual n.o 683, de Z7 de setemhro 
rle 1911. criou o municíp io de Xihauá, com sede 
no lugar do mestno nome, ficando elevada a povoa
ção de Xibauá à categoria de vila. O decreto n.º 
1.006, de 27 de outubro de 1912 transferiu a séde 
do municfpio para Carauari. A lei n. o 1, de 16 de 
abril de 191 3, promulgada pela Mesa do Congres!'o 
Legislativo do Estado aprovou o decr eto n. o i. on r. . 
citado que transferiu para o lugar Carau~ ri a sé-de 
do municfpio de Xihauá. A lei estadual 713, de 

1l'1 a.rary - Segundo Cunha CoRRÊA foi seu 
fundador Romão José de Oliveira, não escla
recendo em que época ( C a.rta cit., p. 6), iu~ 
formando PrcANÇO que trabalhou aí em bor
racha em 1870, Justo José Domingues Borges, 
que adquiriu no mesmo ano um rebocador ou 
lancha a vapor de nome "Curuzú", e primeiro 
que fez essa navegação nesta ribeira, porém, 
exclusivamente. no seu serviço até Marary . 
(Cartas e págs. cits.) . Romão foi encarre
gado dos índios do Juruá, de 1848 a 1852 (A . 
REIS, cit., p. 2.078-9). 

A "Companhia Fluvial do Alto Amazonas' ' 
em 19 de março de 1873, contratava o serviço 
da linha do J uruá, passando ã " Companhia 
de Navegação a vapor do Amazonas" em 6 
de maio do ano seguinte (pág . 51), a qual 
fazia 6 viagens até êsse porto, com 1 . 063 
milhas de 1-fanáus. donde partiam os vapores 
nos meses de fevereiro. abril, junho, agôsto, 
outubro e dezembro. (Fala <lo Prete. SATYRO, 
de 4-4-1881. pág. 52). 

Adquirido mais tarde pelo coronel Erme
lindo Contreiras de Oliveira, que se tornou 
proprietário de vastos seringais, abrangendo 
as terras que iam de Marary até S. Sebas
tião, numa extensão de cêrca de 40 milhas, 
numa e outra margem do rio J uruá. compre
endendo o rio Cheruan até os limites com a 
bacia do Purús na margem direita e com o 
Jutahy na esquerda do Juruá, fez êle aí a 
séde dos seus importantes negócios. 

Xibauá - Não se sabe a data de sua explo
ração nem o nome do seu fundador, dizendo 
PrcANÇO que a exploração de Marary para 
cima foi iniciada de 1881 em diante. (Carta 
cit., pág. 4). 

O que é certo é que a Lei n.º 573 de 17 
de maio de 1882, autorizava a celebração do 
contrato com a "Amazon Steam Navigation 
Company Limited" para mais 6 viagens ao 
J uruá, que foi assinado a 29 de agôsto do 
mesmo ano, até São Carlos de Xibaná. (Rei. 
do Pretr. PARAN AGUÁ. de 25-3-1883. p. 63; 
demonstr.ando assim que o movimento já era 
grande e o local era mais antigo, o que é de 

25 de abril de 1913, deu o nome de Carauari ao 
municí pio de Xihauá . Cidade de Carauari, por 
fôrça c\n Decreto-lei n. o 68, de 31 de março de 
1938, que deu execução ao Decreto-lei Nacional 
n. 0 31 l. de 2 do mesmo mês e ano . ("O E !>tado 
do Amazonas e os seus municípios " - A MANHÃ 
- de 18 de abril de 1943, pág. 25) . 

O mun icípio tem 66. 988 k2, achando-se a cid:idc 
P "''. al tit.ude de 60 m(' t ros sôhre o nível do mar, 
distante 905 milhas <le Manáus. ("Jornal" e pá· 
ginas cits . ) . · 
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se presumir dada a pequena distância de Ma
rary, umas 18 milhas no máximo. (HILLIGES~ 
Mapa cit.). 

Iam a Xibauá os vapores .que partiam de 
Manáus .no dia 1.º dos meses de janeiro, 
março, maio, julho, setembro e novembro. ( Re
lat. do Prete. Jansen Ferreira, de 25-3-1885 
- Ane.x-o da Companhia do Amazonas, de 10 
de março de 1885), percorrendo êles 2.200 
milhas por viagem redonda, numa duração 
nunca inferior a 27 dias. (Ane.x-o cit., ·pá
gina 2). 

Foi. séde do município do mesmo nome em 
1911, transferida. em 1913, para Carauary. Si
tuada numa terra firme, com população insig
nificante. 

Pelo Mapa de Augusto HILLIGEs fica a 562-
milhas da embocadura do Juruá. 

Cunha CoRRÊA, no entretanto, informa que., 
em 1874, os últimos pontos ocupados eram 
Manichisinho e Matupiry, respectivamente, 90 
e 109 milhas a montante de Xibauá, o que dá 
a entender que êste lugar já se achava explo
rado na~ proximidades do ano de 1871 a 1872. 
(Carta cit., pág. 6). 

São Felipe - Ensina PICANÇO que, em-
1882, os desbravadores se localizavam até a 
foz do Tarauacá (pág. 5) e que, em 1883, 
Antonio Pernambuco partia de " Curapaity", 
onde já se achava, para explorar o rio Mú. 
(pág. 6) Ficando Curupaity 235 milhas a 
montante de S. Felipe, é provável que esta 
já estivesse fundada em 1882 ou mesmo antes. 

T ASTEVIN informa que os povoadores alcan
çavam o Tarauacá, em 1881, (La Geographie 
(1920 - fevereiro) "Le Fleuve Juruá" -
pág. 135), e como S. Felipe fique apenas a 
8 milhas de sua foz, não há dúvida que lá 
chegaram no mesmo an~ ou quando muito no 
seguinte. 

Foi fundado o seringai por Felipe Manoel 
da Cunha (C. CoRRÊA, cit., pág. 8) passando 
a localidade a vila e séde do município, em 
1894. (58) transferida a séde para Carauary, 
em 1895, foi restabelecida, em 1896; sendo o 
têrmo judiciário de 1894, elevado a comarca, 
em 1896, com sua séde também em S. Felipe. 
(págs. 83 e 84 do op. cit. do Des. G. Gui
marães.). 

(58) Por decreto estadual ·de 1944, passou o 
município a chamar-se EIRUNEPE (CORREIO 
DA MANHÃ de 17 de junho de 1944, pág. 4). 

Tem o município uma superfície de 57.612 k2, 
achando-se a cidade a 130 metros de altitude sôbre 
n nível do mar, numa dist ?ncia ·de 1. 400 milhas de 
Manáus. 

Foi muito florescente, caindo sua impor
tância, a começar de 1905, ;wós a fundação do 
Departamento do Alto Juruá. Em 1912, dava-
lhe T ASTEVIN 1. 500 habitantes. -

Ia ceder o seu lugar ao novo burgo recem 
inaugurado na zona federal. a mais de 400 
milhas a montante, que atraiu grande parte 
do seu comércio e do seu fôro. 

Cruzeiro do S1tl - Fundada a 28 de setem
bro de 1904, (59) pelo então Coronel de en
genheiros Gregório Taumaturgo de Azevedo, 
na ocasião Prefeito do Departamento do Alto
J uruá, no Território Federal do Acre, na 
terra-firme sita à margem esquerda do rio 
Juruá, cerca de 2 milhas a (60) jusante da 
barra do rio Môa, conhecida pelo nome de 
"Centro Brasileiro" pertencente a Antônio 
Marques de Menezes, vulgo Pernambuco, ·e 
distante da bôca do J uruá - 1. 348 milhas e 
de Manáus - cêrca de 1. 800. 

Nessa época só havia no local o barracão de 
residência do pi:oprietário, casa de farinha e 
algumas barr'àcas de moradores ; devido, po
rém. aos esforços dos administradores, tornou
se em poucos anos o maior centro comercial, 
industrial, agrícola e populoso do rio J uruá, 
possuindo o maior número de casas de alve
naria do Territ6rio do Acre, não só para re
partições públicas, corno para o comércio e re
sidências. 

Em 1910, (61) já tinha cerca de 2.000 ha
bitantes, número êste que se elevou a mais 
de 3. 000, em 1915, e a 3. 800, em 1918, bai-

(59) A séde da Prefeitura esteve provisoria
mente no lugar " Invencivel" em frente à bôca 
do Môa, onde foi instalada por Decreto n. 0 2 de 
l 2 de setembro de 1904 (Relat ório do Prefeito 
Taumaturgo, de 30 de maio de 1905, págs. 69 e 
70), tendo sido transferida para o lugar "Centro 
Brasileiro", com a denominação de "Cruzeiro do 
Sul'' definitivamente, pelo Decreto n. 0 8 de 28 
de setembro aludido (Relatório cit., pág. 175) , e 
elevada a categoria de cidade pelo Decreto n. 0 34 
de 31 de maio de 1906. (Relatório do 1.0 semestre 
de 1906, pág. 153). 

(60) Da foz do Môa a cidade de Cruzeiro do 
Sul são 3. 209 .80 m (Relatório do Ministro do Ex
terior de 1927, vol. II, pág. 84). 

(61) No primeiro semestre de 1906, Cruzeiro do 
Sul já tinha 546 habitantes. sendo 386 homens e 
160 mulheres, dos quais sabem ler e escrever 142 
e não sabem 402 • (Relatório do Cel. 'faumaturgo, 
do t.o Semestre de 1906, pág. 45). 

O Padre C. Tastevin dava, em 1914, uma popu
lação de 6. 000 habitantes para Cruzeiro do Su l, 
incluindo a colônia agrícola de S. Salvador. (" Le 
Fleuve Juruá cit. ,pág. 139 e 140). 

O Prefeito Bueno de Andrade já calculava, em 
1909, sua população em mais de 3. 000 habitantes 
(Relatório de 1909, pág. 34). 

• 
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xando para 3 .600 e tantos, em 1920, cifra que 
veio se conservando, apesar da população des
centralizar-se, procurando estabelecer-se nos 
arredores em sítios que se alastram pelas ter
ras altas que lhe ficam ao fundo, desenvol
vendo em alta escala a agricultura, de tal 
forma que permite há muitos a.nos, a começar 
de 1917, a exportação de feijão; de 1919, de 
feijão e farinha de mandioca, e de 1920 para 
cá, dêsses dois artigos e mais arroz, milho, 
açúcar, caí é, algodão, tabaco, etc. 

Está situada a 7º37'41"81 de Lat. Sul e 
72º40'10"53 de Long. W. de Greenwich, se
gundo os cálculos feitos ultimamente pela Co
missão de Limites do Brasil e Peru ( 6Z) . 
Foi delineada com ruas de 20 metros de largo 
e avenidas com 30 metros dividida em 3 zonas ; 
urbana, com 483 quarteirões : suburbana e 
rural, tendo a primeira uma área de 9. 901.350 
m2, a segunda com 7. 346. 500 m2, e a terceira 
6.110.000 m2 de superfície. Acha-se edifi
cada sôbre colinas, cuja altitude varia de 30 a 
50 metros, sendo cortada ao centro pelo boule
vard Thaumaturgo, largo de 180 metros com 
3k de extensão. Tem cinemas, teatro, socie
dades recreativas, beneficente e operária, loja 
maçônica, igreja católica romana, batista e iso
térica, associação comercial, sendo sede de mu
nicípio, comarca e têrmo. Possui também es
tação radiotelegráfica, agência do correio, 
mesa de Rendas federais, delegacias de polícia, 
escolar e de higiene, casas comerciais impor
tantes, farmácias, bilhares e outros centros es
portivos. 

~ 

Há diversas pontes ligando pontos diferen-
tes da cidade, por ser a mesma cortada por 
igarapés, tendo a maior 42 m·. de extensão. 
( ] . 1vf. B. Cas'telo BRANCO - cit:, páginas 
718-9). 

Teve telefone, datando o telégrafo sem fio 
de fevereiro de 1912 e o correio de 1905. 

A criação do município provém do decreto 
do govêrno federal 9. 831, de 23 de. outubro 
de 1912, sendo nomeado primeiro intendente 
municipal o cidadão Francisco Borges de 
Aquino, que instalou a Intendência no dia 17 
de fevereiro de 1913, realizando-se a 24 de 
maio seguinte a pr·imeira sessão do Conselho 
Municipal. A sua renda tem oscilado de .. . . 
56.545$150, em 1913, a 110 .921$508. em 1918, 
sempre subindo, baixando daí até 1922. <JUando 
se aproximou daquela primeira soma (J. M. 
B . Castelto BRANCO - cit. , págs. 684 e 689). 

<6:) Rf'latório do Ministro do Exterior, 1923 
- 1924, Anexo A, pág. 249 . 

Sem uma escola, ao inaugurar-se o regime 
prefeitura!, em 1904, foram criadas 3 nesse 
mesmo ano, mais 4 no ano seguinte, chegando 
a 36, em 1909i- sendo um Liceu para o curso 
secundário; baixando para 20, em 1912, com 
542 matrículas. subiu em 1913 para 24 com 
608 alunos matriculados, sendo 8 na cidade. 

Continuou a vacilar o número de estabele
cunentos, ora 17, 18, 19, 13, 23 em 1922, e Z2 
em 1923, mas, a matrícula foi sempre cres
cendo a partir de 1914, cujo número era de 
517 e foi-se elevando, tanto que em 1922, al
cançava a cifra de 869 e em 1923, de 990 
alunos; afora os matriculados nas escolas mu
nicipais~ e particulares, cujo número em 1922, 
ascendia com as prefeiturais a mais de 30 es
colas, com uma matrícula superior a 1. 100 
estudantes. 't!ste número daí para cá tem va
riado. 

Esta cidade foi teatro, em 1910, da revo
lução política que teve por .fim a deposição do 
Prefeito João Cordeiro. proclamando-se a au
tonomia do Território do Acre, cessando o 
exercício do Govêrno departamental, conforme 
combinação entre o Prefeito aludido e os re
presentantes do Partido Autonomista, sendo 
aclamado Governador do novo Estado o cida
dão Antonio Antunes de Alencar, ex-coman
dante de batalhão na revolução acreana contra 
a Bolívia, chefiada por J osé Placido de Cas
tro, e constituída uma ] unta Governativa para 
o Alto ] uruá, composta dos snrs. Francisco 
Freire de Carvalho, João Bussons e Maneio 
Agostinho Rodrigues Lima. No dia 1 de ju
nho, o Prefeito se retirava da cidade para 1~a
n?..11s e a T unta expedia o decreto número um 
convertendo os departamentos acreanos em Es
tado do Acre. 

O Tarauacá aceitou o levante e teve também 
sua Junta administrativa Provisória, não ade
r: ndo à revolucão o Alto P urus; resolvendo o 
Departamento do Acre pelo seu representante 
o citado Antonio Antunes de Alencar. que se 
ac:h?va em Man1us, negociar com o Govêrno 
da República, propondo várias medidas, que 
não foram aceitas. No dia 8 de setembro, após 
dois combates. um no dia 7. durante meia hora. 
e outro das 2 horas às 7 da manhã de 8, entre 
a fôrça federal dirigida pelo capitão Fernando 
Guapindaia de Sou~a Brejense e o batalhão 
revolucionário " Primeiro de Junho" sob a di
reção do coronel Maneio Lima. combinou-se a 
deposição <las armas e a restauração do govêr
no legal . Lavrada uma ata a respeito, o ca
pitão Guanin<laia diriJriu um ofício ao coronel 
Miguel T eixeir:i da Costa. 3.• sub-prefeito do 

' 1 
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Departamento do Alto-] uruá, convidando-o a 
assumir o cargo na ausência do prefeito efe
tivo e demais substitutos, o qual pelas 16 horas, 
do aludido dia 8, assumiu a direção da Pre
feitura, passando-a em seguida, por motivo de 
moléstia ao dito Capitão Guapindaia, na quali
dade de oficial mais graduado da guarnição 
federal, o qual no mesmo dia decretou a nuli
dade de todos os atos da Junta revolucionária. 
(J. M. B. Castello BRANCO - cit., páginas 
645 a 649). 

Bôca do Môa - P onto, outrora, de animado 
movimento comercial, tendo êste nome compre
endido, cêrca de 1890, todos os seringais que 
lhe ficavam adjacentes, em ambas as margens 
dos rios J uruá e 11ôa. Desfazendo-se o primi
tivo dono pouco a pouco dêsses seringais, ficou 
reduzido, em 1894, só a parte em que dem.ora 
a cidade de Cruzeiro elo Sul que, em 1904, cedeu 
ao Govêrno Brasileiro para instalação desta ci
dade. Teve o nome de "Gaivota", em 1897, 
sendo arrendado a Hidalgo Roiz e Cia., com 
o nome de " c;entro Brasi leiro'', mud-ado para 
"Centro Peruano" pelos arrendatários; for
çando, porém, o proprietário brasileiro· a ser 
u.sado o nome antigo. 

A margem direita do ~fôa fica a sede do se
ringai "Florianópolis" , ex-Nova-Independên
cia, e à esquerda a do " Harmonia", ex-" Gai
vota". Em frente é o lugar chamado " Inven
cível" pertencente ao seringa! "Buritisal" ex
" Est:rão dos N auas' ',escolhido pelo Cel. Tau
maturgo de Azevedo para estabelecer, provi
soriamente. a 12 de setembro de 1904, a sede 
da ex-Pref eitur-a do Alto-J uruá; tendo estacio
nado ali os batalhões 15.º e 38.º, e o quartel 
general das fôrças em operações no Departa
mento. (C. BRANCO, cit., págs. 609, 611 e 
614). 

Japiim - Antigo paraná do rio 11ôa que, 
devido ao esfôrço dos seus moradores conse
guiu um destaque especial no tocante ao desen
volvimento de produtos agrícolas; tendo cêrca 
do ano 1922, uns 800 habitantes. ao longo do 
c!ito canal, quase todos dedicados aos serviços 
da agricultura. Em 1913. o Prefeito F. S. 
Rêgo Barros elevou a povoação à categoria de 
vila com o nome de "Maneio Lima" com es
cola primária. delegacia de polícia ( 63) e dis-

(63) A séde da clelegacia de polícia no rio Môa 
et"a no seringai "A.1rora" que foi transferida para 
a vila "Maneio Lima", em 28 de }ulho de 1913. 
(J. M. B. Castello Branco, cit., pág. 691). 

O decreto n. 0 189 de 1913, reduziu a delegacia 
do Môa a sub-delegacia, ficando sua séde na dita 
vila, sendo extinta em 1917 (pág. 691 ), restabele
cida em 1922. 

trito de paz. Fica situado o povoado nas mar
gens da estrada que vai do seringal Recorda
ção à fazenda Barão de Rio Branco, ao sul 
do paraná chamado Japiitn (64). E' o maior 
centro agríco1a do município e, talvez. do Ter
ritório do Acre, distante de Cruzeiro do· Sul, 
meio dia de viagem a cavalo e canoa. (Castelo 
BRANCO, cit., p. 720). 

J. A. MAsÔ dizia dela, em 1916, <1ue era 
uma povoação em comêço, aberta em terras de
volutas e onde a agricultura está grandemente 
desenvolvida. (" Conferência" cit., pág. 11 ) . 
O Decreto-lei n.º 968, de 21-12-1938. alterou
lhe a grafia para "Japuitn"', que foi retifi
cada para "J apiím" pelos Decretos-leis nú
meros 1.287, de 23-5-1939 e 6.163, de 31 de 
dezembro de 1943, os quais fizeram-na Vila e 
séde de distrito administrativo e judiciário. 

Pôrto Valter - A terra-firme em que se as
senta a vila pertenceu primeiramente ao anti
go seringai Cruzeiro, cuja exploração foi ce
dida por Bernardo Costa a Francisco Chagas 
do Vale, em 1889. Dividido em dois, com a 
cessão da parte que ficava à marg:!m esquerda 
do J uruá, em 1892, ao seu irmão Raimundo 
do Vale, ficou o local dentro do n0,·o seringai 
chamado Cruzeiro do Vizeu. Cedida esta posse 
a Evaristo Rocha, em 1894, a terra firme foi 
excluída, sendo mais tarde, tran~ferida a Ma
noel Absolon de Souza Mordra, que a deno
minou Pôrto Wàlter (como escrevia o pro
prietário) , onde tinha pla !'ltações de seringuei
ras, grande bananaL engenh6 de açúcar e de 
farinha, criaçãb de gado e donde dirigia os 
seus negócios comerciais, relativos ao seringai 
I-Iumaitá. sito no ângulo formado pela mar
gem direita do J uruá e do riozinho Amauacas. 

Antes de ser Pôrto Valter teve os nomes de 
Pôrto Alberto e Vila de Iucatan, postos por 
negociante~ peruanos que lá residiram. O Pre
ft;ito Taumaturgo d~ Azevedo a · deno·minou de 
vila Branquense, em atenção ao nome do Ba
rão de Rio Branco, organizador do T erritórí-0 
do Acre. 

Foi sede do primeiro têrmo judiciário da 
comarca de Cruzeiro do Sul, com o nome <l~ 

(64J :!ste paraná começa abaixo do seringai 
"Pentecoste", banha a vila "Maneio Lima" e ter
mina em frer..te ao barracão do seringai "Aurora'' 
à marg;em direita do rio l\!õa (Castello Branco. 
cit., pág . 701). 
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Humaitá (65), a 8 de fevereiro de 1917, 
quando se deu a transferência de vila Tauma
turgo, autorizada por ato do Ministro da Jus
tiça de 2 de outubro de 1916 e decreto prefei
tura} de 14 de dezembro do mesmo ano, sob 
número 218. 

O têrmo foi extinto pelo Decreto-lei núme
ro 268 de 21-12-1938, mantida a vila como sede 
de distrito administrativo e judiciário; tendo o 
Decreto-lei n.0 6.163, de 31-12-1943 mudado o 
nome da vila para Pôrto Valter, sua antiga 
denominação. 

Pôrto Valter foi sede da 2.ª circunscrição 
de paz (juízo de paz) em virtude do decreto 
departamental de 18 de dezembro de 1905. 

Taumaturgo - Fundada nó ângulo formado 
pela confluência dos rios Amonea e J uruá, à 
margem eg.querda de ambos, distante de Cru
zeiro do Sul, 180 milhas, numa terra firme 
outrora pertencente ao seringai "Minas Gerais" 
(66), de propriedade de Mello e Cia., na oca-

(65) O nome de Humaitá provém de haver sido 
destinada para séde do Têrmo, a terra firme "Es
perança" situada no seringai Humaitá, oferecida 
ao govêrno pelo seu proprietário Absolon li.foreira. 
\ 0mo. 110 momento da inauguração não dispusesse 
o local de casas para as repartições públicas e resi· 
,1 · nria do!; fu ncionários, instalou-se, provisõriamente, 
a vila em PôrtQ Walter e ai ficou até o presente 
com ~ nome oficial de Humaitá até 1943. 

(66) A "Minas Gerais" chegaram os_ explorado
res chefiados por Francisco Xavier Palhano; em 
1890, (J. M. D. Castello Branco - cit., página 
594). 1 . . 

Não encontrei o decreto da Prefeitura cnando 
esta · vila, mas, no Relatório do Preféito Taumaturgo 
de Azevedo de 1906, vê-se tro Decreto que m;inda 
instalar sédes dos Postos Fiscais (n. 0 38 de 30 de 
junho de 1906), mudar a do rio Amonea para a 
"Vila Taumaturgo" (art. l. ·al. IV.). pág. 167). 
Ka Divisão Administrativa de 1911 · cit., diz-se 
q ue foi con f irmada a criação por Decreto do Pre
feito n.º 39 de 11 de junho de 1906. (pág. 271)._ 

O Decreto n. º 21 de 18 de dezembro de 1905, 
que altera a divisão administrativa, civil e judi
ciária do Departamento determina que a 5.• cir
cunscrição de paz tenha séde em "Vila Tauma
turgo". (Relatório dQ Prefeito :Taumaturgo de 
1905, págs. 79-80) . 

O Decreto n. 0 18 de 28 de dezembro de 1904, 
~riou na "fo~ do rio Amonea" a escola "Cinco 
de ~uvembt·o" , (Rei. de 1905, (1. 0 ), pág. 205). 

Em junho de 1905, ainda se chamava "Foz do 
Amonea". (Gal. Bellarmino - Rel. cit., pági
na 26). 

Consta que a vila foi criada por amigos e ad
miradores do primeiro Prefeito do Departamento 
que lhe puseram o nome dêste. Mais tarde foi 
aprovado indiretamente pelo mesmo que designou 
o lugar "Vila Taumaturgo para séâe da S.• cir
cunscrição judiciária do Departamento, como acima 
vimos. Pelo Decreto-lei n. 0 968 de 21-12-1938 foi 
criado séde de distrito administrativo e judiciário 
(Anexo n.o 1) com o título de vila, · prerrogativa 
esta mantida pelo Decreto-lei n .0 6.163, de 31 de 
dezembro de 1943. (Anexo I). 

s1ao em que se deu a instalação da vila, em 
1905, sendo o terreno doado ao Govêrno. An
tigamente chamada " Foz do Amonea". Foi 
sede dos l.º e 2.º térmos judiciários da comar
ca de Cruze.iro do Sul, alí instalado a 8 de 
julho de 1908, põf fôrça do Decreto Federal 
n.º 6. 901, de 26 de março de 1907 e prefeitural 
n.º 81, de 21 de maio de 1908, sendo juiz e 1.0 

suplente Gastão Souto. Em 1917,. foi transfe
rida a séde para vila H umaitá. ] á teve cêrca 
de 250 habitantes, devendo ter atualmente uns 
cem. (67). Tem escola primária, delegacia de 
polícia, já tendo tido um Pôsto Fiscal Federal. 
de 1905 a 1916. Em 15 de fevereiro de 1902, 
o Estado do Amazonas tinha ali uma Coletoria. 
(B. MENDONÇA - Relat. cit., pág. 117). 

Travou-se aí um combate entre Peruanos e 
Brasileiros no mês de novembro de 1904, rom
pendo o fôgo as 8 1/2 horas do dia 4, termi
nou pelas 5 horas da manhã do dia 5. quando 
os cornetas peruanos tocaram a ordem de 
cessar fôgo, arvorando em seguida uma ban
deira branca. Aceitas as condições impostas 
pelo capitão Francisco de A vila e Silva, co
mandante da f ôrça brasileira, os Peruanos se 
retiraram no dia 7, com tôda a sua tropa, em 
ubás, pelo rio Amonea acima. A f ôrça pe
ruana era comandada pelo major 1.fanoel Ra
mirez Hurtado e se compunha de 80 praças de 
linha e 40 caucheiros, armados de rifle, e 
ocupava o terreno onde se acha localizada a 
vila Taumaturgo; e a brasileira era composta 
de 50 pracqs de linha e 50 seringueiros dirigi
dos pelo dito capitão A vila, ocupando a mar
gem direita do Amonea, em frente a terra
f1r·tne. à margem direita do Juruá no lugar 
Vila Martins e ao norte dos entrincheiramen
tos dos Peruanos, cercando êstes. · 

Os Brasileiros exigiram sàmente o arma
mento, munições e a entrega da praça. Não se 
sabe quais foram as perdas dos Peruanos, 
tendo tido o Brasil um soldado morto e. cinco 
feridos. (José M. B. Castello BRANCO, cit., 
págs. 641-643) (68). 

(67) Em 1906. tinha 46 habitantes (3. 0 Relatório 
de Taumaturgo, pág. 45). 

Em 1914, tinha 300 habitantes (TASTEVIN 
"Le Fleuve Juruá" - cit., pág. 139). 

( 68) Motivou êsse atrito o estabelecimento de 
uma coletoria do Govêrno do Estado do Amazonas 
junto a fo:i: do Breu, contra o que reclamou o Mi
nistro do Perú no Brasil. (Relat. do M. do Ex
terior de 1902-1903, pág. 29). Parece que a cole
toria era na foz do Amonea pois ai se achava a 
15 de fevereiro de 1902 conforme refere o Coro
nel Belarmino de Mendonça (Relatório de 1905-
1906, cit., pág. 117), e onde se deu um conflito 
entre :Brasileiros e um destacamento peruano, no · 

' 

' 
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Bôca do Breu - Alcançado pelos explorado
res do rio Juruá em 1890, só foi explorado o 
seringai em 1894, por Francisco Joaquim de 
Paiva, Francisco Lagartixa e Antonio Luiz. 
:asse rio serve de divisor entre o Peru e o 
Brasil, tendo sido explorado cientificamente 
pela Comissão Mista Brasileiro-Peruana, em 
1924. 

Antes disso, de 1905 a 1910, (69), o Go
vêmo brasileiro manteve ali urna Comissão 
Administrativa do território considerado liti
gioso entre o Peru e o Brasil, sob a direção 
de um oficial de marinha, com um destaca
mento do exército e um pôsto fiscal à mar
gem esquerda do J uruá, tendo o Peru uma 
" Comissaria'' dirigida por um oficial do 
exército, também com destacamento do seu 
exército e um " Resguardo Fiscal", movimen
tando o local e lhe dando um aspecto desusado 
com êsses novos habitantes. Hoje, é como 
dantes. apenas, um ponto de comércio, aliás re
dusidíssimo. O embarcadouro dos brasileiros 
chamava-se "Pôrto Branco" e dos peruanos 
"Puerto Pardo'', mantendo-se essas comissões 
em agrupamentos independentes, mas, vizinhos. 

RIO TARAUACA 

N·OME - Antigamente era conhecido com 
a denominação de Parauacú (João Wilkens de 
MATTos - " Roteiro da Primeira Viagem do 
Vapor MON ARCHA, em 1854 - Relats. dos 
Presidentes de Província, vol. I, 381 - ( Ane
xos) ; Guilherme da Cunha CORRÊA, Carta cit., 
págs. 5 e 7): porém, Francisco de CASTELNAU, 
que, cronologicamente, foi a primeira pessôa 
que se referiu a êsse rio. antes dos dois acima, 
já aludia ao " Tarwaca" (pág. 86) ou " Ta
ruaca" (pág. 89). ("De Rio a Lima et de 
Lima au Pará (1843-1847) , vol. V), confor
me informações obtidas em Fonte Bôa e Ega, 
de Francisco Manoel Cruz e Flores Nicolau 
.T osé de Oliveira ( págs. cits. ) . 

dia 21 Je outubro de 1902, dirigido pelo Comissário 
peruano Carlos Vasquez Cuadros, que alegou ter 
sido atacado pelos Brasileiros e não haver sido 
retirada a dita coletoria como prometera o ministro 
Olyntc. de Magalhães, antecessor do Barão do Rio 
Br ancc.. (Relatório do M. do Exterior cit. , pá
gina 2'9). Na minha monografia, o "Jurná Fe· 
dera!" (Congresso Internacional de História da 
América - vol. IX págs. 639-644) trato desen
volvidamente do assunto. 

