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1,RABALHOS ORIGINAIS 

NOS VALES DO XINGUE DO TAl?AJóS 

JOSt!: l\IOREIRA · BRANDÃO CASTELO BRANCO 

ASPECTOS DE SUA REVELAÇÃO E DE SUA 
E:ONQUIS'fA . 

A ilistória .do desbravq111cµto e oçugaç~q dQs vaJe$ do Xingu 
e Tapajós não foi ainda ohjetq d;:i atençã.o ·partiçular dos hi&to~ 
riadores e cronistas àa A·:nazõni.a. E no entaqto .essa histór:ia, 
datanâo do p-eríodo da dominação poi;tuguêsa, é cheia de lances 
inter~ssaµtes, qúe puzera~ tt prova a cqragem e a deci~Q .(te 
sertaiJistas, como ci~ pevpaàor~s que ali sé in$talaram, criando 
uma frpnteira econômica, cle vez que a fronteira p0lítica ~ãÓ 
con.stituía pr'oblema por estar tõda a região dentro do esp~ço que 
os coloru.zaaores haviam incorporado pela adoção de diploirlas 
pf>tidos na negoçiaçãQ dire~a ço1n os P,Q-%ÍV~is çqncQrre!ltes; n9 
caso os espanhóis. No ciclo po~terior, quando ócQrr~u ô de&cQ~ 
brimento dos seringais e com êlç a corrida à flores~a para a 
·exma§ão de goma nec~ssária ao ~bastecimento dos mercados 
iQdµstriais do Velho e do Nov:9 MuJt~o. foram justamente êsses 
dqi~ vales dos que mais çontriP\liram para a~se9ur~r à 1\mél~Q.pia 

, sy~ pon<ier-&;qçja no. iniercâmbie, moyiqie11tado peta borr9c;ha" Ç)~, 
dQiS vales distinguiram#sc por uma produção intfnsa, gue expljcou 
a colonização ·:11ais rápida · q4e então se verificou. · 

Nosso çempanheire. Desembargador Brandão C;;1.stelo Brançç, 
que já podemos pi:od()mar: o historiador dos fastos da conquista e 
da ~pcorp0ração mansa pelos scrtµnistas e serin9ueil'OS, dos vales 
do P,urcus-Acre, e cJo Jqruá, traz-nos ?Q~ra ·a sua piagnífic;;i 
contribuição acêrcn dO' 1'apajós e do Xingu. Trata~se de uma 
contribuiçzo que vai prop~r es sucessos que marcaram o ''rush" 
naqueles distritos do mundo amazónico revefando-0s, esclarecendo ... 
os, permitindo que, de -agQya por d\ante, não se ignore mais o 
que constitui aquelas (páginas ~le heroismo sereno, construtivo, 
realizado no extremo norte por homens qu~>, no prit11aristno de 
sua cultura, nem por isso aeixaram de impor,-se à admiração do 
país, pois que, graças a éles, é que foi possível incorporar a nova 
fronteira eco.nômica. capítulo dos mais iqtensos de nossq crôniça 
recente. 

A. R. 

> 

OS. RIQ& XINGU E TAPAJOS 

Se be1n que as ribas do Xingu tivessen1 contacto com os civi.
lizados inais cedo do que as do Tapajós, o progresso dêste foi· 
rnais rápido, ensejando a formação de uma cidade como Santarém, 
a rainha. da região. 
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Ao que pare~e, a amplidão da embocadura do segundo encai
xada em ribanceiras elevadas e bem a vista dos barcos sulcadores 
do majestoso Amazonas, oferecendo um bom . pôr~o: não s~ aos 
navegante~ dêste, como do seu caudaloso tributaria que liga o 
planaito 1natogrossense às margens do antigo rio de Orellana, bem 
como a maior aproximação dos formadores do Tapajós da zona 
de Cuiabá e da bacia do Paraguai, sobrepujou a riqueza do velho 
Paranaíha, cuja barra, apesar de mais vasta, estreita-se devido a 
intercorrência de ilhas, e tem suas nascentes em local menos favo
rável ao con1frcio, do que o seu opulento concorrente. 

Orellana, na sua memorável jornada de 1540, após o embate 
com as Amazonas e outras tribus indígenas, passou dia e meio com 
seus bergantins na foz do Tapajós, cercado pelas pirogas de 
índios que circulavam sem lhes fazer n1al, ( 1) mas, sem aproxi
mação entre excursionistas e naturais ; ao passo que antes de 
Francis ::o Caldeira Castelo Branco fundar o forte do "Presepe" e 
iniciar a conquista do futuro Grão Pará, já os Holandeses erigiam 
fortificações, feitorias e engenhos nas margens do Xingu. ( 2) e 
foi por êle que os Jesuitas iniciaram a conquista espiritual na 
redução da !é às suas numerosas cabildas, ( 3) só alcançando o 
vale do 1 ... apa jós mais tarde. 

As primeiras lutas pela conquista da capitania abrangeram o 
baixo Amazonas, já encontrando os portuguêses aí instalados 
troços de inglêses, holandeses, franceses e irlandeses, que resis.
tiram bravan1ente à invasão lusa durante vários I.,ustros. Vemos 
no teatro da peleja, capitães como Pedro Teixeira, Pedro da Costa 
Favela, Bento Maciel, Luís Aranha de Vasconcelos e Jaime de 
Albuquerque, expulsarem êsses intrusos dali, principalmente do 
baixo Xingu e de suas imediações. 

Por essa inesma época o referido Pedro Teixeira e outros 
distintos militares lusos se empenhavam em do1ninar os aborígenes 

( 1) "Relação do que escreveu frei G aspar de CARVAJAL sôbre o novo 
descobrimento do formoso Rio Grande"; Tradução de c. de Melo LEITÃO_, 
194L p. 70, e nota 27}. 

(2) Padre Carlos Borromeu EBNER - Xingutania, Belém do Pará, 
1950, p. 16; H enry Walter BATES - O Naturalista no tio Amazonas -
Tradução do Prof. Cândido de Melo Leitão, v. I, 1944 (Brasiliana ), p. 247, 
nota 251 ) ; A. L. Monteiro BAENA E:zsaio Coro gráfico sôbre a Província 
do Pará, 1839. p. 502; Luís CORDEIRO - O Estado do Pará seu Comércio e 
1 ndú!-trias, 1920, ;p. 36. 

G. de Carvajal, Alouso de Rojas e Cristobal o'AcuNA - Descobri~ 
mcrdos do R.io Amazonas - Tradução de c. de Melo LEITÃO (Brasiliana) -
p. 106, nota 12. 

( 3) H. W. Bates, op. cit., ps. 3 e 13 ; A. L. Monteiro BABNA, obr. e 
p. cits. 

·~ ... 
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da regJao destroçando suas aldeias o~ e~1ten~:ndo-se com os 
ntesmos, de maneira que, em 1636, os Jesu1tas Jª penetravam no 
vale do Xingu, -em serviço de catequese com o padre Luís Figueira 
a frente, n1as, só se tornando efetivo o estabelecimento dêsses 
missionários nas ribeiras do Xingu e Tapajós, cinco lustros mais 
tarde, sob a orientação do port~ntoso cérebro de Antônio Vieira ( 4). 

* * * 

:nsses dois caudalosos tributários do Amazonas são quase 
irn1ãos, provindo os seus formadores do planalto matogrossense, 
na altura de 14<:> austrais, e despejando suas águas à margem 
direita do rio--mar, quase na mesma latitude : _o Tapajós. cêrca 
de meio grau ao sul do paralelo 2, e o Xingu, umas duas dezenas 
de minutos ao norte d~ 1nes1na linha, dando-se ao segundo um 
maior desenvolvimento do que ao primeiro, cujas nascentes estão 
mais ou menos a 600 metros de altitude e, desembocadura a poucos 
metr0s acin1a do nível do mar. 

Suas margens, ora deprimidas, ora elevadas, são lavadas por 
enchentes que variam ao redor de onze metros, entre as estações 
de cstiage1n e chuvosa, numa formação geológica e florestal a_sseme
lhadas, ambas en~achoeiradas, depois de u1na pequena secçao sem 
escolhos. 

Campos insignificantes nos dois vales separados por uma 
floresta que se alonga etn vastos planaltos, cheia de hevea brasi
liensis. terthcletia excclsa e castilloa--ulci. Suas margens são 
con1postas de areias, argilas, cascalhos, arenitos, havendo na bacia 
tapajônica 111uito calcáreo. 

No rio }~ ingt!, destacam-·se os afluentes chamados lriri à 
marcre1n esquerda, e Fresco e Culuene à direita ; e na outra bacia, 
os J~truena e Teles Pires ou São Manuel, formadores do Tapajós. 
e o Arinos que desemboca no Juruena. 

( 4 ) O ,P::!dre António Vieira percorreu 600 léguas, ora a pé, ora embar.
cado, não havendo da Ibiap2ba ao T apajós - rio, bahia, costa, sertão, que 
não devassasse. (Dic. Hist. Geogr. e Etnograf. do Brasil, 1922, Introdução 
Geral. vol. II, p. 294). 

Visitou as residências do Xingu e T apajós onze vêzes, compondo para 
os indígenas do segundo, dois catecismos, por que êles usam de dois idiomas. 
(Basílio de Magalhães - Expánsão Geográfica do Brasil Colonial, 2• ed ·, 
p. 187 ; trecho de J. Antonil Andreoni (Cultura e opulência do Brasil) · 

Conta o padre Bettendorff que chegara, antigamente, uma_ nau inglês~ de 
grande porte, ao Tapajós, onde pretendera erigir uma povonçao ?~ra cultivar 
tabaco, mas, acometidos os inglêses, de' súbito, pelos índios tapaJoS, matara~ 
tstes os que estavam em terra. (Rev. do Instituto Hist'órico Geográfico Bras1~ 
.leiro, v. LXX II, p. 59). 

• 
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Entre as suas elevações, ressaltam-se as serras do Norte> a 
oeste do rio Juruena ; a do Tombador, entre os rios do Sangue 
e o Arinos; Formosa, ·entre os rios Teles Pires e alto Xingu; as 
do Roncador e dos Gradaús, en_tre os rios Xingu e Araguaia; e a 
dos Carajás entre o Xingu e o Tocantins. 

INDÍGENAS 

As fa1nílias indígenas dessa região eram numerosas, sendo 
Vistas desde o tempo de Orellana; no século do primeiro descobri-
1nento, o qual as divisou nas ribanceiras do rio-mar ou nas sua 
costa~·. tendo por vêzes contactos co1n as mesmas, ora cruentos. 
ota amistosos, ou somente de expectativas, estranheza ou inspeção. 

Na centúria seguinte, e1n que se sucederam outras explorações 
do rio das Amazonás, inclusive a jornada de Pedro Teixeira na 
qual se fez o reconhecimento de todos os principais tributários do 
volun1oso caudal. verdadeiro dc.scobtimer\.to de suas margens e dás 
en-lbocaduras de seus contribuintes, nos quais o piloto da expedíção 
penetrava de três a quatro dias, sondando, anotando povoados 
gentílicos e sua extensão. 

O primeiro nome a surgir foi o da tribo dos Estrapajo30S, 
Tapajojes, 'fapajosos ou Tapajós, fan1ília enorme, cujo aldeia
n1entc 1nais a vista assentava na embocadura do rio que lhes tomou 
o nome, a qual segundo I-Ieriarte (1662), era composta de 
hon·1ens corpulentos, grandes e fortes, num total de sessenta mtl 
a rcos, ( 5) cujas flechas eram erva das e venenosas, bárbaros e 
temidos, idólatras, alimentando-se mais de mílho do qUé a usual 
mandioca de outras nações ( 6). 

Nas suas terras havia algumas capoeiras, grande quantidade 
de madeiras, como cedros, ceibos, pau campeche, granadilha, pau 
brasil (parecida ), salsaparrilha, resinas ( 7), frutas diversas. cacau, 
t<:1baco, cana doce, mel de abelha e1n profusão, cêra etc. ( 8). 

Pescavam com timbó nas vazantes e lagos, e com flecha. 
nestes e nos rios ( 9). 

Co1no ferramenta , tiravan1 do peito da tartaruga uma prancha 
de páln10 de comprido e pouco menos de largura, curada no f un1eiro 
e afiada numa pedra. prendiam-na a un1 cabo, e com elp, à guisa 

(5) CARVAJAL e AcUNA; tits, p. 112, nota l8 . 
( 6) Ai.itór, bbra e neta, cits. 

(7) Idem, id~. p. ii). 
( 8) idénh ídert1, p. 118. 

{9) Idem. idem. p. 183. 
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de 1nachado! cortavam tudo quanto desejava1n. Do mesmo mate ... 
rial faziam cnxós, cujo cabo era uma queixada de peixe-boi e cotn. 
êsses instrumentos lavravam suas canoas, tábuas, mesas, assentos : 
sendo que. em algumas nações, êsses n1achados eram de pedra e 
com os quais cortam mais ràpidamente do que coin os de tarta
ruga (10). 

()s escopos, 9 ')iva.s e ~inzeis para obras delicadas, no que sã~ 
exímios, eram dentes e colmilhos de animais, encabados em paus, 
tão út~is quarito os de fino aço ( 11). 

Faze1n seus ídolos ; achando que êles desceram _dos céus, 
mas, só os procuram quando vão a guerra ou fazer pescarias ( 12). 

São gente de brio e temidos pelos Yizinhos, pelo que os 
portttguêses recearam seu comércio por muito tempo, cuja amizade 
nunca foi íntima, porque os intrusos obrigava .... os a sair do seu 
nºatural, instalando-~e entre os já pacificados, fato que os contra
riava ( 13), e, apesar de receberam bem os lusos em suas aldeias, 
êstes desencadeiavam g uerras coiltra os Tapajós, encurralavam-
11os, saqueiavam e devastavam suas tabas, forçavam mulheres e 
filhas, para, no fim , exigirem escravos ( 14) . 

Os in,hgenas dessa região tinham dialeto próprio, mas, todos 
entendiam a língua geral que corre tôda a costa do Brasil e sobe 
o J\mazonas por mais de quatrocentas léguas ; ( 15) concluindo 
A . tvlETRAUX, após documentado estudo, ter sido o curso superior 
do T apajós o centro de dispersão dos Tupis (p. 10) que, daí em 
sutessivas vagas: a primeira na direção do baixo Xingu; a 
segunda na direção do alto Amazonas, cuja bacia ocupam entre o 
Pt;rus e o Napo, e a terceira, a mais considerável na direção da 
bacia do Paraguai ( 16). _ 

Pedro Teixeira, tido como descobridor do Tapajós, o subiu 
em 1626, castigando e escravizando seus naturais, ( 17) e na volta 

(lo) 
( 11 ) 
(12) 
( 13) 

(14) 
(15) 
(16) 

Jden:, idem. p. 
Idem, idem, p . 

Idem. idem. p. 

203. 
204. 
205. 

Idem, idem, p. 271 . 
Idem, idem, ps. 271 a 273. 
B ERREDO - A nais H istóricos ( 1905) , v. II, p. 105. 
Hfatória da Expansão Portuguêsa no Mundo, vol . III (1940), 

p. 11. 
(17) M. Cardoso BARATA. ~ntamentos para as Efeme~des Para.

enses (Ediç. do ln$t_. H ist. ~ogr. Btas., p. 139; ~ARVAJAL c1t., " p. 106, 
nn~a 12. Em 1625. Teixeira já desalojara os Holandeses de seus fottes l'.l(> 
Xingu. (Henry W. BATES O Natttl'alista no Rio Amazonas; tradução do 
Prof. Cl. de Melo Leitão ''Brnsiliana", v. 1. 1944. vol. 237, p. 247. nota 251). 
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de sua viagem ao Peru ( 1639), entrou na embocadura dêsse rio, 
cujo nome se origina da principal nação que o povoava, encon
trando numa de suas aldeias abundante refresco de carnes do 
mato, aves, peixes, frutas e farinhas ( 18) . 

l\1ais tarde ( 1664), Pedro da Costa Favela aliou-se aos 
1'apajós para combater os Guanevanas e Caboquenas ( 19) e, 
obtendo do Pará um refôrço, multiplicou os estragos feitos aos 
indígenas, incendiou trezentas aldeias no rio Xingu, matando 
setecentos homens e aprisionando quatrocentos que se tornaram 
escravos, já em 1665 ( 20). 

Segundo H. A. de Santa Rosa essa deYastação do Xingu, 
foi em 1666 ( 21 ) . 

Quando o padre Luís Figueira visitou as aldeias indígenas 
do Xingu. em 1636, já encontrou pessoas batisadas em Maturu, 
pelos padres de Santo Antônio e, uma igreja, não tendo razão 
J. Lúcio d~ Azevedo (os Jesuítas no Grão Pará e Barata (Emefé
rides) quando dão os jesuítas como fundadores de Maturu ( 22), 
pois o padre Garzoni fundou sómente a Residência e não a 
··Aldeia" ( 23). 

Retirando-se o padre Figueira, apesar da pro111essa de voltar, 
não o pôde fazer, só sendo restabelecida a ação efetiva dos jesuítas 
com os padres Salvador do Vale e Paulo Luís, enviados por 
António Vieira, tendo o primeiro erigido a igreja da "Residência" 
de N. S. do Desterro na aldeia de Tapará, em 1660 (24). 

O padre José de Morais diz que as aldeias de Caviana (Vila
rinho do Monte), Boa Vista, Tapará e Muturu ( Pôrto de Moz) 

( 18) BERREDO cit.' V. 1, p. 292. 

(19) Autor e obr., cits., v. II, p. 191. 

(20) Idem, idem, p. í 92. 

( 2 i) A Depressão Amazónica e os seus Exploradores; 312. 

( 22) Serafim Leite - História da Companhia de Jesus no Brasil, Rio, 
J 934, Tomo III, p. 344, nota 1. 

( 23) Autor, obra e vol.. cits., p. 346, nota 1. 
A conquista de Mélturu aos Holandeses, em 1623, por Luís Aranha de 

Vasconcelos, jornada de que foi capciüo o padre de Santo Antônio Fr. 
Cristóvão de S. José, é narrada pormenorizadamente por Fr. Agostinho de 
Santa M ari<'l : erguendo-se na presença do padre F igueira, defronte da igreja, 
uma cruz. (Serafim Leite, obra, vol., e p. cits.). 

D iz o padre Felipe Bettendorff que foi êle Bettendorff o primeiro missioA 
nário do rio T apajós, pôsto ali pelo ,l)adre Antônio Vieira, em 1661 (p. 59), 
a~sim como o do rio Xingu, foi o padre Luís Figueira (Rcv. do Inst. Geográ~ 
fico Brasileiro, vol. LXXII, p. 66). 

( 24) Autor, obra e vol. cits, p. 349. 

I 
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foran1 , primeiramente, dos jesuítas, umas de visitas, outras de 
residéncia, todos com igreja e casa, mas, só numa delas tinham 
assento os missionários, ora em Tapará, ora em Muturu, e nem 
se1npre seguidamente por falta de padres ( 25) . 

Depois de 1670, Tapará decaiu ràpidamente, passando a 
atividade missionária a se internar por ser mais fácil a catequese 
nos lugares mais distantes da fortaleza ; ficando, em 1693, 
segundo a repartição geral das aldeias, as de Tapará e Muturu com 
os padres da Piedade, já estando fundada a de Itacuruçá, que 
tinha por orago S . João Batista, principal aldeia da ribeira e 
chamada ordinàriamente Aldeia do Xingu, cuja fundação é atri
buiàa ao padre João Maria Garzoni, não muito . antes de 1690. 
E1n 1695, foi retomada pelos padres da Companhia, contando, em 
1730. 8 78 índios e mais 7 6 catecúmenos ( 26) . 

• 
A aldeia de Piraviri formou-se, desdobrando-se a de Itacuruçá, 

a f ün de serem separados índios de nações diferentes, que viviam 
brigando. Foi fundada em 1727, pelo padre Antônio Vaz. Em 
1730, ela contava 733 índios e 315 catecúmenos, ainda não cristãos. 
Entre êles havia os Muruãs. Tinha boa igreja e imagens, casa 
para os missionários, ficando mais em forma, pela era de 1755. 
Aparece também com os nomes de Piraquiri, Piriquiri, Pirau-
veri ( 27). 

A aldeia de Santo Inácio de Aricari ( Arícá, Aricará) , última 
do Xingu, à margem esquerda acima de Piraquiri, vê seu nome 
pela primeira vez no catálogo de 1723, sendo provável a sua 
fundação pelos jesuítas alguns anos antes. Em 1730, tinha 970 
índios e 180 catecúmenos. A esta aldeia, foram incorporados, em 
1736, pelo padre Luís de Oliveira, os Jurunas, cujas tabas distavam 
cêrca de quinze dias de viagern. Pertencia êste grupo ao das 
nações inais marciais e contestava com outros com quem estava1n 
sempre e1n luta. Juru significa bôca e una-prêta. Têm a bôca 
prêta e barba ( 28). O seu último missionário foi o padre Manuel 
dos Santos. 

Foi nesse rio que se iniciou a catequese jesuítica no Amazonas, 
operando-se gradativamente o trabalho de penetração, por diversos 
missionários, de 1636 a I 668, quando o padre Pero de Pedrosa e o 

( 25) Autor e obra, cits, p. 349. 

(26) Autor e obra, cits, p.5, 350 e 351. 

(27) Autor e obra, cits, p. 352 . 

( 28) Autor e obra, cits, p. 353. 
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itmão Antõnio Ribeiro chegaram ao sertão dos Tacanhapes, no 
rio dos J uruinas, numa viagem de vários meses ( 29). 

.l\ for1nação de aldeias no baíxo Xingu, suscitava a entrada 
en1 busca de índios para abastecê-las, tendo o padre Garzoni 
escrito ao geral que esperava baixar quinze aldeias, tnas, coinci
dindo com ê5se esfôrço, a subida de Manuel Pais, coletor de cravo, 
itnpediu êste a descida dos indígenas esperados pelo padre 
Garzoni ( 30). 

A roda de 1750, efetuou-se a últin1a expedição pelos padres 
da Companhia ao Àingu, indo acima das primeiras cachoeiras, 
cinco semanas de viagem, o padre Roque Hundertpfundt, ou umas 
cento e cinqüenta léguas, encontrando os índios Curibaris e Jaci
pocas, no interior do rio lriri ( 31). 

Quando Pedro Teixeira reconheceu o Tapajós em 1626, 
levava em sua co1npanhia o insigne capucho de Santo Antônio Frei 
Cristóvão de São José, já havendo, na época, relações dos índios 
dêsse rio com os castellanos que desciam o Amazonas, mas, a 
catequese ou colonização só teve início com a chegada dos jesuítas, 
segundo Palma Muniz; devendo ser registrado, como o primeiro 
que ai foi expressamente, o padre Antônio Vieira ( 32). 

Dois anos depois, em 1661 , enviou os padres Tomé Ribeiro 
e Gaspar fvlisch, que achar-am na aldeia dos Tapajós, indígenas 
de seis trib .. ts diversas, e trocaram os brindes do costume : milho, 
mandioca. galinhas, o\·os, beiju, me}, peixes e carnes moqueadas, 
por espelhos, facas, machados, velórios, vidrilhos, etc. Houve 
festas, missa, catequese, batismos, deixando antes de sairem no 
terreiro da aldeia tuna ctuz. 

Passado um mês, chegava aí o padre Bettendorff, que cons
truiu uma casa e uma igreja de taipa de mão e pintou o retábulo de 
murutim contendo N. S. da Conceição, com Santo Inácio à 
direita e S. Francisco Xavier ~ esquerda ( 33) . 

(29) Autor e obra, cits, p. 355. Tendo notícias dos Taconhapés, 
dci língua geral, mandei o paàre Pedro Pedroso, bom língua, numa canoa 
bem ·equipada, uns 14 dias rio acim<t, transpondo rochedos. em que havia 
entalhadas figuras e letras ( p. 277) ; iS5o depois de 1663 ( p. 279) e antes 
de 1680. (Rev. do Inst. Hist. e Geogr. BrasiÍeiro V. LXX1I, p. 329; 
Crónica do Padre Felipe Bettendorff}. 

( 30) Autor e obra, cits., p. 355, notá 3. 

( 31 ) Autor e obra, cits., p. 355. 

(32) Autor e obra, cits., p. 357. 

( 33) Autor e obra, cits., p. 358. 

,, 
( )'l 

-
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Apesar de Bettendorff levar ordem para ·erguer a residência 
no oiteiro, onde está hoje a fortaleza e levasse a aldeia para o pé do 
monte, só cm 1698, o fiz~ram. Em agôsto de 1665, a aldeia do 
Tapajós, já era a mais in1portante das missões do Pará, caminho 
por onde os portuguêses passavam nas suas entradas ao Solimões 
e Rio Negro, se!].do, então, seu nlissionário o padre Manuel l>ires. 

Houve uma índia que governou o Tapajós chamada Maria 
!vloaçara, principale~a. nnlito citada nos começos da civilização 
dêsse rio ( 34) e a tnc.üs reputada nos Anais da Companhia, que 
faleceu c.êrca de 1678, quando a aldeia se denominava de Todos 
os Santos, contendo quatro nações ·principais : Aretuses, Arapiun-
ces, Tajruense e Serranos ( 35). 

Preval~ceu, porén1, como orago N. S. da Conceição ;· a 
princípio, co1n <1n1bito regional do baixo Amazonas, e, final,menté, 
invocação da aldeia que se desenvolveu ràpidamente ; sendo o 
seu período mais próspero e em que foi dirigida pelo padre Rebelo. 
o qual aí passou 1nais <lc 23 anos, pois, em 1719, ainda ali 
estava ( 36) . 

En1 l 730, havia várias aldeias no vale, mas, só a dos Tapajõs. 
propriamente dita, constava de 793 índios. Da igreja e antiga 
resiàência nada existe atualmente ( 37). 

\ . 
O catálogo de 1722 mencionàva a aldeia de lburari, lbirarib, 

Borari, Morari, dos nlissi:Jnários do Tapajós que, em 1730, cot1tava 
235 íhdios. f)evido a sua proximidade com a dos Tapâjõs que 
dificultava o sustento dos indígenas, o padre Manuêl Ferreira a 
transferiu. em 1738, para um lugar sete léguas atinta, na mesma 
1narg~m do rio. 

Os índios Arapiuns foram aldeiados pelo padre Manoel 
Rebzlo, em 1723, cujo orago era N. S. da Conceição, contêrtdo 
em 1730, 1 . 096 índios; ah1da citando-se nesse mesmo ano a 
aldeia Nova de Cumaru, com 166 indigertas ( 38). 

A aldeia de Santo Inácio no Tapajós procedeu da aldeia de 
1'upinambaranas, dando-se a n1udança em 1737. tornando-se logo 
1nuito populosa ( 39). 

A de S. José ou Maitapus foi fundada em 1722, tendo. em 
1730, 400 índios, tendo sido a única aldeia amazônica dos jesuítas 

( 34) Autor e obra. cits., p. 359. 
( 35) Autor e obra, cíts., p. 360. 
( 36) Autor e obra, cits., p. 361 • 
( 3 7) Autor e obra, cits., p. 363. 
( 38) Autor e obra, cits., ps. 363 e 364. 
( 39) Autor e obra, cits.. p. 364. 
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que, em 1758, não foi elevada a vila, ,passando a Lugar de Pinhel, 
por ter, então, pouca gente ( 40) . 

Os jesuítas, como se vê nas suas viagens ao longo do Tapajós 
e afluentes, aliás muitas, foram até as cachoeiras, onde começava 
a praga dos piuns que tornam inabitáveis essa região, e a falta de 
peixe, base da alimentação na Amazônia ( 41 ) . • 

Passando-se ao Século XIX, vários· exploradores tiveram 
contacto com os índios, tendo Karl Von den Steinen afirmado qtte, 
no centro do Brasil, havia ainda milhares de ho1nens desconhece
dores da raça branca e um Estado poderoso a cujas leis estavam 
sujeitos (42). 

Os presidentes da Província do Pará , referindo-se aos indí
genas, informavam que, em 1841, havia no rio Xingu uma missão 
que reuniu algumas tribus errantes, produzindo efeito, ( 43) a qual 
continuava provida três anos depois, ( 44) e cogitava da construção 
de uma capela na nova aldeia e solicitava pessoas que ensinassem 
aos índios a fabricação de farinha, a fiação de algodão, a proibição 
de comércio direto dos regatões co1n os silvícolas, e a construção 
de uma casa no rio Tucuruhi, para onde êles conduzissem o resul
tado do seu trabalho, a fim de ali se efetuar a permuta por gêneros 
conduzidos pelas canoas de comércio e sob as vistas de uma pessoa 
que zele pelos interêsses dos índios ( 45) . Em 1859, Domingos 
Antônio Ferro contratou um descitnento do alto Xing u, do gentio 
Toconhapeua, trazendo nove dêles, em abril, voltando todos satis
feitos com roupa, armas de caça, terçados e várias ferramentas; 
( 46) estando no rio o missionário frei Marcelo de Santa Catarina 

de Senna e diretores Antônio Dias Guerreiro, no rio Xingu e 
José Miguel T enório, em Souzel ( 47). Nesse ano, devido ao 
aparecimento de uma grande porção de Tucunapeua, estabeleceu-se 
uma missão logo acima da prin1eira cachoeira, junto ao rio 
1'ucuruhi, de onde frei l\1Iarcelo se retirou pouco depois, não mais 
voltando ali; tendo-se co1no único resultado saber-se haver acima 

( 40) Autor e obra, cits., p. 365. 
( 41 ) .Autor e obt a, cíts., p. 366. 
{ 42) "Rev. da Soe. Geogr. do Rio de Janeiro". T. IV, p . 189. 

· ( 43) Relatório do Presidente Berna rdo de Sousa Franco, de 14, abr31, 
1841, ps. 11 e 14 . 

(44) Relat. do Presidente José T omás H enriques, de 15, agôsto, 1843, 
pág. 9 . 

( 45 ) Rela t. do Presidente M anuel P urnnhos da Silva V eloso, de 15, 
ngôsto, 1844, ps. 16 e 17 . 

( 46) Relat. do Presidente Manuel de Fri<:is e V <'lsconcelos, de 1 de outubro 
de 1859, ps. 59~60. 

( 47) Relat., cit., Anexo 29. 
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das cachoeiras tribus de Juruna, Tucunapeua, Xipoca, Arara, 
'fapaíuna, etc. avaliados em três mil indivíduos, sendo a mais 
numerosa a dos J urunas que, de preferência, moram nas ilhas, por 
temerem os T ucunapeua. E xeq:em em pequena escala a cultura 
da mandioca, milho e feijão, tecem fios e redes mui grosseiras; 
sendo os Tucunapeua mais inteligentes e laboriosos do que os 
Juruna ( 48). 