(69) Assinado o Tratado completando a deter· 
:ninação da fronteira, com o Perú a 8 de setem
bro ae 1909, promulgado pelo Decreto n.º 7.975, 
de 2 de maio de 1910, foi extinta essa Comissão, 
que ~e retirou em seguida. 

Mariano Felipe Paz SOLDAN escreveu Tara
huaca, acrescentando que Tarohuaca , em lín· 
gua Aymara, significa - taru - quarto de 
carneiro cortado, ou de outro animal ; tari -
" hallar" adquirir, ganhar; huacú, afluente do 
Purús (Diccionario Geografico Estatistico del 
Perú., (Lima - 1877) . 

U áca no dialeto Mayorunas significa 
água, assim como áca na linguagem Pano. 
(João Severiano da FONSECA "Viagem ao 
Redor do Brasil", pág. 206) . 

O Padre Constantino TASTEVIN, referindo-se 
a êste nome, ensina que " nenhum outro rio 
merece mais do que êle o nome "de rio dos 
troncos de árvores deitados (tará em língua 
pano). "Le Haut Tarauacá" in "La Geogra
phie" - T. XLV (1926 - Janeiro - feve
reiro) , pág. 36). (70). 

E acrescenta: " Os 1ndios dão ao alto Ta
rauacá o nome de K ayauã, no qual o elemento 
uã é um sufixo aumentativo e o radical Kaya 

~ 

é (pág. 36) o mesmo que o dos grandes rios. 
U-ca)•a-li. afluepte do Amazonas; Ca'\'a-ri ou 
Uaupés. formador do Rio Negro: Kassa-tri, 
nome mura do Amazonas; Ara-guaya, Uru
gua·ya, Para-gi/.a'\1, O ya-Pok, cursos d'água uni
versalmente conhecidos . Kayauã significa pois 
o rio grande. o mais considerável rio da bacia. 
" E' equivalente a H ent!'lvan, outro nome do 
mesmo rio." (pág. 37). 

NAS CIMENTO - O referido T ASTEVIN 
diz que segundo informações de um homem in
tefürente que no inverno de 1923-1924. palmi
lhou (à deblayer) a fronteira brasileira entre 
o Envira e as nascentes do Breu, o Tarauacá 
(71) nasceria entre o Torotluc au T oroy (alto 
J uruá) e as nascentes do Jordão nas colinas 
argilo-arenasas, a um dia e meio de marcha, 
por terra, do lugar S . Paulo, enquadradas a 
E. pelas do Ibuya (em Kachinaua - Yubeya 
- n rio das bôas (serpentes grandes) e a O . 
pelas do Jordão. (pág. 40) . 

A Comissão Mista Peruano-Brasileira, en
carregada de delimitar a fronteira entre o 
Brasil e o Peru encontrou para a nascente 
do Tarauacá a Lat. S. de 9º44'00",01 e a Long. 

(70) E m "Le Fleuve Murú'', o dito Padre e x · 
plica que em Kachinaua, t(l.1•á, significa tronco d~ 
árvores, e Waká rio ("La Geographie" (Paris) , 
Tomo XLIII), pág. 403). 

()'I) Tem uma bacia hidrográfica de 54. 500 k2, 
ou seja proximamente igual à metade da do J urná 
no ponto da Confluência. (NOROESTE DO ACRE, 
cit,. pág . 163). 
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W. Gr. 72º06'39'',03, na altitude de 431 m. S 
acima do mar e para a do rio Jordão, 9°45'21"~19 
Lat. S. e 72°07'18",51 de Long. W. Gr., com 
a altitude de 398 m2. (Relatório do Ministro 
do Exterior de 1924 a 1925, Anexo 1', pág. 
320). 

O rio Envira, Embira, Imbira, outrora cha
mado Iuirá (rio dos pássaros) pelos índios 
(G. C. CoRRÊA, cit., págs. 5 e 9), nasce no 
território peruano e é muito maior do que o 
Tarauacá, tendo a mesma Comissão demarca
dora de limites o estudado até pouco além de 
10° Lat. S . fronteira fixada para os dois 
países, deixando <.le ir até suas nascentes por
que o Tratado entre as duas Repúblicas consi
derava êste ponto como limite interna
cional. (72) . 

Há quem a firme ir o Envira além do J uruá 
e ser êle o verdadeiro afluente do Juruá, mas, 
o povo e. autoridades locais consideram o Ta
rauacá como tal, dando êste o seu nome ao ex
Departamento administrativo, à atual Pref ei
tura municipal e a comarca·. 

Pelo Mapa de J o. Alberto MA~Ô, o Ta
rauacá tem de sua foz até a do Douro, perto 
'de suas nascentes, 463 milhas, ou sejam 857 
quilômetros ; o Envira de sua foz à do J ami
naua, ainda longe da fronteira 327 milhas ou 
605 quilômetros; o Acuraua 130 milhas até o 
Pachiúba; o Murú 129 milhas até Pôrto Mar
ques. 

Na "Geographia do Brasil" (11822-1922), da 
" Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro", 
estima-se o curso do Tarauaci em nada menos 
de 650 k., dos quais no mínimo 500 são nave
gáveis na época das enchentes; o do- Embira 
em 350; e o do Murú em 200 k. (vol. II, -
"Bacia do Amazonas, pág. 33), confirmados 
êstes algarismos pelo professor Honório de 
Souza SYLVESTRE ("Bacias Hydrographicas dos 
Rios Amazonas e Prata'' (1923), pág. 33) ; 
dando ao Acuraua 150 k. de extensão. (pá
gina 33). 

(7Í) ü marco de intercessão do rio Embira com 
o paralelo de 10°, na lat. Sul de 10°00'00",00 e 
lor1g. W. Gr. de 71°'50' 13 ",84, acha-se na altitude 
de 284m à margem esquerda do Embira. (Rela-
tório do Ministro do Exterior· de 1922-1923. 
Anexo A, pág. 222). · 
· O rio Embira foi levantado pela Comissão desde 
v seringai "União até a Cachoeira Velha, já em 
território peruano, na lat. sul de 10º05 144",04 e 
long. W. Gr. de 71°53'20",07 . (Relat. cit., 
pág. 235). 

Em P1:ogresso, perto da fronteira, o rio Em
bira apresenta a largura de 60 metros . (págiha 
251) e no ponto de interseção do ·paralelo 10°, cin
quênta metros de largo. ( pág. 252) . 

O Padre TAsTEVIN considera o rio Murú o 
principal afluente do Tarauacá logo após o 
l mbira ou Envira, dando os índios da língua 
Pano ou naua ao Murú, o nome de Bacyiá ou 
W asiyá que pode significar "o rio das hervas" 
- Wasi ".dos gaviões da cauda bifurcada" 
- wasu; ou o "rio das cigarras" - ivási; 
inclinando-se, porém êste escritor a acreditar 
que seja mais verdadeira uma das últimas 
acepções. (73). (" Le Fleuve-Murú, cit., "La 
Geographie" Tomo XLIII, pág,. 403). Deve 
ter sido introduzido pelos Kurinas, que ocupa
vam a margem esquerda dêsse rio, quando aí 
chegaram os seri ngueiros . (pág. 403) . Em 
tu pi significa - " maravilhoso, mágico, miste
rioso". E aduz: Como foram os caboclos civi
lizados do Solimões que batisaram de nomes 
tupis outros grandes rios da região, como o 
l mbira - " casca flexivel' ' ; o Y urii-pari (de
mônio, diabo) , que se diz em Kachinaua, Yu
rává; o }.,f assypira (insalubre) ; o H 031assú 
(serpente grande), não é impossível que hajam 
t 1mbém bat izado o Murú com um nome pro
digioso, mágico, f.eiticeiro. (pág. 404) . 

Avaliou a extensão do Murú de 400 a 450 
ottilômetros, correndo entre 72° e 71° de Long. 
W. de Greenwich, e o 9°45' e 8° 30' de Lat. 
Sul, numa extensão de perto de 150 k. em 
linha reta (p. cit.) ; sendo navegável no tem
po da" chnvas, p0r peouenos barcos a vapor 
até "Boa-Vista'' (p. 408) e até "Santa Cruz" 
no Murú (pág. 409). 

EXPLORADORES - As primeiras notí
cias de que tivemos conhecimento sôbre o Ta
rauacá nos foram dadas por Francisco de CAS
TELNAU, o Qual nos ·-transmite informações de 
Francisco Manoel da Cruz, morador em Fonte
Bôa, e de Flores Nicolau José de Oliveira, 

•• i:1't1 Fr-·::i (Tefé), antes do -meado do sé
culo XIX. 

O primeiro dizia haver feito numerosas via
gens ao Juruá tendo subido certa vez durante 
nove meses, voltando em viagem seguida em 
dois meses, não se recordando mais do tempo 
necessário para atingir o "Taruaca" e que. 
segundo lhe informaram subindo-se esta ri-

(7 3) T ASTEVIN na monografia intitulada "Le 
Haut Tarauacá" (192'6) esclarece que se enganou 
no seu artigo sôbre o Murú (1925), no tocante 
a significação dêste nome, pois, Murú tem dois sen· 
tidos na Jingua pano: em certos dialetos designa 
"grande concha azul", que os índios penduram na 
membrana que separa as narinas, ou sobretudo -
"tronco de árvore mor ta e apodrecida" ("La Geo· 
graphie" cit., Tomo XLV (Janeiro - Fevereiro 
- 1926 - pág. 37). 
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beira durante 8 ou 10 dias, alcançavam-se 
terras de Espanha, com cujos habitantes bran
cos, os Latuquinas, residentes ali, se comuni
cavam. possuindo. êstes, objetos de fabricação 
espanhola. (Obra cit. - 1843-1847, YÓl. V , 
págs. 86 e 87). 

O segundo, que tinha um perfeito conheci
mento do rio e havia subido mais longe do 
que ninguém, estimou a viagem até o Taruaca 
em 77 dias . (Obr. e vol. cits., págs . 88 e 
89) . 

Nenhum <lêles fala ter penetrado nestes 
rios; vindo em seguida João Wilkens de MAT

Tos que, no seu " Roteiro da Primeira Viagem 
00 Yapor ~ifONARCHA. d·i cidade da Barra 
do Rio Negro até a povoação de N auta, na re
públca do Perú; de 11 de março a 8 de abril 
de 1854, diz referindo-se ao J uruá que, "depois 
de uma viagem de 40 dias em canôa pequena 
c-hega-se ao ponto em que nele aflui o rio 
Parauacú, pelo qual na estação da cheia com 
dez dias de navegação, passa-se para o no 
P urus". (Relats. dos Presidentes - vol. I, 
pág . 381). 

o Padre c. T ASTEVI :-.' fah que, pela era de 
1 ~50. um crioulo português seu ami'.{o subia 
frequentemente o J uruá até o Tarauacá para 
troca de produtos ( " Le Fleuve J uruá •' cit . . 
pág . 131 ) . 

Guilherme da Cunha CoRRÊA afirma qué seu 
pai João da Cunha CoRRÊA na sua viagem ao 
alto J uruá, em 1858, ao regres~ar, "subiu o 
Parauacú, hoje Tarauacá e penetrando n.o 
I-uirá, atualmente Envira, guiado pelos índios, 
alc:inçou o vale do Purús. em um de seus aflt~
entes que hoje chamam Chandless"; trazendo 
dali. dada pelo Tuchaua, uma índia .quasi bran
ca, de rôsto oval bem feito. estatura mediana, 
n:iriz pequeno e aquilino que, batizada recebeu 
o nome de Leocadia. ( Carta clt., pág. 5 e 9). 

O referido Guilherme acrescenta que foram 
os aviads de Sebast ião J osé Diniz que abri ram 
os seringais de 11anichy a ·foz do littrá. então, 
chamado Envira (Carta, cit., pág. 8), sem 
adiantar em que data. porém, Miguel de Aguiar 
PICANÇO esclarece que Sebastião José Diniz 
subiu na lancha " Cer(1ueira Lima, em 1882, er
plorando de Manichizinho à foz do Taraucá. 
(Carta cit.. pág. 5) ; sendo a explora não da 
bôca dêste rio, comprada por Joaquim Dias, 
em 1882, à Manoel dos Santos, onde aquele 
estabeleceu casa de negócio e de hospedagem 
para os <}Ue exploravam e pretendiam fixar-se 

no Tarauoá, tendo comd. aux\liar Antôni-0 
Coutinho, que depois passou a explorar os rios 
Embira e J urupary, donde mais de uma vez se 
afastou por ter sido atacado pelos indígenas. 
(Carta cit., pág. 6). 

A palavra oficial se cingia, em 1865, a dizer 
que "numa distância superior a 300 léguas da 
foz, os rios J uruá e Purús se comunicam por 
meio de um canal de 15 léguas.,, sendo "o 
maior rio que desagua no J uruá o Tarauacá, 
onde navegam os coletores de drogas". ( Relat. 
do Prete. de 8 de maio de 1865. (Adolfo de 
Barros) vol. III, pág. 217). 

" Seu maior confluente é o Tucumã, que 
fica mais ou menos a 300 léguas da foz e donde 
parte um canal que vai ter ao Purús, só ha
Y(>ndo nêle várias tribos indígenas . (Ane.,,;o do 
Diretor de Obras Públicas - Joaquim L. de 
Souza COELHO, junto ao Reht. do Frete. An
tonio Epaminondas de MELLO, de 27 de janeiro 
de 1866. ( vol. III, pág. 343) . 

W. CHANDI.~ss. na sua viagem de explo
ração ao Juruá em 1867, esteve na foz do 
Tarauacá, (74) considerando-o o maior aflu
ent edaquele. e achou 60 braças de largura, 
com 4 ou 4 3/4 braças de fundo em novem
bro (" Apontamentos sôbre o rio J uruá". 
(Rei. do Mi.nistério da Agricultura, 1870, 
Anexo N , pág. 4) . 

E conta que João da Cunha CoRRÊA lhe dis
sera que o Tarauacá, a 8 dias de viagem da 
foz. tem um afluente chamado "Emhira''. 
tendo sido dêste rio ou mais exatamente do seu 
afluente "Jatuarana-paraná", que êle passou 
por terra à margem esquer.da do Purus. (pá
gina 4) . E adianta : " vários coletores de dro
gas, que têm entr.ado no Tarauacá me dizem 
o mesmo". (pág. 5) . 

O que é certo é que as levas de exploradores 
alcançavam o Tarauacá em 1881 ou 1882, se
gundo TASTEVIN e Prc ANÇO, e conforme Julio 
Pereira ROQUE. antigo proprietário no rio, 
êste " começou a ser explorado em 1886, até 
S. Catarina, e daí em diante, em 1888, sendo 
o primeiro a percorrer êste trecho· o cearense 
J esuino Pereira de Freitas até S. Francisco, 
onde situou-se e veio a falecer . " Dali até 

(74) No Mapa cit. de J. A. MASO, há uma 
referência no rio Tarauacá, dizendo que W. Chan 
<lless penetrou nesse rio até cêrca do lugar Barro· 
Branco, umas 20 milhas na altura da bôca do iga
rapé " M orcrú" e umas 14 milhas a jusante da 
barra do "Itucuman" e pouco mais de cem da foz 
do "Embira". 
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Seabra atualmente, por outro nacional cearen
se, Ernesto Nunes Serra, em 1889". (75). 

" O rio Murú foi explorado por diversos 
filhos daquele estado nordestino e pelo para
ense Manoel Pereira Cidade, constando as pri
meiras localizações aqui no ano 1893, feitas 
pelo destemido cearense Severiano de Freitas 
Ramos ("Carta de 25 de maio de 1937 -
a.nexo a uma outra da mesma data do Doutor 
Claudio do Rego Monteiro.). 

O Padre T ASTEVIN que bem estudou a re
gião, afirma que o primeiro casal que se aven
turou no Murú foi degolado no mesmo arp 
pelos índios, em Nove-Destino, em 1892, e 
que apesar disso, os civilizados chegavam, em 
1893. a :i\1aceió; em 1990, no Jordão, e em 
1903, conquistavam o Douro aos Kontanauas 
e Satanauas, e se firmavam em Minas, (76) 
o últin:io seringai do rio Tarauacá (" Le Haut 
Tarauacá'', cit'., pág. 47, (1926). 

Quanto ao Envira nada conseguimos, mas 
tendo os desbravadores alcançado sua barra em 
1886, é provável que ali hajam penetrado nessa 
época. (77) . 

Em 1905, Angelo Ferreira, conseguiu fazer
se chefe dos Yavanawas, Runu-nawas, Isku
nawas, etc., que agrupou sob o nome de Catu-

1- qui.nas, apoderando-se, à sua frente. dos rios 
Lapuna e Apuanan, onde abriu dois grandes 
seringais que explorou com pessoal civilizado, 
em grande parte peruanos, servindo-lhes os 
índios como soldados e caçadores; abrindo um 
caminho de Cocamera no Tarauacá a Cruzeiro 

(75) Santa Catarina fica a montante da barra 
do "Ernbira" 50 milhas, onde há hoje um Pôst0 
Fiscal do Estado do Amazonas e a umas 15 milhas 
ela foz do "Acuraua": já na distância de 174 mi
lhas da do Tarauacá. - São Francisco se acha 
nas proximidades do marco "Gurguei.a" na fron· 
teira do Território do Acre com o Estado do Am<t
zonas, ainda em território amazonense, a 226 mi
lhas da bôca do Tarauacá e a 34 milhas a jusán.te 
de SEABRA, séde do município de igual nome, 
no território federal do Acre. (MAPA de J. A. 
MASO, citado). 

(76) Novo Destino se acha a umas 10 milhas 
de Seabra,· Macei6 a 24; Jordão a 178 e Minas, já 
próximo a fronteira com a república do Perí1. 
(MAPA cit.). 

O Padre T ASTEVIN adianta que a invasão 
pelos cristãos no Murú se deu em 1890. ('' Le 
Fleuve Murú'~ cit. , págs. 403 e 419); sendo que 
o as eu afluente H o~•assú foi cursado pela 1. a vei 
em 1899, por José Freire de Carvalho, atual dono 
de "Itatinga". <Monogr. cit., pág. 411). 

(77) Diz Auguste PLANE que o francês Lu· 
miere explora seringais no "Ambira" desde uma 
quinzena de a'110 (pág. 173). Sendo o livro de 
PLANE datado de 1903, êle iniciou suas explora
ções pelo ano de 1888. ("L'Amazonie'' - Paris 
- 1903, pág. 174). 

do Sul, aproveitado pela Comissão. de Obras 
Federais para fazer uma estrada de 20 metros 
de largura, que se prolongou até S. Madu
reira, no Purµs, (TASTEVIN, " Le Haut Ta
rauacá" cit., pág. 47, Relat. do Prefeito do 
Alto-Juruá, Dr. Antonio 1vianoel Bueno de 
ANDRADA, de 31-12-1909, pág. 12). 

Ein 1909, Ângelo Ferreira fo i assassinado 
pelos seus rivais (pág. 48) , deixando um subs
tituto na pessoa do seu companheiro Felizardo 
Cardoso que ficou entre os Kachinauas, no alto 
Embira, achando-se em 1919, nas margens do 
Aliança, (alto Embira), indo mais tarde para 
as do Formoso e de lá para Revisão, onde se 
encontra. Prestou grandes serviços à Comis
são de Limites no traçado da fronteira entre 
o Santa-Rosa. no Purus, ao Breo, no Juruá, 
(TASTEVIN, cit., pág. 49). 

Os " Caucheros" peruanos só apareceram no 
1iuru, cêrca do ano de 1904 ('· Le Fleuve 
Nf uru" cit., pág. 419). 

Jorge M. von HASSEL diz, em 1903, 4ue a 
r~gião do Tarauacá, como a do J uruá foi con
quistada pelos caucheros peruanos após san
grentos combates co.m as tribos selvagens, que 
até então haviam impedido os brasileiros de 
explorar a seringa que ali abunda, e como 
aquêles preferissem geralmente o trabalho de 
caucho, permitiram que os imigrantes chegados 
do Brasil explorassem a seringa, dando em re
sultado "uma vez esgotadas as árvores de 
caucho" ficarem sómente os s'eringais <JUe es
tavam em poder de brasileiros. (" Confe
rência" cit., pág. 371). 

Como já vimos na parte referente ao J uruá, 
os Peruanos só apareceram, mesmo no seu 
mistér de "cauchero" após a instalação dos 
brasileiros ; sendo de notar que o próprio Pa
dre e. TASTEVIN, natural da França, também 

-estrangeiro, é quem realça êsse fato histórico 
em mais de um dos seus apreciados traba
lhos. 

J ulio Ro.QUE assevera que os Peruanos apa
receram em quantidade, mas só depois dos 
Brasileiros, para exploração do caucho, e isso 
mesmo medrosamente. (Carta cit., pág. 2). 

POVOAMENTO - Logo em seguida a ex
ploração dos seringais, os invasores iam se fi
xando, de sorte que o povoamento do rio, na 
parte inferior pertencente ao Estado do Ama
zonas, era tentado por volta de 1883, conforme 
dá a entender Aguiar PICANÇO, citando o nome 
de Antonio Coutinho, que por mais de uma 
vez procurou situar-se nos rios Embir::t e J uru-

n 
V 
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pary, retirando"".Se .d~e a~guns lugares devido ao 
ataque dos indígenas. (78). 

Contudo, segundo Julio 'RoQUE, em 1886, os 
imigrantes já se achavam localizados no rio 
Tarauacá até o lugar " Santa Catarina", si
tuando-se o cearense J es·uino Pereira de Frei• 
tas em " São Francisco", em 1888, perto da 
atual fronteira do Território do Acre com o 
Estado do AiMzonas, sendo q Jocal . em que s~ 
encontra hoje -á cidade " Seabra" atingido, em 
1889; o seringai "Maceió" em .1893; a foz do 
Jordão em 1900; o lugar . "~inas!' no alto 
bouro, em 1903, último seringai do Tarauacá, 
na fronteira com o Peru. (TASTEVIN, cit., 
pág. 47). . 

O Murú era invadido cêrca de 1890 (TASTE
vrN, cit., págs . 403 e 419) e o seu áfluente 
" Hoyassu" , em 189?. (B· 411);, ma§, s§ ,.1 sé 
fixaram os imigrantes ali a partir de 1893, 
dirigidos pelo cearense Severiano de Freitas 
Ramos. (Julio ROQUE - Carta cit.,_pág. l). 

No " Envira'' o povóámento deve ter obede
cido a mesma marchá, começando, . pelo menos, 
em 1886, e terminandó cêrca de 1900, como nos 
últimos afluentes do Tarauacá. 

' ' ' - .,, 
Em 1906, o coronel , Taum~turgp dç Azeyed9, 

Prefeito do Departamento do Alto-Juruá que, 
compreendia todo o vale do Tarauacá, inclu
sive os seus tributários; que ficavam acima da 
linha geodésica " Cunha Gomes"'· num recen
seamento incompleto e defeituoso, encontrava 
nesta ribeira - 6. 427 habitantes. sen<!o 4. 701 
varões e 1. 276 do sexo oposto , , ( B. ~de ~E~
DONÇA - · Rel. cit. , pág. 124 ; Taumaturgo de 
AzEVEDO - Rel. de 1.º de 'setembro de 1906, 
pág. 45). 

Antes disso, Taumaturgo mandou efetuar 
um outro recenseamento no J uruá e Taraua_cá, 
compreendendo o relativo a esta bacia, o Em
bira e alto Gregório, onde encontraram 3 .180 
habitantes . (Relat. de 1905, (2.º), pág. 75) , 
também muito incompleto, mesmo no tocante 
aos rios recenseadós, com 70% de analfabetos, 
(pág. 23) ; tendo registrado nesta zona - 115 
seringais. .(Rel. de 1906, pág. 45). 

O recenseamento geral do país, em 1920, 
apurou no município de Seabra (Tarauacá e 
seus· afluentes-zona federal) - . 20.421 habi
tantes. (Sinopse do Recenseamento realizado 
em 1 de setembro de 1920, (1922) , pág. 34). 

(78) E m 1883, penetrava n o 'l'arauacá chegando 
à foz do " Embira" o vá por "Mondttrucús " de 
F rancisco Alberto Bissau.. (M. de Ag. P ICANÇO 
- d t ., pág. 7) . 

O Padre TAsTEVIN estimava, em 19i4, a po
pulação do baixo Tarauacá e Euvira reunidos, 
em 5.000 habitantes e do alto Ta.rauacá em 
12. 000 almas, num total para a bacia de 17 
mil moradores. (" Le Fleuve J uruá" - cit., 
pág. 140). 

O mesmo historiador dizia mais tarde, quan
do percorreu o rio como vigário que, em 1920, 
o rio Murú tinha 4.000 almas, perdendo em 3 
anos 50% de sua população, pois, em fevereiro 
de 1924, só encontrou 2.099 habitantes neste 
rio. "Le Fleuve Murú, cit. pág. 419). 

No Tarauacá, em 1924, enc0ntrou 2. 881 mo
radores, sendo 1.333 homens acima de 16 anos; 
475 mulheres ; 466 rapazes, 434 meninas e 173 
creanças de ambos os sexos, .em - 52 seringais. 
(" Le Haut Tarauacá", cit., pag. 47). 

No Envira e afluentes devia ter por essa 
época cêrca de 5. 000 habitantes, a metade, tal
vez, do re$'istrado no Recenseamento de .1920. 
O censo de 1940, apurou 8.328 habitantes para 
o município de,. Feijó (Envira) e 10.188 para 
o de Seabra (Tarauacá). 

TASTEVIN / recenseou 331 índios Kachinauas, 
Yaminauas, Catuquinas, no rio Tarauacá, cal
culando em 100 os residentes no rio Murú; 
em 150 no rio Embira; 60 no alto Cregódo e 
60 no alto Acuraua, dando um total de 700, em 
1 ugar de 4 . 000 .que lhe dava J . A. MAsÔ, j ul
gando que êles se achavam em via de extinção, 
não só devido a miséria, doença, sobretudo a 
gripe e o catarro, como também a esterilidade 
voluntária. E acrescenta: " A índia não quer 
mais de um ou dois filhos, porque envelhece 
muito depressa e seu marido a despreza", pre
servando-se da maternidade com um remédio 
ao qual dã9 o nome de imi-ra.u - o remédio do 
sangue - (" Le Haut - Tarauacá" cit. , pá
gina 52). 

A precariedade econômica do Território do 
Acre, aliás <la Amazônia, como era natural, 
atingiu os vales do Tarauacá e Embira, acen
tuando-se por volta de 1920 quando mais se 
avolumou o êxodo de sua população. Em 1921, 
existia na região, seis escolas, tendo o Gover
nador Eparninondas J ácome criàdo mais onze, 
inclusive um grupo escolar. (Relat de 1922, 
pág. 73 e Anexo I). 

Quanto a povoados mais importantes, encon
tram-se subindo o rio : 

Foz do Tarmftacá - Segundo PrcANÇo fi
xava-se aí, em 1882, 11anoel dos Santos (pá
g ina 5) que no mesmo ano vendeu a explora
ção a Joaquim Dias, onde estabeleceu uma casa 
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de negócio e hospedagem, para os que preten
diam explorar e se estabelecer no rio Tarauacá 
e seus afluentes, tendo como auxíliar Antônio 
Coutinho, que explorava os rios Embira e J u
rupary. (Carta cit., pág. 6) . 

Ainda hoje é um ponto de convergência dos 
navios que andam naquelas paragens, continu
ando o serviço de hospedagem para os que têm 
negócios nos rios que aí confluem. 

A Comissão Peruana de reconhecimento ao 
J uruá ( 1905-6), encontrou na margem direita 
<lo ] uruá em frente à foz do Tarauacá a Lat. 
de 6º40' 40" ,20 S., e a Long. de 4h 39m 
19s,75 O. de G. (Relat. do Comissário brasi
leiro, cit. (A1iexo F, pág. 4) . Deve· ser es
querda, uma vez que o Tarauacá desemboca na 
margem direita do J uruá. · 

Foi ponto de uma estação naval da "Amazon 
River". (Mapa de J. A. MAsô, cit.) . 

Foz do Enibira - Antonio Coutinho foi 
quem primeiro tentou estabelecer-se aí cerca 
de 1883, internando-se pelo rio dês~e nome com 
o fim de explorá-lo. Em 1905, era séde de um 
distrito do município de S. Felil?e, sendo mais 
tarde uma Estação da " Amazon River" de ju
nho a dezembro, com agência do correio, dis
tainte de Manáus 1.495 milhas. O rio aí tem 
uma largura de ISO metros. (J. A. MASÔ -
Mapa, cit.). 

Tarauacá - O primeiro Prefeito do Depar
tamento do Alto Juruá, c;oronel Taumaturgo 
de Azevedo, criou un1a vila no rio T arauacá 
com o nome de Andrada, situada na fronteira 
do Território com o Estado do Amazonas, logo 
acim:i do n1arco Gurgueia, no seringa! S. Sal
vador, aos 8º24'23" de Lat. S. ~ 70º44 '06" de 
Long. W. de Gr. , pelo Decreto n.º 31, de 3 
de maio de 1906. em homenagem ao nome glo
rioso de José Bonifácio de Andrada e Silva, 
porém, o seu substituto interino, dr. João Vir
golino de Alencar, considerando o lugar deno
minado "Foz do Murú", antiga séde de dis
trito do município de S . Felipe quando perten
cia o local ao dito Estado, mais importante, aí 
fundou uma vila, com o nome de Se abra. por 
ato de 1.º de Janeiro de 1907, como preito ao 
então ministro da Justiça do Govêrno Rodri
gues Alves, dr. José Joaquim Seabra, em cuja 
administração se instalou o Território do 
Acre. 

Antes disso por Decreto n." 5, de 16 de se
tembro de 1904, assinado pelo primeiro rneiro 
dêsses Prefeitos, era criado um Pôsto Fiscal 
no luga r "Esperança" situado em frente à foz 

do rio Murú. (Relat. de 30 de maio de 1?05, 
págs. 121-2). 