Em 1863, eram conhecidas treze tribus no rio Xingu: f uruna, 
Tucunapeua, Juaicipoia, Urupaya, Curiaia, Peopoia, Tauatapiaura, 
Tapuia-eretê, Carajá-mirim, Carajá-pocu, Xipoca, Arara e Tapaiu
na. A primeira tem cêrca de 250 indivíduos alojados nas primeiras 
ilhas a montante das cachoeiras, com plantaçôes de mandioca, 
algodão, do -qual fazem excelente fio com que urdem redes e cintas. 
Andam nus e usam ubás, sendo seus hábitos e costumes idênticos 
aos dos índios em geral. U sam arco, flecha e servem-se de armas de 
fogo; são muito indolentes e ladrões. Os Tucunapeua residem há 
muitos anos nas cabeceiras do rio lriry, afluente do Xingu, emigran,... 
do uns para uma das grandes ilhas do lriry, tendo as febres os re ... 
duzido a cento e cinqüeta; são . laboriosos, honestos e inimigos imp}a .. 
cáveis dos Juruna. Há vestígios de uma pequena capela na ilha 
em que residem, o que indica haver o homem culto plantado ali 
o germe de uma civilização ( 49) . O s fuaicipoia têm umas 
sessenta pessoas, nas ilhas do lriry ; indolentes e disformes ; 
costumes e hábitos dos Juruna. A tribu dos Urupaya é nume
rosa e pacífica, mas desconfiados; tem hábitos e costumes dos 
Tucunapeua; habitando as últimas ilhas de que hã notícia no 
Xingu. São elegantes, de belas formas, bonita côr, destros e 

laboriosos; conservando a tradição do encontro tido ein remotas 
eras com homens que lhes atiraram·, causando grande mortandade. 
Os Curiaia vivem em grande extensão no seio das matas; bravos, 
destemidos e inimigos das outras tribus : têm mandioca, algodão 
e fazem redes ( 50) . O s Peopaia habitam a margem ocidental; 
têm horrendo aspecto e côr de cobre ; sent relações com as tribus 
pacíficas. Tauá-tupucará, cujo non1e é derivado de sua côr 
(amarelo-escuro) : são poucos, n1as ferozes, habitando no interior. 
Tapuia-eretê, habitando a parte oriental do rio; são altos, 
musculosos e trigueiras ; rosto pintado de prêto até o meio; 
dormem numa espécie de balaio comprido, e1n vez de rêde (51). 

(48) Relat. do Presidente F rancisco Carlos de Ara újo Brusque, de 1 
de setembro de 1862, ps. 18 e 19 . 

(49 ) Relat. do P residente Araújo Bru.!.que, de 1 de novembro de 1863. 
ps . 16 e 17. 

(50} Relat. cit., ps . 17 e 18. 
(51) Relat. cit., p. 19 . 
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Carajás-miri1n, de estatura baixa, grossos, cabeça grande, testa 
achatada, aJimentam~se de frutos silvestres, caça e certo barro; 
não plantam nem tem indústria alguma ; . dormem sôbre fôlh~s 
amontoadas·a esmo, simbolizando o derradeiro grau .de degeneraçao 
humana. Carajás~pucus que habitam ta1nbén1 no lado oriental do 
rio; são . altos, delgados, quase negros, cabeça e nariz extre,.. 
lnamente chatos; não usam arco nem flecha e tão sómente uma 
pesada maça; sendo temidos por tôdas . as. hordas que habita1n 
Q Xir1gu ( 52) . Aré:lras. tdbu a,ssaz numerosa e errante que apa ... 
receu nesse rio hã de~ qnos ; é inimiga das demais, com exceção 
ela dos Tucunapeua, com quem permutam farinha, sal, louça, fer ... 
ram.euta, recebendo dêles algumas ofertas; são ativos, quase 
brancos e qe cabelos castanhos claros, ( 53) usando as mulheres 
Iongps tranças, tendo alguns dos homen~ espessos bigC!des. Os 
Xipccas e T apa,iJ.tnéJ não se sabe bem onde. moram ( 54). ~s~a 
populqção indígena era estimada em doze mil almas, de notave1s 
diferenças de côr e cabelos. sendo que os Tucunapeua são quase 
brancos, de olhos azulados e capelOs castanhos ( 55). 

Em 1868, a cateq~ese no Xingu era praticada pelos missio,.. 
nários frei Ludovico e frei Carmelo de Mazzarino : ( 56) em 
1874, havia um missionário dirigindo o aldeian1ento Tucunapeua, 
outrora fomentado pelo goiano Domingos Ferro, que se retirou 
para a sua província ( 57). 

Retirando~se do rio os catequistas freis Pelino e Ludovico, 
os silvícolas se dispersaran1 ; tendo P muito custo o diretor respec .... 
tivo reunido alguns das tribus f uruna, Tacombopura e Arara, os 
quais vivem quase exclusivamente de pesca ( 58). 

Em 1880. a província se dividia em treze diretorias parciais, 
correspondendo to.do o rio Xingu à sexta ( 59). 

( 52) Relat. cit .• p. 20. 
(53) Relat. cit .• p. 21. 
(54) Rclat. cit,, p. 22. 
( 55) Relat. cit., p. 23. 
(56) Relat. do Presidente Joaquim Raimundo Delamare, de 6 de agôsto 

de 1868, p . 24. 
(57) Relat. do Fres!dente Pedro Vicente Azevedo, de 15 de fevereiro, 

de 1874, p. 37. 
(58) Relat. do Presid~nte João Capistrano Bandeira de l-..fello, (!e 9 

de março de 1878, lP. 103. 
(59) Relat. do Presidente João Coelho cla Gama e Abreu, de 15 de 

fevereiro de 1880, p. 79. 
Alguns diretores entendiam que o cargo era de proveito próprio, outros, 

sem intdigência, queriam transformar de um dia para o outro. o índio em 
cidadão votante; achando-se o serviço muito mal organizado (Relat. d..:.• 
Presidente Gama e Abreu, de 1880 cit., p. 80). 

• 
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Os índios propriamente ditos não se dedicam à indústria 
alguma, a ~o ser o preparo de instrumentos do seu uso diário e 
de pequenas canoas e ubás, nada apresentando de notável ; culti~ 
vando, Çt}guns dos aldeiados, a mandioca, o arroz, milho, feijão e 
algodão, às vêzes, porém, nem chega para o seu consumo. Dedi.
cam .. se mais a extração de produtos naturais ( 60). 

Em 1886, dizia o Presidente Tristão de Alencar Araripe que 
o sistema de simples catequese religiosa não correspondia em resul· 
tado ao ônus dos cofres p(tblicos. Ela atrai os índios selvagens, 
1nas, para que se possa tirar vantagem real e fixar Q indígena entre 
nós, conviria criar estabelecimentos industriais, onde os rapazes 
fôssem receber instrução. Deixá~los em aldeiamentos longínquos 
dirigidos pelos catequistas, é perder tempo e dinheiro. Os meninos 
e rapazes devem ser entregues a estabelecilnentos industriais, onde 
aprendessem a ler e escrever, e os ofícios de que poderiam viver 
e que os fixaria entre os civilizados, cujos hábitos adquiririam ( 61). 

Aos doze anos do regime republicano, o govêrno estadual 
ainda falava em estabelecer núcleos indígenas, com vantagens para 
as regiões do Xingu e Tapajós, nas quais se encontravam nume..
rosas tribus ( 62) . 

Karl von den Steinen fêz duas excursões ao rio Xingu, uma 
em 1884 e outra em 1887..-1888. Na primeira verificou êle que os 
aborígenes desconheciam os homens de raça branca e prêta, o 
império do Brasil, ( 63) animais domésticos como os cães, assim 
como banana, eana de açúcar, bebidas alcoólicas e a existência 
e o uso dos metais. Seus instrumentos mecânicos eram conchas, 
dentes e machadinhos de pedra e o material de que se serviam, 
a madeira. fôlhas, frutos das árvores e ossos de animais. 

ITódas as tribus que encontrou falavam línguas diferentes, 
pertencendo pela sua orige1n a famílias as mais diversas que, nos 
tempos prehistóricos, se achavam espalhados pelo continente ameri.
cano, do Prata às Antilhas ( 64). 

Von den Steinen encontrou, na viaqem de 1888, descendo o 
rio, os Bakairi (65) (rio Batovi), os Nahuquas (numerosa tribu 

(60) Relat. do Presidente Visconde de l\..faracaju, de 7 de janeiro de 
1884, p. 60. 

(61) Rclat. de 25 de março de 1886, p. 57. 
(62) Mensagem do Governador José Pais de Carvalho, de 1 de feve.

reiro de 1901, p. 79. 
( 63) Revista da Sociedade de Geografia, do Rio de Janeiro, tomo IV 

(1888), p. 189. 
( 64) Rev. e tomo, cits., p. 190. 
( 65} Rev. e tomo, cits., p. 197 
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dos rios Kuliseu e I<uluene), ambas as tribus pertencentes ao ramo 
dos Karaibes (66); os Mehinakus, Aueto, Vauras e Vrustenaus 
(no Kuliseu) (67); os Janalapitis e os Vra1nayuras (sendo êstes 
tupis legítimos) na margem de uma lagoa grandiosa ; tendo sido 
a nona e última tribu a dos Trumais, cujo idioma não se parece 
de forma alguma com outro qualquer por êle Steinen conhecido 
{perto da confluência do Kuliseu com o Batovi), onde já estavam 
etn 1884 ( 68) . 

No mapa do rio Xingu, anexo a Viagem ao Tapajós, de 
Henri Coudreau ( 1895) , tradução de A. Miranda Bastos ( Brasi
liana, v. 208) conforme o levantamento e coordenadas loca is do 
Doutor O. Clauss, vê-se o percurso da expedição de 1884, de 
von den Steinen, e anotados na bacia xinguense o lugar Anauiri 
(antiga missão jesuíta) , acima do rio Ambé ( m. esq.) , "Aldeia 
Peuá", "Cabana de índios", "índios Araras" (entre 39 11' e 3Q 46' 
de lat. sul) ; várias alJdeias de Jurunas (entre 49 34' e 89 34'); 
índios Suiá (acima de 119 11 ' ), à margem direita do rio Suiá,...missu; 
"Aldeia dos Trumais" ( cêrca de 129 lat. sul) à margem direita dos 
rios Culiseu e Xingu; doze tribus no rio Culiseu; E stabele ... 
cimento e plantações dos índios Custenaus (entre 129 17' e 129 24'); 
aldeias "Bacairi" (entre 12? 30' e 139 14'). 

Ensina von den Steinen que os Bakairis pescam por meio de 
flechas e de cestas n um lago; cultivam mandioca e milho; 
cortando as árvores com machado de pedra: andavam nus, 
comiam sem sal, cultivando alguns frutos perto da cabana ; corta
vam os cabelos com capim navaiha e dentes de peixe ; ( 69) f u1na
vam cigarros de palmo e 1neio de comprimento ; e tinham uma 
astronomia esquisita, pois, o sol representa uma coroa de penas 
de ardra : a lua, outra de penas de japu ; o Orion a estiva que 
êles usam para torrar a massa de mandioca ; o Cruzeiro um mondett 
para apanhar passarinhos ; a Via Lactea uma árvore colossal sem 
folhagem, que se usa para produzir sons iguais ao jongo dos 
negros ( 70) . 

O mundo para êles se cinge às cabeceiras do Xingu e Para
tinga. O avô dos Bakairis foi uma onça pintada, concluindo-se do 
desenvolvimento das suas lendas que os homens e animais repre~ 
s~ntam Üm papel qualitativamente igual, sendo o homem simples~ 
t11ente o anünal n1ais forte e inteligente; falando "o Bakairi ainda 

(66) Rev . e :orno, cits., p . 199. 
(67) Rev. e tomo, cits., p. 200. 
(68) Rev. e tomo, cits., p. 201. 
(69) Rev. e tomo, cits., p. 197. 
(70) Rev . e tomo. cits., p . 198. 
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hoje dos Trumais com o mai~r desp~êz~ eor considerá~lo.s convi~ 
tamente serem êles verdadeiros an1ma1s . Os seus mitos estão 
cheios de metamorfoses, não encontrando nêles a idêia de um Deu~ 
pessoal ; desconhecendo êles um ente a quem se adora e se 
dedique um culto ainda o mais simples; não se tendo visto vestígios 
àe ídolos (71). 

O s N ahuquás formavam o povo mais numeroso do rio Kuliseu, 
a fluente do Kuluene, o principal contribuinte do Xingu ( 72) 

Essas duas tribus forneceram ao explorador novas provas de 
grande valor para a sua teoria de que os Karaibes transmigraram 
originària1nente do sul para o norte ( 73). 

Todos êstes índios são baixos, bem proporcionados, ágeis. 
côr de barro claro, cabelos pretos, ondulados em alguns indivíduos, 
sendo os T rumais de estrutura mais fraca e de fisionomia bruta : 
inteiramente nus, trazendo as mulheres uma tanga de forma 
trianguJF:ir de fôlha de palmeira "maior do que um olho, porem 
rnenor do que uma orelha; desconhecendo êles o sentimento de 
vergonha oriundo de nossa educação. As mulheres usam cabelos 
compridos, cortando-os os hon1ens em volta, usando algumas tribus 
uma coroa que, originalmente, servia de sinal distintivo nacional, e 
por engano, considerada como costume derivado dos padres. 
Tiram cuidadosamente todos os cabelos do rosto e do corpo~ 
arrancando as pestanas desde criança. Untam ... se com pó de 
carvão ou azeite vermelho de piqui e urucu, em que os mosquitos 
ficam grudados e morrem. 

As casas redondas ou de forma eliptica são altas e airosa~: 
formando, em geral. um grande círculo, em cujo centro se acha a 
casa da festa, não habitada, na qual não entram as mulheres (74). 

As casas servem de habitação de várias famílias e estão 
cheias de cuias, panelas, cestos com provisões, armas e ferramentas. 
.. ~s redes feitas com fibra de pallmeira ou de algodão são tecidas 
a mão entre dois paus fincados no chão. 

A agricultura e a pesca lhes fornecem os principais alimentos, 
sendo a caça de plano secundário. Assustam-se com os nos~os 
cães, só conhecendo entre os animais domésticos - papagaios, 
periquitos e iapus. Cultivam o milho indígena, piqui, mangaba, 
algodão, fumo, palmeiras de bocaiuva e, em alguns lugares, a 
batata doce, cará, fubá ( 75). 

(71) Rev . e tomo, cits., ps. 207 e 208. 
(72) Rev. e tomo. cits.. p . 199. 
(73) Rev. e tomo, cits., p. 199. 
(74) Rev. e tomo, cits., p. 202. 
(75) Rev. e tomo, cits., p . 203. 
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As pedras servem de machado e de martelo, usando em vez 
da faca, dentes de piranha e do peixe cachorro; aplainando e 
alisando a madeira com conchas do rio. Viram a terra com paus. 
ponteados e com unhas do tatu canastra. · Só uma tribu posstu 
pedras apropriadas para machados, apanhadas no leito dos riachos, 
a qual é fornecedora às demais. 

Trocam os objetos que produzem por outros de que precisam, 
sem idéia de valor. 

Dando formas de animais ao vasilhame de barro ( 76 ) 
demonstram u.m certo desenvolvimento artístico. 

Entre os produtos mais perfeitos de sua arte, destaca-se o 
das máscaras, usadas nas danças. Entre tupis de Xingu, elas são 
fabricadas de tecidos pintados e nas outras de pedaços de madeira 
com grandes narizes e aberturas pequenas para os olhos, enfeitadas 
com um desenho simétrico do rosto, dentadura de dentes de 
piranha e olhos de conchas do rio ( 77) . 

Parece que em todos os pontos importantes · do Xingu, a 
linguística e a etnologia de suas tribus, unem ... se de unia maneira 
característica, sendo as mulheres as artistas da cerâmica, como 
também da arte de pontilhar o corpo humano de ornamentação, 
relacionadas diretamente com as figuras das vazilhas, pelo que 
Steinen. as classificou como nu ... a.ruak · 

Em geral, só os homens tomam parte nas danças, com os seus 
enfeites de pena e o corpo envoivido em capas feitas de fibras de 
palmeira buriti; tendo as representações formas diversas, baten
do ... se com o pé com o que 1narcam os compassos, ( 78) com os 
1naracás e chocalhos, acompanhadas de cantigas simples, quase 
sempre melancólicas e de sons soienes, tendo por único instrumento 
musical a flauta, singel~ ou composta de três tubos, de vários 
tamanhos, havendo até da altura de um home1n alto. Os arcos 
e fl'~chas exercem papel importante nas danças. 

As mulheres se entrassem na casa das flautas 1norreriam . 
Vivem em monogamia, sem a cerimônia de casamento : .. A moça 
vai com o homem que a escolheu à sua choupana : o homem aru1a 
a sua rêde acima da rêde dela e já está pronto o casamento". Os 
maridos idosos se acham, em regra, de posse das raparigas novas 
e mais bonitas, que lhe poderão prestar mais serviços do que as 
velhas ; sendo a mulher o melhor espólio da guerra ( 79). 

(76) Rev . e tomo, cits., p. 204 . 
(77) Rcv. e tomo, cits., p. 205. 
(78) ·Rev . e tomo, cits., p. 205 . 
(79) Rev. t "t e .orno, c1 s., p. 206 . 