Seabra ficava a 8°30' 15" de Lat. S. e 
70º46'33" de Long. W. Gr., conforme verifi
cação pela Prefeitura do Alto Juruá, em 1905, 
distante da linha geodésica "Cunha Gomes" 
muitos quilômetros, mas, segundo nova deter
minação de coordenadas, por um astrônomo do 
Consel~o Nacional de Geografia, feita em 
1940, sua posição real é de 8º09'26" , 8 de Lat. 
S. e 70º45'54",4 de Long. W. Gr., ficando 
dentro de terras amazonenses, bem distante da 
fronteira verdadeira. ' 

Díz Julio ROQUE que ·as primeiras localiza
ções t!leste sítio se deram em 1893 " pelo desti
mido cearense Severiano de Freitas Ramos, tio 
do atual seringalista Antonio Murú Ramos de 
Menezes e J os~ Marques de Albuquerque, nos 
lugares Foz do Murú, hoje bairro "Leoncio 
de Andrade, e Itamarati, atua1mente "Sea
bra", ou a margem esquerda do rio Tarauacá, 
que foi vendida por Severiano a J. V. de 'Me
nezes e Filhos, que doaram mil e tantos metros 
para fundação de Seabra, cujo trecho compre
ende a rua J uvêncio de Menêses, em agrádeci
mento a dádiva, e também por ser um pioneiro 
da região". (Carta cit., pãg. 1) . 

Informa o Padre TASTEVIN que os cristãos 
invadiram Murú em 1890 (" Le Fleuve Murú" 
cit., p. 410), e que "Seabra" é uma pequena 
cidade elegante de cêrca de 700 habitantes (79), 
situada a margem esquerda do Tarauatá face 
a embocadura do Murú, pelo que o povo a 
chama "Foz do Murú" ou simplesmente 
"M '" " 1 b uru , com a gumas casas em am as as 
margens do Murú, a vista do centro adminis
trativo, servindo de arrabalde, com o nome de 
"Vila .Andrade", a direita, e o de "Itamaraty", 
a esquerda. (" Le Haut Tarauacá" cit., pá
gina 34) . Tem 2 trapiches de madeira, por 
1,50 m de largo numa extensão de 100 a 200 
metros, ligando o rio a terra-firme, sendo o 
pôrto assáz movimentado. Torre ràdiotelegrá
íica, capela, ficando em tôrno da Torre o mer
cado público, o Formn, simbolizando a gran
deza da Justiça, que é aí a instituição mais 
respeitada, o grupo escolar, a residência do 
Prefeito, a loja maçônica, o quartel e a dele
gacia de polícia, o pôsto de profilaxia, o cor-

(79) O mesmo autor dá para Seahra, em 1914, 
1 .000 habitantes (" I"e Fleuve J uruà" - . cit. pá· 
gina 140). E o engenheir o J. A . M ASO diz que 
Vila Seabra passa de 1 .000 habitantes e a v ila 
Feijó não chega a 50 hahitantes (" Território do 
Acre" . Confet·ência r ealizada na S ociedade de Cco
t?ráfica do R io de Janeiro, em 27 de abril de 1916) , 
pág . 10) . 

.. 
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reio, a jntendência mµnicipat, o hotel e certo 
número de casas; sendo um centro de progresso 
e civilização, tanto mais notável, por ser ela 
a mais nova das pequenas cidades da Amazô
nia. (Op .. cit., pág. 35). :Bsses informes 
datam de 1924, quando o reverendo por lá 
passou. 

A Prefeitura Departamental do Tarauacá foi 
cria.da por decreto do Govêrno federal cle 23 
de outubro de 1912, desmembrada do Departa
mento do Alto J uruá, tendo sido instalada no 
ano seguinte. O lugar da vila fazia parte do 
seringai " Novo Destino", que foi comprado 
em 1906, pelo Coronel Juvêncio Victorino de 
Menezes, que há dez anos- doou ao Gov.êrno 
para instalação da vila. Pertencia então ao 
Departamento do J uruá, que era governado 
pelo Dr. João Virgolino de Alencar . (NIOS 
1917-19 - "O ACRE", pág. 93). 

Foi seu primeiro Prefeito e instalador do 
Departamento, o coronel Antonio Antunes de 
Alencar, um dos companheiros de Plácido de 
Castro na revolução contra o domínio bolivia
no no território acre1no. O regime departa
n1ental encerrou-se a 31 de dezembro de 1920, 
com a unificação do govêrno do Acre. 

Por decreto· n.º 21, de 18- de dezembro de 
1905, o Prefeito Taumaturgo de Azevedo, na 
zona atualmente pertencente ao município de 
Tar-a.uacá, criou as circunscrições de paz - 6.ª 
com séde na foz do Tauary, no· rio Gregório; 
7.ª em S. Luiz; 8. .. na foz do Jordão (Taraua
cá); 9 ... e 10.ª no rio Murú - Colombo e 
Paraíso. 

No tocante -à Justiça, o decreto legislativo 
n.• 1. 820, de 19 de dezembro de 1907, autori
zava o Govêr no Federal a cr jar a comarca do 
Alto-J uruá, com dois têrmos na bacia do Ta
rauacá, com juízes ·preparadores formados, 
tendo sido o primeiro dêles instalado no amo 
seguinte, em vila Seabra que, pelo Decreto nú
mero 9.831 de 23 de outubro de 1912. era ele
vad:i a séde de comarca compreendendo o mes; 

· mo número de têrmos, com o nome de Ta-
• rauaca. 

O. regime municipal foi aí adotado em 1912, 
rorno no resto do Acre, pelo Decreto n.º 9 .831 
citado, que creou o município de Vila Seabra, 
instalado em 1913. 

Sua denominação foi alterada para Ta
rauacá por fôrça do Decreto n.º 14.383, de 1.0 

de outubro de 1920, mantida pela Lei n.º 3166, 
de 30 de. dezembro de 1936, porém, retornou a 

" Seabra", pelos Decretos leis n.ºs 968, de 21 
de dezembro de 1938 e 1.287, de 23 de maio de 
1939, nome também adotado para a comarca. 

Finalmente, o Decreto-lei n.0 ·6.163, de 31 de 
dezembro de 1943 que, fixou a Divisão Admi
nistrativa do T-. do Acre, para: o qüinqüênio de 
1944 a 1948, mudou o nome da comarca, têrmo, 
município e cidade de Seabra para Tarauacá. · 

Foz do Jordão - Os povoadores da região 
aí chegaram cêrca do ano 1900, tendo o Pre
feito Taumaturgo dê Azevedo instalado ali a , 
séde da 8... circunscrição de paz, pelo Decreto 
n.0 21, de 19 de dezembro ele 1905. 

Com o estabelecimento do Departamento do 
Tarauacá em i913, a Foz do Jordão passou a 
ser "Vila Jordão", c9m escola, pôsto fiscal, 
O Decreto-lei n.0 968 de 21-12-1938, aludido, 
g-i.tarnição. (Pe. TASTEVIN, cit., pág. 140). 
criou o distrito municipal de "Foz do Jordão'•, 
denomi0nação esta mantida na Divisão Admi
nist rativa referente ao qüinqüênio de 1944 a 
1948. (Decreto-lei n.º 6.163, de 31 ele dezem-
bro de 1943). ~ 

Feijó -- Criada pelo mesmo decreto que a 
"Vila Andrada", com a denominação de "'Vila 
Feijó'', devendo ter sido desbravado o seringai 
' ' P ôrto Alegre" , onde a localizaram, por volta 
de 1890. Sua posição geográfica fo1 determi
nada ,em 1906, ano de sua fundação, aos 
8°28' 51" de Lat. S. e 70º27'00" de Long. W . 
Gr., tida como sendo o limite com o EstadQ 
do Amazonas (Relat. do Prefeito do Alto
Juruá, de 1906, pág. 152). 

Ultimamente, porém, mandando o Conselho 
Nacional de Geografia fixar as coordenadas 
das cidades ~asileiras, verificou encontrar-se 
ela a 8~'43", 1 de Lat. S, e 70º21'07",3 de 
Long. W. Gr., isto é fora do território acrea
no, como Seabra. 

Seu nome foi uma homenagem do Prefeito 
j uruaense ao grande vulto nacional de Diogo 
Antonio Feijó. 

Foi por muito tempo séde do segundo têrmo 
da comarca de Tarauacá e, anteriormente, do 
terceiro da comarca do Alto-J uruá, instalado 
em 1908. Mas por comodidade do fisco, o 
Pôs to Fiscal do Ernbira foi instalado na CotJ
fluência do seu afluente chamado Juruparí , 
pelo que também aí funcionava a justiça, até 
que foi transferida para Feijó, como era de 
lei. 

Mero logarejo, não atingindo 50 habitantes, 
em 1916( A MAsô, Conferência citada), só co-
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meçou a prosperar realmente, em 1939, quando 
de sua elevação à sede de município e comarca, 
na conformidade dos Decretos-leis n.ºs 968. de 
1938 e 1.287, de 1939, já citados, desmembra
dos do Tarauacá. 

A comarca compreendia um só têrmo e foi 
~xtinta em 1940, voltando o seu território a 
pertencer à do Tarauacá. 

Feijó é cidade e séde de município desde 
1938, porém, com a extinção da comarca, 
ficou reduzida a séde de distrito judiciário e 
administrativo. (Decreto-lei n.º 968 citado). 

O Prefeito Taumaturgo de Azevedo criou 
por ato n.º 21, de 18-12-1905, circunscrições 
de paz em S . Francisco, no rio Embira, e 
em Porangaba, no Paraná do Ouro, sob os 
números 11.ª e 12.ª (Relat. de 31-12-1905, 
pág. 18) , instalando um Pôsto Fiscal na foz 
do J urupari, em virtude do Decreto n. 0 5, 
de 16 de setembro de 1904 (Relat. de 30 de 
maio de 1905, pág. 122) . 

Rios Greg6rio e Liberdade - São rios que 
nascem no Território do Acre e desaguam no 
Estado do Amazonas, sendo os mais conside
ráveis contri~uintes do Juruá, após o Taraua
cá, tendo sido, primeiramente, assinalados por 
W. CHANDLEss, na sua viagem de 1867, ba
tisando-os o geógrafo inglês, respectivamente, 
com os nomes de Greg6rio e M ú. 

Conta M. de Aguiar PICANÇO .que foram 
companheiros de CHANDLESS, um tal Benfica 
e Gregório Marréca, acrescentando que êsse 
geógrafo "encostando a foz de um rio, man
dou que o seu companheiro Gregório Marréca, 
fincasse um varejão para amarrar a canôa, 
·o qual, caiu :nágua, ficando o dito rio conhe
cido por rio Gregório, por não conhecer outro 
nome". (Carta, cit., pág. 2) . 

Diz T ASTF.VIN que " ao Gregório deu o nome 
do seu cozinheiro, o único homem de sua equi
pagem de qu~ não teve que se queixar, bati
sando outro com o nome de Mú "parce que 
j'avais esperé, dit il, observer à sa bouche 
une occultation de Piscium, mais un nuage 
rn'en empecha". "A posteridade porém não 
ratificou a denominação e explica: CHAN
DLESS na sua volta a Belém, fez conhecer em 
conferências a existência do rio Mú, um 
pouco abaixo da taba dos índios "Naua" que 
alguns. dias após, no meado de novembro, o 
impedia de ir além na sua exploração. E 
quando 17 anos mais tarde os exploradores 
de goma elástica, chegavam à região, não en
contraram os N auas, ou antes os Capanauas, 

senão um pouco acima do Cruzeii:o do Sul, 
no lugar "Estirão dos Nauas", e como acre
ditassem ter chegado no ponto final da ex
plo'l"ação de Chandless, julgaram reconhecer 
o rio M ú, ,no afluente da margem esquerda do 
J uruá, imediatamente abaixo do estirão dos 
N.auas e como os Indios lhe davam o nome 
difícil de Waken-Wa (Rio dos ratos dágua), 
o apelidaram M ôa, estropiando um pouco o 
nome de "1Yiu des Poisson". 

Foi assim que Mú passou da margem di
reita para a esquerda do rio e de baixo para 
cima, ficando o primitivo, Mú sem nome, ao 
qual chamavam comumente "Riozinho", e 
para distingui-lo de outros, acrescentaram "da 
Liberdade' ' , isto é, o Riozinho que desemboca 
(pág. 205) na feitoria " Liberdade" ; dando
lhes os índios Araras ou Tachi-nauas, que o 
habitavam quando aí chegaram os civilizados, 
o 1nome de " Kiririwa". (" Le Riosinho da 
Liberdade "in "LA GEOGRAPHIE (Paris). 
T. XLIX (mars-avril - 1928), pág. 206). 

O Padre T ASTEVIN percorreu o Liberdade, 
em 1925, avaliando seu curso em 500 quilô
metros (pág. 206) e afirma que foi, em 1883, 
que os procu.radores de goma elástica chega
ram a sua foz, onde havia muito índio e muita 
hevea, fazendo-se sua conquista paralelamente 
com a do Juruá e Gregório. (p. 213). 

Com a criação do Território do Acre, em 
1904, o rio foi. dividido em 2 partes, a infe
rior pertencente ao Amazonas, e a superior, 
compreendendo dois terços do seu curso, ao 
novo Território ~ (p. 213). (80). 

E acrescenta: o rio já foi mais povoado, 
porém a desvalorização da borracha e os maus 
tratos de certos patrões, tem pouco a pouco 
rarefeito a população, estando, em 1925, quase 
deserto. Contudo, recenseou 1 . 344 almas, 
sendo 497 homens. 287 mulheres, 298 rapazes 
e 262 meninas. (pág. 214). 

Pelo Decreto n.º 21, de 18 de dezembro de 
1905, foi criada a 6. • circunscrição de paz 
compreendendo as cabeceiras dos rios Gregó
rio e Liberdade, com séde na foz do Tauari, 
afluente do Gregório. ( Relat. do Prefeito 
T. de Azevedo de 1906, pág. 80) . 

(80) Pelo Mapa de J. A. MASO, o 1:io Liber· 
dade tem maior extensão na zona federal. (Terri· 
tóri() do Acre). 

~!te rio era atravessado pela estrada ou va radour0> 
que o catequista Angelo Ferreira abriu cm 1906, 
com o auxflio dos índios, no seringai "Ceará" 
e peta antiga Estráda Leste-Oeste da Comissão de 
Obras Federais no T. do Acre. ( 1907-1909). 

O marco "Algenib" na fronteira do Estado do 
Amazonas com o Território do Acre, ficou situado 
no "eringal "Bom Futuro'') • 

• 
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Pelo decreto municipal de 21 de fevereiro 
de 1913 {n.º 1) foi designado o lugar "For
quilhaH para séde da 2.ª circunscrição do mu
nicípio de Cruzeiro do Sul (pág. -687-8); 
pelo de 15 de novembro de 1906, foi criada 
a escola. pri111ária " Levy" . no rio Liberdade, 
com séde no seringai "Santa Fé" (página 
652)' e pelo ,n.0 84, de 2 de junho de 1908, 
fio criada a " Coronel Carvalho", no lugar 
"Forquilha". (J. M. B. Castello BRANCO, 
cit. pág. 654) . 

Tem 18 seringais na zona federal, sendo 
o mais importante o d~nominado "Bom Fu
turo'', que pertenceu a Francisco Freire de 
Carvalho, depois ao seµ gc;nrq Pedro J uvên
~io Barroso, sendo hoje da firma J. G. de 
Ara:újo, a quem pertence quase todo o do. 

líouv~ um Registro Fis~al Federal nestes 
rios, conservados ainda, em 1916, quando ex
tinguiram vários outros em pontos difere-ntes 
do Território. 

O Decreto-lei n.º 968; d.e 21-12-1938, que 
fixou a Divisão Administrativa do Território 
dd Ácre, para o qüinqüênio de 1939 a 1943, 
iµ_anteve o Riosfoho da Liberdàde como limite 
entre os municípios do J uruá e Seabra, insti
tÚÍdd desde o Decreto n. 9 .831 de 23-10-1912, 
qti:e 'creou o Departamento éle Tarauàcâ. ( 81). 

CAPÍTULO IV 

JAVARI 

NOME - SulJindo o Solimões, · encontra, 
mos antes do l avarÍ 

0

0 rio J utaí, do quàl dei
?(amos de fazer o histórico, por não alcançar 
ête· as terras atualmenté pertencentes ao Ter-

. ri~ór!o 
0

do A:re. -~onforme qs. geó~rafos co
nhecedores da região, o J utaí nasce na altura 
da embocadUira do Tarauacá, trás do bar_ra· 
cão do seringai " Restauraç·ão", a 30 rnilha's 
aCima de " s. Felipe". ( c. T ASTEVi N. "Le 
Fleuve Juruá" in "La Geographie" (1920), 
T. XXXIII, pág. 7; Notas a lapis no Rel. 

(~1) O Decreto-lei n.º 6.163, de 31-12-1943, 
que fixou a Divisão Administrativa do Território . 
para o qüinqüênio de 1944 a 1948 modificou êste 
limite, a.ssim: começa na jpterseção da linha geo· 
désica Cunha Gomes, com o tio Campinas, afluente 
da margem direita do rio Juruá, subindo por êste 
rio até sua nascente, de onde prossegue pelo di 
visor dos Riosinho da Liberdade e Valparaiso, pelo 
qual alcança õ divisor dos ri6s Gregório e Jur bá, 
pelo qi1al prossegue até o dfvisor de águas do Ta
ráuacá-J uruá e segue por êsse í11tiino até () ponto 
de entroncamento com o divisor das vertentes meri
dionais do rio Tarauacá, nos limites internacionai:-. 
c.om a República do P~rú. (ANEXO 2, II a, 2). 

/ 

do Cel. Be1. de MENDONÇA, cit., pág. 8:3) ; 
Augusto HILLIGES, J..fapa citado ("O Alto Ju
ruá, pág. 14), mais ou menos· 6º40' de Lat. S. 
e 70º04' de Long. W. Gr. (Hilliges cit.). 
J o. A. Masô fixou-a quase na m.esma latitu
de, porém, mais para o ocidente. (Mapa cit., 
(1917). 

O J avarí não escapou, como os seus irmãos 
do Solimões, à nomenclatura esquesita dos 
geógrafos ou exploradores que perlustraram 
a região. Contudo, foi dos que meno·s varia
ram, ressaltando desde os prin'leiros navega
dores uma pronuncia quase uniforme, varian
dq mais no tocante a grafia, ora a castelhana, 
ora a portuguesa: GAVARI (II. Lister MAw,. 
"Do Pacífico ao Atlântico", 1831, p. 309). 
HYABARY (Ivfel. Ayres de CASAL, "Geogra~ 
phia Brasilica", 1816, vol. II, págs. 285, 323, 
333; M. David B. W ARDEN " Histoire de 
l'Empire du Brésil" 1832, v. I, ps. 40, 41; Fer~ 
dinand DENIS, "Brésil" (L'Univers) 1837, p. 
308) ; HIABARY (Ignacio Accioli Cerqueira 
e SILVA - "Geograíia Paraense do Gran-Pa~ 
rá", 1833, pág. 265) ; [-{ yauhary,, . (Ay. de 
CASAL, çit., pág. 334) ; H yavar-i (Conde Flô
restan de RozwAnowsKI ("Roteiro de. V,ia·· 
g,em · do vapor "1faraj ó", 1853, pág. 25) ; 
lavary _(Jo. Vasques Mel. J3RAUN, "Roteiro 
C.orograf. do Est. do Grão-Pará", 1789, 
§ 37) ; Ibari (A. R. Vello~o de ÜLJVE!Rf'\ -
"Igreja do B.rasil'' - ~·Quadro re1ativo ao 
arcebispado do Pará"); Yahuçri (Mariano F. 
Paz SOLDAN - "Geografia Estadistica dei 
Perú", 1877, p. 996; A. RAIMONDI, "Et 
Perú" - T. III, 1879, p. 332) ; Ytibari (J. 
Maria DALENCE - "Bos.quejo Estadistico de 
Bolivia", 1851 ;. Yauri. J. Ricardo da Costa 
Aguiar de ANDRADA., " Annaes da Província <lo 
Pará", manuscrito, 1821-2, Pte. 2.ª, pág. 2); 
Y avari, Mariano F. Paz SoLDAN - " Geogr. 
cit. , ps. 6, 996 ; F. M echelana y Ro:t AS -

" Exploration y Hidrografi:;t de la Arner.ica 
del Sur, 1856, págs. 34, S07, 508; A. RAI
MONDI - Obra e vol. dts, . págs. 108, 225; 
Manco CAPAC - "El Rio Amazot):ls;', Lima 
- 1853, p. 37; Ya·vary (Fr. X. Ribeiro SAM-

" D.' . " . 69 M P S PAIO - 1ar;o c1t_ .. p. ; . . az oLt:>AN 
- " Geogr. del Perú", pág. 318; A. RAr
MONDI, cit., p. 332) ; J auari, Conde F. de 
RozwÂDOWSKI, cit., p. 25; Javary (]o. Ri
cardo da e. Aguiar de ANDRADA_, cit. e pág .; 
:Mariano F. Paz SoLDAN, Dic. cit., pág. 996) ; 
lavary (Ignacio AcCIOLI, cit ., pág. 42; Ri
beiro S.A."t>IPAIO, cit., p. 98; Araujo AMAZO
NAS - Dice. cit., p. 172; Thau~aturgo de 
AZEVE'DO "O Acre", 1901, p. 14; Euclides da 
CuNHA - "Pen;t \Tersus Bolivia", 1907, J?~-

I 
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ginas 135, 157; Ferdinand DENIS, cit., p. 291 ; 
F r. Bernardino de SouzA - "Pará e Ama
zonas", 1874, 2.ª Pte., p. 27; Auguste PLANE 
- cit., p. 174; Carta Regia de 3 de nlarço de 
1755, in Rev. do Inst. :E-Iist. e Geogr. Br. -

. T . XLIX, 1886, pág. 154; Fr. de CASTELNA u 
- cit., vol. IV, p. 51 ; J . Ricardo da C. Ag. 
de ANDRADA, cit. e pág.; Je. Narciso Pereira 
de Carvalho ARAUJO, "1ifapa Corográfico", 
cit., 37; Barão de T EFÉ - " Episódios de 
Viagem às vertentes do famoso rio, 1874, pá
gina 170, 'in Rev. da Soe . Geogr. do R. de 
Janeiro. 1888; Constantino TASTEVIN - "Le 
Delta du J apura et le Piuriny", in "La Geo
graphie" - Paris - T. LI, 1929, pág. ~5). 

Mariano F . da Paz SOLDA N ensitn que os 
índios o conhecem por Xiqui. (Dic. Geograf. 
Est. dei Perú, pág 996) ; versão esta que A. 
RAIMONDI confirma. (El P erú - T. III, pá
gina 332) . 

O nome do rio presta-se a mais de um signi
ficado : Para T ASTEVIN os i.ndígenas pronun
ciam Yawari (" Le Fleuve Juruá", cit., pá
gina 3), correspondendo a um'1 "palmeira es
pinhosa" (pág. 5) . Para o Dr. João Barbosa 
de Faria e SouzA - "yauary" traduz-se por 
"onça pequena", sendo para ambos "Javari" 
uma corrupteh daquela palavra (Lima FIGUEI
REDO - "Limites do Brasil", cit., pág. 77) ; 
isto em língua Tupi. 

Havendo nas margens do rio, , não só a tal 
onça '(yuaura - y), como a referida palmeira 
( astrocarium yauary), esta aliás de modo 
abundoso, infere-se que tanto pode ser - rio 
dessas onças ou rio das palmeiras espinhentas. 

Já Christovam da MAURICÉA · pensa tratar
se de uma alteração de yauár-y, sigmificando 
"rio ou lagôâ da onça'' -. (" N ornes Geográfi
cos Aborígenes" - pág. 38) . 

Paz SoLDAN ensina que em Aymará ou Que
chua - yattari equivale a - cobre. (Dic. cit.). 

NASCIMENTO - P elo mapa "Colombia 
Prima ou South America", por William FADEN 
(1807) , o J avarí tinha sua nascente principal 
nos Andes de Cuchoa, na latitude S. de 11 º50' 
(Taumaturgo de AZEVEDO "O Acre" - Li
mites com a Bolívia - 1901, pág. 140). 

Lnácio Acióli de Cerqueira e SILVA dizia 
que se supunha que êle nascesse nas terras dos 
T eromoõas aos 11º30', servindo de limite ao 
Brasil, aí principiando a província do Pará. 
(Geografia cit. (1824), pág. 7). 

• 
Mateo Paz Sol.DAN escrevia: As nascentes 

do Yavari ainda não são conhecidas; pensan
do uns que vem das grandes florestas de Cuzco 
e outros que é um escoadouro do rio Ucayali, 
cuja origem é o Apurimac, sendo esta a opi
nião dêsse geógrafo ("Geografia Peruana", 
1863, pág. 318 ; cor rigida por 11ariano F . Paz 
SoLDAN e traduzida para o francês por Arsene 
MOUQUERON). 

Emilio MEDRANO, na sua "Geografia Uni
versal", 1891, ainda afirmava que sua origem 
era desconhecida, supondo-se que fôsse nos 
montes de Cuzco. (Tomo I, p. 605). 

F crdjnand DENIS, num Mapa, da primeira 
página do seu livro " Brésil", já citado, dá a 
sua nascente a 9° de lat. S. e 73º de Long. 
W.Gr. (" L 'Univers" - MDCCCXXXVII) ; 
e A. RAIMONDI a fixava em 7° de Lat. S. 
(Mapa entre as págs. 390 e 391 - de "El 
Perú" - T. III, 1877-79). 

David B. W ARDEl'il' dizia: Não se sabe ain
dfl se êsse rio nascP. do lago Rogagualo ou 
mais ao norte. (Obr. cit., vol. I, p. 40). 

José Maria DALENCE pensava que êle deve
ria se originar de u;na serrania baixa quê se 
encontra aos 9º de latitude Sul. (Bosquejo" 
cit ., 1851, pág. 46). 

Só com as exp~d~ções sucessivas que se fi
zeram a êsse rio, por servir de divisa entre o 
Brasil e o Perú, em virtude do art. 7:0 da Con
venção celebrada entre os dois países, de 23 
de outubro de 1851 (J. WiJkens de MATTOS, 
cit.' pág. 4'08), é que se ficou conhecendo 
melhor o seu curso, nos anos de 1864 (Soares 
Pinto); 1874 (Barão de Tefé); 1897 (Cunha 
Gomes) ; ( 1901) Crulz; e finalmente a do 

• -almirante Ferréira da Silva, em 1926, que de
terminou o verdadeiro ponto de sua nascente 
"numa serraria deprimida e anônima que apar
ta as águas do Ucaiali 'das do Juruá, com o 
nome de Ja.quirana (Lima FIGUEREDO, "Li
mites do Brasil" (1936), pág. 71). 

Diz este autor que, em 1928, o tenente 
Thales F ACÓ, estudou minuciosamente o rio, 
encontrando um desenvolvimento de 1.390 k 
e 802 metros ( Obr. cit. , págs. 73 e 77) . 

Dos trabalhos da expedição internacional 
Soares PINTO - Paz ·SOLDAN, resultou que o 
J avary devia ter sua nascente pouco além de 
7° e não a 11 º . conforme mapas publicados an
ter iormente. (A. RAIMONDI, cit., pág. 341 
(Tomo III) ; estimando o ltigar da catástrofe 
em 900 milhas da ·foz (pág . 342) 
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A Comissão Cunha GoMES chegou às nas
centes do rio, 1numas serras em que a altura 
de certos pontos ultrapassava de 500 metros, 
determinando a latitude sul de 7°11'48'", 1 O e a 
Long. \.V.Gr. de 73°47'44",50; estando a nasl 
cente do Javary a 502 metros de altitude, se
gundo o mapa anexo. ( Relat. _da Comissão 
de Limites entre o Brasil e a Bolívia (1899). 

A Comissão Mx. peruano-brasileira de li
mites, chefiada da parte do Brasil pelo cap. de 
fragata A.L. von Hoonholtze e pelo Peru 
pelo Capitão de fragata D. Guilherme Black, 
encontrou no J aquirana : a peruana 6º35' 42" de 
lat. S. e 3º20'14")0 de tong. O. de Tabatiinga 
e a brasileira: 6º35'16" e 3º30'00" (A. RAI
MONDI, vol. III cit., pág. 503) . Subiram este 
rio, fincando um mare,_o, a m.d. do Javary a 
6°59'29" ,5 de lat. S. e 74º6'26" ,67 de Long. 
O. de Gr. , enéontrando até aí 878,5 milhas. 
(Obr. cit., págs. 508 e 509). 

O professor Honório de Souza SYLVESTRE 
dá para o Javarí - 1660 k; o Galvez - 180 k; 
o Javari-1.firim - 170 k; o Coruçá- 160 k; 
o Branco ou Itecauhy - 300 k ( ~' Bacias 
Hydrogr. dos rfos Amazonas e Prata ( 1923), 
pág. 27 ; o Boletim da Exposição Nacional de 
1908 (Diret. Ger. de Estatística"), dava 945 
k para o Javarí (pág. 58) ; e a "Geographia 
do Brasil" (comemorativa do Centenário da 
Independência - 1822-1922), dizia que o Ja
varí devia medir - 1 . 660 k, com uma bacia 
hidrográfica de 91. 000 k 2; tendo os seus re.
f eridos afluentes as . extensões 1pontadas pelo 
professor SYLVESTRÊ: acima citado ( vol. II, 
"Bacia do Amazonas" - pág. 30). 

Ferdinand DENIS, em 1837, já o incluia en
tre os principais afluentes do Amazonas, a 
m. dir., como o Madeira, o Tapajóz e o Xin~· 
gú, no Brasil (" Brésil" cit. (" L'Univers") • 
- pág. 291). 

Pelo Mapa de Eman, Bowen, o Yavari nas
ce a 7º de L. S e 70º40' de Long. \.V. de Lon
dres. 

Pelo A1apa do Vise. J. de Viliers ·de Lile 
AnAM (1850), ó Javarí, Jutaí, Coari e Purus 
nasciam mais ou menos na mesma latitude, sen
do o Juruá e Tefé menores. O astrónomo das 
"Demarcações de Limites" em 1798, Antônio 
Pires da Silva PONTES LEME, em sua " Carta 
Geográfica da Nova Lusitânia ou América 
Portuguêsa, e Estado do Brasil" risca o Ja
varí e seus afluentes Uruçatuba e Tecuaí, até 
cerca de Sº de Lat. Sul) . 

EXPLORADORES - Os primeiros civili
zados que o penetraram, deveriam pertencer à 

expedição de Pedro Teixeira, no ano de 1638, 
quando atravessaram o país dos Omaguas, do
minadores, então, dessas paragens amazônicas. 

Como já temos a firmado mais de uma vez, 
os pilotos dessa famosa expedição subiram du
rante cêrca de 3 dias tôdas as grandes cor
rentes fluviais que iam ter ao gigante dos rios, 
sondando, medindo e colhendo dados a respeito 
de seus habitantes e de seus produtos. 