.. 
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Por ocasião do parto, o maridó tan1bém tem o seu resguardo, 
ficando na rêde alguns dias, tomando só água e mingau, sem poder 
sair de casa, nem pegar em arinas. 

As relações das crianças são mais íntimas con1 o pai, sendo a 
nlãe considerada apenas como o campo ém que se coloca a semente, 
derivando ... se do pai o corpo e á alma do filho ( 80) . 

O s mortos são enterrados no largo em frente à casa das festas, 
com a cabeça para leste, tendo por cima buracos especiais para 
facilitar o acesso às formigas e insetos. Acreditam na continuação 
da vida, havendo uma alma que por ocasião do sono deixa o corpo. 
e en1igra para os lugares em que êles estão sonhando ( 81 ) . 

O s feiticeiros pretendem conjurar trovoadas, curando os seus 
médicos con1 a fu1na ça do tabaco; tendo êles quase tanto prestígio 
quanto os caciques. J;:stes têm um poder n1uito grande, ( 82) mas, 
se unia tribu se desentenae com o seu chefe, en1igra, abandonando .. o. 

Têm boa índole é humor bem alegre, quase não havendo 
crimes, a não ser o furto, praticado pelos adultos e pdas crianças. E 
acrescenta : Não é a espingarda que serve para a sua pacificação ; 
elogiando o tratamento que os índios lhe dispensaram ( 83). Tratou 
co1n três inil indígenas do Xingu, capazes de desenvolvim:ento 
intelectual e moral. se forem guiados aprôpriadan1ente ou brutais, 
se forem maltratados ; fornecendo-lhes mais de 1 . 400 facas e 
facões, para acabar entre êles co1n a idade da pedra ( 84). 

Henri Coudreau que o explorou em 1896, fala nos Aráras 
que têm suas instalações m.ais importa.ntes na montanha chamada 
Serra Grande dos Araras, a oeste do Xingu, e acrescenta que, 
quem viaja nesse rio, ouve falar nas tribus dos Assurinis, Penas. 
/urunas, Achipayes, Araras, Curinayes, Araras Bravos, Catajás, 
Caruriás ou Mundurucus, estando a 1naior fôrça dos primeiros no
rio Pacajá Grande-, sendo os conheêidos pela alcunha de Veados 
mansos e civilizados ·( 85). 

Os Penas, são tupis e estão nn1ito reduzidos. Os f urunas se 
estendem da Praia Grande a P edra Sêca, tendo tido há uns vinte 
anos, 18 malocas, não passando atua.lmente de uns 150 indivíduos 
mansos, civilizados e vagabundos. Os Achipayes são do rio 

(80) Rev . e tomo, cits.. p. 207 . 

(81 ) Rev . e tcwo, cits., p . 207. 

(82) Rev. e tomo, cits., p . 208 . 

(83) Rev. e t•)mo, cits., p. 209. 
(S4) Rev . e tomo , cits., p.s 210 e 211. 

(85) Voyage ao Xirigtí, Paris, 1897, p. 32 . 
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1 riri, estando n1isturados com a população civilizada dêsse rio até 
cêrca de quinze dias de viagem ( 86). 

Os Araras são, no Xingu, uma nação misteriosa, passando por 
ser a mais vagabunda da região, estando pouco misturados com os 
civilizados, mas, se unem a outras tribus na sua vagabundagem ; 
havendo u1na boa parte dêles entre os Penas. Suas mulheres se 
recomendam pela sua beleza. Pertencem à nação caraíba. 

O s Curinaycs estão nas florestas da inargen1 esquerda do 
Curuá diriri. En1 1895, atravessaram o Xingu em diferentes 
pontos. 

O s Araras Bravos viveria_m no alto Curuá d'Ituqui, mais ou 
menos separados dos outros Araras e 1nisturados com os negros 
dos mucambos do Curuá d'ltiqui ( 87). São hostis a tudo que é 
civilizado e aos índios mansos. 

O s Carajás são os Botocudos~Suyas que Steinen viu e1n Mato 
Grosso, antes de chegar à cachoeira da Pedra Sêca. São canoeiros 
medíocres, ( 88) de alto talhe, corpulentos, vigorosos, bons nada
dores, mas,_ nulamente bravos e só atacam a traição. Em 1893, 
fizeram uma estação te1nporária nas montanhas do confluente Iri~i. 

Os Caruriás; também n1isteriosos, são mansos, mas, muito 
batalhadores. Constroem boas ubás nas quais iriam visitar os 
J urunas, que há muito ten1po vive1n em boas relações com êles. 
São grandes viajores e segundo tôdas as probabilidades não são 
outros. que não os Mundurucus ( 89). 
, Achou que o número de índios de Pedra Sêca para baixo, era 

ae 112 na maior parte J urunas, além de 40 Penas e 25 Assurinis. 
Nas maloças, compreendido o Curuá d'lriri, entre Penas, J urunas, 
Achipayes, Araras, todos mansos, haveria uns 150 indivíduos, ( 90) 
que, somados aos referidos acima, somam 327 silvícolas mansos. 

No rio Tapajós, em 1851, havia três ~lpeias : Santa Cruz, 
Curi e l xiúba, com 557 pessoas na primeira-, 258 na segunda e 501 
na terceira, mais 167 aln1as do que em 1849 ; dedicados os 
índios à extração de drogas silvestres, e parte dêles à cultura do 
cacau, café, fumo e mandioca; sendo seu missionário frei Egídio 
de Garesio, capuchinho, que subiu o Tapajós até quase a fronteira 
com Mato Grosso, visitando as tribus dos Mundurucus e calculando 

(86) Obra cit., p. 33. 
(87) Obra cit., p . 34. 
(88) O bra cit., p. 35. 
(89) Obra cit .. p. 36. 
(90 ) Obra cit., p. 226. 
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o número de indígenas com quem praticou, em três mil, que lhes 
pareceram dóceis e propensos à civilização ( 91 ) . 

Frei Egídio deixou-lhes uma en1barcação. ferramenta~. fazendas 
e outros o~jetos indispensáveis às primeiras necessidades, esperando 
a fundaçao de novas aldeias, para melhorar a navegação e as 
relações ~e con:_ércio com. Mato Grosso; mas, no ano seguinte, 
perinanec1a1n tres os alde1amentos, acrescidos de 374 indivíduos 
da família Mundurucus, de índole pacífica e dados ao trab"'-
lho ( 92) . e:• 

, Dois anos após, notava-se viva animação nas aldeias de Sa11t,1 

Tereza, Santa Cruz, Curi, lxituba e Maldca-Nova; assistindo a 
população os atos religiosos, vendendo gêneros de sua indústria 
e comprando o que lhes agrada; (93) aumentando, dess'arte, de 
duas o número de aldeias. 

O Presidente Miguel Antônio Pinto Guitnarães fala na missão 
da "Cabeceira do Rio Tapajós'' dirigida por frei Egídio, nomeado 
desde novembro de 1848, com 500 cruzeiros de congrua; (94) 
dando para a de Santa Cruz 609 pessoas em 48 casas, uma igreja 
e 99 índios casados; Curi 282 almas em 14 casas, uma igreja e 
55 casados ; Ixituba com 500 índios, 15 casas. uma igreja e 51 
casados; Maloca Nova com 9·7 indivíduos (95). · 

Quatro a11os depois o Presidente Frias de Vasconcelos infor
mava que êstes aldeiamentos prosperaram a princípio, mas, presen
temente. apesar de se ter extraído dêsses lugares, boa qualidade 
de salsaparrilha, guaraná, breu, estopa e outros produtos, estão 
en1 plena decadência ( 96) . 

Ein 1862. o Presidente Araújo Brusque dizia não haver un1 
só sacerdôte destinado ao mister de catequizá-los, a despeito dêles 
haverem erguido núcleos que medraram através de ingentes sacri
fícios e formaram o berço de algumas florescentes povoações : ( 97) 
acrescentava ter no município de Itaituba, 32 aldeias, compostas de 
9. 907 mundurucus; sendo 853 nas três tabas existentes a jusante 
da vila; 1 . 783 nas dez rnalocas à margem do rio, e 7. 315 nas 
das campinas centrais, afora quatro malocas de maués na referida 

(91) Rclat. do Presidente Fausto Augusto de Aguiar. de 15 de agôsto 
de 1881, ps. 56 e 57. 

(92) Rclat. do cit. presidente, de 20 de ngôsto de 1852, p. 83. 
(93) Rclat. do Presidente Sebastião do Rego Barros, de 15 de agôsto 

de 1854, ps. 36 e 37. 
( 94) Rclat. de 16 de outubro de 1855. 
( 95) Relat. cit., Anexo 26. 
(96) Reiat. de 1 de outubro de 18:>9, ps. 59--60. 
(97) Rclat. de 1 de setembro de 1862, p. 13. 
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niargem ; estando os. 1nundu~ucus c.spalhad~s nos al.deiamentos de 
Santa Cruz, Curi, Ix1tuba, P1ndabo1, Jarnax1m e muitas outras no 
alto T apajós; e os Maués em Baburé, Tucunaré, Guará, Monta .. 
nhas, Umbutu; etc. Ambas são muito desconfiadas, mas simples 
e sinceras con1 as tribus vizinhas e civilizados que os procuram, 
<lesprezando .. os quando recebem qualquer ofensa, e cometendo as 
Jnaiores violências e atrocidades quando ofendem à honra de suas 
mulheres. Sua indústria predileta é a caça e pesca, sendo, porém, 
aptos a qualquer · trabalho indust.rial. ~ultiva1n guaraná, taba~o, 
e mandioca, sendo a sua farinha 11nperfe1ta. O s 1nundurucus sao 
inclinados ào comércio, à lavoura, sem aborrecer o trabalho, mas. 
os M aués não aprecian1 essas coisas. A falta de pessoal idôneo e 
abnegado para dirigir os núcleos, dificulta o serviço do índio: 
sendo consideraÇo 111e]hor para tal fim o elemento religioso ( 98) , 

No município de Santarém havia dois aldeiamentos, a fora 
diversas malocas ( 99) . 

Em 1872, dizia o Presidente Abel Graça que os f'tfundurucus 
procediam dos Tupis, sendo, talvez nessa ocasião,. em . todo .? 
. Amazonas - "a mais nobre relíquia dessa grande e infeliz raça . 
Aires de Casal desde 1817 dera o nome de Mundunicãnia au 
extenso território que niedeia entre o Madeira e o Tapajós, região 
em que êles preponderavam. E' uma tribu ativa, industriosa, 
valente e indomável na guerra, amiga fiel, más, também inimiga 
terrível quando provocada ; originando-se em grande parte, dessa 
família , as povoações de Uxituba, Curi, Santa Cruz e outras : 
havendo dêles entre as cachoeiras. as malocas de Baburé, Mon
tanha, Maloquinha, Ponta Grossa, Rato, Curuçá, Bacabal, "Boa 
Vista, Jacarecanga, lri, etc.; achando .. se a 1naior parte na taba 
deno1ninada Campinas ( 100) . 

O bispo D. frei João de São José, beneditino, quando chegou 
ao Tapajós, em 1762, falava da tribu dos Tapajós como já tendo 
existido, encontrando-se, diflcilmente em 1872, vestígios dela .. 
Naquela época, os Mundurucus ainda não haviam conquistado o 
vale do Tapajós, onde não dominam. Parece que· os Tapajó~ 
ocupavam sômente a foz do rio e a extensa baía de ViJa ... Franca. 
Os M aués, ainda numerosos, aplicam-se à cultura e fabrico do 
guaraná e, de bravia e errante que era, foi dominada pelos Mundu~ 
rucus que os obrigarain a fixar .... se e ter relações com os cristãos : 
d ízendo-se o mesmo dos Apiacás, habitantes do alto Tapajós. e 
auxitiares importantes dos Cuiabanos que, anualmente, desciam à 

(98) Relat. de Ai-aújo Bru:;gue cit., ps . 19 a 21. 
( 99) Rclat. do Presidente Abel Graça, de 15 de agôsto de 1871 , p. 39 · 

(100) ·Relat. de 15 de agôsto de 1872, Anexo I, p. li. 

/ 
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· compra do guaraná. Os Mundurucus exterminaram a bela trib~1 
dos Parintins e perseguem repetidamente os que ainda vagueiam 
entre o Tapajós :e o Xingu ( 101). 

Há um século habitavam o Tapajós, entre outras tribus, as 
dos Uarapás, Apaumariás, Marixitais, Amanajás. Apicuricus. 
~1orivás : Maquirias, J acareuarás, Anpuriás, Senecuriás, Pere ... 
quitos, Necuriás, Surimanas, Matuari, etc.: fundando os jesuítas 
u1na missão na grande taba do Tapayu ( 102). 

O aldeiamento de Bacabal foi fundado por freis Pelino de 
Castro Valva e Antônio Albano, fixando aí mais de 800 mundu ... 

·rucus, ( 103) cujo número em 1876, reduzia-se a umas cinco 
centenas ; ( 104) datando sua fundação de 23 de fevereiro de 
1872 ( 105). 

Os índios de Curi (distrito de lta1tuba) e de Santa Cruz 
(distrito de Aveiros), ·têm igrejas e algumas casas cobertas de 
palha, em decadência. Alguns dos menores estudam nas escolas 
públicas de Itaituba, Aveiros e Pinhel, dedicarldo ... se outros a 
oficinas mecânicas ( 106) • 

Nas várias tribus da Província havia aldeiados 4. 260 indi
víduos, sendo a mais numerosa a dos Mundut·ucus# que se elevava 
a mais de um milhar, ocupando todo o Tapajós. · ~stes e os 
T ambés, são os mais suscetíveis de civilização ( 107). 

(1 01) Rclat. e Anexo cits., p . 17. 

(102) ReJat. e Anexo cits., p. 18. 

( 103) Relat. do Presidente Pedro Vicente de Azevedo, de 15 de fevereiro, 
1.874, p. 37. 

( 104) Relat. do Presidente Francisco Maria Correia de Sá e Benevides, 
de 15 de fevereiro de 1876, P~ 41. . 

( 105 ) Relat. do Presidente João Capistrano Bandeira de Melo, de 15 
à e fevereiro de 1877, p . 65; Alfredo Moreira Pinto, Dicionário Geográfico 
do Brasil, Rio de Janeiro, 1894, vol. A~ E, p. 179 . 

Frei Pelino de Castrov<:lva fundador da aldeia de Bacabal, foi demitido 
a bem do serviço púbJico do cargo de dir~tor, em i 876, mas indo n Côrte, 
1-.-oressou à Bacabal e aí destribuiu e vendeu os gêneros depositados pelo 
r:':ri'genheiro Adriano Xavier de Oliveira Pimentel, como lhe apr~uve, ten?o 
a inda a ousadia de reclamar o pagamento de seus ordenados. Enviou tambem 
partidas de borracha para a casa comercial de Cullere Frêres, prepar~das peles 
índios, e continuou com o m;?smo procedimento, apesar de ter recebido ordens 
do comissário geral dos Capuchinhos, para se recolher ao convento de 
Pernambuco. (Relat. do Presidente J. C. da Gama e Abreu, de 15, fevc~ 
reiro, 1880, p. 80). 

( 106) Relat. do Presidente Bandeira de Melo, de 9 de março de 1878, 
pág. 104. 

(107) Relat. do Presidente Visconde de Maracaju de 7 d.e janeiro de 
. ! 884, p . 58. 
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Bacabal teve que ser abapidonada como sede de aldeiamento, 
devido a retirada de frei Serafim de Triestre que, dedicando ... se: ao 
comércio, descÚrou ... se dos seus deveres de missionário ( 108) . 

O que é fato, é que a popul'.ação silvícola do vale do Tapajós, 
por volta de 1876, era numerosa e composta de várias tribus, na 
n1aior parte internada e sem (pág. 33) contacto con1 os civilizados. 
ocupando os planaltos próximos às nascentes, os descampados de 
uma e outra margem da zona encachoeirada e acima dela, quase 
sempre nas proximidades de algum ribeiro; que viven1 ainda hoje, 
como vivia há séculos, sempre em contacto com a natureza, indi
ferente e sem ambição, provendo ... se apenas da alimentação de cada 
dia, satisfazendo as necessidades vitais com o pescado, caça e 
colheita de frutos silvestres, sendo que alguns, como os Mundu ... 
rucus, cultivam com proveito, a mandioca, o milho, a batata doce 
e a banana ( 109) • 

Entre as tribus notavam-se os Apiacás, Nhambicoaras e . 
1'apaiunas no Arinos ; Atenhaués. Bacairis, Etinatés, lpitiuates, 
l pinambiés e Joaritis - "Central"; Bororós e Cabechis no Cuiabá; 
Mundurucus, Maués, Morcegos e Parintintins no Tapajós; Pareeis 
e Peâ betatás no Juruena - S. lVIanuel: Titiquatés no Juruena; 
Piurus e Tupadelutes no S. Manuel ( 11 O) . 

A dos Mundurucu.s é a mais numerosa, inteligente: ativa e 
dada à lavoura de mandioca, sendo ainda notável pela sua bravura 
nos combates e excessiva vigilância para sua garantia, p0dendo-se 
a firmar que vive em tempo de paz aquartelada. Pintam todo o 
corpo com tinta de genipapo, constando o penoso processo de um 
sistema de aplicação que fica assinalado por um período de dez 
«nos; tornando ... se biógrafos de si própri.os, na pele co1no ~e 
fôra um livro. São seus principais inimigos os Parintintins, com 
quem vivem em guerra aberta e constante. Quando acomete1n 
são de uma ferocidade inacreditável, só poupando as crianças, que 

(108) Relat. cit. do Presidente Maracaju, p . 60. 
F icava a um dia de viagem acima da cachoeira de M angabal, cm ten·2s 

elevadas, com 700 Mundurucus, fabricando mais de 5. 000 alqueires de farinha 
que vendiam e exportavam, contribuindo para baixar o seu preço de 15 a 
16$000 para 3 e 4$000. Seu orago era N. S . da Misericórdia. numa CélSa 

assobradada, coherta de palha . Tem uma escola icom umas 70 crianças dos 
dois sexos ; não sendo o seu estado tão próspero quanto se esperava ; mas. os 
missioná rios que a dirig·em têm conseguido exportar também salsaparrilha, 
borracha e óleo de copaiba. (R. L . T avares, O Rio T apajós, Rio de 
Janeiro, 1876, ps . 38 e 39) . 

( 109) R. L . TAVARES. O Rio Tapajós, Rio de Janeiro, 1876, ps . 33 
e. 34. 

'(110) Autor e obra, cits. ps . 34 e 35. 
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são por êles adotadas e criadas como seus próprios filhos, aumen, 
tando a tribu ( 111 ) • 

Aquêle que possui maior número de troféus (das cabeças dos 
inimigos ) fica habilitado a substituir o tuxaua. Geralmente são 
de estatura elevada e robustos e, pôsto que não joviais, são 
serviçais, patriotas e amigos do branco. Nenhuma outra tribu 
nutre melhore.s princípios de moralidade e justiça, sendo por demais 
ciosa de seus direitos naturais. Calcula~se haver mais de dez mil 
indivíduos, dos quais habitam as margens cêrca de três mil ( 11 i). 

Os Apiacás vivem em constantes rel·ações com os regatões do 
alto Tapajós e comerciantes de Cuiabá que, por aquêle descem e 
prestam valiosos serviços nas cachoeiras. São da família tupi, 
dóceis a tôda prova e amigos do trabalho, pescadores, caçadores, e 
servem também como cargueiros e guias no trajeto das cachoeiras, 
Assolados pela varíol,a. poderão restar uns mil. 

Os M aués ocupam o territori0 entre a margem esquerda do 
Tapajós e a direita do Maués. Ainda que mansos, industriosos e: 
únicos cultivadores e manipuladores do guaraná, são falsos e de 
índole u111 tanto perversa. Seu número é calculado em quatro 
mil almas. 

A catequese dêsses índios sofre as conseqüências de uma 
direção defeituosa. Seus missionários capuchinhos e os regatões 
impedem seu progresso, vivendo êstes em constante e aberta opo
s1çao ao m1ss1onar10. São duas fôrças contrárias : um obede ... 
cendo aos instintos da ganância e da rapina, e o outro os ditames 
da consciência, mais ou lnenos pura ( 113). 

A comissão chefiada pelo Capitão A. L. Telles Pires ( 1889~ 
1890) encontrou a 4 de outubro de 1889, no rio São Manuel, 
tnn pequeno aldeia1nento de Bacaitis mansos, chamado Pôrto de 
Cima, cujo chefe apelidado Felipe, era regularmente claro, de boa 
estatura, barba rara, mestiço com branco que conservava a tradição 
de um Tun1en, homem bo1n, que lhes ensinara muitas coisas e 
viera do leste, talvez, algum missionário ( 114). 

H enri Coudreau, explorando o Tapajós por incumbência do 
govêrno do Pará, antes do fim do século XIX, dizia -que por êsse 
tempo, os Parintintins só desciam até Caí, onde os civilizados os 
encontraram cêrca de 1892, fazendo ... lhes um verdadeiro massacre, 
porém, anteriormente, vinham muito mais abaixo. Receiosos dos 
Parintintins, os moradores do Jamanchi tem suas casas nas ilhas, 

( 111 ) A uto: e obra, cits., p. · 35 . 
( 112) Autor e obra, cits., p. 36. 
(113) Autor e obra, cits., p. 36 . 
( 114) Rev. da Soe. de Geogr. do Rio de Janeiro, t. VI, p . 145 . 
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aonde se encontram 1nais abundância de seringueiras, circunstância 
que també1n os atrai ( 115). 

Acrescenta Coudreau que os lvlaués, outrora grandes produ ... 
tores de guaraná, quase que abandonaram essa indústria, pela da 
borracha ; calculando o total dêles em 1. 500 indivíduos, que se 
fundira1n, como os demais índios, com os civilizados, ou se extin··· 
guíram ( 116). 

Q1.1anto à «Missão do Bacabal», cujo âmbito abrangia das 
i1has do igarapé Açu aos rochedos de Cuatacuara, onde frei Pelino 
conseguiu reunir uns 600 índios, na 1naioria Mundurucus, recrutados 
ao longo do Tapajós, morreram quase todos, ficando reduzida a 
inetade quando o frade deixou a n1issão, e na época da viagem de 
Coudreau estava deserta ( 117). 

Daí para o alto, vêem ... se malocas dêsses índios, como no 
i~arapé Cantagalo do célebre tuchaua Maribaxi ; no igarapé 
Caburi, a mais falada dessa nação e denominada Maca pá ; nc 
centro ao lado da grande ilha de Jacaré Aconga; na região dos 
campos, ao lado do rio Cururu, aliás, onde vive a n1aior parte dessa 
nação, co1n uns 800 indivíduos ( 118) . 

Entre Salto Attgusto e Sete- Quedas, cêrca de 500 quilô ... 
n1etros, não há civilizados mas, cm compensação, há meia dúzia de 
tribus bravias: Tapanhunhas, Nhambiquaras, Parintintins, Bakai-
ris bravos, Cabajis ( 119). · 

Coudreâu ainda se refere aos Apiacás, magníficos marinhei
ros nas cachoeiras; .Bakairis, que se estendem do S. Manuel, 
Paranatinga, ao Xingu ( 120). 

Quanto ao número de Mnndurucus e malocas, diz que no rio 
'f a pa jós havia 18 casas con1 173 habitantes ; 19 casas com 1 . 105 
habitantes nos seus afluentes; no alto Tapajós seis casas com 52 
habitantes; nos afluentes do alto Tapajós, duas casas com 20 habi ... 
tantes; no rio S. Manuel quatro casas com 49 habitantes; e no rio 
Sucunduri uma maloca com 30 habitantes, num total de 50 casas 
com 1 . 429 índios ( 121 ) . 

( 115) Viagem ao Tapajós, 1896, Tradução de A. de l\iliranda Bastos, 
Br asiliana, ps. 38 e 39. 

(116) Obra cit., ps. 44 e 45. 
( 117) Obra dt., ps. 49 e 50. 

(í18) Obra cit., ps. 54, 55, 56, 61. 72, 74. A nota 24 , da pág. 77, 
rNifica a população dessas malocas para _ 2. 500 p.?ssoas. 

(119) Obra cit., ps. 131 e 132 . 

( 120) Obra cit., ps. 136, 137 e 138 . 

( 121 ) Oora cit., ps. 236, 237 e 238. 

/ 
/ 
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Os Apiacás não passavam de 100 pessoas, habitando cinco 
casas ( 122) . 

EXPLORADORES 

Os exploradores dêsses rios eram de vários feitios. uns 
antropologistas, etnógrafos, geólogos, mineralogistas e botânicos, 
estudando o homem primitivo e o 1neio físico, e outros que, a 
pretexto de civilizar os autóctones, extrair drogas e cultivar a 
terra, os submetiam aos maiores vexames e lesões, quando não os 
arcabuzavar.i.l , reduzindo os sobreviventes ao cativeiro; seguindo-se 
ou acompanhando esta turma, 1nais destruidora do que construtora, 
os religiosos e missionários que, em nome da fé procuravam retirar 
do grau de atraso em que se achavam os indígenas existentes nessas 
terras, incutindo-lhes uma nova crença tentando aldeiã .. ]os com 
o fito de melhorar as condições 'de sua vida, o que nem sempre 
<:onseguiam, e isso mesmo por um certo tempo, não só devido. a 
indole nômadc do gentio, como a falta de perseverança dos cate· 
quistas ou da direção pouco firme e elevada dos responsáveis. 

Não se deve olvidar outra casta de exploradores que, não 
obstante malsinada por m~titos, também contribuiu com o seu 
con:ércio ousado, para o descobrimento de muitas regiões desco ... 
nhecidas, cheias de um gentio por vêzes instável, ·mas ·que, por 
n1eio de astúcias, ia se deixando enlear e do!l!inar - os regatões. 

2sses homens destemidos, contribuíam para o constante deslo
<:an1ento das populaçõe:s, com o seu comércio ambulante, prejudi ... 
e.ando a fixação do homem nos povoados, mas, em compensação, 
iam levar aos habitantes do interior ou às aldeias indígenas, a 
111ercadoria ou objetos úteis ou necessários ao seu viver; não se 
podendo negar que, além de prestarem um grande serviço num 
inomento de aflição, principalmente quando os seringalistas não 
podiam acudir seus fregueses, por falta de recursos, êles represen ... 
taram o papel de batedores, abrindo ca111inho para os colonizadores 
ou desbravadores das selvas marginais ( 123). 

(122) Obra cit., p. 238. 

(123) Para o Presidenle Araújo Brusquc, o regatão era um .. formi~ 
dável cancro que corroi as Rrtérias do comércio lícito das povoações centrais, 
desviando delas a concorrência dos incautos consumidores, não contente com 
os fabulosos lucros, que assim aufere, transpõe audaz enormes distancias, e lá 
J:'.'t'n~tra na choça do índio". Essa aldeia se converte logo num bando de 
strvtdore5 que, em recompensa de trabalhos e sacrifícios, recebe muitas vêzcs 
uma calça e uma camisa. ( Relat., de 1 de novembro de 1863, p. 12) ; mas, 
para o Presidente Domingos Soares Ferreira Pena, que falou na mesma 
época, o rega tão era "uma Providênci<.! mercantil : tarda mas não falta". 



28 -

O s primeiros exploradores foram os holandeses que se locali
zaram na região não encachoeirada do X ingu e os ing lêses nas 
niargens do Amazonas, no principio do Século XVII. de onde fora1n 
desalojados pelas fôrças portuguêsas, . seguidas de missionários 
também lusos, q·,1e procuraram catequizar os aborígenes , a ldei .... 
ando,.,os, isto de 1626 a 1758, quando, devido à sua expulsão, foram 
.substituídos pelos franciscanos que, ao lado de alguns padres 
seculares, trabalharan1 intensamente, na região, até que, proibindo 
o marquês de Pombal, em 1764, a a dmissão de candidatos à ordem 
dos Franciscanos, acabou tôda a obra missionária nessas paragens. 
I~o Século XIX, via1n-se alguns sacerdotes seculares nas paróqüias 
do Xingu, e entre êles os padres Torquato Antônio de Sousa, 
l\1anuel M aria da Anunciação e Teodósio Canova Nogueira ( 124 ) . 

No inesmo ·século fundaram os Capuchinhos importantes 
n1issões no Xingu ; e , em 19 í O, D. P .. mando Bahlman, Bispo 
prela do de Santarém, organizou a cura das almas nessas regiões ; 
e criou a nova paróquia de Altan1ira, a 20 de outubro de 1911 ~ 
e o Papa Pio XI criou a Prelazia do Xingu", a 16 de agôsto de 
1934, nomeando Prelado o monsenhor Clemente Geiger, da Con
greqação dos Missionários do Preciosíssin10 Sangue, construindo-se 
novas capelas en1 S. Félix, Rio Fresco, Sítio Petrópolis e 
Vitória ( 125) . 

• 
Chega ao pôrto, e sua presença faz ecoar gritos e vivas de alegria na família 
c1ue o esperava ansiosa ou faminta. O velho seringueiro compra peixe. 
forinha, carne sêca, champagne e manteiga inglêsa, e a mulher adquire riscados 
para saias, lenços, queijos, doces, brincos e bugiarias para as crianças. O 
rapaz compra anzóis e linhas, espingardas, pólvora , chumbo e cachaça. A 
filha compra anéis de ouro, cortes de cassa, sêdas, rendas, chales e lencos, 
tendo por moeda a borracha. Há regatões que deixaram a desonra por o~de 
andara, mas, também é verdade que, nestes últimos terrtoos, tem aparecido 
alguns rega tões probos e estimados nos seringais. (Relat. de 29 de fevereiro 
de 1864. Apêndice, ps . 32 e 33. 

( 124 ) Padre Carlos Borromeu Ebner, Xingutânia - S eparata dos Anais 
1Vfi.ssionárics do Preciosíssimo Sangu~, Belém do Pará, 1950, p . 13 . 

O padre Serafim Leite informa que a conquista de M aturu aos holandeses 
foi em 1623, por Luís Aranha de Vasconcelos, jornada de que foi capelão o 
padre de Santo Antonino frei Cristóvão de São José. (História da Companhia 
dé jesus no Brasil, vol. III. p. 346, nota l ) . 

Afirma o padre Carlos Borrome~ Ebner que o Capitão~mor de Gurupá 
João Vdho do Vale entrou no sertão do Xingu, com cem mosqueteiros e três 
mil índios e retirou~se com alguma perda de gente ; bastando o padre M anuel 
de Sousa com o seu colega Manuel Pires para, como missionários, reduzirem 
duas populosas aldeias de jurunas, descendo ·as, alojando~as, uma na aldeia do 
Xingu ( ltacuruçá) e a outra mais abaixo em l'vfaturu. ( Op. cit., p . 1 O). 

( 125) Autor e opusculo, cits., p. 14 . 
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O s J esuitas fundaran1 a s aldeias de S. João Batista de 
ltacuruçá (hoje Veiros), da qual fizeram centro de suas atividades; 
de .A.rapijó (hoje Carrazedo) . na antiga capitania de Gurupá ; 
Caviana (hoje Vilarinho do Monte); Tapará, Bôa Vista; Maturu 
(hoje Pôrto de Moz); Pirauiri (hoje Po1nbal) , decadente; Aricari 
(hoje Pon1bal Ve1ho) Cruajó (hoje Souzel Novo); e Tucuman. 
ao todo dez estabelecimentos que entraram em decadência, 
corn .a expulsão dos J esuitas, a despeito de alguns esforços do 
govêrno ( 126) . 

O s holandeses, dirigidos por Nicolas Oudaen, construiram 
o forte de Gurupá e dois outros - o de N as.sau e o de O range, o 
primeiro na margem esquerda do rio Xingu, sessenta quilômetrtos 
a montante de Pôrto de Moz, e o segundo à margem direita, 
próximo ao mesmo lugar ( 127). 