No decorrer dêsse século, () XVII, e mesmo 
nas primeiras décadas do seguinte, o rio per
maneceu esquecido dos geógrafos. 

Sanson d' AABBEVILLE, quer no seu Mapa de 
1656, quer no de 1686, extraído e organizado 
de acôrdo com vários autores da época, e sob 
os títulos, respectivamente, de " Le Perou et 
le cours de la Riviére Amazone" e " Le Cours 
de Ia Riviere des Amazones", não o regis
to~ : Consigna o Y etau e o Maragnon, que é o 
Ucayali, sem indicar um outro entre êsses dois 
na margem direita do Amazonas . 

A Carta (jeográfica del Gran Rio y Império 
de las Amazonas Americanas" delineada por 
Joseph de Mendonza Sandoval e da autoria de 
D. Sebastian Fernandez de MEDRANO, também 
o olvidou; bem como o mapa de Casa I. F. 
BERNAUD, da autoria de N. de FER (1719), que 
só falam no Y e tau, Y asau ou Y ata.u e Ma
ragnon ou AI ayobamha; e o de Guillaume 
Del'ISLE (1703), que consignou o Yetaii ou 
Otopari, sem outro rio até a barra do "l.1a~io
bamba ou !J1 aragnaz. 

La CoNDAMINE (1743-4), já o registra com 
o nome de J auari, entre as aldeias de S. J oa
quim de Oma$'uas e Pévas, a montante, e São 
Pedro e São Paulo, a jusante de sua barra. 

Em 1747, diz F. Michelana y RoJAS, os 
Portugueses em luta nesse ano, com os Espa
nhóis, fizeram-se donos da bôca do Yavari, 
construindo em frente, na margem austral do 
Marafion, a fortaleza de Tabatinga. (" Ex
ploration" cit. ( 1856). p. 454) . 

O Rio, porém, ia ser melhor conhecido de 
1781 a 1787, quando os Comissários Portugu;
ses e Castelhanos encarregados da demarcaçao 
das fronteiras, o devassariam, levanta;ndo-lhes 
a planta, a fim de ser executado o Tratado de 
Limites existente, na época, entre as duas 
nações. 

O Comissário português alegou, para não 
entregar Tabatinga aos Espanhóis, que o 
"Yavari pertencia privativamente a Portugal: 
fundando-se para isso, em que os da sua· n~ção 
entravam por êle, havia tempo, para extrair e 

, 
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aproveitar-se dos produtos daqueles antigos 
terrenos" (Vicente de Aguilar JURADO ( Co
missário espanhol da 3. :1 Partida) " História 
da Demarcação de Limites na América entre 
os domínios de Espanha e Portugal, confor
me o tratado de 1777'>, pág. 77) (manuscrito). 

O Comissário espanhol Fr. REQUENA reba
teu as razões dos Portugueses, observando 
que os espanhóis sempre haviam navegado 
dito rio; que muitos índios das suas missões 
de Mainas, eram naturais das suas lnargens, e 
que se os Portugueses o navegavam, alegando 
um direito privativo, era só em virtude de 
haverem construido o Forte de Tabatinga ali 
perto. (Manuscrito, cit., pág. 77). 

Diz Euclides da CUNHA que a planta de 
1787, construida pelos . engenheiros José J oa
quim Vitorio da Costa e Pedro Alexandrino 
Pinto de Souza, desenhava o J avarí até 5º40' 
de Lat. S., ou até quase suas cabeceiras, quase 
igual · às cartas modernas de 1863 a 1901 
("Peru Versus Bolivia" (1907) , pág. 157). 

O Padre José Monteiro de NORONHA dizia 
em 1768, sôbre êsse rio: "He igual na gran
deza ao J uruá, abundante de cacau, e salsa, é 
habitado de Indios das Nações Marauá, 
Uaraicú, Pano, Chayauitá, Chimaána, Yamco, 
1ifayoruna e outros" (Diário cit., p. 50). 

CASTÊLNAU fala também que obteve uma 
Carta do Javarí, que parece feita com es
crúpulo, dando a embocadura a 4º13'30'' de 
Lat. S. e 308º4' 45" de Long . da ilha do 
Ferro; o ponto extremo do Jacarana a 5°32' de 
Lat. S. e 305°19' de LÓng. da ilha citada; e 
n extren10 do J avarizinho a 5°52' Lat. S. e 
.105º2' Long. O. referida. (" De Lima ao 
Rio", cit., vol. V, pág. 55, 1843-47) . 

E acrescenta que, nesta carta o Tecuhy· é 
chamado Tec1ia.y ; o Cuntza, Curussatua,· e o 
.Tncarana. Javari.; não tendo nome o Javarizi
nho (p~g. 54). E acha que a carta foi dese
nhada pelos astrônomos portugueses encarre
gados da delimitação das fronteiras, tanto mais 
que o Curso do Javari formava desde então o 
limite de suas pretensões ( 1) . (pág. 55) . 

Antes. porém, de se iniciar a organização 
dessas comissões inter.nacionais, Fr. de CAs
TELN A U, informa que ouviu um homem que 
havia subido o Javarí numa pesada embarca-

(1) Antônio RAIMONDI refere que havia no
tícias de, no século passado (XVIII), os brasileiros 
lerem aparecido no Ucayali, sem ~erem entrado 
pela bôca dêste rio, dando lugar a que se supu· 
sesse haverem penetrado pelo Javari. (E! Perú 
- 'l'omo III, (1879) - pág. 108) . 

ção, a procura de salsaparrilha, gastando 10 
dias para alcançar o rio Tecuí; 15 dias após 
atingiu o Curuza; 4 dias mais chegava a uma 
ribeira que se bifurcava, tendo o ramo oriental 
o nome de Javarizinho, cessando a sua viagem 
depois de subí-lo 10 dias, por ser navegável 
para sua (p. 51) embarcação. Então, subiu o 
ou tro braço, conhecido pelo nome de J acarana, 
durante um mês, conservando-se este ramo 
ainda considerável (2) . (Obra cit., vol. V, 
cit . , pág. 52) . 

E assim passamos ao século XIX, centúria 
esta em que os segredos do rio iam ser des
vendados, sendo preciso para isso sacrifícios 
até de vidas preciosas e o envio de várias ex
pedições científicas, mormente, por se tratar 
de um rio, em cuja nascente principal devia 
incidir a linha geodésica que partiria da con
fluência do Beni-Mamoré, aos 10º20' de Lat. 
Sul, na conformidade dos tratados com a Bo
lívia. 

"Um outro homem tinha subido o Jacarana 
durante dois mesés, a procura de salsa; sendo 
a região habitada pelos Maiorunas (pág. e vol. 
citados). 

Uma outra pessoa subiu a ribeira aludida 
nnm'l. embarcação ligeira alcançando a bôca 
do Tacuhi num dia e ineio, do Curuza em 4 
e meio dias. Um outro atingiu o Javarizinho 
em 14 dias, tendo subido o Curuza durante um 
mês a procura de Salsaparrilha. (Vol. cit ., 
pág. 53). 

M. Deville, numa piroga muito ligeira, com 
vigorosa e numerosa equipagem, atingiu a boca 
do Tacuhí em 24 horas de marcha (pág 53), 
pelo qt\e Mr. de CASTELNAU calculou achar
se a barra do Tacuhí a uma quinzena de léguas 
da do Maranhão, em cerca de 5-0 a do Curuza, 
a cerca de 80 a do Javarizi.nho,.navegando-se. 
mais 30 léguas no Curuza e umas cem no Ja
carana, tendo-se penetrado cerca de 180 léguas 
da embocadura do J avari, e devendo-se ter em 

(2) "A partir de Tabatinga, pelo J avary, posto 
que seja fronteira com o Per ú e Bolívia não fôsse 
ainaa explorada cient ificamente, contudo das des· 
cobertas mandadas fa::er a propósito, e das refe· 
rências de várias pessoas do comércio, o Javary é 
navegável em grande extensão, e r ecebe pelo lado 
de Léste um rio de água branca também nave· 
gável, que corre do Oriente para o Ocidente. Po
derá ser que as nascentes dêste rio tenham origem 
cortlum com o Ferradores ou com o Ahuna, e pro· 
porcionasse t anto u m como o outro, limites mais 
naturais que os designados por uma linha astro· 
nõmica. (Duarte da Ponte RIBEIRO - "Apon· 
tamentos sôbre o estado atual da Fronteira do 
Brasil" (Rio de Janeiro - 10 de setembro de 

18«). 
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conta as sinuosidades do rio, teriam sido atin
gjdos 10º20' de latitude austral se o cursó fôsse 
de N. a S., mas como é de E. a O., é de 
supor-se que· êle não passe de 9° ou de 
9°30' (3) . (Vol. cit., pág. 53) . 

Depois do meado do séçulo (4) foi .que os 
governos interessados na delimitação das fron
teiras procuraram averiguar a verdadeira ori
g-em do J avari, tendo a Comissão 1fista de 
Limites, cujo chefe brasileiro era o capitão 
tenente José da Costa AzEVEDo. e peruano, o 
capitão de navio Francisco CARRASCO, dado 
início aos trabalhos, no dia 28 de julho de 
1866, colocando dois marcos provisórios na foz 
da quebrada de Santo Antônio, um na margem 
brasileira e outro na peruana (João Wilkens 
de MATTOS - "Diccionário Topográphico do 
Departaménto de LoRETO (1874), p. 2~i A. 
RArMONDI -- "El Peru" - Tomo III (1879), 
pág. 328). 

No dia 5 de agôsto de 1866, saiu a Comis
são exploradora de Tabatinga, f armada do se
cretário br.asileiro, capitão ~e corveta João 
Soares Pr:NTo e do secretário peruano - Ma
nuel . Ronand y Paz SoLDAN, chegando a 7 à 
povoação dos Ticunas, cujo chefe índio Juan 
Pablo, acompanhou-os para servir de guia, a 
23 estava na bôca do Curuzá, e a 28, na con
fluência do Javari-Mirim e Jaqufranà (5°10'). 
Subiu o Jaquirana, que devia ser o Javarí pelo 
volume duplo dágua, chegando à 8 de setem-

, bro a outro ponto com 2 bôcàs, subifldo a mais 
volumosa a direita ( p. 337), denominada pelo_ 
Comiss*rio peruano, a · me,nor, de rio Galvez 
(p. 338). Nos primeir.os dias de outubro al
cançou o pôrto onde o Jtavari recebe outro, que 
batizou com o nome de Paissandu. Continuou 
pelo Javart, quando ;na manhã do dia 10 de ou
tubro, foi atacado de improviso p_elos selva
gens (p. 340), ferindo-se un:i dos r~m~dores. 

(3) Depois dessas informações foi que Castel
nau obteve a cal"ta a que alude a página ante
rior}. 

( 4) O Ministro dos Negócios Estrangeiros fêz 
outrora ao Presidente do Amazonas reiteradas re
comendações e ultimamente o Ministro do Império 
em avisos reservados, de 15 de abril de 1853, no 
sentido de serem explorados os rios Purus Javari 
e Içá recomendações que ficaram sem resultado, 
por falta de pessoal e material. (Herculano Fer
reira PENA "Explorações dos Afluentes do Ama
zonas", de 12 de novembro de 1855, pág. 9). 
A Companhia do Amazonus se propunha a ., essa ex
ploração, propondo no art. 3. o do substitutivo a 
exploração de outros rios entre os quais o Javarí. 
(H. F. PENNA, cit., p. 50). Na proposata do 
Barão de l\fauá (24-4-1853) p. 5), art. 8.0 , eram 
preferidas as explorações: t.o - do Pt1rus, 2.º -
Javari e depois de outros. (pág. 7). 

Como já fôssem escassos os víveres e meios 
de defesa, resolveu baixar até o lugar em que 
deixou o tenente Martinez, mas, ao regressar, 
pouco depois, os índios aproximaram-se da 
margem do rio, e em número superior a cem, 
atacaram os expcdicionários matando a f1exa
das o tenente Soares PINTO e ferindo Paz 
SOLDAN com 4 flexadas e mais 4 companhei
ros (p. 340). 

Quatro dias após chegou ao lugar em que 
estava o tenente 1tf artinez, aportando a Taba
tinga a 26 de outubro (pág. 341). Dos tra
balhos resultou que a nascente do J avari <levia 
estar pouco além de 7° e mão a 11º conforme 
cartas anteriores ( p. 341) ; estimando-se o seu 
curso até o lugar da catástrofe em 900 milhas 
~A. RAIMONDI - cit., pág. 342). . 

Segue-se a expedição chefiada pelo capitão 
de f raga't'a, brasileiro, Antõnio Luiz von 
Hoonholtz, mais tarde barão de Tefé, e pelo 
peruano capitão de fragata D. Guilherme 
Black, que saiu de 'Tabatinga a 16 de janeiro 
de 1874, no vapor "N apo" e lancha "Mayro" 
(peruanos); lanchas "Apaporis", "Yavari" e 
"Jaquirarta" (brasileiras). A. RAIMONDI -
" El Peru" - vol. III, pág. 500). 

No Jaquirana, a Comi_ssão peruana achou 
.6º35'42",8' de Lat. S. e 3º20'14",10 de Long. 
O. de Tabatinga (p. 502), e a brasileira -
6º35'16" de Lat. e 3°30'00" de Long. ·o. Ta
batingé}. (p. 503). Subiu o Jaquirana, deixan-
do as lanchas_ depois de 12 milhas de viagem, 
passando às canoas, continuando a 23 de f e
vereiro (p. 503). No dia 8 de março chegou 
ao riacho a que denominou " Esperança", e 
no dia 13 a outro, a que apelidou " Triste''. 
No dia 14, deu por finda a exploração fincan
do um mar-co, à margem direita do J avari, não 
continuando devido aos obstáculos encontrados 
(pág. SÓS); 6ó59'29",5 Lat. S. e 74º6'26'.,67 
de Long. O. de Greenwich (A. RAIMONDI, 
cit., vol. III, p. 508); medindo até o marco 
878, 5 milhas (pág. 509) . 

O Barão de Tefé narrando "Episódios da 
viagem de explora,ção às vertentes do famoso 
rio Javari", realizada por êle mesmo, diz que 
" No decurso de mais de três séculos nenhum 
aventureiro se animara a s~bir o Javarí além 
de 5° de lat. meridional, tomando os Regàtões 
e Seringueiros bem cuidado de se não afasta
rem da f óz a distância superior a 3 dias de 
viagem, após o descalabro da expedição mi'li
tar de 1866. ( Rev. da Sociedade de Geogr. 
do Rio (1888). Tomo IV, 3.º Boletim - pá
gina 170). 
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Acrescenta êle que a Comissão entrou no rio 
em princípios de janeiro, sendo erecto o marco 
final, entre o Império do Brasil e o Peru, a _ 
14 de março de 1874 (p. 172) ; alcançando a 
nascente almejada somente 55 pessoas das 82 
que c1Úraram na foz do Javari a 17 de janeiro 
(p. 173). 

11ortos uns, inutilizados outros e doentes 
todos, chegaram os sobreviventes complet~
mente depauperados, no forte de Tabatinga, 
em frente à foz do Javari. Da Comissão Im
perial apenas o chefe Barão de Tefé chegara 
com vida, embora em estado de ser conduzido 
a braços para a casa do comando. Ao Chefe 
peruano D. Guilherme Black apenas foi dado 
regressar à pátria para morrer de béri-béri. 
como igualmente sucedeu a vários companhei
ros seus. (Rev. cit. (1888), pág. 173). 

Segundo êsse trabalho do barão, o marco 
da Comissão brasileira ficou a 6º59'29" Lat. S. 
e 30°58'26" de Lorig. O. Rio de Janeiro e 
para a nascente, desprezados os segundos : 
7º1' Lat. S. e · 31°1' de Long. O. do Rio de 
Janeiro. (Rev. cit., pág. 185) . 

Vem depois (5) a Expedição que saiu de 
Manaus, no aviso "Tocantins", rebocando a 
lancha " Taruman", um batelão e 6 canoas. no 
dia 10 de junho de 1897, entrando no Javari 
no dia 21, às 6 horas e 10 minutos onde parou 
para fazer observações. Prosseguindo chegou 
à bôca do Itecuaí, às 13 horas e 20 minutos. 
Era · chefe da Comissão brasileira o capitão 
tenente Cunha Go:M:Es, tendo como ajudante o 
engenheiro Lopo' NETO, que foi o encarregado 
do levantamento do rio, menção dos barracões, 
barracas, acidentes, etc. (Cunha GoMEs -
" Comissão de Limites entre o Brasil e a Bo
lívia" (1899), págs. 45 e 46). 

Devido às dificuldades de navegação, a Co
missão deixou o "Tocantins" e passou para a 
taruman," no dia 23, mas, chegada à barra do 
Galvez, transferiu-se para as canoas, chegando 
a 5 de julho à do J aquirana (pág. 48) . No 
dia 10 de julho subiu este último rio (p. 48) , 
alcançando com 12 dias, o barracão "Lonta
nanzaº' à margem esquerda e pertencente ao 
peruano D. José da Encarnação Rojas. Pros
seguiu no dia 22, chegando a 29 à bôca do 
Bathan ou Paisssandú. afluente da margem <li-

(5) Em 1895, a mando do nosso govêrno, o co· 
ronel Thaumaturgo de Azevedo remonta o curso 
dágua fronteiriço e, apesar do seu nome, não faz 
o milagre de resolver a questão. Tomo o Galvez 
como principal formador do r io, resultando inútil 
o esfôrço dispendido para solucionar o proble!l":i . 
( Lima FIGUEIREDO - " L imites do Brasil " 
(1936), pág. 73). 

reita, já lutando com maiores dificuldades ma
teriais, cortando maior número de troncos, e 
arrastando cano2.s, etc. (pág. 49). Continuou 
no dia 31, pelo Jaquirana, chegando a 7 de 
agôsto a " Seis Soles" ou " N ueva Estación" , 
prosseguindo a 8, " por cima de bancos de 
areia e troncos de paus, carregando-se mais 
as canoas a mão do que remadas" (pág. 51). 

Depois de 12 dias de viagem, andando-se de 
2 a 7 milhas por dia, chegou a 21 em Rayo, 
último ponto habitado por caucheiros, estrei
tando ... se o rio de 8 a 12 metros, já sem bar
rancos, formando os ramos das árvores mar
ginais verdadeiros túneis por onde se viaja 
horas inteiras em plena sombra (pág. 51). 
De " Rayo", em diante, não sendo possível 
v1a1ar em canoas, passou a andar por terra , 
divididas em 4 turmas ( p. 52) , sendo os pr i
meiros civilizados que penetraram nesses luga
res, sempre seguidos pelos " Capainauas", con
siderados os índios mais ferozes da região 
(pág. 53). Nos dias 24 e 25 de agôsto, andou 
4. 505 metros, encontrando dois ramais, deno
minando o menor " Surpreza". No dia 26, an
daram-se 4.011 metros, e no dia 27 de agôsto, 
tornando-se o caminho pior, já se viam ao 
longe os espigões da grande serra, dividindo-se 
novamente o rio em 2 (pág. 54), continuando 
o Jaquirana com 10 metros de largura (p. 55), 
mas já um pequeno cÓrrego; andarám-se 4.489 
metros. No dia 29, o rio era "apenas uma 
torrent,e estreita e de violenta correnteza "( p . 
55), percorreram-se 3.075 metr.os e no dia 30, 
andaram-se 4.843 metros, chegando-se no dia 30 
de agôsto, a uma queda dágua de 10 metros 
e meio de altura, que foi denominada " Espe
rança", caminhando-se 4 .125 metrci's. No dia 
3i , às 10 horas e 30 minutos, chegou a Comis
são às nascentes do J aquirana; .dois olhqs dá
gua ou vertedouros, no fundo de uma grande 
gruta formada por 2 altos contrafortes de uma 
grande serra. Não deixou marco, porém de
terminou as coordenadas (p. 58). Voltoü no 
dia 2 de setembro, chegando a " Rayo" a 3, 
onde foram despertados pelos índios, disper
sando-os a bala (ps. 58-9), alcançando o Gal
vez a 15 de setembro, onde passou para o 
aviso Tocantins, com 67 dias de viagem em 
canoa (pág. 60). 

Algumas das montanhas subidas pela Comis
s5o nos 1nanadeiros do J avari (p. 65) tinham 
mais de 500 metros de altura (p. 66). 

Encontrou a Comissão na n~scente do Ja
auirana ou Javari: 7°11'48"-10 'i .. at. S. e 
73º47' 44" ,50 de Long O. Gr. (p. 66), estan-
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do a nascente do rio a 502 metros acima do 
nível do mar (Mapa anexo ao trabalho ci
tado). 

Em 1901, outra Comissão chefiada pelo as
trônomo brasileiro Luís CRULS, subiu nova
mente o rio J avari, em vista das controvérsias 
havidas entre as Comissões Tefé e Cunha Go
mes, plantando na nascente principal do rio um 
marco que representa um verdadeiro monu
mento à f ôrça de vontade de um ho.mern, ven
cendo tôdas as fadigas com um entusiasmo 
sempre novo, constando que, na últ ima etapa 
da aclivosa serra, o venerando sábio teve que 
ser carregado por 4 trabalhadores assentado 
numa cadeira improvisada. (L. FrGUEREOO, 
cit., pág. 73). ficou determinada a latitude 
Sul de 7º6'55",j e a Long. W. Gr. de 
73°47'20",60, para a nascente do J avari. 

E m, 1926, o J ava rí foi novamente levanta
do pelo capitão tenente Sadock de FREITAS, 
que coroou seu trabalho erigindo na fonte 
principal do caudal um marco metálico defi
nitivo ; e dois anos depois, o tenente Thales 
F ACÓ estudou minuciosamente, de ponta a 
ponta, o rio em apreço, apresentando um tra
balho nlmiamente interessante. (L . FrGUEI

nEDO, obr. e pág., cits.) . 

O capitão tenente Sadock de FREITAS per
tencia à cotnissão de Limites chefiada pelo 
almirante A. Ferreira da Silva, comissão esta 
que, com a peruana, chefiada pelo coronel 
Roberto Ruiz, procedia ao levantamento geral 
e demarcação da fronteira entre os dois paí
ses; ficando a nascente principal do J aquirana, 
assinalada pelo marco 86 dessa Comissão, a 
409 m 7 de altitude acima do mar (pág. 71), 
aos 7°6'51",02 de Lat. S. e 73º48'04",23 de 
Long. W. Gr. (Relat. do Ministério do Exte
rior de 1927, vol. II, pág. 72) . 

POVOAMENTO - Segundo vários escri
tores que se têm dedicado ao estudo dessa par
te da Amazônia, os primeiros estrangeiros que 
penetraram no Javarí, foram soldados espa
nhóis que faziam par1te da expedição de Pe
dro de Orsúa, em 1560, os quais se derrama
ram por essas selvas após o atentado contra 
êste Q"eneral, em Machiparo, próximo à foz do 
rio Putomaio ou Içá, fixando-se em vários 
pontos dessa ribeira, como se poderá verificar 
nos índios Mayurunas, Mayorunas, ou lvf an
ge·ronas., que aí foram encontrados, bem corno 
nas margens do Maraiíon, J utahr e afluentes 
do Ucayali, cujas nascentes se aproximam das 
do J avari. A suposição dêsses historiadores 
se baseia em que êsses silvícolas são alvacen-

tos e barbados, tendo as mulheres as mãos e 
os pés bem formados, o nariz pequeno e os lá
bios finos, pelo que parecem descendentes 
dêsses europeus. ( Fr. Narciso Girba1 y 
BARCELOS - " Perigrinación por los rios Ma
raiíon y Ucayali" (1790) ; "Mercurio Pe
ruano", de 25-setembro-1891; Ouvidõr Ribeiro 
SAMPAIO - "Diário" cit.) p. 68; Jo. Wilkens 
de 1fATTOS (Dicionário Topogr. do Departa
mento de Loreto; Fr. BERNARDINO, obr. cit.). 

Alguns os chamavam - Barbudos - ; tendo 
êles a singular arte de empalhar aves e passa
rinhos de forma bem apreciável. 

Afora isso (6) , vemos Samuel FRITZ fundar 
várias povoações no Solimões, no fim do sé
culo XVII ou princípio do século seguinte. 
A de S. José, que ficava nove léguas abaixo 
da barra .do Java ri, segundo o tenente Araújo 
AMAZONAS, foi primitivamente a aldeia de 
S. Paulo de Cambebas, também fundada pelo 
referido Padre. FRITZ (Dic. cit.). Foi a po
voação mais populosa do Solimões, pelo que 
mereceu ser a primeira vila erecta no alto 
Ama.zonas, conforme a Carta Régia de 3 de 
março de 1755 (7). (Rev. do Inst. Hist . e 
Geogr . Br., Tomo XLIX (1886) , p. 154); 
P::i.s~ando com tal predicamento à capitania em 
1757, com a denominação esta de S. José do 
J ri.V·"' ri. substituída, em 1758, por S. José do 
Rio Negro (Dic. cit.). 

Era composta de índios Tecunas (Ribeiro 
SAMPAIO. cit., p. 68). Cêrca de 1750, tinha 
950 habitantes, sendo 515 índios, com cem 
fo~os. Em 1789, dizia J. V. M. BRAUN .. gover
nador da praça do Gurupá, que a vila tinha 
SO pessoas da tribo Tecunas (Corografia do 
Estado do Grão-Pará'\ § 5.0

) . CASTELNAU 
não a encontrou, em 1846, e acrescenta que 
havia no · J avarii uma tribo de negros, segundo 

(6) Em 1661, numa carta dirigida pelo Senado 
•la Câmara. datada de BeJém, de 15 de fevereiro 
ao Padre Antonio VIEIRA. pedindo para se fa zer, 
entradas no pats dos Cambebas, e outros lugares. 
ainda não penetrados até o presente. (BERREDO 
- - "Annaes'', vol. II, pág. 120). 

(7) O Padre Fritz f undou-a, com outras mais 
cm favor da corôa de Espanha as qtlais ao têrmo 
de renhida luta, foram restaoradas em 1710, pelos 
P ortug11êses e entregues à direção dos Carmelitas. 
(Dic. cit., pág. 172). 

Samuel FRITZ desceu em fins de 1689, da re
dução de S. Joaquim, aldeia principal dos Jurima· 
g.uas. até o Pará. (Rodolfo , GARCIA - "O Diár io 
do Padre Samuel F RITZ'', Rev. do l nst. HistÓ· 
rico e Geog;r. Brasileiro - Tomo 81, p. 358) . 

"A Aldeia de S. Francisco Xa.vier do lavari, 
fundott·se em 15 72. Num triênio os Jesuítas cons· 
truiram casas e preparavam-se para edificar grande 
igreja. E a aldeia prosperou tanto que se consi-

' 
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lhe informaram os Ainajuacas ou Amauacas, 
achando o viajor que se tratava, provàvelmen
te, de escravos brasileiros. ("De Rio de Ja
neiro a Lima'' (1843-7), vol. IV, p. 377). 

Diz ainda o mesmo que, M . DEVILLE, subin
do o J avari, até -0 Tiacuhi. en:controu uma ca
bana habitada havia vários anos por um filho de 
um oficial brasileiro, que reuniu alguns índios 
Mayorunas, cultivando a terra. ( Obr. cit ., 
vol. V, p. 53). 

O prático Afiguel Miranda VIANNA, co.
mandante do vapor "Monarcha", na viagem 
dêste .navio em 1854, com o Governador Her
çulano PENK A, afirma que o lugar da antiga 
povoação de S. José do J ava ri estava deserto, 
adiantando que o rio tinha suas margens po.
voadas por índios bravios, sendo o seu curso 
desconhecido. 

O Pe. J. Monteiro de NoROKHA, em 1768, 
r eferia-se à vila, dizendo apenas, que era po
voada por índios Tecunas (" Roteiro" cit.) ; 
acrescentando J. Ricardo da Costa Aguiar de 
ANDRADA, que a vila estava muito "deterio
rada", pela era de 1822. (" Annaes da Pro
víncia do Pará") (manuscrito). 

O Conde de Rozw ADOWSKI, dizia em 1854, 
ouc o r:o foi até agora "pouquíssimo" explora
do, sendo quase .desconhecido (Rel.at. da viagem 
do vapor " 1tfaraj ó" ( 1854) ; sendo muito 
pouco navegado além das aldeias existentes na 
margem esquerda, até onde chegam alguns ne
gociantes para extrair drogas, ou para obtê-las 
dos índios. (Roteiro da viagem do vapor 

--'' Monarcha" (1854), por João Wilkens de 
MATTOS. 

O Presidente Bernardo Souza FRANCO ( Pa
rá) no seu "Discurso" de 14 de abril de 
1841, diz que havia uma aula de primeiras le
tras no Javari. 

derou digna de ser cidade com o nome de S. José. 
em honra a El-Rei, por ordem de Mendonça F ur
tado. A aldeia de S. Francisco Xavier do Javari 
destinava·se a ser capital da Capitania de S. J osé 
do Rio Negro ou Capitania de S. José do Java:-i. 
(ambas as denominações aparecem). P revaleceu de
pois a do R io Negr o, e nêle se estabeleceu a séde 
da Capitania, hoje, E stado do Amazonas". (Sera
f im LEITE, Hist. cit., pág. 420). "Saindo os 
Jesuítas da Aldeia do Javari, ela entrou no regi· 
mem do Diretório; e bastaram outros três anos, 
para ein 1758 não restar mais nada dela senão as 
casas que os próprios Padres tinham erguido. Dos 
remanescentes da Aldeia se fundou algum tempo 
depois a Aldeia de S. Francisco Xavier de Taba· 
tinga (pág. 42'1). Esta foi criada no govêrno de 
Fernando da Costa de A taíde Teive, em 1766. 
(M. M. Cardoso BARATA "Ephemérides Para· 
enses" pág. 46, nota 1) • 

WERTHERMAN determinando posições no 
] avari, em 1873, encontrou um "caserio" de 
brasileiros a 4º7' 40" de Lat. S. e 70°29' 40" 
de _Long. W. de Greenwich (A. RAIMONDI 
- cit., vol. III, p. 477) . 

Na guerra de 1747, os Portuguêses se fize
ram donos da bôca do ] ava ri, construindo em 
frente, na margem austral do Marafion a for
taleza de Tabatinga, com a qual impediram aos 
Espanhóis a naveg.ação dêsses rios. (F. 1fi
chelana y RoJAS "Exploración y Hidrografia 
de la America dei Sur (f856); pág. 34). 

Tabatinga fica a 2% léguas acima da con
fluência do J avari, con1 um palacete erigido 
em 1776, para o funcionamento do Congresso 
das Demarcações (Jg.nacio Acc1ou - "Geo
grafia Paraense" (1833). 

Olivença, a princípio S. Paulo (8), mudou 
várias vêzes de local, tendo estado primeira
mente situada 3 léguas abaixo do Javari. De
cresceu de 1778, em diante. 

Ribeiro SAMPAIO, aí esteve em 1775, então 
denominada S. Francisco Xavier de Tabatin
ga, situada na margem setentrional do Soli
mões, donde se avistava a bôca do Javari. Ti
nha um destacamento militar para guarnecer 
a fortaleza e fronteiras. Foi fundada pelo 
Gover.nador Fernando Costa de Ataíde TEIVE 
que mudou o destacamento 0de J avari para ~.li 
("Diário" cit.) (1774-5, ps . 69-70). 

Olivença nessa época era a vila mais popu
losa do Solimões. É esta vila o principal .do
micílio da famosa e antiga nação Cambeba, ou 
Umauá, os mais civilizados entre os índios, 
de côr alva e figura elegante, vestidos, ambos 
os sexos, fabricantes de vários tecidos, comer
ciantes ,e com quem os civilizados aprenderam 

(8) Vila, em 1759, com o nome de Olivença 
Em 1883, perdeu êsse predicamento, ficando redu· 
zida a simples freguezia com a denominação de 
Javari. P or lei provincial n. 0 599, de 31 de maio 
de 1882, to1·nou a categoria de vila com o nome 
de São Paulo de Olivença. P erdeu mais tarde ê~sc 
predicar:nento, só o recuperand o em virtude da lei 
estadual n.0 844, de 14 de fevereiro de 1916, QUI" 

"estabeleceu novamente a Vila e Têrmo de ::>ão 
P aulo de Olivença como sede da comarca de Ja· 
vari ". 

D elegacia M unicipal por ato n. 0 2. 403 de 15 
de agôsto de 1933. Tornou à condição · de muni· 
cípio autónomo, em 1935, por ocasião da reconsti
tucionalizaçáo do Estado. Cidade de S. Paulo de 
Olivença por Decreto-lei n .o 68, de 31 de março 
de 1938. (A MANHÃ, de 18 de abril de 1943, 
pág . 25) . 

O M unicípio tem 64 . 013 k2, para uma populac;ão 
de 13 . 7 5 4 habitantes, achando-se a sede na altitude 
de 60 metros, distante de Manáus 773 milhas. 
(Jornal cit., pág. 26). 

• 
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a fabricar a goma elástica, bem como botas, 
sapatos, chapéus, vestidos, etc., . tudo ÍIJlp~ne
trá vel à água ("Diário" cit., ps. 72-4) . 

Eram êsses ~s povoàdos mais importantes 
que demoravam nas proximidades do Javarí. 

Dentro do rio, só. . conseguimos ter notícia 
da "cabana" de um brasileiro antes de chegar 
a foz do Itecuahí, de que fala CAsTELN A u., 
anteriormente ao meiadÕ do século XIX, e de 
um "caserio" de brasileiros, encontrados, em 
1873, por WERTHERMAN, a 4º7'40" de latitude 
sul, talvez o mesmo a que se refere 11. De-
ville, citado por CASTELNAU. 

Ao que parece, desta época en1 di~nte é que 
a imigração se acelerou, pois, Francisco Ber
nardino de SouzA, informa, em 1874 que, a 
população do J ari no baixo Amazonas, ant igo 
centro produtor de .seringa, tem e~igrado parà 
vários rios, indusive o ] avari, onde a seringa 
se encontra em abund~ncia . ("Par~ e Ama
zonas", 2.ª parte, p. 27). 

Vinte anos depois, o Administrador da Re
çebedoria do E~tado do Am~zonas, no seu Re
latório de 20 de junho de 1893, dizia que ao 
Java.ri era res.ervado um futuro de enorme 
prosperidade, dev:ido ~ ativiçlade de seu~ ex
ploradores, que vão conhecendo novos afluen
tes, de incalculáveis riquezas de produtos na
turais. (4nexo do Relatório do Governador 
Eduardo RIBEIRO, de 10-julho-1893, p. 4). 

E acrescentava : " Um ativo comeréiante aca
ba de explorar t.im afluente desconhecido .q_ue 
denominou - Rio Branco (Relat. cit., p. 5). 

Em 1899, inform'ava o oficial da marinha 
de guerra brasileirà, Cunha GoM~s, chefe da 
CO'mjssão de Limites com o Peru, que o rio se 
achava muito povoado até a boca do Itecuahi, 
um dos seus mais importantes tributários da 
margem direita (" Comissão de Limites" 
(1899); sendo a sua navegação feita com re· 
gularidade até o povoado "Santa Cruz de Ite· 
cuahi" ou "Remate de los l\1ales" , situada na 
barra elo Itecuahi; indo na época das cheias. 
os vapores até o Curuçá, e daí em diante só 
lanchas até a do Galvez (" Relatório" cit.) . 

Cunha GOMES calculava a população dos va
les do J aquirana, Bathan e grande parte do 
Ipixuna e dos seus a fluentes ( êstes da bacia 
do Juruá, cujos manadeiros davam para os 
do J aquirana), superior a 5. 000 pessoas, tôdas 
de origem peruana, fala·ndo, em geral, o q·wi:
chua, sendo o espanhol falado entre os patrões 
e os agentes das casas fornecedoras de Iquitos. 
Os trabalhadores são vindos do P eru, geral
mente, índios j á domesticados. 

E acre.scenta o re.feri<;l.o chefe: As regiões 
do ] avari, no século passado, erapi habitadas 
pelos índios Maronas, Panos, Tapaxumas e 
T ecunas . No começo des.te século, já outros 
substituíram aqueles, como sejam os Colinos, 
U raicos, J annes e Mayorunas; restando, hoje, 
um pequeno número, devido as correrias con
tínuas dos caucheiros peruanos. No baixo Ja
vari, até o Galvez, há poucas !na.locas, quase 
tôdas domesticadas; sendo o Galvez atual
mente (fim do século XIX), habitado por ín
dios ferozes comq os Capanauas, corridos pelos 
caucheiros peruanos de outras zonas do -alto 
Jav.;ui. (Relat. citado). 

Do Bathan para cima, o Jaquirana é habita
do pelos Capahauas até suas vertentes, índios 
mais robustos, fortes e claros do que os Rhe
mus, havendo alguns ~niteiramente branco.s, 
s~ndo as mulheres' esbeltas e elegantes ( Re.lat. 
cit.) . 

O Itecuahi, j habitado por cearenses e pe
ruanos, cerca de 1. 500 extrato·res de seringa 
e caucho. O Jaquirana não era habitado até 
o ponto em que chegou o levantamento, sendo 
doentio e não possui seringa. Teve caucho nas 
terras altas, mas os caucheiros peruanos o aca
baram, retirando-se para os rios ] utahi e J u
ruá, onde hoje, exploram essa indústria. 
(Cunha GOMES, Relat. cit.). 

No Jaquirana, a Comissão chegou, com 12 
âias de viagem ao barracão " Lontananza" . ' 
a margem esquerda, pertencente ao peruano 
D. José da Encarnaç.ão Rojas; havendo no 
rio Bathan, o barra,cão do peruano D. Ra
mirez, a milha e meia de sua boca. Com mais 
sete dias de viagem pelo J aquirana, alcançou 
"Seis Soles" ou "N ueva Estacion", a mar
gem direita, habitado pelo peruano 1'.íoysés 
Lopes, que tinha como companheiros três ín
dios ; 2 pequenos e um velho, sendo 2 da tribo 
dos Rhemus e 1 da dos Capanauas. Com mais 
12 dias de trajeto, chegou a Comissão a 
" Rayo" último ponto habitado por caucheiros. 
(Cunha GOMES, Relat. cit. , de 1899). 

Pelo recenseamento de 1920, o município de 
Benjamim Constant, que compreendia o vale 
do J avari. tinha 1OJ99 habitantes. ( " Diccio
nário Hist., Geogr. e Ethinográphico do 
Brasil" (1922), p. 15). 

A vila de Benjamim Constant, antiga "Re
mate de Males", fica situada à margem direita 
elo rio J ava ri, a 40 milhas da sua bôca. D ista 

' 
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394 milhas de :Nfanaus 
na 42) (9). 

(Dic. cit., pági-

A povoação de S. José do J avari que, che
gou a ser escolhida pelo rei de Portugal para 
capital da Capitania, segundo se vê da Carta 
Régia que criou esta, e já anotamos àcíma, de
sapareceu completamente. (Dic. e pág., ci
tados). 

Em 1853, ficou o seu território pertencendo 
a-0 termo judiciário de Ega. (Dicionário ci
tado, pág. 61). 

Em 1922, a comarca de J avari, com sede no 
lugar Santo Antônio, compreendia os têrmos 
de S. Paulo de Olivença e Benjamim Cons
tant. (Dicionário cit., pág. 61) ( 10) • 

Cerca de 1822, S. Paulo de Olivença tinha 
de 1.800 a 2.000 habitantes, ao passo que o 
sítio a que chamavam nêsse tempo de Tapera 

(9) A lei n. 0 191 de 29 de janeiro de 1898, 
elevou à categoria de vila a povoação de " Remate 
de Males", situada na foz do rio Itecoaí, afluente 
do Javari, cria1ido um município com a denomina· 
çâo de Benjamim Constant, tendo por sede a dita 
vila e compreendendo todo o território da margem 
brasileii-a do Javari. A lei n. 0 -328, de 4 de feve· 
reiro, de 1901 revogou a fei .191, de 29 de janeiro 
de 1898, que cdou o município com o nomé de 
"Remate de Males''; sendo restabelecido o muni
cípio pela !ei n. 0 446, de 2 de setembro de 1904, 
mandando que o Govêrno escolhesse um lugar apro
priado a sede em vist~ de ser alegado o primitivo. 
A lei n. 0 579 de 5-8-1909 determinou que a séde do 
município, comarca e têrmo, fôsse no lugar Santo An· 
tônio, fazendo-se a mudança quando o Govêrno juJ
_g:asse oportuna. O ato n. o 3.344, de 31 de dezembro 
de 1934, declarou ficar prevalecendo em "E;speran
ça ", atual sede do município, .com a dênominação 
de Benjamim Constant. A antiga sede continuou 
com a Denominação de Relllate ,de Males. Cidade 
por fôrça do Decreto: lei n. <> 68 de 31 de março de 
1938, com a denominação de Benjamim Constant. 
(A MANHÃ de 18 de abril de 1943, pág. 24,, cits.). 

Tem . de superfície 73 .119 k2 e uma poj>ulação 
ele 9.339 h abitantes. A sede está numa altítude de 
63 metros acima do mar, a 879 milhas de Manaus. 
(Jornal cit . e págs. ) . 

(10) E' sede de uma Prefeitura Apostólica, 
com o nome de Alto-Solimões, criada em 1910, 
tendo apenas 800 habitantes, compreendendo os mu
nicípois de Olivença e Benjamim Constant, com 
uma superfície <;le cêrca de 17 5. 000 k2 - e un~a 
população de 40 .000 habitantes composta de nor· 
destinos, índios e caboclos, sendo aquêles os mais 
numerosos, podendo os índios se.rem avaliados em 
12. 000, cuja metade pertence a tribo dos Tícunas 
A M issão mantém um colégio em Olivença e outro 
em Benjamim Constant, com irmãos fran ciscanos, 
tendo ainda residências em Tocan tins, S. Antô:lio 
do Içá, Belém, A maturá ,Remate de Males e 
T abatinga, com escolas, cuja frequência, foi em 
]941, de 636 a lunos . (Dados sôhre dita Prefeitura 
publicados pela Missão dos Capuchinhos, em pros· 
pectos}. 

V ila criada em 1817, foi suprimida .em 1833 e 
restaurada por lei pr ov. n.º 590 de 31 de maio 
de 1882. Desmembrada do município' de Tefé . 
(Divisão Administrativa do B rasil em 191 1, p:'i
gina 16). 

da vila de Javarí, outrora populosa, extinguiu
se pelos assíduos vexames do destacamento de 
Tabatinga, que não dava .descanço aos seus 
desgraça<;ios índios, seus habitadores. ( Pe . . An
dré Fernandes de SouzA - "Notícias Geográ
phicas da Capitania do Rio Negro" in Rev. de 
liistória ê Geographia (n.º f2, de 1848), pági
nas 447-8). 

Dizia o dito Padre André, que Oiivença não 
crescia mais pelo mesmo motivo, alegando os 
comandantes de Tabatinga o serviço do rei, 
quando unicamente os empregavam em cons
trução de barcos e canoas. · ( Op. cit., pági
na 447). 

CAPÍTULO V 

RIO UCAIALI 

NOME - O Ucayali, primeiramente, cha
mou-se Aucayale, ;que, na língua Omagua, sig
hi fica - Rio dos Inimigos" (" Bulletin de 
Ia Societé de Geographie", Paris, T. 19, p_, 53 
(Ano-1828 - "Relato Oficial sôbre as Mis
sões de Ucayali { 1790-,1818); W) ; porém, à té 
1687, êle não teve tal nome e sim o de Apo
paru, isto é Gran Paro, de oride se originou o. 
de Gran Pará, que se dá igualmente ào Ma
rafion ou Amazonas. (" Mercúrio Peruano", 
de 22 de setembro de 1791, "Perígrinacion por 
los rios 1\.farafion y Ucayali, a los Pueblos de 
i.Ji anoa" por lo Padre. Predicador Apostólico 
Fray Narciso GmBAL y BARCELÓ, pág. 50). 

Todos os índios o chamam Paro ou Apu
Paro (German STIGLICH, ·" Diccionario' Geogr. 
del Peru" (Lima-1922), pág. 1.087; Tavares 
BASTOS - "O Valle do Amazonas" (1866), 
p. 267; M: Paz SoLDAN - " Geografia del 
Peru" - pág. 371); ou Yitcay (Emílio ~ifE
DRANO - "Geographia Universal" (1891) T. 
II, p. 1.151) ; 11. F. Paz SoLDAN - "Diccio
nário Geográfico Estadistico del Peru" - Li
ma (1877), pág. 955). 

Os índios Chóntaquiros o denominam Ianiini 
(A. RAIMON~I, cit., III, p. 149) . 

Diz Agnelo BITTENCOURT, citando a opinião 
do arqueólogo americano SQunms, .que V,ilco.
nota é o rio e o nome que deve substituir o 
Ucayale das cartas geográficas, como o Napà 
é o rio e. o nQ_me que deve ser dado, ao M~- ,. 
rafíon. · (" Chorographia dó Amazona::" 
(1925)' pág. 42). 
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Segundo J\f .F. Paz SoLDAN, Uca)ia/i se de.
compõe em U ccu ou huccu " hondo" : Y alli 
- parar-se caminhando : huca pouco. A.y. igual 
hucaraya - estar sempre umido - Q; huco 
yalli parar-se caminhando pouco. Ay. 
(" Diccionario Geogr. Estadistico del Peru" 

__:. Lima, 1877, p. 955). 

Apu significa - senhor, grande, rico ( G. 
STIGLICH - Dic. Geogr. del Peru (1922); 
e Apuparo, senhor das chuvas. {Mariano F. 
Paz SoLDAN, Dic. cit.) . · 

NASCIMENTO - O Ucaiale não pertence 
ao sistema hidrográfico acreano, mas, como 
vários dos seus contribuintes da margem di
reita se originam em as nossas fronteiras ou 
proximidades, estudemo-lo, para melhor com
preensão do nosso trabalho. 

Banha imenso território peruano, chegando 
à planície amazônica, depois dos seus formado
res cavarem seus leitos na cordilheira andina, 
caindo de altura superior a 4. 000 metros a me
nos de 300, num transcurso de cerca de mil 
quilômetros, onde com os nomes de Tamho e 
Urubamba, passam a receber a denomi·nação 
de Ucaiale. 

~ reputado o mais considerável rio do Peru, 
após o Amazonas, havendo, uma corrente de 
notáveis geógrafos, entre os quais SQUIRES, 
LA CoNDAMINE, G. STIGLICH, que o julgam o 
verdadeiro tronco do Amazonas, opinião, aliás, 
já existente nos tempos da ocupação espanhola, 
devido não só a opulência de suas águas, nú
mero e caudal de seus tributários, bem como 
a distância de suas fontes. ( N. Girbal y 
BARCELÓ - "Perigrinacion por los rios Ma
rafion y Ucayati a los Pueblos de Mafioa" in 
Mercurio Peruano; de 22 de setembro de 1791, 
pág. 49). 

Cartas geográficas como as de D. Joseph 
de Mendonza SANOOVAL e Sebastian Fernan
des de MEÍlRANO, Sanson de ABBEVILLE (1656 
e 1686), consignam essa versão. 

De acôrdo com as melhores informações tem 
cerca de 3. 000 .quilômetros de extensão, sendo 
1. 900, da confluência do Tambo_ com o U ru
bamba até sua junção com o Marafion . 

Navegável por embarcações a vapor em 
grande extensã,0, assim como vários de seus 
contribuintes. indo as lanchas e canoas até pró
ximo de suas nascentes que, em alguns pontos 
chegam quase a se confundirem com às dos 
afluentes 1dos rios J avari. J uruá, Purus e 
Madre de Dios ; transitando-se f àcilmente da 
bacia de um para a do ouitro, por terra. em 

' 

pequenos percursos de poucas horas ou fra ... 
ções, chamados pelos caucheros de " varade
.ros" e pelos seringueiros de " varadouros';, 
por onde, às vêzes, também transportam as 
suas canoas. 

Entre os seus tributários da margem direita, 
cujas nascentes vêm da fronteira do Território 
do' Acre com a república do Peru, .notam-se, 
começando do baixo Ucay:ale para o alto, os 
seguintes: Rio Branco, Tapiche, Alacran, 
Chanchàhuaya, Sanaya, Hashirinja, Ca11aria, 
Utuquinea, Abujão, Tamaya, Chesséa, Táhua
nia, Conchaya, e Inuya, no divisor~ com o rio 
J uruá; Sepahua e Misbagua, no divisoi: com 
o alto Purus "M a.pa de ] ó" Alberto l\IL.\SÔ -
1917) ; sendo que do Sarjali, aftue·nte da mar
gem esquerda do Mishagua se atravessa em 
poucas horas o ístm~ de Fitz Carral para o 
Shaunto, afluente do Caspajali, tributário do 
Manu ou Madre de Dios (Mapa cit.). 

EXPLORADORES - Entre os navegantes 
que passaram pela barra do Ucayale, inclui-se 
o que primeiro sulcou as águas do Rio Mar, 
Francisco de 0RELI.ANA, que na sua descida · 
dos Andes, em 1541, surgia a 26 de fevereiro 
de 1542, em Aparia-Grande, onde construiu 
um segundo bergantim. Daí partiu a 24 de 
abril, alcançando Machiparo, a 12 de maio; 
onde foi atacado, continuando sua marcha a 
16, avistando em ambas as 1nargens do imenso 
caudal, numerosas povoações pertencentes ao 
Senhor de Omaguas. (José Toribio MEDINA 
- " Descubrimiento del rio de las Amazonas" 
( In tr1Jdit·c. (LXXXVII, CXLIII, CXLIV, 
CXLV. CXLII); devendo, pelo exposto, ter 
enfrentado sua boca do fim de abril para o 
princípio de maio).. 

Outros se seguiram, como Pedro de Orsúa, 
Pedro Teixeira, etc. ; sendo certo que os pi
lotoo do segundo, na sua jornada de 1637-9, 
foram os primeiros civilizados que nêle pene
traram, conforme faziam em todos os grandes 
tributários do Amazonas, durante 3 a 4 dias, 
a fim de fazerem reconhecimentos, sonda
gens, etc. 

Ainda neste século, o Padre Matias ILLESCAS 
e dois irmãos leigos, poucos anos depois da 
jornada de Pedro Teixeira, em 1640, segundo 
Fr . de CASTELNAU ("De Rio de Janeiro a 
Lima" (1843-7), vol. IV, p. 417) e a 3 de 
agôsto de 1641, segundo A. RAIMOND·I (" El 
Peru" (1876), vol. II. pág. 220), embarca
ram no Quimiri, baixando numa balsa pelo 
Perene, saíram no Ucayali, alcançando conf or
me contam os Conibos, o rio (p. 219) Aguai-
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tia, onde foram assassinados, quan_do dormiam, 
pelos Sepibos; fato que chegou ao conheci
mento do Padre HuERTA, por alguns índios 
Conibos, 45 anos depois, malogrando assim a 
expedição que sulcava pela primeira vez as 
tranqüilas águas do Ucaiale. (A. RAIMONDI, 
cit. vol. II, p. 220). 

Segundo narra RAIMONDI, há muito tempo 
que ·o Padre BIEDMA tinha notícias, pelos in
fieis, da existência de um grande rio a que 
chamavam Paro ou Apu-Par.o (Grande-Paro), 
povoado de numeroso paganismo, e como lhe 
parecesse mui limitado o ~mpo de suas con
versões nas montanhas de Pangoa, desejou es
tender suas atividades ao caudaloso rio, hoje, 
conhecido por Ucayali e, como o Vice-Rei do 
Peru favorecesse o projeto, em 1685, fez-se um 
caminho até o Perene (pág. 215), sendo, po
rém, impedido pelo corregedor de J ania, Don 
Debzo y Arbizu, nessa marcha por julgá-la 
arriscada e ser mais prudente operar-se uma 
exploração preliminar; Pedro Laureano, Juan 
J'>-Javarrete e Juan Alvarez propuseran1-se a 
essa vanguarda e embarcaram numa balsa de 
8 paus entregando a vida à corrente do rio. 
Encontraram muitos índios que os acolherem 
bem, e no dia 22 de setembro, deram à povoa- · 
ção o nome de S .. Miguel dos C onibos, des
cobrindo, assim, essa nação indígena, que ha
bitava uma grande extensão do Apu-Paro. O 
povoado tinha mais de duas mil almas ; re
~ressan do daí os exploradores em canoa.. (" El 

. Peru" (1876), vol. II, pág. 216). 
' . 

A· 3 de· itiaio de 1686, parte de Lima nova 
expedição chefiada pelo Padre · H UERT A, che
g,ando a 30 de junho no povoado C oncepcion, 
t no de S. B-uenaventu.ra ele Savin·i· a 28 de 
julho, donde saiu a 12 de agôsto, já com o 
Padre BIEDMA, chegando a S. Luiz, a 18, don
de saiu a 25 (p. 217), em 3 balsas, com 12 
pessoas. Baixaram o · Perene, entraram no 
Ucaiali, chegando a 4 de setembro em S. Mi
guel dos Combos. Depoís da visita aos Coni
bos dêsses três descobridores do Ucaiali, uns 
30 índios dessa tribo, no dia 25 de dezembro 
de 1685, baixaram a Laguna e deram notícia 
dêles, e vendo os Jesuítas que os Francis
canos se haviam adiantado a conquista do Paro, 
despacharam o Padre RICTER e o irmão Fra-n
çisco Herrera, nas mesmas canoas dos Conibos 
com alguns índios Omaguas, navegando meses, 
até que no princípio de março de 1686, os Je
suítas aportaram à S. Miguel dos Conibos, fa
zendo apressadamente uma igreja, com algu
mas imagens e um sino, tomando posse do 
povoado e batizando cerca de 50 indígenas. 

RICTER (1) ali deixou um irmão, indo à La
guna pa_ra prover-se de ferramenta. Entre

-tanto o irmão íoi morto pelos Piros, escapan-
do feridos dois (p-. 21&), intérpretes Omà- · 

~ 

guas, numa viagem que faziam pelos rios Pâro 
e Tambo (pág. 219). 

Tendo chegado a . 8 de. outubro · notícias 'de 
que os J esuitas de Maynas se preparavam para 
subir até S. Miguel, o Padre B1EDMA'N e seus 
companheiros acharam prudente retirar-se, 
a fim de evitar desavenças, prometendo voJtar 
.no verão entrante; fundando na boca do Cama,
rinigua um povoado.- "San José de ·coniposf ' 
(" El Peru", vol. ·cit., pág. 220). .., 

Continuaram os Religiosos a explorar o rio 
. nos séculos XVII e XVIlI (2), sendo d~ no
tar, neste, a viagen1 do .sabio franéês La· CoN
J>AMINE que saiu de Tarqui, perto de Cu.ema 
a IS de maio de 1743, desceu o Maraíí.on, 
chegando a bôca do Ucaiali, a 26 de julho 
(" Relation abregée d'un voyage fa'it dan~ 
l'interieur de l' Ameri.que :Meridional" (pági
nas 19, 29 e 69). 

N 0 século XIX, vemos o Padre BousQUET 
empreender uma viagem a 1 de setembro de 
1806, pelo Urubamba (p. 26), chegando ao 
Tambo a 23. (p. 28) e .ao Ucaiali a 24, pros
seguindo a 15 de dezembro por este rio (p. 29), 
passando a 7 de ja.neiro pela foz do Tauyu.nia, 
a 20 na do Pachitéa, a 22 nas dos Tamaya, 
Curiqui e Abujao, a 23, p~ do Aguaytia, a 24, 
na do Pisqui, chegando a 25, na missão de N. 
S. do Pilar de Bepuano, dirigida pelo Pádre 
PLAZA, donde voltou a Lima, pelo Huallaga 
(pág. 30) - A. RAIMONDI - "El Peru", 
vol. III). 

(1) O Pe. Ricter foi em 1664 para a prov mcaa 
dos Maynas indo em seguida para as margens 
do Ucaialli, onde trabalhou durante 12 anos, fun
dando nove povoados e fez mais de 40 excursões 
ao longo do rio, das quais a menor era de 200 
léguas, penetrando ílorestas e atravessando rios ex. 
tremamente rápidos, contando em suas viagens s?> 
mente com a Providência, sem conduzir provisão 
alguma. (LETTRES édifiantes et curieuses con
cernant l'Asie,- l'Afrique et l'Amerique", publica
,1.'.ls por De M. L. AIME:-MARTIN, Tomo 11 
pág. 121). 

Em meiado de abril de 1687, o pe. VITAL, que 
ficou no povoado de S. Je. dos Conibos, baixou 
pelo Ucaiali chegando a S. Miguel dos CoJ,1ibos, 
onde falou com o Pe. RICTER, navegando no 
mês de junho de 1687, o Ucaiali 18 dias, saindo 
no Maraion. (A. .RAIMONDI cit. Tomo 
n, pág. 229). · 

(2) De 1766 .a 1767, foram destruídas tôdas 
as . conversões de Mano.a, Pisque e1 Ag.uaytia. (A. 
~AIMONDI,' cit., vol. II, p. 349). . 

• 



- 210 

EXPLORADORES - Cerca de 1830, os 
indígenas das bacias do Ucai~le, Purus e J u~ 
ruá já se comunicétvam, como se infere do 
ex.ame do "Mapa das M'issões do Ucaiale, de 
1833", organizado segundo as informações dos 
naturais desses rios, no qual se vê um traçado 
dos rios Sipahua e Tamaya ligando esses aflu
entes do Ucaiale ao rio Cu.ja, que, verdadeira
mente, ocupava o lugar por onde, hoje, cor
r.em os Purús e J uruá. 

O nome de Cuja devia ser uma significação 
equivalente a água ou rio, pois, não só os sil
vícolas de;> curso médio do Ucaiale, c>nde desa
gua o Tamaia, correspondente à 'bacia do J u
ruá, como os do Sepaua, do curso Superior, 
Urubamba, que dá para as nascentes do Purus, 
assim os denominavam, confundindo-os, como 
se fossem uma só corrente fluvial. · 

Realmente o Sepahua dá para as vertentes 
do Cuja, um dos f orma:dores do Purus, cujo 
nome se parece com o Cuja apontado pelos 
índios aludidos. 

Servia o famoso rio de baliza aos antigos 
Império de Enin ou Gran-Paititi, ao Oriente, 
e, Pmnpa del S acraniento a Oeste, este se alar
gando até as margens do Huallaga e aquêle 
se derramando pela atual planície amazônica 
até às praias atlânticas no Pará. 

Mais para o alto já era alcançado pelo não 
menos importante Império dos Incas, cuj a ci
vilização ultrapassava tudÕ quanto existia no 
.continente sul-americano nesse particular. 

Nascia nos cumes nevados do domínio in
caico, cujo povo sobressaia pela cultura supe
rior aos vizinhos, e, desaguava na província 
dos Omaguas, guaranis das margens do Ma
rafion-Amazon:is, considerados os Fenicios da 
América, pela sua destreza em navegação, fa· 
mília também tida como das mais nobres e 
civilizadas . 

Além <lisso, <laminava no rio propriamente 
chamado Ucaiale, gentes de origem pano, que 
por sua vez se reputavam em pé de igualdade 
a qualquer outra raça . 

Guilherme SMITH, Frederico LowE e P edro 
BELTRAN desceram do Tambo, alcançando o 
Marafion, via Saraiaco, sem penetrarem nos 
afluentes da margem direita do Ucaiale. 

Onze a doze anos apó~, 1846, o Conde Fran
cisco de CAsTELNAU desce de Cuzco, viaja pelo 
Utubamba (pág . 148), passa em Saraiaco e 
sai no Maranon, assinalando a Casa dos Co
nibos, abaixo do pequeno rio Simpaia (Ta
maia) (A . RAIMONDI, cit . , vol. III, pág. 149) . 

-

No mesmo ano, o capitão de fragata D . 
Fra11cisco CARRASCO assinala a foz do Tamaia e 
Abujão, como Bou SQUET o fizera quarenta 
anos antes; cabendo a glória de explorá-lo du:.. 
rante três ou quatro dias e informar que o 
seu curso era inferior ao do Pachitéa, somente 
ao Padre CALVO, em 1857, ano em .que o refe
rido sacerdote subiu o Callaria, um dia. ( M. 
Paz SoLDAN " Geografia" cit., pág. 373) . 

A navegação a vapor só penetrou no Ucaiale 
em 1866, alcançando o Pachitéa, tocando o va
por Putimzayo em Tierra-Blanca ( p. 350) . 
Santa Calina, Saraiáco e Callaria (RAIMONDI 
cit., .III ( pág. 351) . Dois anos após, o vapor 
N apo fazia a exploração t0tal, chegando1 ao 
Tambo ( R AIMON llI cit., págs. 393 a 395). 

O primeiro vapor brasileiro que subiu o 
~farafion, a barca Jo.1arajó passou peh sua bar~ 
ra a 14 de outubro de 1853 (Conde Florestan 
de RozwAoowsi.:1 " Roteiro" do vapor li!arajó, 
pág. 30) . 