Nas suas explorações. anteriormente a 16.16, os holanêleses 
fundaram algumas feitorias, sendo uma em Maturá, outra defronte 
do forte de Orange e a terceira em Cuiaminé, à margem esquerda 
dêsse rio, protegida pelo forte de Nassau, dez léguas a montante 
daquela ( 128) .. 

No rio Tapajós, Pedro Teixeira aí penetrava em 1626, o que 
fizera antes no X ingu, navegando-lhe o curso inferior, seguido 
dos Jesuitas que ali instalaram várias aideias de 1661 em diante. 
inclusive uma, na grande taba de Tupayu, protegida pelo fortim 
erguido ao lado por Manuel da Mota Siqueira, ( 129) em 1697, 
{ 130) e várias outras aldeias. 

No Século XVIII, surgem outros exploradores, vendo.-se 
Leonardo de Oliveira descer em 1742, de Mato Grosso até ·a 
missão de São José ; ( 131 ) o mestre de campo Antônio de Almeida 

(126) Autor e op . d ts., p. 13 . 
( 127) Paul Le Cointe - L' Amazonie Brésilienne, tomo 1, Paris, 1922, 

p. 16, notas 1 e 2 .. Os holandeses de 1605 a 1610. estabeleceram-se no 
Amazonas, escolhendo a foz do Xingu e construindo os fortes de N assau e de 
Orange, e, dei.Dois disso em Gurupá. em número de 250 a 300. (J . B . 
Hafkemeyer, S. J., Determinação Ja área conhecida do Brasil do N orte af~ 
fim: do S éculo XVII, p. 29 . 

(128) Luís Cordeiro, O Estado do Pará, Belém, 1920, ps. 36 e 37. 
( 129} Relatório do Presidente Abel Graça, de 15, fevereiro, ! 872; 

Anexo 1. p. 18 ; Artur O . N. Viana Limites do Estado do Pará - Segunda 
Parte, 1900, p. 88 ; Serafim Leite, obra e vol., cits., p . 358. 

Pedro Teixeira, segundo Perrdra Pena subiu o rio até o lugar hoje 
chamado Alter ào Chão (Palma Muniz, O .~unicípio de ltaituba, Pará, 1906, 
p. 73 ; A. Moreira Pinto, Dic. Geogr. do Brasil, 1894, vol. A~E, p. 53). 

(130) Paul Le Cointe, obr .. cit., p. 19. 
( 131} H. Américo ele Santa Rosa - A Depressão Amazónica e os seus 

exploradores, p . 315. 
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Fakão descobrir, em 1 i45, as primeiras minas na bacia do 
1'apajós; ( 132) João de Sousa Azevedo descer o Sumidouro até 
o Arinos e Tapajós, indo até Belém, pelo Amazonas, em 1746, 
segundo R. L. 'Tavares, (133) ou 1747, segundo Artur O. N. 
Viana ( 134) e A. L. Monteiro Ba~na. ( 135) o qual estabeleceu-se 
no Arinos, formando nos rios Negro, Arinos e contribuintes. 
numerosa população que foi dizin1ada pelas febres e índios, até 
que seus remanescentes se deslocaram para Djamantino, atraídos 
pelo ouro das minas do alto Paraguai. 

Artur Viana adianta que depois de 1752 e ainda no 
Século. x ·v111, o Governador de Mato Grosso, Manuel C. de 
Abreu Menezes cometeu ao furriel Manúe1 Gomes Vieira a missão 
de o descer, sem resultado prático devido aos terríveis obstáculos 
das cachoeiras, mas, deixando un1 roteiro da viagem feita no 
Arinos-Tapajós ( 136). 

En1 1773, uma expedição portuguêsa subiu o Tapajós até as 
cachoeiras. chegando a UD! rio desconhecido, que, desde então, 
ficou sendo chamado rio das Tropas. Encontrando os Mundurucus, 
propuseram a compra de escravos, sendo repelidos após dois ou 
três dias de luta e perseguidos pelos indígenas que devastaram as 
aldeias ; massacravam seus habitantes, que, assombrados pelo 
terror inspirado pelo nome de J.Yundurucus, não puderam defen
der-se, chegando a Santarent, quase ao 1nesmo tempo que os 
portuguêses. Não podendo os silvícolas escalarem o fortim, defen
dido por annas de fõgo, foi proposta a paz pelos sitiados. reco-

( 132) A. L . Monteiro Baena, Ensaio . Corográfico sôbre a Província do 
Pará, 1839, p. 503. 

(133) O Rio Tapajós, 1876, p. 5. 
(134) Op. e parle, cits., ps. 88 e 315. 

( 135) Ensaio Corográfico. cit., p. 505. Palma Muniz também indica 
êste ano de 17-f 7 (O ifJ unicípío de l taituba, Pará, 1906, p . 7 3) . 

Moreira Pinto, baseado em Ferreira Pena explica que, em fins de 17i6. 
João de Sousa Azevedo, chefiando uma frota de canoas, chegava à .ildeia de 
Alter do Chão. vindo de Mato Grosso, a procura de ouro, pelo que desceu 
o rio Sipotuba, passando dêste ao Sumidouro até a bõca do Arinos, cnde 
encontrou o explorador paulista Pascoal Arruda que andava em igual d ili
H~ncia. Despedindo~se dêste, baixou pelo Arinos ao Tapajõs até a foz do 
S. Manuel. rio e:n que se diz encontrou boa porção de ouro e com que chegou 
a Borari, acompanhado de 60 escravos e dois camarada·3. Impedido pelo 
padre Manuel dos Santos de prosseguir viagem ou regressar a Mato Grosso, 
foi preciso ordem do Governador João de Abreu Castelo Branco para que êle 
pudesse ir à Belém onde após longas averiguações e Indagações, justificou o 
procedimento contra a ordem régia que proibia as comunicaçõe.> por terra 
entre o Pará e as ca.Pitanias de Mato Grosso e Goiás. (Dk. G1?09r. d.o 
Brasil, 1894, vol. A~E, p. 53) . 

(136) Op. e parte, cits .. ps. 85 e 89. 

31 -

Jhendo-se os atacantes às suas aldeias, depois de assolar todo 0 
baixo Tapajós. Em 1872, ainda residia em Alter do Chão, uma 
índia que presenciou o acontecimento e devia ter nessa data cêrca 
de 12 anos, a qual dizia que os 1.Yundurucus cortavam a cabeça 
de todos até Santarém ( 137). 

O govêrno de rviato Grosso não se desinteressou das riquezas 
do vale na centúria seguinte, e já, em 1812, o Governador João 
Carlos Augusto de Oyenhausen Grevensberg ordenava aos Capitães 
l\.figuel João de Castro ~ António Tomé de França que descessem 
o Arinos, fixando no "Salto Augusto" um pôsto militar, ao qual 
se agruparam selvagens da tribu Apiacás, durante muitos anos. 
1\ expedição era composta de 72 pessoas, numa canoa grande e 
sete batelões que navegou o Arinos, de 23 de setembro a 11 de 
outubro. Em homenagem ao governador, os comandantes deno.
minara1n de Augu~to ao majestoso sa]to dé cêrca de cem palmos 
de altura ( 138). 

Em 1819-1820, o Tenente de milícias Antônio Peixoto de 
Azevedo desceu o São Manuel ou Paranatinga, mas, o roteiro que 
deixou, pouco adiantava, pois, indicava, apenas, por estimativa 
a posição dos baixios, cachoeiras, saltos, etc. ( 139). 

A incumbência foi dada pelo Governador de rv-Iato Grosso, 
Francisco de Paula Tavares de Carvalho, com · o fim de estabelecer 
f âcil con1unicação cem o Pará, encarregando-o de descer o Parana.
tinga ou São Manuel; tendo Peixoto também examinado a viagem 
peJ,o Arinos ( 140). 

Segundo R. L. Tavares, foi surpreendido, em 1~22, descendo 
os rios Prêto, Arinos e Tapajós, um outro explorador, que chegou 
à Santarém ( 141). 

Vários exploradores estrangeiros o percorreram com finali
dades diferentes, como o conselheiro russo Langsdorf f, em 1828, 
Henry Walter Bates, em 1851.-1852; Alfredo Wallace, na mesma 
época, William Chandless em 1861 : Morgan, sob a direção 
suprema de Charles T. Hartt, em 1870.-1871 ; Henri Coudreau,. 
em 1895-1896 ; Frederico Katzer, em 1897. 

Entre os brasileiros que o exploraram, vemos os nomes do 
engenheiro João l\1artins de Sousa Coutinho, em 1865; os enge
nheiros A. M. Gonçalves Tocantins e T. H. Correia de Miranda, 

(137) Relat. do Presidente Abel Graça, de 15 de fevereiro de 1~72. 
Anexo I, ;ps. 18 e 19. 

( 138) Artur Viana, op. e vol., cits., ps . 85 e 89. 
( 139) "Rev. da Soe. de Geogr.". Rio, vol. VI, p. 138. 
(140) H. de Santa Rosa. op. cit .. p. 317. 
(111) O Rio Tapajós, 1876, p . 5. 
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cm 187 1 ; os Capitães do exército Antônio Lourenço Teles Pires 
e O scar Miranda, ambos engenheiros, em 1889--1890, afora outros 
n1ais modernos. 

O enviado do Imperador Nicolau 1, conselheiro Langsdorff, 
soube--se mais tarde, que apresentara apenas mera narraçãq de 
Yiagem ( 142). 

Bates destacou--se na descrição ·da cidade de Santarém e 
arredores, procurando explicar a formação de sua gente, classes, 
orofissões, cerimônias, relações de família, recepções, costumes, 
'! iábitos, móveis, negócios, diversões, festividades religiosas, carnaval. 
produção, criação, doenças, revoltas, ~oeda, .e~c . Subi~do o ri~, 
jn em 1852, foi até a zona das cachoeiras, v~a1ando mais de ~o~s 
1neses, a té os arredores do últin10 ponto habitado por gente c1v1,... 
lizada, em que morava. João Aracu, onde passou muitos dias, ".'isi-
tando a aldeia dos Mundurucus, no rio Cupari, composta de trinta 
casas, espalhadas na distância de seis ou sete milhas ( 143). 

Henri Coudreau viajou no rio, de 28 de .iulho de 1895 a 7 de 
;aneiro de 1896, indo de Santarém à cachoeira de Sete Quedas, na 
!.Mundurucânia" a que qualificou de atual. Refere--se às povoações 
das margens do Tapajós .. que surgem e desa?~,recem ª?ós uma vida 
mais ou menos breve e mais ou menos feliz ; ao clima quente e 
úmido da parte inferior do rio e ao mais agradável, temperado e 
sadio das cachoeiras; ~ncontrando gente civilizada muito acima 
do lugar a que chegou Bates. quase meio sécu}p antes. 

Coudreau fôra incumbido pelo Governador do Pará, Lauro 
Sodré, d e n1issão científica, não só no Tapajós, como no Xingu. 
Considerou o rio Cupari a pérola da região, em virtude da extrema 
fertilidade de suas terras e abundância de produtos minerais : 
Hesso, pedra de cal, amianto. etc.; ( 14~) d~sc:eve tudo quanto 
viu, sem esquecer as povoações. aldeias 1nd1genas, fazendas. 
barracas, campos, serras. produtos naturais, cachoeiras, saltos 
destacando entre êstes o Augusto, limite geralmente aceito entre 
o Pará e ~tia to Grosso; ( 145) sendo a montante os peixes de 
e.scama e a jusante de pele, bem como ali as matas são mais ricas 
em produtos naturais. marcando a fronteira da salsaparrilha, que 
não é mais vista ao sul dêste ponto ( 146). 

(142) R . L . T avares. op. cit., p. 5. 
( 143) Henry Walter Bates, O Naturalista no rio Amazonas - Trad. de 

Melo Leião, vol. II, ps. 5, 23, 71 e 126. 
( 144) Henri Coudreau - Viagem ao Tapajós. Tradução de A. Mi

randa Ba$tos, Série Brasiliana, n. 208, p. 25. 
( 145) Autor e obra, cits., p. 119. 
( 146) Autor e obra, cits., p. 121. 
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Fica no limite do altiplano· matogrossense, como- já constatara 
\'A/. Clandless, na altitude de 450 metros acima do mar ; ( 147) 
sendo ao sul o clima semitemperado, ao norte o clima amazônico; 
tam·bém havendo transição na flora e fauna ; ( 148) verificando-se 
acima dêsse salto o deserto completo até a cachoeira de Sete 
Quedas, numa extensão de cêrca de 500 quilômetros sem civili ... 
zados, com meia dúzia de tribus bravias ( 149). 

Realça também o autor o encanto dos rochedos de Cuatacuara, 
a m~ntante 'do rio Crepori, qual muralha de três quilômetr6s ao 
longo do _rio, de 100 a 150 metros de altura, parecendo um fronta) 
de edifício, um obelisco, gigantescas catedrais informes, aspectos 
de fortaleza ciclópica, capitéis colossais, janelas ( 150). 

Frederico Katzer, chefe dri secção mineralógica e geológica do 
~vfuseu Paraense, explorou o Tapajós, de setembro a novembro, 
_de 1897. Achou a região estudada pobre em tesouros do reino 
mineral, acrescentando que até a data em que ali esteve não foi 
demonstrada .a existência de carvão, ( 151 ) nem de ouro ; ( 152) 
sendo que os minérios de ferro existentes, não representava, . no 
n1omento, valor apreciável ; ( 153) e quanto ao petróleo, não 
encontrou sinal positivo indicando a existência de depósitos ; ( 154) 
havendo, poré1n, vastos depósitos de calcáreo, no distrito de 
It.aituba, das cachoeiras para baixo ( 155). 

Os engenheiros Julião Honorato Correia de Miranda e Antônio 
~vlanuel Gonçalves andaran1 estudando a região de Itaituba para 
cinta, com a · finalidade de se construir uma estrada para contornar 
- ---.----

( 117) Autor e obra, dts., p. 127. 

( 148) Autor e obra, cits., p . J 29 . 

(149) Autor e obra cits., ps. 131 e 132. 

: (150) Autor e obra, cits., p. 51 . 

( 151 ) Relatório publicado a respeito da exploração em Belém, 1898, .p. 8. 

( 152) Relat. cit:. p. 1 O. 

(153} Relat. cit., p. 12. 

( 154 ) Relat. cits., p. 13 . 

( 155) Relat. cits., p . 14. l\1org•:m estudou 2 constituição geológicá das 
margens do Tapajós •~té ê\ CG\choeira Apuhi. (Frederico Katzer "Relatório 
sôbre a geologia do rio Tapajós", in Boletim do Museu Paraense. 1901, P· 136)-, 

Acrescenta Katzer que há terrenos célrboniferos, mas isto não quer dizer 
que exista carvão de pedra ·- (Relatório e Boletim; cits., p. 136}. 

Foi frei Garezzio quem primeil'0' descobriu e primeiro aproveitou a pedra 
calcárea, nas obras da igreja 'de Uxituba. (João Palma Muniz - O Muni.
cipio de l taituba, Pará, 1906, p. 60) . 
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as cachoeiras e estabelecer o tráfego com o alto Tapajós, em 
1871 (156). 

A comissão exploradora de 1889-1890, teve por chefe o Cap~t~o 
de engenheiros António Lourenço Teles Pires e ajudante o .C~p1tao 
Oscar de Oliveira Miranda, fazendo partes .da sua c~mpos1çao. Um 
sargento, vinte praças e três camaradas pa1sanos, saiu de Cu!abá 
em julho de 1889, chegando à fazenda _São ~anuel, a 2 de agosto, 
primeiro objetivo e aonde se de~?ranam ate sete~bro, ocupados 
na construção de canoas, aprovisionamentos de viveres e obser-
vações geográficas. Começaram a viagem a 16 de setembro, nave
gando até 27 de dezembro, lutando durante 1nai~ de sei~ ~eses com 
tôda a sorte de adversidades : fome, naufrãg1os, ternve1s febres, 
que reduziram a comissão a dez homens doentes ( 157). 