E assim se chegava quase ao fim do, século 
sem que os ex pl9radores peruanos ou de outra 
nação alcançassem o atual território conhecido 
pelo nome de Acre, apesar de irem se alas
trando pelos afluentes da margem direita do 
Uca:alc cerca de l 870, com_ o estabelecimento 
da navegação a vapor nessa ribeira . 

De 1896 em diante os "catJcheros" vão arri
bando de seus " Cauchais" no alto J avari, e 
afluentes da m. direita do Ucaiale, penetrando 
em nossas terras, julgando serem suas, con
sentindo os brasileiros já estábelecidos que êles 
continuassem no seu labor destruidor, uma vez 
que não atingia o trabalho dos futuros acrea
nos. 

Repelidos a princípio foram tolerados já no 
alvorecer do século XX, abrindo os primeiros 
" varaderos" e fundando alguns pontos co1ner
ciais pouco duradouros . 0 3 brasileiros, po
rém, é que pe.netravatl}, terras do Departamen
to de Loreto, monopolizando o comércio de 
imp0rtação e exportação, espraiando-se não s.ó 
pelo vale <lo Marafion, como pelo do Ucaiale 
e deixando cm vár ios pontos marcas de sua 
passagem, desde as primeiras décadas do sé
culo XIX, mais acentuando-se essas explora
ções do meio do século em diante. 

Em 1841, o brasileiro Antônio Marcelino 
Pereira Ribeiro conseguia do govêrno per ua·no 
o privilégio da navegação a vapor do rio Ama
zona-s e seus a fluentes, e devido a ação de 
outros hrasileiros, principalmente do chamado 
José Joaquim Ribeiro, começa o caucl~o a ser 
explorado e figurar no catálogo da exportação. 
para o Brasil, cerca de 1862. 
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"Puerto Vitória.'' na confluência do Pichis 
e <lo Palcazu, formadores do Pachitéa, ern 
1875, era o melhor atestado da atividade dos 
brasileiros alí, lugar que o de nome Pedro C. 
de Oliveira, transformou a terra bruta na es~ 
tância mais opulenta dos arredores, e com tal 
influência na vida local que, em 1900, era no
meado governador da região comercial que 
centralizava, embora, um lustro após, devido a 
desapropriação ordenada pelo govêrno peruano, 
só se encontrasse no local do antigo barracão 
"alguns tectos abatidos e restos de culturas 
afogadas num carrascal bravio" (3). 

Fi't'z CARRALD., em 1892 ( 4) subiu o U caiali, 
entrou no Mishagua e, chegando às cabeceiras 
ào Serjali, verificou que a curta distância 
corria um igarapé em sentido contrário. Era 
o Sha1tinto, afluente do Caspajali, nas cabe
ceiras do Manii. Fitz abriu uma picada, de 
10 km de extensão. arrastou sua lanchita e com 
ela desceu pelo Mami e :~1adre de Dios (João 
Alberto MAsô -- " Conferência" cit. ( 1916) , 
pág. 15). 

POVOAhfENTO - Vimos as várias ten
tat:vas dos missionários pretendendo fixar os 
silvícnJas na .bacia do Ucaiali durante o sé
culo XVII, no capítulo referente .aos " Ex
ploradores", aldeando-os em vários pontos de 
seu imenso caudal ; missões essas que tiveram 
continuadores no século seguinte, quando, de 

(3) Euclides da CUNHA ''A Margem da His
tória, 1913, págs. 123-4, 129, 131, 134-5, 137 e 
139). 

(4) Diz George Earl CHURCH que "em 1894 
o coletor de seringa Carlos Fermim Fiscarrald. 
possuidor de estabeiecimentos na j unçiio dos rio" 
'famho e Urubamba, formadores do U.cayali, re· 
monto\! as cabeceiras dêsses rios, e, em 55 minuto~ 
:>.travesi:- 011 o divi!:;or de suas íivuas, saindo no 
Mayu-tata". (" South America 1n "The Geographi 
cal J ournal", de abril de 1901 - N.0 4, vôl. XVIl 
pág. 376, nota). 

Euclides da CUNHA diz que em 1890, Carloo, 
Fiscarrald descobriu o varadouro do Mishagt!a, últi· 
n:o dos galhos orientais do Uruhamba· ao Caspajali 
(último dos afluentes setentrionais do Madre de 
Dios) e arrastou por ali a lancha "Contamana", 
em que passou, graças aos robustos Piros que o 
acompanharam, do primeiro para segundo clêsscs 
rios. (Relat. cit. , de 1904-5) . 

Ent 1899. segundo os Peruanos, o loretano Leo· 
r>oldo COLLAZOS descobriu a 1>assagem entre o 
P urús e fl Ucayali. Partindo do Uruhamba, suhit! 
o Sepahua e dos sens t'.tltimos tributários, surgiu 
no Pnc::ini e no Cava\jane, transmontando u n!a 
peq11ena elevação do terreno. (E. da CUNHA 
cit.). 

Outros, porém, com mais visos de verdade, afir· 
man1 caber esta glória a um irmão de Fiscarrald, 
D. Delfim Fiscarrald, que se estabelecera, em 1892. 
no Urubanda. a ssociado a um brasileiro - J osé 
Cardozo da Rosa ·- E. da CUNHA, cit.) . 

1756 a 1767, foram destruídas tôdas as con
Yedsões de Manõa, Pisqui e Aguaytia (5). 

] á na última década do século XVIII, re
começa o esforço dos religiosos nesse sentido, 
com a fundação de " Sarayaco·' e " Concha
huaya", próximas um dia de viagem uma da 
outra, operosidade esta que se .avolumou no 
século seguinte, com o estabelecimento, em 
l 8G·3, de '·' Bepuano"; em 1807, .de "C-0nta
mana", abandonada a,quela em 1856 e esta em 
1821, e restabelecidas en1 1858 e 1859, respecti
vamente, não passando os cristãos por essa 
época de Sarayaco, co1nerciando, .apesar disso, 
com os índios bravi0'5 <ine residian1 acima. 

Só em 1857, o Padre CALVO pensou na fun
dação de um povoado nas quebradas dos Re
mos e Amauacas, subindo o rio Tamaya, com 
êste objetiYO durante três ou quatro dias, e 
somente qua;1do regressou passou ao "Calla
ria"", onde iniciou um povoado, a que deu o 
nome dêsse rio, virando-se assim para o lado 
de nossas front eiras. 

O Padre BousQt.JET, anteriormente, já em
prtcndera viagens pelo Urubamba, onde entrou 
a primeiro de setembro de l806, chegando ao 
Tambo a 23 e ao Ucaiale a 24, prosseguindo 
a 15 de dezembro, passou pela foz do Tau
gunia, do Pachitéa, do Tamaia, do Curique, 
Abujao, Aguaytia. Pisqui, chegando a 25 de 
janeiro de 1807 à missão de Bepuano, donde 
voltou a Lima, pelo Hua11aga . (A. RAIMONDI, 
cit., vol. III, págs 26 a 30), sem estabelecer 
unn só povoação. 

Cêrca de 1860, diz Paz SoLDAN, Sariayaco 
tinha 1.400 índios da língua inca; Tierra 

(5) O vasto território que forma o Departa
mento de Loreto primitivamc11te denominado Ma:v-
11as, servio de amplo teatro às missões dos padres 
da Companhia de Jesus e ·d e São Francisco de 
Assis; obra essa que' começou de_pois · Jla chegada 
à B'Orja, a 6-2-1638, cios padres CUJIA e CUEV A. 
A primeira conquista foi dos Jeberos, durando o 
J.leríodo 42 anos, de 1640 a 1•682. .O segundo foi 
de 1683 a 1727 ( 44 anos), ,per todo cm que se des· 
tacaram os Padres Samuel FRITZ e T'lenriquc 
RICTER entre 43 missioná.rios. ô' terceiro período 
das Missões de Maynas abr.aça 41 anos de 1727 a 
1768, com 86 mi!tSionários, que fundaram 44 povoa
ções. A rebelião indlgeria do N APO, em 17 53 
destruiu quase tôdas as - povoações existentes, tendo 
a maior parte dos indígenas, · que sobreviveram à 
peste. se refugiado nas brenhas. dando a última 
de mão à obra de destruição dessas missõe!'. que 
duraram 127 anos, de trabalho tenaz e abnegado. a 
expufsão dos Padres da Companhia de Jesus (Jo. 
vV. l\ilAT'.fOS, cit. · ps. 65-·66). . 

O Padre PLAZA sei-viu .até 1848 nas poucas 
missões do Ucayali, sendo insignif icantes os frutos 
dos esforços dás missões, do. comêço do século pre
sente para cá, sem comparação com fl dos períodos 
anteriores. (Diccionário cit., pág. 66) . 



212-

Bianca 200 índios panos (pág. 413), sendo o 
Tamaya inteiramente desconhecido, a não ser 
pelo Padre CALVO, que o considerava inferior 
ao Pachitéa ( Geogr. cit., 1863) . 

O Departamento de Loreto era constituído 
pelo território da . província do mesmo nome, 
criada pelo decreto de 15 de abril de 1853, à 
qual foi anexada a província de Maynas, em 
virtude da Lei de . 4 de junho de 1857. Maynas 
era a denominação dada pelos conquistadores, 
no século XVII, ao território banhado pelo 
Santiago à direita e. ·O Marafion à esquerda, 
nom:e que, depois .. em conseqüência das con
quisTas que . . os missionários jesuítas fizeram, 
estendeu-se também ao.s territórios banhados 
pelos rios Pastaza', Huallàga e Ucayali. (Jo. 
Wilkens de ·MATTOS - "Diccionário" cit., 
(1874), pág. 21). . . 

Foi elevado à categó_ria de Departamento em 
7 de fevereiro de 1868, compondo-se de quatro 
províncias, inclusive a do Baixo-Amazonas, que 
compreendia os distritos de I.quitos, Nauta, 
Parnari, Pebas e Loreto, cuja capital é Iqui
tos. (J .W. de MATT.os, cit., p. 97). 

O Distrito do Baixo Amazonas tinha em 
1874 sete mil habitantes . ( " Diccionário" cit., 

' pág. 51). . . 
German STIGLICH, no seu " Diccionário Geo

gráfico del P eru" (Lima-1922), menciona um 
varadouro do Pacaya. afluente do Abujão, para 
o Pumayaco, afluente do Jundn, que também o 
é do Juruá, partindo do Abujão, um outro va
ntdouro pa iia o rio 11ôa. pertencente à bacia 
do Juruá, no Brasil (vol. I, pág. 40). 

Dá um outro do Amoeõa, afluente do Juq.1á 
para Cheseya, tributário do Ucayali (pág. 75) ; 
bem como do Callaria, afluente do Ucayali, 
para o dito Môa (~. 186) . ' · . 

Cita o caserio de Coenhua no alto U cayah, 
com varadouro para o J uruá, Tarauacá, Em
bira e Purús (pág. 258). E ·acrescenta: "Os 
varadouros para o Purús são conhecidos desde 
os tempos imemoriais, tendo sido os primeiros 
brancos que o traf egaram Bous-QUET e PIPER 
(pág. 877) . Não são tão velhos assim, pois, 
o Padre Bousquet, andou pela região do alto 
Ucayali: Urubambà-Tambo-Ucayali, até Be
puano. de setetnbro de 1806 ·ao fim .de janeiro 
de 1807 (6) (A. RAIMONDI, cit., vol. III, pá-

(6) RAIMONDI que se refere à vir.gem do 
Padre BOUSQtJJt'f, em 1806·7, pelo UrubamlJa, 
Tambo e Ucayali, fala na sua. passagem . pelo Tau
gunia P achitea. Tamaya. Curiqui. Abujão. Aguay
tia, Pisqui e Bepuano, donde voltou a Lima, pelo 
Huallaga, não aludindo sequer a travessia do Pu· 
rús ou viagem pelos aftuentes do Ucayali que se 
aproximam daquele rio. (Vol. III, cit., página 
30). 

gina 30) e o norte americano A. PIPER, esteve 
no alto Purús de 1871 a 1874 (A. RAIMONDr, 
cit., vol. III, ps. 589-90) . 

Diz mais que, do Tamaya~ afluente do 
Ucayali, há varadouro para o J uruá: Putaya
Cayãya, saindo em J abonero ( Saboeiro) no. rio 
Amuefia (Amonea) (pág. 1.027). . 

Indica também um varadouro do rio Tapi
che, contribuinte do Ucaiali para o alto Javari: 
acr:scentando que o Tapiche é o principal e 
1113.t S povoado afluente do Baixo Ucaiali · sen
do superior ao Tamaya e Pachietéa, no tocan
te ao caudal e navegabilidade (pág. 1.037). · 

Da boca do Tamaya ao Putaya há varadou
r os, como também da boca do Tamaya para 
Cayanya, S. Lourenço (em canôa), Amuenya 
(a pé) e Juruá (canôa), de outros afluentes 
do Ucayali para o alto Purús. (Jorge M. von 
Ff ASSEL - - " Os varaderos del Purús, J uruá 
Y 1'..fanu" (1902) , in "Buletin de la Soeiedad 
Geográfica de Lima", Ano XIV, Tomo XV, 
ele 30 de setembro de 1904, pág. 257). 

A Comissão Mista Brasileiro-Peruana de re
conhecimento ao 'Tio J uruá ( 1904-1906), ano
tou os varadouros do Aucayacu (afluente do 
Vacapista e este do J uruá) ao st1eshea (" Re
latór io do Comissário Brasileiro", pág. 65); 
com 6 .185 metros de extensão da margem es
querda do Aucayacu a margem esquerda do 
igarapé S. Domingos, afluente de S. Patrício, 
que formam o Cayanya , que, mais abaixo jun
ta-se ~o Sheshea, em pleno vale do Ucayale, 
na altitude acima do mar, de 367 a 369 metros, 
nos pontos inicial e terminal e a de 436 metros 
no ponto mais elevado da linha de escoamento 
(pág. 66). 

~sse varadouro recentemente descoberto e 
trafegado, é preferido ao do Tauhanya que se 
inicia no mesmo Aucayacu alguns quilômetros 
acima e ao do Mashansha Conhenhua, que 
parte do igarapé S . Thomaz, por ser mais 
curto e ter menos empecilhos seus trechos flu
viais (Relat. cit., pág. 66). 

O varadouro S. Thomaz-Mashansha tem 
7 .276 metros de extensão (pág. 69). 

O varadouro do rio Breu ao Cayanya atra
vessa o rio Arara, aos 15. 025 metros, onde 
havia 3 ranchos de peruanos (pág. 71) e daí 
ao Jabonero do rio Amonea 8.292 metros (pá-
gina 74). · 

Em Jabonero, a que os brasileiro! - êhamam 
Saboeiro, havia 8 ranchos de palha, 6 abando
nados e 2 ocupados por 2 peruanos (Relat. 
cit., pág. 73). O varadouro de Saboeiro à 
chácara de S. Lourenzo, a margem direita do 
Cayanya afluente do Putaya. e este do Tamaya 
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que conflui no Ucayale, tem 9 .800 metros. 
Em S. Lourenzo há 6 barracas, mas, só urna 
habitada pelo peruano D. Antônio Angulo 
(pág. 73) . 

Pelo Mapa de J .A. MAsÔ há varadouros 
do igarapé Iarnayaco, afluente do Rio Branco 
e êste do Tapiche, para o lugar "Toledo" no 
rio Jaquirana ou Javarí; do igarapé Loboyaco, 
afluente do dito Rio Branco a "Seis Soles" 
no alto Jaquirana e de "Seis Soles" aos rios 
Ipixuna e Môa, afluentes do J uruá; do Chan
chahuaya, afluente do Ucayale ao dito Môa, do 
Utuquinea, afluente do Ucayafe aos rios Môa, 
Azul, afluente deste, e Paraná dos 11ouras, 
ambos da bacia do J uruá; do Abujão para o 
Juruá-Mirim e Amonea, passando pelo Caya
nha, já citado; do Mapuya, afluente do lnuya, 
que sai no alto Ucayale, para o Curiuja, no 
alto Purús; do Serjali, afluente do M ishagua 
(alto Ucayale) para o Shauinto, afluente do 
Caspajali, que sai no rio Manu (alto Madre 
de Dios), formando o istmo de Fitz Carrald. 

POVOADOS - Entre os lugares mais im
portantes do Ucaiali. vêem-se no ~fapa de J. 
A. MAsÔ, subindo rio, os seguintes : Requena, 
sede de dis't rito, com .destacamento policial e 
500 habitantes; Tierra-Blanca, idem, idem, · 
idem, Orellana., idem, idem, idem (6º-45' L.S.); 
CoNTAMANA (7º-15' L. S.), sede de subpre
feitura, destacamento militar, com 3.000 ha
bitantes; Pucalpa, sede de distrito, com 200 ha
bitantes, fim da Estrada de Ferro a Lima e 
Callão, via Huanuco (8º-28' L. S.) ; . M assi
séa, (8º-32' L.S. ), sede de distrito, c1~staca
mento policial, 200 habitantes. Entre vs luga
res mais antigos se encontram S. Rosa dos 
Conibos (8°-58' L.S.); Sarapot.o (9º-2' L.S.); 
Boca do rio Tambo (10º12' L. S.}; Santa 
Rosa (dos Piros) (10°08' L. S.); Bôca do 
Ur1tbamba (11º17' L.S.) ; Boca do Paucar
tambo (11°58' L. S. ) , no U rubamba; Lagtma, 
povoado estabelecido pelo Padre LucERo, em 
1670 com índios Panos. Em 1830, retiraram-

' se. dali para Sarayacu,, onde ainda existem (J. 
W. de MATTOS, cit., pág. 115); Sa.rayacu, 
fundada em 1790, pelo Padre G1RBAL, Tl km 
<iistante da margem esquerda do Ucaiati e 811 
km acima ida foz do mesmo rio; chegando a 
conter mais de 1 .. 000 habitantes.: Panos, Oma
guas etc. (7), (J. W. de MATTOS, cit., pági-
na 129). . 

Tierra-Blanca ou . Yurac-Allpa, a 60 léguas 
da f.oz · do Ucaiali e Sarayacu, à margem di-

(7) Pelo o Mapa de J. A. MASO, -0 rio Sa· 
rayaco desagua a meio caminho entre Tierra
.13 tanca e Orella1ia, ficando a bôca superior pouco 
abaixo de OreJlana, a ,6°20' L. S. 

reita do Ucayali, distante de Nauta 80 léguas 
(M. Paz SoLDAN, "Geogr. dei Perú", pági
na 328); Bepuano, fundada em 1803, pelo Pa
dre Pedro GARCIA., com índios Piros (8), foi 
abandonada em 1845 e 1856,. sendo restabelecida 
em 1859 (M. Paz SoLDAN - "Geogr.'' cit., 
pág. 413) ; Smita-Rosa, de Lima, fundada em 
1815, ' com índios Piros, na confluência do 
Tambo com o Santana (pág. 414); Chancha 
huaya, fundada em 1793, com índios conibos, 
pelo Padre Buenaventura MA'RQuEz, à di
reita do Ucayali e a um dia · de navegação aci
ma de Sarayacu, tendo · sido abandonada em 
1824 (pág. 414 cit.) ; S. Doniingos de PrsQUI, 
fundada a 6 de janeiro de. 1765, e Manoa, em 
1760. (A. RAIMONDI. cit., vol. II, pág. 346). 

Em 1854, o Padre P ALLARES levantou o cen
so dos selvagens que habitavam o Ucayali, 
desde Sarayacu até o rio Tambo, verificando 
apenas a existência do . 1830 índios (J. \Vil
kens de MATTOS, "Dice-. cit. , pág. 63}. Es
tão desaparecendo como acontece com os · bra
sileiros existentes na região acreana. 

CAPÍTULO -VI 

AMARUMAYO 

NOME Assim se denominava· êsse fa-
moso ri0 na época incaica, cuja grafia tem 
variado, escrevendo uns: ·Amaru-1nayú (A. C. 
Tavares BASTOS -· "O Vale do Amazonas" 
(1886), p. 263); George Earl CHURCH, "Nor
thern Bolivia and President Pandós N ew: 
Map", p. 124; Júlio Pitl'KAS, "Relat. cit., p. 
87; e outros: Aniaru Mayo (Elisée, ~eclus, 
cit. p. 50; Júlio P INI<As, pág. e Rel. cits.; ou 
Amarttma3•0 (A. RAIMONDI, cit. vol. III, p. 21 ; 
Le Comte PAGAN, ·cit. p. ss·; Carlos Larrabure 
CoRRÊA cit., ·p. 261); Dr. ·Antonio QuIJARRO 
- "Conferência pronunciada no dia 3 de 
agôsto de 1890, sqbre o .. rio :Madre de Dios e 
s~us afluentes) . . 

Alguns fazedore? de . Mapa, . escreveram : 
Am..an.-1nia31 . (Guillatim~ de +.,' IsLE (1703); 
Amcrumci3•a (Ema.1), 'BowEN) ; Ama:ru1na_ye 
(Sanson de ALBEVI~.i.E .. (165~); Sebastian 
Fernandez de MEDRANO -· " "Carta Geog. do 
Gran Rio y Imperio de los Amazonas Ame
ricanos") . 

(8) Os í.ndios Piros" dominavam do Tambo até 
Sarayacu. :é:sses indígenas são os CHONT AQUI
ROS das matas de Cuzco: dizendo VELASco· que 
êles descendem dos INCAS (J. W. de MA TTO S, 

"'Dic. cit., pág. 121): .· 

P. RIVET e C. ,., TASTEVIN também ach am 
que os Pi'ros são Cli'ontaqniros, mas falam um 
dialeto arauaqne. ("La Geógraphie'.'; Tomo XXXV, 
pág. 453). 
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Além disso, tem tido outras denominações, 
não só indígenas, como espanholas: Tono, 
Parabari, Jfano, (A . RAIMONJJI - cit.; A. 
e. Tavares BASTOS, cit.; QUIJARRO, cit.; M. 
Paz SoLDAN. "Geografia del Perú" (1863), 
p. 7; T. HAENKE, cit. , p. 310); ou Manu 
( German STIGLICH - " Diccionário cit., vol. 
1, p. 75); Toayma (Fr. de CASTELNAU -
cit., vol. V, p. 97; 1'vlanu-Tata (Pe. 
MANCINI - indicado por A. RAIMONDI -
cit. p. 298; l!eliodoro J AR·A MILLO:, cit. ~ p. 7 ; 
Qurr ARRO. cit. ; M aya-Tata ( Elysée, Reclus. 
cit., ou 11.1ayt.t-lata (George Earl CHURCH, 
cit.); Marcopata (A. e. Tavares BASTOS, 
cit.); rio de Castella (QUIJARRO, cit.) ; 
!.1ag1io (A. RAIMONDr - cit.); Cusco (Pa
dre d' AcOGNE (Acufia) referido por Le Comte 
P AGAN - cit. ; N·riestra S eiíora (Carlos Lar
rabure CoRRÊA,. cit.; e finalmente - Madre 
de Dlos (Elisee, Reclus.; A. RAIMONDI; G. 
E. CHURCH; CASTF.LNAU; e. L. CoRRÊA; 
e. H. EsPEJO, cits.). 

Diz George Earl CHURCH que foi o Padre 
REVELLO quem mudou o nome de " Amaru
mayu" dos Incas para o de Madre de Dios 
(Obr. cit., p. 146); e Carlos Larrabure 
CoRRÊ.A adianta .que o " Amarumayo" era co
nhecido desde época remota, na região onde 
se or1gma (vale do- Paucartambo) com o 
nome de " N uestra-Seiíora", que mais tarde 
variou para o de " Madre de Dios", tendo os 
geógrafos lhe dado esta denominação ap6s a 
viagem de D. Faustino Maldonado. ( Obr. 
cit., p. 261). 

11. Paz SoLDAN esclarece que a variedade 
de nomes indígenas depende das diferentes 
tribus que vivem nas. suas margens. (" Geogr. 
cit. (1863), p. 'l. 

Alguns cartógrafos antigc,s registram ou
tros nomes: Omopalca.s. Curique.re.s, ou Ch1m
chu (Guiltaume de L'lsLE (1703); Amarit-
1naya ou Yurva (Eman, BowEN) ; Amaru-
1nayu, Purús, ou Cuchiguara (MARKHAN, 
E.-rpeditions, in Serafim LEITF.. cit., página 
408, nota 2.). 

Diz German STIGLICH que },f anu significa 

rio principal ou navegável (" Diccionário, cit., 
vol. 1, p. 75). 

Amant-mayú ou Amaruma3•u quer dizer rio 
serpente (A. C. Ta vares BAsTos, cit. ) ; rio 
das cobras ( Elisée,, Reclus., cit. ; J ulio 
PINKAS, cit.) ; rio das, serpentes (Le Comte 
PAGAN, cit.). 

NASCI?-.fENTO - Nenhum rio do P erú, 
diz R1uMONDI, há oferecido tantas incertezas 
sôbre seu verdadeiro curso, como o chamado 
Madre de Dios . 

Na verdade, nunca se viram tantos nomes, 
tantos leitos, tantos rumos apontados como 
sendo de um só rio, cuja existência, a maio
ria dos geógrafos olvidavam, só falando no 
não menos celebrado Beni. 

Para uns nascia a 11 º de Lat. S., para 
outros a 12º30',. 13°, 13º30' e mesmo 14°, ora 
perto de Cuzco, outras vêzes perto do lago 
Titicaca ou ao oriente de Apolobamba. Neste 
casoJ seria o rio Manu a sua origem, mas, 
como a verdadeira nascente não se encontra 
neste ponto e sim nos nevados de Querus, aos 
13º20' de Lat. S., na altitude de 3. 900 me
tros acima do mar, conforme ensina Othon 
Leonardos JuNIOR, conservando o nome de 
Querus até sua união com Pilcopata, rece
bendo em segui8a o Cosnipata, o Pinipini, o 
Manu que vem do norte, mudando nessa jun
ção do rumo S - N, que vinha conservando 
desde seus manadeiros, para a direção do sul. 
iniciado uma tranqüila e sinuosa (pág. 87) 
marcha na planície, primeiro em direitura a 
S.E. e depois a N.E. e N.E.E. , até rece
ber na latitude de 10°51', na altitude de 159 
metros, o Beni, perdendo aí o seu nome, 
apesa.r de ter maior caudal e curso mais ex
tenso. ( Obr. cit., pág. 88) . 

Depois dos afluentes citados, notam-se do 
lado e&querdo do Madre de Deus, os denom:
nados Amigo; Piedras. com varadouros para 
o Manuripe, Acre e Purús; o Orton, com 
varadouros também para o Acre. Na margem 
direita desaguam contribuintes importantes, 
destacando-se o Inambari, seu rival em caudal. 

Para Julio PINKAS. dr. HEATH,. Padre An
MENTIA e os seringueiros, o Madre d'e Dios 
é o rio principal, devendo o Beni perder o 
nome para êle. (Relat. de 1885, pág. 85 ; 
Jº Fr. VELARDE, Conferência e páginas, ci
tadas). 

E' navegável por vapores calando de 2 a 4 
pés, até receber o Manu, numa extensão de 
970 km, e o Manu . .num percurso de 150 km, 
num total de 1.120 quilômetros (J:..eonard'os 
J UNIOR, cit., pág. 161) ; adiantando Carlos 
Hanns EsPEJO ser de 1.200' km sua navega
bilidade, a começar no Inambari. ("Bolívia 
en sus diversas fases", 1922, p. 272 e " Cua
dro Geogra·fico de la Republica de Bolivia'', 
1935, p. 74). ' 
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Próximo às suas nascentes, pela margem 
direita corria um rio chamado Paucartambo 
que era tido como seu afluente, êrro êsse só 
demonstrado, em 1902, pelo Padre ZuBIETA, 
o qual verificou correrem suas águas para o 
Urubamba, um dos grandes formadores do 
Ucaiale. 

Entre o Madre de Dios e o Acre corre, o 
Orton, descoberto pelo dr. HEATH., que assim 
o denominou em memória de um dos últimos . 
exploradores da região. (J. F. VELAR'DE, 
cit., pág. 174). 

Segundo o Padre Nicolas ARMENTIA, o 
Orton desagua rto Beni, a 42 milhas abaixo 
da foz do Madre de Dios e nasce entre 11°30' 
e 12°30' de Lat. S. e até 72º30' de Long. O. 
de Paris, sendo formado por dois rios : o 
Manuvini e o Tahuamanu, sendo êste o prin
cipal. (VELARDE cit. , p. 186). 

Dêle há comunicações por terra com a bacia 
acreana, por meio de varadouros, partindo 
uns de suas margens, e outros cortam-no n1-
quela direção, vindos de correntes pertencen
tes ao vale do lvfadre de Dios, que ficam mais 
ao sul. 

EXPLORADORES - O título que demos 
a essa parte do nosso estl!do Amar·umay.o -
refere-se não só à atual ribeira do Madre de 
Dios, como ao misterioso traçado, que desde 
os mais remotos tempos, lhe davam as pes
soas qu.e procuravam conhecer a região, a 
ponto de arquitetagem hipóteses as mais dís
pares sôbre o seu curso, ora o confundindo 
com o Beni ou Ucayali (Ramon AscARATE 
- "Resposta ao Sr. Miguel ·Marfa Lisboa 
( 1840), pág. 13; "Carta de Baleato" úi. E. 
da CUNHA, " Perú versus Bolívia.'', cit. , pá--
gina 128; L. ULLOA - "Relacion", cit., pá
gina XXII; ora com o Purús (Tadeo HAF.N
'1n: - " Description del Perú ( 1799) - pu
hlicado em 19-01, pág. 310; Lardman GrnnoN, 
1fapa cit. por E. da CUNHA, cit., pág. 146; 
José Maria DALENCE, "Bosquejo Estadistico 
de Bolivia" (1851), pág. 45 ; Barão de MA
'RAJÓ" cit., págs. 150-151; M. F. Paz SoL
UAN, "Dicionário" cit., (1877); A. c. Ta
vares BASTOS - "O Vale do Amazonas'' -
(1866); p. 262); ou com o Juruá (" Mer
curio Peruano" in A. RAIMONDI, cit., vol. V, 
pág. 103; A. c. Tavares BA.STOS, cit. p~g. 
264); o Javari (Ramon AscARATE, cit., p. 13; 
A. e. Tavares BASTOS, cit., pág. 264); o 
Jutaby (Barão de MARAJÓ, cit., p. 151); e 

até mesmo com o Abunã (:Mapa do Coronel 
CoNRADO cit. por Antonio Pereira P INTO -

"Questões Internacionaes" (1867), pág. 49) ; 
chegando o inca GARCILASO a imaginar seu 
Amarumayo como possível origem do Rio da 
Prata. 

~sses escritores aventuraram rumos vários 
segundo os informes imprecisos dos silvículas 
residentes na região, perdurando assim essas 
opiriiões até a lém do meado do século XIX, e 
mesmo depois da viagem de D. Faustino Mal
donado, por ter ês'te explorador, ·apesar de ha· 
\·ê-lo cursado até a sua saída. no rio Madeira, 
naufragado na cachoiera do "Caldeirão do In
f crno" , perdendo-se com êle todos os documen
ros referentes à travessia, só aparecendo mais 
tarde notícias vagas sôbre a grande jornada, 
relatadas pelos seus companI1ei ros sobreviven
tes à catástrofe. 

" El Mediterraneo que corre al Oriente del 
Ucayali hasta el Mamoré es el lugar donde 
colocaban los Antiguos el Imperip de Enin ó 
gran Parú". " El terreno que empieza desde 
el rio de ta Madera en adelante es una parte 
del gran Paytiti" (M ercurio Per1w1w, de 28 
de julho de 1791, vol. 227). 

" Na época do descobrimento da América, 
a nação Guaraní se extendia desde a costa 
do Atlântico até a falda oriental dos Andes, 
e desde a confluência dos grandes tributá
rios do Rio da Prata até as bocas do Ore
noco". (José Domingos CoRT~s - " Yol~~a" 
(1875), pág. 85). 

Alguns escritores acham que os Inc_a.Ji- per-= - - , :: -
correram essa região, indo, segl,lt1C:{o. outros .•. 
pelo Madeirà ao Amazonas e dêste ao rio 
Negro, deixando traços de- soa pass.age1"! nesses 
t·ugares - (Julio P.tNKAS.. "Relatório" cit. 
p. 86; George Earl CH·URCH cit., pelo Elito 
PINKAS; A. RA:IMONDt, "El Perú", vol. III, 
p. 297; Carlos Larrabure CoRRÊA, cit., 
(1904.) , p. 265; mas Luiz U{.,LOA diz que O· 

inca YuPANQUI deve ter descido o Beni e não 
o }vfadre de Dios, levando tudo a crer que 
os Ir1cas nunca passaram por Manaries, no 
alto Madre de Dios, -(Alto Manu, ou Tono) 
(Juan Alvares MALDONAOO "Relación da 
Jornada y Descubrimiento dd rio: Manu, do 
ano de 1567 a 1569", Introducion, pág. IX 
(Sevilha, 1899); assertiv-a esta corroborada 
por D. Juan Francisco VELARDE,. quando afir-
ma terem sido· a·s cabeceiras do Beni e do 
Madre de Dios navegadas desde à· mais' re-

.. 
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mota antiguidade, · por haver feito parte dos 
domínios incáicos e da conquista espanhola, 
"porém, a parte inferior se acha velada pelo 
inistério do desconhecido'". (" Conferência 
éit., Rio, 1886, pág. 167). 

* * 
Vencido ATAHUALPA, imperador dos Incas, 

em 1533, o espanhol Francisco PIZARRO foi 
assenhoreandp-se da terra, começando em s.e
guíêla a conquista da região. 

Foram organizadas· várias expedições para 
se . desvendar a região, mas sem penetrarem 
o. verdadeiro - 1fadre de Dios. Pedro de 
CANDIA, voltou, em 1539, das cabeceiras do 
Tono, saindo em Carabaia, pelo alto Inam
bari ; Pedro Azures CAMPOREDONDO, no mes
mo ano, explorou a região do Beni, atraves
sou-o, indo até Moxos, donde voltou comba
tido pelos naturais; Hernandez GrnoN e Gas
par de SoTELO, vizinhos de Cuzco, com quem 
se tratou a conquista dêsses territórios, nen1 
chegaram a empreendê-la; Nuflo de CHAVEZ 
e André :MANSO, intentaram-na, por Santa 
Cruz de la Sierra, outros como Diego ALE
MA.N e Anton GATOS, por Cochabamba. 

'' 

;Entre 1540 e 1567, podem assinalar-se as 
pequenas entradas dos Missionários de Cuzco, 

~ à .região dos Chunchos e Araones. 

Antes, de P1zARRO e· C:ANDIA, o português 
ç,:~ _, Aleixo GARCIA havia subido o rio ParaguaiJ 

' • · ~:e - - Ptt,i1TOtt nas terras do alto Peru, 40 léguas 
além~·ôe-TQ·mina e Mirque (,1524-25), voltando 
ao Paraguâ i, em -cújas margens ' foi assassi
nado. GARCIA atravessou à regiã-0 de Char
cas, onde depois fundaram-se missões religio
sas. (Jaguaribe de MATOS "Geratrizes 
Metnoráveis ·da Geografia do Brasil" . in 
"Amazonia Brasileira". Edic. Cons. Nac. 
de Geografia (1944), pág. 154, ·155 e 156). 

. 

Numerosas expedições continuaram a in
vadir Moxos e Chiquitos, fundando-se Santa 
Crúz de La Sierra, descoQ,rindo-se o !ifamoré 
e · instalandO' os .T esuitas e Franciscanos várias 
reduções indígenas no Beni, 11oxos e Xiquitos 
dos XVI para o XVII séculos; mas, só uma 
expedição conseguiu preciosa·s · descoberJas, em 
1567, no curs<> do Mayu-tata, ramo do .Beni, 
e, em 1569., no vale do. Madre ··de Dios, foi 
a de D. Juan Alvarez MALDON ADO, a mais 
importante· do século, o qual mandou Manoel 
EscOBAR descer o !if~nu até . Tarano, ·Õnde foi 
êste recebido festivamente (p. 14), cons-

•• 

truindo·se aí muitas casas e uma igreja (pá
gina 17). Eis, porém, que um homem cha
mado Gomes de ToR·DOYA incitado por gente 
má começou a dar mostras de inquietação 
(17) e desce pelas montanhas de · Comata; 
(p. 20) conseguindo reunir 600 índios. de 
Arapo, que o serviam por alegar ser capitão 
do Governador Juan Alvarez MALDONADO e 
que ia a seu mandado reunir-se a ·Es.coBAR 
(p. 21) . EscoBAR com 300 ·índios de· TARA
NO, foi ao encontro de TOiRDOYA, a:vistando
se a umas 18 ou 20 léguas do forte, exp_ro
ban'do Escolar o procedimento de Tordoya 
( p. 21) , lutaram durante 4 dias. morrendo, 
afinal, EscOBAR. (p. 24). Escolhido. MAtA
VER para substituir o capitão, volt::tram ao povo 
de Tara no, onde foram mortos pelos índios, 
salvando-se, apenas, um ferreiro e o frade 
Diego Martin (p. 25). 

Sabedor dêsses acontecimentos, o Governa
dor 1v1ALDONADO,, em novembro de. 1568, pôs 
se a caminho da· província de T ARANO, e 
após vencer várias dificuldades contra os na
turais, recebeu' uma carta de Tarano dando
lhe notícia da morte de Escobar e Tordoya 
e avisando-lhe de que não pensasse etn con..: 
quistar o seu povo, por que mo'rreriam todos, 
mas o receberia bem, se quisesse voltar ao 
Peru, para o que ê.le lhe forneceria os meios' 

Tarano recebeu Maldonado suntuosamente. 
com grande soma ·de flecheiros, sendo qpe 
muitos dêles com· roupas dos espanhóis mor
tos, suas armas, eotas, espadas, adagas, arca
buzes, curando ali os cristãos e seus feridos , 
(Juan Alvarez MALlr>ONAOO "Relacion'' 
cit., págs. 42-3) . 

.Daí Tarano os f êz tornar ao Peru, cont. 
demonstrações de agrado, chegando ~fALDO
N ADO a San Juan de Oro, na província de 
Caravaya, caminhando 16 dias por terra, já 
no ano 1569. (ps. 43-4) . · 

Da jornada resultou o d,escobrimento do 
rio ·de "Nuestra Sefiora" por Juan Alvarez 
MALDONADO. até a confluência com o O wio
palcas ou Beni,. longe ainda 'muito longe do 
famoso rio P aucannayo ( A·mazonas), segundo 
o autor da dita "Relacion". (p. 47). 

. Poucos anos depois dia conc:;essão feita á 
1\fALDONADo .. o Marquez de TOLEDO encarre
gava Martin Hurtado de ARBI~TO, conquis
tador de Vilcabamba, do descobrimento .e re
dução de uma parte das Manaries e de- Gua-
11acq-Marca, outro · fabuloso impédo, cuja po
sição corresponde a do que hoje se chama 
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Alto-Purus, confinando o Govêrno de Vilca
bamba - (pág. XIV) pelo S.E. com a 
jurisdição de Maldonado. (" Relacion cit., 
Introducion, pág. XV) . ( 1) . . 

Pelo mapa anexo à " Relacion" aludida, as 
terras banhadas pelos rios Madre de Dios e 
Beni pertenciam ao Bispado de Cuzco. 

Apesar da viagem de MALDONA'DO, desco
brindo o rio Manu, ficou o mesmo olvidado, 
durante mais de três séculos, sendo raros os 
missionários de Apolobamba que; no século 
XVIII, tinham notícia, se quer confusa, do 
grande rio, desconhecendo os geógrafos a sua 
existência, só havendo para êles o Beni, (" Re
lacion", cit., Introd., pág. XX;\TII). 

Só em 1861, um outro MALDO'NAW. coinci
dências do destino, lança-se a navegação com
pleta do 1f.adre de Dios e do l\1:adeira, mos
trando o seu verdadeiro curso, perdendo, po
rém, a vida neste último. ( Relacion cit., In
trod., ps. XXII-III). 

Escíarece Antonio Qurr ARRO que, desde 
1764 que os Franciscanos hão tent:ido várias 
entradas e expedições às tribus Araonas e 
Toromonas no Madre de Dios, frustando-se 
sempre os seus resultados, por motivos insu
peráveis que a natureza opõe, como pelo cará
ter inconsistente dos índios cateQuisados. 
("Conferencia" pronunciada no di~ 3 de 
agôsto de 1890, sôbre o Ma~re de Dios e 
seus afluentes", pág. 25). 

O êrro mais surpreendente sôbre o · curso 
dêsse rio, é atribuído ao sábio alemão Tadeo 
HAENKE, supondo-o a origem do rio Purus, 
atendendo à informação das Tribus indígenas 
Chontaquiros, Machusvis e Pacahuaras. (A. 
QurJARRO - "Conferência" cit.). 

HAENKE conhecia todos os afluentes supe
riores do Beni (1'fariauo F. Paz SoLDAN -
"Dice. Geogr. Estadist. del Perú" (1877), 
p. 105); dizia quanto ao Puriís ou Cuchivara 
que se não podia fixar suas cabeceiras, porém, 
adiantava : - " tenho dados suficientes para 

(1) Pelos trabalhos da Comissão de Limites, 
com as repúblicas da Bolívia e do Perú, os pontos 
extremos confinando o atual Territór io do Acr" 
são: :'lo R, nascentes do J avari , Latitude S 
7°06'51",02 e Long. vV. Gr. - 73°48'04" 23: 
Ocidente-divisor de águas do Jurná -. com o 
Ucayati - Lat. S. 7°33'12' ', 85, e Long. W. 
Gr. 73°59' 32" ,45 (Relatório do Ministério do Ex· 
terior - 1927, vol. II); Sul·nascente do igarapê 
- Babia·braço oriental· - Lat. S. 11°1O'8" , 12 e 
Long. W. Gr. 68°49'41".90; (Relatório do · Minis
tério do Exterior, 191~·1914); Oriente - a inter· 
seção da linha geodésica - Javari-Mamoré, no se· 
ringal Argélia do rio Abunan - Lat. S. 
9°54'07",14 e J.,ong. W, ·Gr. .- 66º34'49",46 -
(Mapa de J . A. MASO, c'itado). 

assinalar quase com segurança, o âmbito de 
suas vertentes, desde a cordilheira de Vilca
nota, até algo mais a Oeste das montanhas 
de Carabaya - " ·os índios Chunta.quiros, 
Machubis e Pacaguaras, que vivém ao poente 
das missões de Apolobamba, deram-me notí
cias, em 1794, (em outubro) de que ao Poente, 
em distância de umas dez jornadas das mar
gens do Beni, corria um rio mui grande e 
caudaloso, a quem os índios que ali residiam, 
chamavam Mano e que era maior e mais 
largo que o Beni, em cuja margem lhe con
vergia. "Como entre o Ucayali e o Madeira 
não desemboca rio algum dêste porte, tenho 
motivo para crer, que o rio Purus e o r io 
Mano é o mesmo, e que a variedade de nome 
depende das várias nações .que vivem nas suas 
n1argens". (Tadeo HAENKE - "Description 
del Perú" (1799), publicad;i em 1901; pá
gina 310). 

Ao findar o século XVIII, permanecia de
serto o território compreendido entre os rios 
Madeira, passando pelo Abunã, Optari (aflu
ente do Beni), Paucartambo (afluente do 
Ucayali) 12° a 13º de Lat. S., para o Norte. 
(" Carta Geográfica da Nova Lusitania' ', do 
demarcador português A. P. da Silva PON
TES LEME (1798). 

No limiar do século XIX, não era outra a 
situação da misteriosa região, descendo os 
missionários J esuitas, em 1827 (2) ,' o Beni 
até Cavinas. (E. R. HEATH - "The Ex
ploration of tbe River Beni"; "Journal Ame
r ican Geographical Society', vol. . XIV 
(1882), pág. 118) ; missão esta situada atrás 
de Carabaya, e se extendia em direção a 
zona selvagem de Toromonas, longe ainda das 
margens do rio Magno, Punts ou Cuchivara. 
(José Agustin PALACIOS - "Exploração de 
Rios . e lagos do Dep. do Beni, Bolívia de 
1844 a 47" - "Explorations made in the 
Valley of the. River ?vfadeira from 1749-
1868"; pág. 94). 

Em 1842. o ministro Manocl da Cruz MEN
DEZ tomou a iniciativa de melhorar a situação 
social do Beni e sua navegação. (General 
Quentino QUEVEDO - " The M.,adeira and the 
its Head-Waters" (1861), pág. 169) ; ano 

(2) ~este ano (l 827) foi fundada a m1ss:io <le 
Cavinas. pró.,.imo a junção do Madidi com o Beni . 
(J. PINKAS - Relat. cit., p. 90). 

Em 1302, o Beni s6 era conhecido na sua parte 
superior, em cujas imediações se fundou a missão 
de Cavinas. (J. Frco. VELARDE). 

• 

• 
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em que, tend0 os BoJi.vianos desvendado as 
terras do baixo Beni, foi erigido o departa
mento do mesmo nome. (E. da CuN.HA -
" P .. versus B." cit., pág. 156); porém, o 
Madre de Dios, ainda ein 1848, não perdera 
e traçado misterioso do. lendário A.marumayo 
dos "Commentários reales" de GARCILASO. 
(E. da CUNHA - Obra cit., pág. 159). 

E' certo que o General MILLER desceu de 
Çuzco, em 1835, para as florestas do :eaucar
tambo, (J. M. PAN·OO in George E. 
CHURCHn -~ "Northern Bolivia and Presi
dent PANoo's News Map. (p. 14'6) mas, 
José Maria DALENCE, ainda no comêço da se
gunda metade do século, afirmava que "El 
Mano no está explorado; y se j uzga funda
damente ser. el Cuchivara, que con el nombre 
de Purus y en clase de rio de primier orden, 
se pierde en el Amazonas, a los 4°1()' de lati
tud y 40°15' de Longitud - oriental à Chu
q.uisaca". (Bosquejo Estadistico de Bolívia" 
( 1851 ) , página 45) . 

Antes disso em 1803, o Padre FILGUEIRA, 
em viagem de exploração ao norte teve no
tícia do grande rio Mano (continuação do 
Madre de Dios), e apesar de projetar conhecê
lo, não verificou seu propósito, ficando a re
gião desconhecida. (A. RAIMONDI "El 
Perú", vol. III, (1879), pág. 298). 

O Padre Julian Bovo de REVELLO, em 
1847, penetrou no Departamento de Cuzco, 
onde reconheceu o vale do Paucartambo (QuI
J ARRO, cit., p. 13) ; e cometeu o mesmo êrro 
de_ HAENKE, dizendo que o Maâre de Dios, 
que se chamava Mano, era a origem do Purus. 
(A. RAIMONDI, vol. cit., p.. 211). 

:2ste mesmo Padre REVELLQ, em 1852, orga
nizou uma expedição com o general Manuel 
de LA GUARDA,, prefeito de Cuzco e D. Manoel 
UGARDE (p. 15), descendo o Pini-Pini até o 
Tono, depois de mil dificuldades, e entrou no 
Madre de Dios, onde naufragaram, fracas
sando a expedição (3). (QuIJA:RRO" cit., pá
gina 16): 

De 1851 a 1852, o tenente ·norte-americano 
Lardmer GIBBON encontrou-se com o dito Pa
dre nas proximidades do Tono, desceram o 
Cosnipata, indo até a confluência do Pini
Pini, ( 4'), ainda mantendo a crença de ser o 

(3) A balsa mantida por cilindros de borracha, 
bateu contra as pedras da primeira cachoeira e se 
fez em pedaços., des.animand'O..os 1>elo que tornaram 
a Cusco. O. PINKAS "Relatório de )855, cit .• 
pág. 88). 

(4) Reconheceu a nascente do Madre de Dios 
como sendo de 12°32' de Lat. S. e 70º26' de 
Long. W. Greenwich, com 1. 377 pés de altitude. 

1-f adre de Dios a origem do Purus; reconhe
cendo apenas. as suas nascentes e vários tri
butários que vão ao Tono e Pini-Pin(. (Qu1-
J ARRO, cit., p. 15-). -. 

GrnBON fêz uma preciosa. ca.rta da região, 
não sendo muito exata porque desenha o 1v1a
dre de Dios, como sendo um pr.olongamento 
do Pi;irus, conceito re.prodqz;ido, em 1.863_ ( 5), 
por M. Pa.z SOLD.AN, pro-homem da geografia 
peruana. (E. da CUNHA - "P. versus B .'' 
cit. (1902) p. 153). 

Em 1853, sir MARKHAM, em maio, seguiu 
o curso do Pini-Pini até sua junçã-0 com o 
Huari-Huari, mas, não o desceu} por s.e achar 
em comissão d,iversa. (J. PINKA~, "Relat. 
cit., p. 88). 

Em 1860, a pd1neiro de março, D. Fausti
no MAL'DONADO, seu filho, 3 só.cios e 8 índios 
remciros, num total de 13 pessoa~, parti.ram 
de N AUTA" no 1faranon, subiran1 o Ucayal_i 
até Hillapany e daí a Cuze0 e ao povoado de 
Poueartambo. Ao partir deste lugar -a expedi
çãoo se compunha de 1.faldonado, Raimundo 
Estr-ela, um filho de 1faldonado e (p~ 179) 5 
fndios ( 8 p essoas). Os 5 restantes adoeceram 
na viagem p0r terra. " De Pattcartambo viaja
ram por terra 20 dias, dos quais 15 abrindo 
picada na mata e ao des.cerem do lado· de E. 
encontra.ma o Tono, cuja margem esquerd.a 
contornaram, Yencontrando dois- dias depois a 
bôca do Pitana, afluente es<:iuerdo <lo Tono. (6) 

(5/ tste conceito ainda .era· reproduzido. em 
18.65, pelo brasileiro A. C. Tavares BASTOS, 
ao afirmar· que se não sal\ia onde desaguava o 
:Madre de Dios. ('(.O Va-1~ do Amazon.as'·' -- 
(1866); sp se podendo atribuir êsses enganos a 
niío divulgação da jornada de Faustino Malde
nado. 

( 6} Diz G. E. CHURCH que o neruano MAJ_. 
DONADO desce.u· o Mayu-tat;i, a 26 de dezemln·o 
de 1860, alcançando o Tono t\a conflu·ência' do 
Pini-Pini. (Obr. cit., p. 147). 

lgnacio ARAUS adianta q\~C. Maldonado fel'l essa 
exploração a custa do Covêmo peruano. (" New 
l"lttvial Oullet For Bolivia'' (1868),. pág. ZO-t). 

Euclides da CUNHA relata que Maldonado t><n · 
tiu de Nauta para o Paucartambo, perlongou a 
margem esquerda; do Tonoa té a foz do Pitima, qJ'.C 
atravessou indo parar na embocadur-a do Pini-Pini. 
(Relatório sôbre o Purús - 19.04-05) - "Notas 
Compleme.ntares" - pág . 13). 

A. RAIMONDI div que Maldonado partiu <!e 
Paucartambo a 26-12-1860, passou em Guadelupe, 
no • ri~ Chiritnayo, Cuel>a (J> •• 2~9.). chegou- na t;?ú· 
fluenc1a do· Tono com o P1nt·P1m, a 2 de fevereiro 
de 1861, onde fe.z uma balsa (p. 29{)), cbegou ao 
Mamoré a· 8 de· março, adquiriu uma canôa> mor· 
rendo a 18 de. março,' com mais 3 companheiros-. 
("El Perú'', cit.. vol. III, pág. 293). 

Diz Antonio QUIJARRO que D. Faustino 
Maldonado , tentou a explor.ação com 12 pessoa·15 
mais (pág. 16), ficando na primeira,, par.te da prov~ 
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Ali construíram balsas e o segmram até 
seu encontro com o Pini-Pini. "" Ai pernoi
taram, construindo na manhã seguinte uma 
j ang-a:da e nesse mesn10 dia (meado de ja
neiro) embarcaram. (D . Juan Francisco VE
LARDE, "Conferência" cit., pág. 180). 

Durante os seis primeiros dias foram sem
pre atacados pelos índios, mas depois dêsse 
prazo .navegaram numa " região completa
mente deserta". 

Antes de entrar no Beni passaram pela 
foz de dois rios caudalosos afluentes do :Ma
dre de Dios pela margem direita, vindos da 
Bolívia e um só pequeno. na esquerda. (pá
gina 180) . Só encontrou cachoeiras a seis 
milhas ante$._ do Mamoré ou Madeira, que 
oferece canais navegáveis. " Na bôca do Beni 
chegaram a uma maloca de Caripunas, com 
os quais negociaram urna canôa de casca de 
pau. (VELARDE, cit., pág. 180). 

Abandonada a balsa, embarcaram na ubá 
e continuaram pelo Madeira (pág:. 181) . 
Passaram algumas corredeiras, até que che
garam a um ponto em que o rio se dividia 
em cinco canais, formando todos terríveis 
quedas (Caldeirão do Inferno). "Tomaram 
o canal da esquerda que lhes pareceu melhor 
mas ao dobrar bateram as duas~ embarcações, 
indo a maior a pique, perecendo Faustino Mal
donado, seu filho e 2 dos 4 remeiros, salvando
se 2 dos remeiros da canôa grande e Estrela 
com mais 2 índios que tripulavam a pequena 
ubá. (7). (VEL.UDE cit., p. 181). 

Com uma dificuldade imensa levaram para 
terra a ubá, continuando nela a viagem em 

5 pessoas, prosseguindo os 3 restant<'S pelo Madre 
d~ Dios em tôda sua extens~o, p;ii;~;mdo ao Ma· 
<leira a 8 de março de 1861, chegando a cachoei:·a 
"Caldeirão do Inferno" em 2 embarcações, onde 
morreu Maldonado com 3 companheiros mais (pá
gina 17), salvando-se milagrosamente Raimundo 
Estrela, \ Simon Rodrigues, Manoel Chapalla e M<t
noel Santa Rosa que prosseguiram viagem pelo 
Madeira, Amazonas, Maranon e H uallaga, até Ta
rapoto, depois de S meses de beróicos esforços e 
inauditos perigos. ("Conferência" cit., p. 18). 

No dia seguinte ao desastre (19 de março) , os 
dois dêsses tripulantes. (Obr. cit., pág. 201). 

(7) Diz Inácio ARAUS que só se salvaram 
sobreviventes prosseguiram viagem, chegando a ilha 
Mutum, habitada por brasileiros (p. 29J) e no dia 
15 de abril a Manáus, dnode foram para Laguna, 
no vapor brasileiro "Inca", ali chegando a 13 de 
maio. (RAIMONDI, cit . , p. 293). 

Ch.egaram ao Crato no dia 31, a 5 de abril em 
Borba, a ro no ria- Amazonas, e a 15 na cidade 
da Barra donde foram para Laguna no. Perú, no 
vapor "Inca", lá chegando a 13 de maio de 1861 . 
(VELARDE, Conferência cit., pág. 18-1). 

estado de miséria indescritível, sem roupa, 
nem o menor abrigo, tendo apenas para ali
mentação uma ou outra fruta silvestre até 
chegarem a uma barraca brasileira, onde 
foram socorridos. (VELARDE, "Conferência" 
e pág., cits. ) . 

Esta exploração, segundo A. RAIMONDt. 

f ôra n:Jla e esteril. (E . da CUNHA ~ "P. 
versus B'', (1907), pág. 159). 

Contudo, com essa viagem dêsse filho de 
Cuzco, ficou patente pertencer o Madre de 
Dios ao sistema do Madeira, acabando com 
a confusão até, então, reinante nesse parti
cular. 

William CHANDLESS, acreditava que o Ma
dre de Dios saía no Beni e aconselhava que 
se fizesse a exploração com pessoas do baixo, 
porque uma vez descendo o Madre de Dios, 
com os rostos voltados para o seu país êles 
não voltariam rio acima por qualquer perigo. 
- (" No'tas sôbre o Rio Purus" (26 de feve
reiro de 1868), p. 15). 

Não havia ainda se divulgado a viagem de 
1vL1ldonado, ante a ignorância do geógrafo in
glês, que perlustrou o Madeira, o Purus e o 
J nruá, posteriormente a exploração em aprêço. 
E razão não faltava a1 Chandtess, tanto que 
Maldonado foi buscar gente para sua expe
dição, no "Marafion", donde partiu (8), 
conseguindo encontrar, depois de um ano de 
trabalhosa jornada, a bôca do famoso Ama
rumayo, como já vimos. 

Não admira que Tavares BASTOS e W. 
CHANDLESS ignorassem a viagem de MALOO
N ADO, pois que M. F. Paz SoLDAN, reputad'o 
geógrafo peruano, dizia no seu "Dicionário 
Geogr. e Estad . del Perú", publicado em 
1877, que o Beni recebia águas do Purus. 

O Barão de Marajó, em 1890, ainda tinha 
dúYidas na ligação do Purus ao Madre de 
Dios. (" As Regiões Amazônicas" 1890, pá
gina 97) h 

(8) Juan Fr. VELARDE aduz: Não era pela!! 
·cabeceiras que o Madre de Dios devia começa!" o 

seu reconhecimento. "Os habitantes das senas não 
~ão os mais aptos para navegação dêste gênero". 
"A mata os intimida e a navegação lhes é comple
tamente desconhecida e est ranha a seus hábitos e 
costumes''. "Si Maldonado e seus companheiros 
não houvessem vindo do Amazonas, -remontando o 
Ucaiyali e mostrando sua perícia como remadores 
t!xercitados, não realizariam, a al'riscada viagem 
que fizeram . ("Conferência" cit., p. 181). 
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M . Paz SoLi>AN, na sua "Carta" de 1862, 
faz o Madre de Dios correr a E. do departa
mento de Cuzco, entre 13º50' a 12° de L. S., 
não o de~enhando aquém de 12º (A. c. TA
VARES BASTOS, cit., pág. 262). 

* * 
O Padre Samuel MANCINI, que residiu nas 

missões de Campolicán e do país de 1.f ocetenes, 
de 1850 e 1864, percorreu em tôdas as dire
ções o território entre o Beni e o Madre de 
Dios, atravessando êste três vêzes, cruzando 
vários de seus afluentes e confluentes; fun
dou muitas reduções, apresentando a f inal um 
mapa da região reconhecida, no tempo do 
general lvfariano Malgarejo (9). O dito pa
dre trasladou-se para o Brasil em 1864 ( Qui
jarro, cit ., p. 24) : Segundo Raimondi, :Nfan
cin i cometeu a arrojada emprêsa em 1864, de
pois de visitar as missões de Beni, atravessou 
extenso território e o Madre de Dios, que 
uns chamam Mano e o Padre Mancini de 
Mayu-tata, penetrando até o país dos Paca
huaras, (p. 298) e fundando muitas reduções. 
(" El Peru" cit., v ol. III, p. 299). 

As cabildas dos Pacaguaras alcançavam as 
margens do Abufia aonde ainda hoje estão. 

George E. CHURCH diz .que êle visitou os 
índios Guacanaguas, hfachuis e Toromonas 
(p. 149) ; indo de Araonas ao 1.f ayu-tata, pe
netrando na região dos P acahuaras situada no 
rio Purus. (Op. cit., pág. 150). (10). 

Em 1865, A. RAIMONDI desce o Paucar
tambo para o lado das fontes do 1.fayu-tata 
perto de Cusillaoujac (p. 147) e volta ao Pau
cartambo. (George E. CHURCH - "Nor
thern Bolivi '1 and President P ANDO' s. N ews 
Map., (pág. 146) . 

NYSTROM:, em 1868, também tentou descer 
o Madre de Dios, sem conseguir repetir a 
façanha de 1\.{AJ.DONAno (J. P1NKAS - "Re-
1 , . " . 88) ator10 c1t., p. . 

(9) O General D. Mariano Melgarejo foi P re
_sidente da l}olívia de 1863 a 1871. (Adolfo Costa 
dos REIS - "A Missão da França" (boliviano) 
-· Tradução de Acácio FRANÇA - ili A MA· 
NHÃ,. de 25 de maio de 1943, (Suplemento), · pá
gina 56. 

(10) Em 1868 as reg1oes na linha divisória 
entre a foz do Beni com o Mamoré até as verten
tes do J avarí, não se achavam exploradas "por 
nadie" . Conhece-se o pontp.' de partida em ttm dos 
extremos, porém, para o outro há 3 contingências: 
si as vertentes do Javari se acham a lat. 10°20', 
a linha divisória sêrá uma paralela; ou será tam
bém se estiverem mais ao Sul. E se acharem 
ao N . , a 9° ou mesmo 7.0 , a Bolívia ganhará 
uma grande extensão. J . M. GUTIERREZ 

"Cuestion de Limites entre Bolívia y el Brasil 
- 2. ª ed. - 1868 - ·pág. 70). · 

Em 1873, o Prefeito de Cuzco, coronel Bal
tazar La Torre, tendo tomo Secretário o dou
tor Baldomero CANO e técnico o sr . Herman 
GoRHTNG, f êz o reconhecimento das cabeceiras 
do 1!adr e de Dios, com um excelente mapa 
da região percorrida ; fracassando a expedi
ção, devido a morte do Cel. LA TORRE e do 
seu secretário. Numa passagem difícil. LA 
ToRRE foi abandonado à correnteza invencível 
durante um dia todo (p. 21). Salvo por sel
vagens, meteu-se na mata e depois de 4 dias, 
exposto a mil perigos, encontrou-se· com seus 
companheiros que iam em seu auxílio. Reor
ganizada a expedição, trasladou-se a um 
acampamento próximo à margem direita do 
Madre de Dios ; sendo, porém, atacado pelos 
índios, salvou-se, apenas, o soldado Flores, 
que fazia parte de um piquete de r econheci
mento. (p. 22). LA TORRE foi encontrado 
morto com trinta e quatro flechas e dois gÕl
pes de "macana" na cabeça; findando-se 
ass im tão tràgicamente esta expe~ição, que foi 
a última das intentadas pelo Peru. (QUIJAR
RO, " Conferencia" cit., pág. 23) . 