No grande .planalto de Mato Grosso nascem e corre~ para 
0 norte 0 Guaporé que, com o Mamoré, formam o Madeira ; . o 
Juruena e Arinos, formadores do Tapajós e o Xing_u, mas, todos 
iJnpróprios à navegação, devido aos saltos e cachoeiras. Restava 
examinar um contribuinte do Tapajós, cuja nascente se encontra 
entre o Arinos e o Xingu - o rio Paranatinga, como o chamam em 
Ivlato Grosso, ou São Manuel ou Três Barras, como é conhecido 
no Pará ( 158). 

Foi preciso, então reconhecê-lo, e a Sociedade de Geogr~~a 
do Rio de Janeiro organizou pelo n1eado de 1888, a ex~ed1ça_o 
aludida, a princípio composta de quatro membros, dos quais dois 
se afastaram por doença - José Carlos da Silva Teles e Aug.usto 
Ximeno Villeroy, ficando os dois indicados acima, e ainda mais se 
reduziu, a 2 de maio de 1890, quando faleceu o chefe, Capitão Teles 
Pires ( 159). A 13 de julho de 1890, dos dez homens restantes, 
em um naufrágio de canoas numa cachoeira, desapareceram s~te 
tripulantes e tôda a ferramenta ; ( 160) recomeçando, pela terc.e1ra 
vez a tarefa de fazer mais uma canoa, o que se tornou poss1vel, 
por' haver deixado a montante alguns machados ; trabalho que não 
foi preciso concluir, pois, 25 dias depois do desastre, o resto da 
expedição encontrou, subindo o rio, o Capitão José Soares de Sousa 
Pago, enviado de Manatis, e1n socorro da comissão, chegando a 
€:Sta cidade, a 7 de sete1nbro, onde o Capitão Ivliranda encontrou 

( 156) Relat. do Presidente Abel Graça, de 15 de agôsto de 1872, Anexo I. 
p. 1. Palma Muníz também aponta como exploradores ou estudiosos dê~se 
l'ic em 1854, Benedito José da Silva ; em 1868, Ferreira Pena; e, cm 1872, 
Barbosa Rodrigues (O Munic:pio de ltatuba, Parâ, 1906, p. 73) . 

(157) Revista da Soe. de Geogr., tomo VI, ps. 114 e 115. 
(158) Rev. e vol., cits., p. 138. 
( 159) Rev. e vol .• cits., ps. 139, 143 e 149. 
( 160) Rev. e vol. , cits., p . 149 . 
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os ex--companheiros de trabalho, Capitão José Carlos da Silva Teles 
e Augusto Ximeno Villeroy ( 161). . 

O Capitão Miranda confec:cionou um mapa ·do Alto Xingu e 
formadores do 1'apajós, com o reconhecimento do rio São Manuel 
ou Paranatinga, afluente do Tapajós, na escala de 1: 1. 700,00 ~ 
desenhando êste rio de 79 de latitude sul até as nascentes dos seus: 
formadores. Por êsse mapa o formador oriental do Paranatinga 
dista do rio Romuro ( Xingu) umas seis milhàs em linha reta. 
O autor assinalou na carta geográfica serras, tabas indígenas, 
lugares em que se encontram fósseis, rios, rebojos, baixios, ilhas, 
cachoeiras, saltos, da bacia do S. Manuel ou Paranatinga ·; sendo 
as longitudes de acôrdo com meridiano do Rio de Janeiro. 

No Século XIX, no tocante ao rio Xingu, destacaram-se as 
explorações do Principe Adalberto da Prússia ( 1842), de Karl · 
von den Steinen ( 1884, 1887 e 1888) e de Iienri Coudreau 
( 1896-1897). 

Antes disso, sem precisar a época, o Presidente Abel Graça, 
fala que o único homem que se aventurou a subi-lo, foi um jesuita 
alemão citado numa obra de um jesuita português, publicado po( 
Cândido Mendes, segundo lhe constava ( 162). 

Adalberto da Prússia se fêz acompanhar dos condes de Oriolle 
e de Bismarck ( 163) . 

asse príncipe descreveu o rio, referindo-se aos seus povoados, 
seringais, flora, serras, campos, índios; desenhando o Xingu desde 
a foz até Piranhaquara ( 49 5' 1 "), ( maloca dos jurunas), riscando 
na margem esquerda os rios Tucurui e Triri ou Guiriru, e a direita 
assinala vários povoados. Desenha também a .. Estrada · do 
1'ucuru" ligando êste rio a .. Pôrto Grandeº. Encontram-se, à 
parte, várias fotografias referentes a povoações, mostrando suas 
casas de palhas, adobe, com exceção, apenas, da igreja de Souze1 
que é de madeira, coberta de telha, e algumas edificações dessa 
vila, construídas com tábuas. (Traveis in South of Europe and 
in Brazil With a voyage up thc Amazon and it tributary the 
Xingu, now first explored By His Royal Highness Prince Adalbert 

(161) Rev. e vol., cits., p. 150. 

( 162) Relatório de 15 de agôsto, 1871, p. 27. Américo Campos e 
Lindolfo Abreu. dizem que o jesuíta alemão Roque Hunderpfund foi o · 
primeiro explorador dêsse rio além das cachoeiras, subindo-0 numa distância 
ãe 150 léguas; entrou no rio lriri durante nove dias; praticando, como· 
missionário, com os índios Caribaris e Jacipoias. (O Município de Souzel. 
Belém, 1909, ps. 9 e 25). 

(163) Dicionário Híst. Geogr. e Etuogr. do Brasil, Introdução Geral-.. 
vol. II, Estado do Pará. p. 178. 
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of Prússia ... Translated by. Sir R. H. Schomburgk and J. E. Taylor; 
vol. 11, London, MDCCCXLIX, págs. 214 e 215) .. ·. 

Porém, a expedição mais importante foi a de Karl von den 
Steinen, a que já nos referimos no capítulo anterior, no tocante 
a etnografia. 

Encontrou no sul do· Xingu um sertão imenso e estéril do 
platô central., com pouca caça e rios muito pequenos e cheios de 
quedas, ( 164) no norte, o mais encachoeirado dos :=i~I~entes do 
Amazonas, atravessando no meio. do seu curso um territorio monta ... 
nhoso e de mata virgem, com · uma correnteza tão vio~enta ~u~ as 
canoas frágeis, em uso pelos indígenas da parte superior, fe1taAs de 
casca de árvores, não podem de maneira alguma vencer estes 
saltos, cachoeiras e corredeiras. Se não fôsse o auxílio dos Jurunas, 
em 1884, fornecendo à expedição fortes canoas de madeira e os 
guiando na pass~gem delas, teria a comissão suc~mbido .( 165). 

Von den Steinen foi acompanhado do seu primo Guilherme e 
·dos Doutores Ehrenreich e Vogel. O primeiro auxiliou ... o no 
trabalho antropológico, o segundo fêz as observações astronômicas, 
magnéticas, meteorológicas e geológicas ;. ( 166) . o Doutor Vogel 
fêz os estudos para, por meio de um caminho mais cu:to, melho~ar 
a comunicação entre Cuiabá e Santana de Paranaiba, empresa 
iniciada por Francisco Antônio Pimenta Bueno, e terminada, agora, 
pelo referido Voge~ ( 167). . . . 

· O Paranatinga era considerado cnmo cabeceira do rio X1ngu, 
mas no princípio do Século XIX, o T~~ente Peixoto veri.fi~ou 'l:ue 
as suas águas se dirigc::m_ para o T_?P~JOS, tend~ a expediçao fe1~0 
uma série de determinaçoes astronomicas e delineamentos de tres 
roteiros diferentes de Cuiabá ao Paranatinga, indo daí ao afluente 
do Xingu, a que chamaram, em 1884, de rio Batovy,. e como 
,.:hegassem ao rio Xingu a 6 de setembro de 1887, batizaram o 
pouso de "Independência" t 168). . 

O Doutor Clauss, companheiro de von den Ste1nen, em 1884, 
levantou um mapa do Xingu, mostrando o traçado dessa primeira 
~xcursão ( 169) . 

'( 164) . Revista da Soe. de Geografia do Rio de Janeiro, v . VI, ps. ~ 90 

e 191. 
( 165) Rev . e vol., dts., p . 190. 
(166) Rev . e vol.,: cits., p. 191. 
( 167) Rev . e tomo, cits., p. 192. 

· (168) Rev. e vol. cits., p. 195. 
( 169) K. van den Steinen - "Unter den N aturvolkern. Zt'ntral .

Brasiliens" - Reises '(:hilderung urtd Ergebnissc der Zuveiten Schmgu, °Berlim, 
1897, p. II; Rev. da Soe. de Geografia do Rio de Janeiro, v. VI. Ji>·. t38. 

O jornal paraense Fôlha do Norte informa que entre os v1s1tantes 
ilustres podem ainda ser incluídos o Capitão P-edro Ribeiro Dantas (da 

• 
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Resta Coudreau que, incumbido pelo govêrno do -Pará de ·o 
estudar, publicou um íivro a respeito, no qual se verifica ter sido 
realizada a viagem de 30 de maio a 26 de novembro . de 1896, obra 
ilustrada com 26 vinhetas e um mapa do rio: voltando o excursio
nista do lugar Pedra Sêca. 

Anota, como fêz com o rio Tapajós, os povoados, sítios, antigas 
missões, tabas indígenas, rios, ilhas, cachoeiras, co~inas, serras. 

Pedra Sêca aonde chegou está a 240 metros acima do mar, ao 
passo que o Salto Augusto, no Tapajós, está a 450, . não havendo 
um limite climático como no Tapajôs ( 170). Refere ... se a de~enhos 
e figuras nas rochas (granito) de Camará, ltamaracá e Caji-
t-uba (171). 

Concl~ui, achando que há numerosos seringais virgens, sendo 
a ribeira muito febrenta, pouco habitada, região em que alguém 
jamais chegou a nada, con1 vários obstáculos bem caracterizados. 
E' preciso assegurar a rapidez e gratuidade das comunicações entre 
o Xingu e as cachoeiras, a 1nontante da grande volta ( 172). 

NOMES 

O do ri~ Tapajós não variou , apenas, evoluiu, de Estrapa
josos, Tapajojes, Tapajosos para Tapa_iós, nome de uma família 
numerosa de indígenas que habitavam a parte inferior do seu 
curso. 

E' certo que C. Price, no seu IVfap of the World, 1714, 
estropiou~o para "Tuayaras" num rio que se acha no lugar do 
1"apajós, mas, já o "Globo de Zurich", a quem é atribuída a data 
de 1595, registrava .. r,, de los topaios" , confirmado. com pequenas 
variantes, pelos cartógrafos que se lhe seguiram : "R. Topayos" .. 
na "Carte Française de l' Amazone vers 1719": "Tapajotas", no 
de Nicolas de Fer (1719); "R . Tapajos" , no de La Condamine 
. ( 17-45); "Tapayos R", no de Le Rouge ( 1746): "Rio de Tapajos" .. 
no de D'Anville ( I 748); "R . Tapajos'', na "Copie de La Carte 
Portuguaise de 17 49". da qual já consta confluindo na m<l:rgem 
direita o "R. Negro", "Riach dy 3 barray" e "R. dos Arinos" ~ 
além dos formadores "R. J uruena" e "R . J uina", cujas nascentes 

comissão Rondon) , Doutor Avelino lnâcio de Oliveira (do serviço minera
lógico do Brasil), Doutor Teodoro Roch Gramberg, Doutora Emíliü .Snethiage,. 
e uma comissão científica japonesa. (Edição de 1 de janeiro de 1940, in "Pasta 
existente no Cons. Nacional de G eografia"). 

(170) Voyage au Xingú, Paris, 1897, p. 93. 

(171) Obra cit., p. 151. 
(172) Autor e obra, cits, ps. 161 'e 162. 

... . .; 
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Grosso ( 183 )·. Como. porém, tinha, na sua parte média e superior 
muitos obstáculos dificultando ou embaraçando a sua viabilidade, 
os presidentes da Província e governadores do Estado, sempre se 
preocuparam com a s 11a remoção, inas, sem resultado prático até 
hoje. , 

Em 1862, o Presidente Araújo Brusque tentava · uma com uni~ 
cação por terra, a fim de transpor ns. cachoeiras, a contar da deriO·· 
1ninada Maranhãozinho, partindo os exploradores do igarapé Paru, 
braço da referida cachoeira ; ( 184) acrescentando o Presidente 
Leão Veloso que, ouvindo o gerente da Companhia Amazonas a 
respeito do assunto. êle se manifestara que a desobstrução da 
primeira cachoeira far-se· ia con1 duzentos ou trezentos contos de 
réis, ao passo que nos outro.s rios exigiria milhares de contos ; ( 185 ) 
e o Presidente Abel Graça adiantava que eran1 três os meios de 
abrir caminho franco entre as duas províncias, através do Tapajós: 
19 ) estrada contínua, ao longo da 1narge1n direita do Tapajós, 
começando abaixo da cachoeira rvfaranhão e terminando no htgar 
Pôuso Alegre, no rio Arinos, a montante de tôdas as cachoeiras; 
2Q) uma estrada dividida em duas secções, indo a primeira da 
cachoeira Maranhão é,lt~ o baixo Xicorão, junto a tuna aldeia de 
Mundurucus, partindo a segunda da cachoeira Todos os Santos 
até o referido Pouso Alegre ; 3°) desobstrução das cachoeiras 
que vão de Maranhão até Apuhi, !ndusive, ou o melhoramento de 
sua passagem para o trânsito de vapores durante a estação 
chuvosa. No primeiro caso, um pequeno vapor armado em Pouso 
Alegre, fará daí até Pôrto Velho, no Arinos, o transporte de cargas 
conduzidas pela estrada, podendo também rebocar as canoas car~ 
regadas. No segundo caso, um outro vapor, 1naior ou de igual 
dimensão, fará o transoorte, no curso médio do rio entre Xicorão 

~ ' 
cm que terminará a primeira secção da estrada, e a cachoeira de 

( 183) Relatório do Presidente Abel Graça, de 15 de agôsto de 1871, 
p. 21. 

( 184) Rcfot. de 1 de setembro de 1862, ps. 102~ 103. Em 1860, o 
Prestd~nte Angelo Tomaz do Amaral cogitou pela primeira vez da navegnção 
com o Tapajós (João de Palma Muniz O lvfunicípio de lta:tuba, Pará, 1906, 
p. 24); incumbindo o Presidente Araújo Brusque, cm 1863, a Antônió Gentil 
Augusto e Silva, de explorar todo o trecho encachoeirado, comissão essa 
aprovada pela lei provinctal 420, de 26 de novembro de 1863. que autorizou 
~ presidente a subvencionar essa limpeza (ps. 24~25}. A inauguração da 
lmha de Santarém a Itaituba, data de 1 de agôsto de 1870, com o vapor Pará t 

mas, não sendo dir~ta à capital. obrigava a dispendiosas baldeações (p. 26), 
que só foram removidas em 1872. com uma carreira de Itaituba a Belém, 
inaugurada pelo vapor Inca, .a qual, facilitando o transporte, concorreu para 
o aumento da produção do município e provocou nov3mente a atenção do 
govêrno .para a comunicação .::om Mato Grosso. (p. 27) . · 

( 185) Reíat. de 9 de abril de 1867, ps. 26~27. 
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Todos os ·Santos. er.11 que co1neçà a segunda. .No terceiro · caso, 
-um vapor de pouco calado, partindo do Pará ou Santarém, seguirá 
~io acima, transpondo as '.:achoeiras Marênhão e Atuhi, avançando 
mais duzentas léguas .até Todos os Santos, navegação, esta, porém, 
sómente· possível na enchente ; ( 186) medindo essa navegação 63 
léguas de Santarém a Itaituba, já efetiva, 56 do Xicorão a l'odos 
os .Santos e 100 de Pouso Alegre a Pôrto Velho, num total de 219 
léguas, léguas estas que, aliás as ubás e igárités não venc~~ ·na 
subida em menos de 25 dias e, na descida em 12, ao passo que o 
vapor poderá, subindo ou descendo, transpô--las em 5 dias,_c~mpre
endendo o tempo necessário para a baldeação de cargas. Pelo 
sistema misto de estradas e navegação, teremos na parte· inferior 
do rio uma estrada de 50 léguas de extensão até o Xicorão, e outra 
na parte média, da cachoeira Todos os Santos até Pouso Alegre 
na extensão de 70 léguas, ou sejan1 120 léguas ( 187) que, com as 
219 navegáveis, somam 339 léguas. A estrada geral da cachoeira 
f\1.aranhão até Pouso Alegre teria o comprimento de 250 léguas, ou 
1nais 130 do que a preferida. Da cachoeira Todos os Santos até: 
o Amazonas ( 200 léguas) a navegação só oferece ·embaraço no 
verão, enquanto que no inverno, só é realmente embaraçosa para 
vapores de pouco calado, da cachoeira Apuhi a do Maranhão, numa 
dimensão de 3 a 4 milhas. No inverno, águas superabundantes 
formam, fora do leito, canais laterais, francamente transitáveis. 
Com o dispêndio de 200 ou 300 contos de réis, poder~se~á preparar 
a passagem nessas cachoeiras, avançando, assim, por meio de 
vapores, 200 léguas até Todos os Santos ( 188). 