Apesar dêsse fracasso, f êz-se o reconheci;
mento das cabeceiras do Madre de Dios, .con
seguindo-se uma vàliosa coleção de produtos 
naturais, e um excelente mapa da região per
corrida. (QUIJARRO, Conferência e páginas 
cits.) . 

O Professor ÜRTON e ~von HEATH proje
taram subir o Beni, em 1877, desistindo, -ca
bendo ao irmão de Ivon, o dr. HEATH,. em 
1879, descer o Beni, em um pequepo bote· com 
dois remadores, fornecidos por ' Antonio Vacca 
DIAZ e Antenor VASQUEZ, alcançando a bôca 
do Madre de Dios, a 8 de outubro de 1880, 
cuja posição astronômica de 10º51'42 de Lat. 
S., determinou. Descobriu mais o dr. HEATH 
um peqúeno rio ao qual deu o nome de I von 
e um outro maior que chamou Orton, em 
memória dos dois exploradores anteriores, na
vegando de S . Boaventura ao Mamoré, 543 
milhas. (Julio PINKAS, cit., pág. 90; VELAR
DE, cit., págs. 173 e 174). 

Antenor VASQUEZ foi o primeiro que subiu 
9 Madre de Dios, levado pela notícia da exis
tência de extensos seringais no Beni, em 
agôsto de 1881. Após êle, outros industriais 
foram se estabelecendo, reconhecendo-se, en
tão, a existência dos r ios Ienechiquia e Manu
ripi, à margem direita. (" Conferênci~" cit. 
(1886), pág . . 182) • 
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O Padre Nicolas ARMENTIA. natural de 
Espanha, inspirando-se ·no espírito de propa
ganda, e desejoso de dar maior relêvo e ten
dências genuinamente práticas às tradicionais 
tentativas de (p. 25) seus irmãos ·predeces
sores, empreendeu uma viagem de exploração 
à s tribos situa.das entre os rios Beni e 11a
drc de Dios, moradores no arroio I von, du
rante os anos de 1881 e 1882, visitando nessa 
ocasião os territórios dos Araonas e dos Pa·
cahuaras.. (QUIJARRv, "Conferência" cit.', 
p. 26). 

Na legislatu~a de 1882, foi apresentacj.o um 
projeto pelo deputado pela província de Cam
policán, D. Carlos BRAVO, tendente a efetuar 
a exploração do Madre de Dios e a pron1over 
a li o estabelecimento de missões. Aprovado 
pelo Congresso, deu êste um pequeno auxílio, 
encarregando o executivo o Padre ARMENTIA 
da perigosa emprésa e nomeando - o cidadão 
Antenor V ASQUEZ, conhecedor da região, dele
gado nacional j un'to à mesma. (pág. 26) . 

O_ Padre ARMENTIA partiu de La Paz, em 
maio de 1884, com direção a Pelechuco para 
fazer ali os preparativos da expedição. Aplai
nadas as dificuldades surgidas empreendeu 
um.a viagem pelo rio Beni com destino à foz 
do Madre de Dios. (p. 28),. 

Descreveu as margens do Beni, com os seus 
estabelecimentos gomíferos. Quando chegou 
à altura do arroio Ivon, o Padre considerou 
como concluída a navegação do Beni, encon
trando aí o Delegado do govêrno . VASQUEZ, 
que o aguardava, para, então, empreenderem 
a exploração projetada. (p. 28). 

No dia 16 de outubro, iniciou a viagem no 
Madre de Dios, tendo o cuidado de áÍÍ-Otar 
que dois anos antes, isto é, "em 1882, no 
habia um solo establicimiento de explotacion 
de goma elastica, mientras que en la época 
de su expedición habia doce barracas en 
prosperidad". ( Qurr ARRO - " Conferência" 
cit. (1890) - pág. 28). 

Entre as anotações hidrográficas merecem 
atenção, na margem direita, as correntes de· 
nominadas Arroyos (pág. 28), Genechiquia, 
Nuana e Manuripi (pág. 29). Na margem 
esquerda, o notável rio Orton (antigo Ta
huamano), pelo caudai de suas águas, exten
são do seu curso de umas 150 léguas, em 
cujas margens abunda a valiosa árvore da 
goma-elástica. As cabeceiras do Orton ainda 
não estão bem exploradas, calculando-se que 
estejam compreendidas entre os paralelos de 
11°30' e 12°30' de Lat. Sul. Desemboca no 
Beni. (p. 29). 

No estado que hão chegado as investigações 
geográficas do Madre de Dios, outrora co:
berto pelas sombras do mistério, podemos 
dizer que é perfeitamente conhecido em tôda 
sua extensão (p. 29) combinando os resul
tados alcançados por GõRHING no tocante às 
cabeceiras, na expedição do infortunado La 
TORRE, com as explorações do Pe. ARMENTIA, 
desde a foz até Crw1, e os estudos e reconhe
cimentos de Antonio RAIMONDI no tocante ao 
Inambari. (A. QUIJARRO - "Conferencia" 
cit., (1890), p. 30). 

Em 1884, o Pe. ARMENTIA e Antenor VAs
QUE7. anunciaram oficialmente haver desco
berto o rio Aquiri,. porém, na - exploração de 
1885, nos meses de junho e agosto, o dito 
Padre verificou ter-se equivocado e que o no 
descoberto era o Orton. ( 11) ( p. 31) . 

Sem valor científico, mas, com o fim in
dustrial em busca da goma elástica, alguns 
bolivianos penetraram no Madre de Dios, 
antes das memoráveis explorações do Pe. AR
MENTIA. (p. 31). 

O primeiro que avançou da embocadura do 
Madre de Dios - águas acima foi d. Ante
nor VASQUEZ, que navegou uma distância de 
"veintisiete millas" , até o lagar hoje conhe
cido por San-Pabl.o, em agosto de 1881. Em 
julho do seguinte (p. 31) ano de 1882, Ni
casio Egües e Patrício Gil subiram até a 
desembocadura do arroio Genechiquia, adian
tando umas "cincuenta y tres milhas" sôbre 
o conhecido. ( p. 32) . 

Tin1otes 1.fariaca avançou "tres millas" 
rnais em novembro do dito ano, e Faustino 
Belmonte pouco depois outras " tres millas". 
Quasi seguidamente os irmãos Joaquim e An
gel Farf án (12) remontaram a poderosa cor-

(11) Em 1884 (4 de novembro), o Pe. Armen· 
tia chegou cm companhia de A. Vasquez, ao Mau
rini, na lat. de 11°35'3. Supondo ser o Acre fez 
c~ta comunicação ao Govêrno; seguindo, porém, o 
curso do rio, reconheceu o engano saindo no Beni 
(p. 186). 

O Aquiri ainda não foi encontrado (Juan Fr. 
VELARDE, "Conferência" cit., 1886, página 187). 

(12) Julio PINKAS diz que os seringueiros 
bolivianos D. Angel Farfan e Antenor Vasquez 
entraram pela foz do Madre de Dios, em 1883 
(Relat. cit., p. 88). 

P_prém, Juan Fr. VELARDE confirma a ex 
posição de QUIJARRO, flUando narra que Antenor 
VASQUEZ foi o primeiro qtte subiu o "Madre de 
Dios, levado pela notícia da existênci ade extensos 
seringais no Ben' em agôsto de 1881. Após êle, 
outros industriais foram se estabelecendo, reconhe· 
cendo,se, então, a existência dos rios Ienecchiquia 
e Manuripi, a margem direita. ("Conferência" cit. 
de 1886, pág. 182). 

O Pe. ARMENTIA (Nicolas) comissionado pelo 
Govêrno Boliviano, em outubro e novembro de 

• 
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rente até a altura donde tributa o }.ifanuripi 
e ainda até o porto de Harnapú, vencendo ao 
todo umas 60 milhas mais. Don Pacífico 
Arzave levou uma excursão " diez millas más 
lejos". Resumindo, temos umas -156 milhas 
dêsses nossos industriais. O Pe. ARMENTIA, 
além de reconhecer cientificamente essa ex
tensão, avançou umas cem m_ilhas mais pela 
~rimeira vez visitadas, até a altura de 12°55 ' de 
TJat. S., ma reando o ponto extremo da expe
dição com o nome de "La Cruz". (Antonio 
QurJ ARRO - " Conferência sôbre as Explora
ções efetuadas 110 rio .Madre de Dt'.os" - La 
'Paz - 1890, p. 32) • 

O brasileiro Antonio Rodr~gues Pereira 
LABRE. em viagem de exploração a essa região, 
saiu do Purus, atravessou para o Madeira, al
cançando o Madre de Dios, em junho de 1887, 
1taindo em Vila-Bela, a 16, chegou a cachoeira 
'Ssperança a 17, e à boca do Orton, a 22. 
( " Conferência sôbre o Purus, 11adre de Dios 
e Acre" - Rev. da Sociedade de Geografia 
do Rio - Tomo IV ( 1888), pág. 107) . 

Adianta que o rio Orton é mtlito rico em 
ser:nga, cumaru, cacau e castanha; tendo o 
rio Beni até a foz do Madre de Dios - 106 k. 
Do Orto:-i foi ao Madre de Dios, chegando no 
dia 31 de julho à Ribera-Alta, subiu o Madre 
de Dios até " Maravilha", onde aportou a 9 
de agôsto, com 260 k ou mais ("Conferência" 
cit. (A.R.P. LA13RE) - 1888 - pág. 107). 

De "1faravilha" foi a barraca do Fidelis 
Uchôa, no dia 11 de agôsto, v.oltando ao 
Orton, no lugar "Budha" (p. 108); dirigin
do-se a 24 ao Caramanu (Abuná), onde havia 
muita riqueza vegetal, especialmente seringa, 
cacau e ca'Stanha. (Re1:ista, cit., pág. 111). 

Atravessou o Caramanu, passou algumas po
voações indígenas, alcançou o Acre no pôrto 
do seringueiro Manuel Joaquim, do;ide foi ao 
sítio "Flor do Ouro'', de Geraldo Correia 
Lima ( p. 114) . No dia 2 de setembro tornou 
ao Madre de Dios, onde chegou ·com 8 dias de 
viagem ( 114~ ; calculando a distância entre o 
Aquiri e o Madre de Dios. em 150 k, a contar 

1884, empreendeu uma exploração regul2r do ~fa
dre de Dios, navegando água acima 30 dias, em 
companhia d o dito Vasquez até 280 milhas da foz 
( 13() Lat . S . c 71°30' Long . Vv. Pari~) - 
(pág. 182). 

V RLA RDE fala ta mbém que, em 1883. o P c . 
Armentia percorreu várias ·ve;'.es o Madre de Dios. 
subindo nele 284 milhas, lá encontrando muitas 
tribus de Araonas e P acaguaras. Nas suas entra· 
das por terra em direção ao N. encontron o T :>
huamanu ou Orton e o U sicomanu ou Abonfl . 
("Conferência" de 1886 cit ., p. 186). 

da bôca do riozinho "Irary'' (Acre) a "Pôrto 
Amapo, no Manutata, atravessando o Cara
manu (Abuná) em Pôrto Guarayao e o Ta
huamanu (Orton) no Pôrto -Capa". (Rcv. 
cit . , pág. 116) . 

Em 1890, o caucheiro peruano Carlos 
F1scARRALD (13) descobriu o varadouro do 
11ishaua, último dos galhos orientais do Uru
bamba, ao Caspajali (último dos afluentes se
tentrionais do Madre de Dios), e arrastando 
por aí a lancha Contanuma (graças aos ro
bustos Piros), passou do primeiro ao segundo, 
e o istmo desvendado, Il}.~trou a estreita faixa 
de terras que separava as duas imensas bacias. 
(E. da CUNHA, "Relatório de 1904-1905", 
cit., "Notas Complementares'' - pág. 14; 
Jorge lvf. von HASSEL - " Conferência" pro
nunciada em Lima, em novembro de 1903 - in 
" Ligeros Apuntes sôbre nuestras rcgiones li
mitrofes' ',pág. 472). -

A Comissão exploradora do istmo Fitz Car
rald (1902), no "croquis" n.º 8, assinado pelo 
engenheiro Ju1n .. 11. i:oRRES, não consignou 
o curso verdadeiro do Paucartambo, nem deu 
o menor traço referente ao Abuná. 

Adianta Carlos Larrabure y Correa (Expe
dicion de von Hassel ai Alto Madre de Dios, 
1904) , qae nos últimos anos, expedições che
gadas do :Nfanu , do Beni e do Ta1nbopata, f i
xaram coordenadas, rumos e distâncias que 
deram o plano aproximado do baixo 1ifadre de 
Dios, deixando, poré.m, sem -reconhecer uma 
lar.ga zona entre o Manu e a ilha ·da "11uerte", 
lugar donde retrocedeu a expedição La Tor
re-Gõhring, ao explorar o rio em 1874, desde 
os vales do Paucartambo. 

O tenente-coronel ] osé Maria P ANDO, mais 
tarde Presidente da República boliviana, ex
plorou o vale do Madre de Dios e seus afluen
tes no período de 1892 a 1898, publicando um 
mapa sôbre a região. 

ESTRADAS - O engenheiro Jul.io PINKAS 
diz que o explorador norte-americano P1PER 
propôs ao Govêrno boliviano, em 1874, a aber
tura de uma estrada de rodagem que começasse 
no rio Mamoré, defronte da cachoeira de Gua
jará-1vfirim, na margem bÕiiviana e se diri
gisse ,em linha reta, cortando o Beni, em um 
ângulo agudo diagonalmente até alcançar o rio 
Purus ou seu a fluente A.quiri, calculando a sua 

(13) Fiscarrald era coletor de borracha e rios
suidor de estabel~cimentos na junção do 'l'aml':o 
com o Urubamba, aflu entes do Ucaiale. - (GPo~ .. 
r:e Ea.rl CHU RCH ) " South America fo "The Geo· 
graphical Journal " - abril - 1901). 
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e:xtensã~ à vista <le mapas, em 40 léguas, de
\·cn<lo o terreno <lo tra jeto ser bom, elevado 
e livre de 'tóda inundação, segundo as j.nfor
mações .que obteve. ·e" Relatório" cit., 1885, 
pág. 273). 

E acrescenta: o projeto PIPER não é mais 
do que uma variante do de GrnnoN, ( 14) - o 
qual pl'opôs a abertura também em linha reta 
de uma estrada de rodagem de 40 léguas entre 
a cachoeira de Guajará-11!irim e a de Sant~ 
António (p . 273). 

Ignacio Baptista, porém, à vista -da navega
bilidade do l\tfadre de Dios e do Purus e parte 
do Aquiri, sem negar a importância do pens'i
mento de PIPER, opinou .que ao menos se esta
belecesse comunicação 'entre o Madre de Dios 
e o Aquiri, por ser o trajeto mais curto e pou
co custoso, esquecendo-se que os que do Ma
moré pretendessem chegar ao ponto onde o 
caminho terrestre projetado começa no Madre 
de Dios, teriam de passar 5 cachoeiras do Ma
moré, de subir da foz do Beni em diante, trans
por a cachoeira Bôa-Esperança, situada no 
mesmo rio, e subir ainda 15 dias pelo Beni 
e Madre de Dios, viagem que equivale à que 
atualmente se faz pelo Madeira com tódas as 
suas cachoeiras (p. 274). 

O coronel LABRE, importante seringueira no 
Purus, também suscitou aos governos imperial 
e provincial a idéia de construir estrada de 
rodagem semelhante para levar gado do Beni 
e beneficiar a povoação por ele fundada no 
Purus ligando a foz do Beni a Labria (pá
gina 274). 

O substitutivo que o engenheiro HAAG apre
sentou depois de sua volta da Bolívia, em mar
ço de 1884, ao projeto LADRE, que o Govêrno 
provincial mandara estudar. é, pois, o de I gna-

(14) D. Juan Fr. Velarde ensina que o pri-. 
meiro que apresentou a idéia de ligar o Beni e o 
Mamoré ao J\quiri, foi Asrael D. P iper, que, em 
1868, obeteve do Govêrno da Bolívia, uma conces
!'iÍO de te1Tas para colonizar o território boreal rla 
República, e que empregou vários anos na explo
ração do Purns e <lo Aquiri, procurando int1til·· 
mente a desejada comunicação. (p. 184 da "Con
ferênda" cit.). 

Baptist.a e Medinaceli, com os quais Piper se tinha 
pôsto em relações na cidade de La P az, propagaram 
a mesma idéia, apresentando o último ao Govêrno 
Boliviano, uma memória a respeito. (pág. 184) . 

Na província do Ama<:onas, o Cel. Labria lem
brou ao Govêrno Imperial a abertura de uma es
trada de rodagem entre a foz do Beni e o pôst'J 
de Labrea . Tendo a Asscmbléia provincial votado 
uma S()ma, foi o engenheiro Ale.xandre Haag man· 
da<lo explorar o terreno, como porém não houvesse 
podido internaj;l,e se não algumas léguas, H ang 
subiu o Madeira e esteve na Bolívia, r egressando 
de Cuzco, sem poder realizar o seu intento. ( pá
gina 185). 

cio Baptista, por cujo estudo o cidadão Bene
dito MEDINACELI em seu extenso memor ial 
apresentado nessa mesma época ao govêrno 
supremo da Bolívia, tinha instado (pág. 274). 

J ulio PINI<AS achava que uma via de comu
nica·ção entre o Madre de Dios e o Acre, de 
maneira alguma resolveria o problema de co
municação de Mato-Grosso ou da Bolívia com 
o Atlântico. ("Relatório" cit., pág. 276). 

Juan F r. V ELARDE é contrário à estrada do 
1fadre de Dios ao Acre, sendo natural e lógico 
a saída pelo rio que recebe todos os afluentes 
navegáveis que a Bolívia possui - o !'tadeira. 
("Conferência" cit. , 1886, págs. 188-9) . 

Alexandre HAAG acha que a estrada pelo 
11adeira é económicamente inútil, e sob o pon
to de vista estratégico é inaconselhável (pá
gina 206). Diz que a solução seria a constru
ção de um caminho de ferro económico, de 
bitola ·estr~ita , que ligasse o Madre de Dios ao 
Acre, numa distância, em linha reta de 27 mi
lhas ou 32, com os desvios prováveis ( 15 ). 
("Conferência" de 23-6-1886 - " Rev. da So
ciedade de Geografia do Rio" - To1no II, 
p. 207). 

Prevaleceu, a final , a idéia de se construir 
uma estrada de ferro que ligasse o pôrto de 
Guajará-hifirim, na margem do Madeira. ao 
pôrto de Santo-Antônio, evitando as corre
Jeiras ou cachoeiras do dito rio Madeira, a 
qual. após várias tentativas para a sua cons
trução, no tempo do Império, foi realizada de 
1908 a 1913, pelo Govêrno brasileiro. 

POVOAMENTO - Juan Alvarez 1'IAL
uo!l1Ano, na sua viagem de 1567-...... -a 1569, pelo 
r io 1{anu, fundou logo no início a "vila de 

\15) No Mapa da fronteira acreana (Brasil-
-Bolívia), segundo o tratado de 1907, de Adolf '> 
BALLIVIAN. dr.scnhado por P. H. F awcett; ha,·ia 
varadouros de P arvenir, no Tahuamanu (alto Or· 
ton ) à Cobija, na boca de yg. Bafa, (Acre); <!e 
Bela-Vista e Costa.:R.ica, n o mesmo rio, à Xapuri 
tornando-se o varadouro um só, ao transpor o rio 
Xipamanu (alto Abunã) , em diante; de entre Bela
Flor e Gironda, no dito rio, à Iracema, n o Acre, 
atravessando o Karanianu, Miumantt Xipama1111 -e 
Jna; de P a lestina. no Orton, à Capatará, no Acre, 
atravessando os rios Rhin, EI Tigre ( êste afh1en\e 
do Abunã), campos Esperança e o r io Iquiri . 

Ascendendo o Tn?mbary che(Ya-se à região de Ca· 
rabaya, e pelo Manu a Caspajali. Atravessan<lo·se 
esta em 4 ou 5 horas, passa·se por terra ao Sa1·
j?lt, tribt!•ário do Missagua e por êle ao Ucaynli. 
( Car los Harms ESPEJO - , .. Bolívia e suas di· 
versas fases", 1922, p. 270). 

Em 1883, CHUltCH obtém concessão da Bol!via 
par a a navegação a vapor no Madre de Dios e um 
ramal de linha férrea. em continuação à Madeira
Mamoré, até a cachoeira Boa Esperança. (J . PI N
KAS, cit., p. 88). 
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Vicrzo'', na confluência do Pilcopata com o 
Madre de Dios, e o pôrto " Buena Vista", a 
Este dêssc ponto, já no rio Madre de Dios. 

Manuel EscOBAR, obedecendo instruções de 
MALDON ADO, desceu até Tarano, onde cons
tru:u muitas casas e uma igreja. (Luís ULLOA, 
cit., I ntrodução, págs. 16 e 17). 

Devido ao fracasso dessa expedição, essas 
fundações pouco duraram, passando-se mais 
de três séculos, para que se pudesse fazer algo 
<le duradouro. 

Conta Benedito Medinaceli, que a . primeira 
cmprêsa de navegação e colonização do Orien
te boliviano foi concedida a OnrnE1vr,, em 1833, 
o qual deveria realizar o sonho do naturalista 
Tadeo I-IAENKE, até a outorgada, em 1843, à 
Companhia Belga de Colonização, que teve 
igual decepção ; assim como resultaram inf ru
tíferas as tentativas do empresário T ABOAS, 
~m 1860, até a aceitação das propostas do Co
ronel CHURCH, em 1868, para navegação e de 
PIPER, cm 1870, para colonização. ( J ulio 
PINKAS, " Relatório" , cit., 1885, pág. 122) . 

Ainda o mer;mo engenheiro lembra que Frei 
REVELLO, em 1847, abre no Amarumayu ou 
1viadre de Dios, a série de exploradores moder
nos e, de acôrdo com os planos do general 
:Nhu ER, quando em 1835, fêz tentativas para 
êsse fim, aconselhou aos habitantes de Cuzco 
<le dar as costas ao Pacífico e procurar a fer
tilidade do vale do Amazonas, tão entusiasma
do voltou da sua excursão às cachoeiras do 
Amarúmayu. (" Relatório" cit., pág. 87). 

Em 1854, o tenente Lardmer GrnBON publi
cou um mapa da região, anotando Vincheta 
no Chaporé, Trindad e Exaltacion no Ma
moré e Forte do Príncipe da Beira, no Itenez. 
(A.C. BASTOS - "O Vale do Amazonas", 
1866, pág. 239). 

Em 1866, pouco se sabia sôbre o Beni, tendo 
suas margens raros povoados, quando o Ma
moré e Guaporé eram fr'equentados há muito 
tempo. (T. BASTOS, cit., p. 239). 

Até a exploração do Dr. HEATH ( 1880), o 
Beni só era conhecido em parte, começando 
a ser habitado desde Reyes até a missão de 
Cavinas. (J. PINKAS, cit., pág. 90). 

Segundo os engenheiros KELLER, a pôpula
ção indígena do Departamento do Beni atingia 
30.000 almas, em 1867, distribuida em 15 mis
sões, que se acham atualmente abandonadas, 

sendo, pelos dados oficiais do último recens~a
mento, a população do 2.º trimestre de 1883. 
de 18.736 almas. (Alexandre HAAG, cit., pá
gina 204). 

Os trabalhadores espalhados pelo Beni e 
ocupados na extraçã<;> da borracha são avalia
dos em 1. 400, havendo ali 4 escolas ; sendo o 
orçamento, em 1884, de 15.119.39 bolivianos, 
uu sejam em moeda brasileira - 27 .214$0 
(HAAG, cit., pág 205). 

Só depois da exploração de Antenor V AS
Q UEZ, em agôsto de 1881, em que dava a notí
cia dà existência de enormes seringais, é que 
outros industriais se foram estabelecendo no 
Madre de Dios, fixando-se os seus primeiros 
habitantes para a extração da goma elástica. 
(J. F. VELARDE, "Conferência" cit., pági
na 182). 

O Padre ARMENTIA adianta, no seu relatório 
sôbre a sua ex~loração de 1884, no 11adre de 
Dios, " en 1882, no havia un solo establici
miento de exploratión de goma elastica, mien
tras que en la época de su expedición habia 
doce b::irracas en prosperidad". (QUIJARRO -
"Conferência" cil. (1890), pág. 28). 

O engenheiro E. B. de PRESSY, em ofício, 
anexo sob n." 3, ao Relatório de Julio PrNKASi, 
de 1885, diz que o rio Beni e seus tributários 
s5.o vovoados por 2. 002 habitantes, divididos 
cm 40 estabelecimentos; contando o rio Ma
dre de Dios 520 habitantes; que ocupavam 14 
seringais, desde a sua foz até cerca de 200 l=ni
lhas; já existindo no Beni as casas "Suarez" 
e "Nicolau Suarez" (págs. 15, 19, 2Q e 21. 
do Ane~:o citado) (16). 

No princípio de 1886, havia o seguinte nú
mero de estabelecimentos nas margens dos di
versos rios: 50 no B~ni, com 2.117 almas; 
15 no Madre de Dios, com 585 almas; 4 no 
Orton, com 123 almas; ou seja, · na bacia do 
Madre de Dios, um total de 19 estabelecimen
tos, com 708 habitantes; sem contar com os 
que estavam em viagem, transportando cargas. 
E ' de notar que predominavam os indivíduos 
do sexo masculino entre êsses povoadores. 
(). F r. VELARDE " Conferência" cit. 
(1886), pág. 187). 

(1 6) lgnacio Araus foi um dos primeiros que 
~e colocaram no Alto Madeira entre Caldeirão do 
Inferno e Três Irmãos (J. PINKAS, Relatório 
cit. de 1885, pág. 108). O mesmo processo efe
tuou-se no Mamor6 entre as cachoeiras do Gua
jará-Mirim e a foz do Beni, onde um dos primeiros 
foi o dr. V ACCA. (Relatório cit., pág. 108). 

Júlio PINKAS, sob o título "() Alto Madeira", 
publicou na Rev. da Sociedade de Geografia do 
Hio de Janeiro, que no baixo Beni e Madidi, havia 
520. (Tomo III (1887), pág. 290) . 

• • 



225 

Pelo mapa corrigido pelo Coronel José Ma
ria PANDO (1892-1898), o Beni e o Madre de 
Dios estavam povoados e~ todo seu percurso, 
bem como os rios Inambari, Marcopata (mar
gem direita), Orton, até encontrar o Manuripi 
(Puerto-Rico). Antes de se chegar ao Tahua
rnanu, vê-se " Puerto de las Pacaguaras". e no 
Tahuamanu : Endara, Gironda, Lisboa, Costa
Rica, Buenavista, Filadelfia, já aos 10°20' e 
68º12'. Nos altos rios Negro, Karamanu, Ina 
( Abuná) e neste não põe colocações, assim 
como no Piahiria e Mertie, afluentes do Ina. 
Contudo coloca no Aquiri, vários lugares até 
Xapuri (10°55' e 68º20'). Entre o Acre e o 
Araca um vazio. 

Em 1895, a Bol!y_ia regulava a aquisição de 
estradas gomíferas. (Lei de 10 de dezembro). 
(M. BAt.LIVIAN - "Notícias Geográficas, 
Política, Industrial y Estadistica de Bolivia". 
(La Paz · - 1900), pág. 65). 

A Delegação do Madre ·de Dios compreendia 
em 1900, 34.717,05 k2 e 18.600 habitantes; e 
a do Purus - 497. 931,05 k2 e 45. 000 habi
tantes. Foram criadas por Lei de 28 de outu
bro de 1890, e regulamentadas por Decreto de 
2 de dezembro do dito ano. (M. V. BALLIVIAN 
- "Obra" cit., pág. 3). 

A do Madre de Dios tinha por capital Ri
beralta - com 2.000 habitantes, estando a 159 
metros acima do mar. A do Purus não tinha 

. 1 (" b . " , 3) cap1ta o . c1t. , pag. . 
P.:.-lo exposto, conclui-se que os espanhóis, 
Compreendia tal região os 

/ 
territórios deno

minados " Delegaciones N acionales del Madre 
de Dios y dei Acre y Purus" ( 17), pág. 48. 

(17) Esta publicação era oficial. 

.. 

Em 1918, o departamento do Beni tinha 
50.265 almas e o "Território das Colônias'' 
49. 761 almas. (Carlos Harms EsPEJO, cit., 
1922, pág. 56). 

Pelo exposto, conclui-se que os espanhois, 
no século XVI, e mais trade, no século XIX, 
não passaram do vale do antigo Manu ou do 
moderno Madre de Dios. 

E quando o Padre ARMENTIA, em 1884, afir
mava ter descoberto o alto Aquiry, apressou
se, no ano seguinte, a emendar-se; pois, des
cendo o rio denunciado, saiu no Beni, verifi
cando, então, tratar-se do Tahuamanu ou 
Orton . . 

O Aquiry, por êsse tempo já estava des
vendado e povoado por brasileiros, não estando 
predestinada a bacia do Purus à descoberta 
de exploradores peruanos ou bolivianos. 

E qi,ando, em 1898, os bolivianos começaram 
a desbravar o Caramanu, um decênio antes 
atravessado pelo coronel Labre, não fizeram 
mais do que se circunscreverem a bacia do 
Madeira. 

Mesmo no alto Purus . a PIP~ ( 1870-4) 
antecederam Serafim Salgado ( 1852), b.fanuel 
Urbano da Encarnação (1861) e William 
CHANDLESS ( 1864-5) . 

No tocante à bacia do J uruá, os Peruanos 
ainda se circunscreviam aos afluentes do 
Ucaiale e Javari, quando os nacionais trans
punham de muito a atual divisa internacional, 
fixando-se mais abaixo por conveniência eco
nômica. 

• 
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