(186 ) Relat. de 15 de agôsto de 1871, p. 19. 
(187) Relat. cit., p. 21. 
( 188) Relat. cit., ps. 22 e 23. Segundo o referido Presidente Abel 

Graça, o curso do Tapajós media 1 . 200 milhas inglêsas em 348 léguas brasi~ 
Jeiras, contadas ele Pôrto Velho, no rio Arinos, até Santarém, às quais se 
a juntando as 10 léguas por terra de Põrto Velho a Diamantino, e 30 .desta 
<i cidade de Cuiabá, dará um total de cêrca de 388 léguas, entre Santarém e 
Cuiabá. (Relatório de 15 de agõsto de 1871, p. 20). 

Diz Luís Cordeiro que já se · havia perdido a esperança de construir~sc 
cs5a estradn, quando Tibúrcio dos Santos Leque, negociante em Cwab{1, 
propôs construi~In. com a largura de cinco metros a i50$000 o quilõmetro, 
numa distância de 250 léguas de vinte graus, pagando-se~lhe em três prestações, 
~endo a primeira logo que abrisse vinte léguas : a segunda quando abertas 
cem léguas e a terceira depois de concluido todo o trabalho ; par~cendo que 
foi a última tenta tiva; nada se fazendo até hoje para essa ligação. (O 
Estado do Pará, Belém, 1920, ps. 117 e 118) . 

f:sse mesmo autor esclarece que o naturalista americano Hartt ofereceu-se 
para fazer a explora_ção, sem remuneração a não ser as despesas indisp~sáveis 
n<.' transporte e mantimentos, levando alguns companheiros p;;ira ajudá-lo; 
pedindo para si a metade dos volumes da obra· que se publicasse sôbre a exploJ 
ração mas, que, mesmo assim. não se cogitou do assunto. (Obr. cit .. p. 75). 
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Grosso ( 183). Como, porém, tinha, na sua parte média e superior 
muitos obstáculos dificultando ou embaraçando a sua viabilidade, 
os presidentes da Província e governadores do Estado, sempre se 
preocuparam com a s•.ta remoção, inas, sen1 resultado prático até 
hoje. . · ·. 

Em 1862, o Presidente Araújo Brusque tentava ·uma comuni~ 
cação por terra, a fim de transpor as. cachoeiras, a contar da deno-· 
1ninada Maranhãozinho, partindo os exploradores do igarapé Paru, 
braço da referida cachoeira ; ( 184) acrescentando o Presidente 
Leão Veloso que, ouvjndo o gerente da Companhia Amazonas a 
respeito do assunto. êle se manifestara que a desobstrução da 
primeira cachoeira far-se· ia con1 duzentos ou trezentos contos de 
réis, ao passo que nos outros rios exigiria milhares de contos : · ( .185) 
e o Presidente Abel Graça adiantava que eran1 três os meios de 
abrir caminho franco entre as duas províncias, através do Tapajós : 
19 ) estrada contínua, ao longo da margem. direita do Tapajós, 
começando abaixo da cachoeira f\.faranhão e terminando no h1gar 
Pôuso Alegre, no rio Arinos, a montante de tôdas as cachoeiras ; 
29 ) uma estrada dividida em duas secções, indo a primeira da 
cachoeira Maranhão <.,tté o baixo Xicorão, junto a uma aldeia de 
Mundurucus, partindo a segunda da cachoeira Todos os Santos 
até o referido Pouso Alegre ; 3<>) desobstrução das caéhoeiras 
que vão de Maranhão até Apuhi, !ndusive, ou o melhoramento de 
sua passagem para o trânsito de vapores durante a estação 
chuvosa. No primeiro caso, um pequeno vapor armado em Pouso 
Alegre, fará daí até Pôrto Velho, no Arinos, o transporte de cargas 
conduzidas pela estrada, podendo também rebocar as canoas car
regadas. No segundo caso, um outro vapor, maior ou de igual 
dimensão, fará o transporte, no curso médio do rio · entre Xicorão, 
em que terminará a primeira secção da estrnda, e a cachoeira de 

( 183) Relatório do Presidente Abel Graça, de 15 de agôsto de 187 L 
p. 21. , 

( 184) Rc!at. de 1 de setembro de 1862, ps. 102~ 103. Em 1860, o 
Presidente Angelo T omaz do Amaral cogitou pela pri:11eira vez da navcgnção 
com o Tapajós (João de Palma Muniz O 1'Uunicípio de lta:.tuba, Pará, 1906, 
P. 24); incumbiado o Presidente Araújo Brusque, cm 1863, a António Gentil 
Augusto e Silva, de explorar todo o trecho encachoeirado, comissão ess<1 
aprovada pela lei provinc\al 420, de 26 de novembro de 1863, que autorizou 
o presidente a subvencionar essa limpeza (ps. 24-25). A inauguração da 
linha de Santarém a Itaituba, e.lata de 1 de agôsto de 1870, com o vapor Pará t 
mas, não sendo direta à capital. obrigava a di&pendiosas baldeações (p. 26), 
que só foram removidas em 1872. com uma carreira de Itaituba a Belém. 
inaugurada pelo vapor Inca, a qual, facilitando o transporte, concorreu para 
o aumento da produção do município e provocou nova:nente a atenção d-ü 
govêrno .para a comunicação com Mato Grosso. (p. 27) . · 

( 185) Relat. de 9 de abril de 1867, ps. 26-27. 
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Todos os · Santos. er11 que começá a segunda. No terceiro · caso, 
-um vapor de pouco calado, partindo ·do Pará ou Santarém, seguirá 
rio acima, transpondo as (:achoeiras Mar2nhão e Atuhi, avançando 
mais duzentas léguas .até Todos os Santos, navegação, esta, porém, 
s{nnente· po~sível na enchente : ( 186) medindo essa . navegação 63 
-léguas de Santarém a Itaituba, já efetiva, 56 do Xicorão a Todos 
os .Santos e 100 de Pouso Alegre a Pôrto Velho, num total de 219 
léguas, léguas estas que, aliás as ubás e igarités não venc~~ na 
subida em menos de 25 dias e, na descida em 12, ao passo que o 
vapor poderá, subindo ou descendo, transpô-las em 5 dias, . cqmpre
endendo o tempo necessário para a baldeação de cargas. Pelo 
sistema misto de estradas e navegação, teremos na parte inferior 
do rio uma estrada de 50 léguas de extensão até o Xicorão, e outra 
na parte média, da cachoeira Todos os Santos até Pouso Alegre 
na extensão de 70 léguas, ou sejam 120 léguas ( 187) que, com as 
219 navegáveis, somam 339 léguas. A estrada geral da cachoeira 
l\1aranhão até Pouso Alegre teria o comprimento de 250 léguas, ou 
mais 130 do que a preferida. Da cachoeira Todos os Santos até: 
o Amazonas ( 200 léguas) a navegação só oferece ·embaraço no 
verão, enquanto que no inverno, só é realmente embaraçosa para 
vapores de pouco calado, da cachoeira Apuhi a do fvfaranhão, numa 
dimensão de 3 a 4 milhas. No inverno, águas superabundantes 
formam, fora do leito, canais laterais, francamente transitáveis. 
Com o dispêndio de 200 ou 300 contos de réis, poder-se-á preparar 
a passagem nessas cac11oeiras, avançando, assiin, por meio de 
vapores, 200 Iég uas até Todos os Santos ( 188). 
. -·-·--

(186) Relat. de 15 de agôsto de 1871, p. 19. 
(187) Relat. cit., p. 21. 

( 188) Relat. cit., ps. 22 e 23. Segundo o referido Presidente Abel 
Graça, o curso do T apajós media 1 . 200 milhas inglêsas em 348 léguas brasi
leiras, contadas de Pôrto Velho, no rio Arinos, até Santarém, às quais se 
ajuntando as 1 O léguas por terra de Põrto Velho a Diamantino. e 30 .desta 
a cidade de Cuiabá, dará um total de cêrca de 388 léguas, entre Santarém e 
Cuiabá. (Relatório de 15 de agôsto de 1871, p. 20). 

Diz Luís Cordeiro que já se havia perdido a esperança de construir~sc 
cslia estrada, quando Tibúrcio dos Santos Leque, negociante em Cwab;~1. 
propôs construi-la, com a largura de cinco metros a 450$000 o quilômetro, 
numa distância de 250 léguas de vinte graus, pagando-se-lhe em três prestações, 
~.endo a primeira logo que abrisse vinte léguas ; a segunda quando abertas 
cem léguas e a terceira d~pois de concluído todo o trabalho ; parecendo que 
foi a última tentativa; nada se fazendo até hoje para essa ligação. (O 
Estado do Pará> Belém, 1920, ps. 117 e 118). 

~sse mesmo autor esclar.~cc que o naturalista americano Hartt ofereceu-se 
para fazer a exploração, sem remuneração a não ser as despesas indispensáveis 
a<.' transporte e mántimentos. levando alguns companheiros para ajudá-lo ; 
pedindo para si a metade dos volumes da obra· que se publicasse sôbre a· exploJ 
ração mas, que, mesmo assim. não. se cogitou do assunto. (Obr. cit.· p. 75). 
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Os engenheiros Julião Honorato Correia de Miranda e 
Antônio M anuel Gonçalves Tocantins, explorando a região, reco
nheceram que o único meio de estabelecer uma comunicação 
regula r entre o lago Curi, abaixo da vila de Itaituba, e a foz do 
l auan .. X im, é uma estrada marginal na extensão de 33 e meia 
;nilha, por 4,50 de )argo; ( 189) salvando as cachoeiras de 
M aranhãozinho, Maranhão Grande, Furnas, Coatá, Apui, Oroá, 
'f amanduá e Baburé, zona em que há várias barracas de serin-
9ueiros: podendo o extremo da estrada no rio Jauan~Xim, evitar 
a emigração de gente do Tapajós para os rios Purus e Madeira, 
c-01no se te1n daâo atualn1ente ( 190) . 

Ainda em 1901, o Governador J. Paes de Carvalho falava no 
preço quilométrico a se estabelecer, diretrizes, no futuro, e preço 
anual de conservação, de- u~a estra da do Urituba a Cuiabá ; ( 191) 
e um ano antes, o mesmo administrador dizia só merecer aplauso3 
tuna estrada de ferro que vencesse êsses obstáculos ( 192). 

O Interventor Gama Malcher, em 1939, dividiu o E stado em 
i:reas rodoviárias, ficando a margem direita do Tapajós na terceira, 
da qual partiria u1na linha tronco de Santarém, entre os divisores 
dágua dos rios ·Tapa jós e Curiá , procurando os terrenos altos, 
entre o Jamachün e Curuã, até penetrar em Mato Grosso, com 
vários ramais, entre os quais, um que sairia de um ponto próximo 
à nascente do Curuá e íria até Altamira , florescente empório no 
)(ingu ( 193) . 

A rnarge1n esquerda do rio "fapajós ficava na quarta área, 
devendo partir de Juruti a linha tronco que iria até ltaituba, 
partindo de um ponto fronteiro a esta cidade, uma outra que 
encontrará con1 a linha principal da terceira área ; fazendo.-se a 

( 189) Rdat. do Presidente Abel Graça, de 15 de fevereiro de 1872, 
}\ nexo 1, p. 1. 

( 190) Rela t. e anexo cits., ps. 2 e 3 . 

A estrada do í3aburé, no alto Tap3jós é uma das maiores necessidades 
da região, reclamada hã longos anos, es~ando, hoje, comprovada a sua imprati
cabilid~~c pela margem direita, restando a C>xploração pela esquerda. (Relat. dG 
Sccretãno de O hras, Terras e Colonização. de março de 1896, pág . 50). 
~rosseguem os trabalhos de exploração dessa c~trada, sob a direção do 
E ngenheiro Adriano X . dt> Oliveira Pimentel, o qual terminou a exploração 
do trecho de Piranga a Baburé e acha que a estrada deve ir além, porque há 
várias cachoeiras a montante de Baburé. (Rei. do Secretário cit., de 30 d~ 
novembro, 1897, ps. 13 e 14). 

(191 ) i\ifcnsag'!m de 1 de fevereiro de 1901 , p . 98. 

( 192) Mcnsa9€·m de 1 de fevereiro de 1900. 

(193) Relatório de 1937-1939, p. 116. 
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ligação entre o Pará e Amazonas, por uma rodovia de Itaituba a 
IVIanicoré, no Madeira ( 194). 

A rodovia que porâ em comunicação Belém a Cuiabá, assint 
como a que ligará Santarém a Cuiabá, atingem forçosamente 
centros em concordância à rêde transcontinental ( 195). 

Paul Le Cointe adianta que se pode dividir o rio em cinco 
secções principais : 1-> ) de Pôrto V elho a Pouso Alegre, no rio, 
Arinos, com cêrca de 48 quilômetros de navegação livre, salvo 
pequenos rápidos fáceis de franquear; 2~ ) de Pouso Alegre a 
cachoeira de Todos os Santos, um pouco a 1nontante da foz do 
São Tomé - 525 quilômetros completamente fechados à nave. 
gação a vapor - é a região das grandes cachoeiras, das quais a 
mais notável é o Salto Augusto ; sendo precisos de 15 a 20 dias 
em canoa, para se ir de Salto Augusto a Pôrto Velho ; ( 196) 
3{' ) de Todos os Santos até os rápidos das cachoeiras, mais de 
150 quilômetros de navegação fácil, n um rio profundo, largo e 
tranqüilo, desembocando a i o rio São M anuel; 4\1 ) dêstes rápidos 
a té as últimas cachoeiras o rio enlarguece, tendo na região do 
Chacorão mais de três mil metros de la rgo, quase por tôda a parte 
atravancado de ilhas, pouco profundo, pedregoso, não se prestando 
à navegação, a não ser por ocasião das cheias, sendo, mesmo nesta 
época, a passagem das canoas nas cachoeiras, as vêzes difícil. 
( l 96~A). A jusante da chamada Cantaçralo, o rio é livre numa 
d istância de uns 200 quilô1netros, possibilitando a navegação por 
chalupas a vapor de 12 a 15 toneiadas, nos meses de fevereiro a 
abril : 51.1) da cachoeira de Maranhãozinho ao Amazonas, com 278 
quilômetros de naYegação livre para vapores de 300 a 400 tone~ 
ladas. Acrescenta que são necessários 80 dias para ir de Santarém 
a Pôrto Velho ( 197). · 

(1 94 ) Relatório de 1937-1939, p . 117. 
( 195) Relct. cit., p . 119 . 

( 196) L'A mazonie Bresiliene, Paris. 1922, tomo I, ps. 125 e 126 . 
( 196-A ) Há estradas de rodélgem ele Belav1stn a Pimentel. com t 8 

quilômetros de extensão ; de Belavista a Nldoqu!nha (cachoeira do Chacorão ) 
<.om 12 . quilômetros : e de vila Braga ao centro dos 1garapés Tracuá e Arkhi. 
e ramais, com 120 quilômetros . (Raimundo Bra~il - O Município de 
l taituba, p . 13). 

( 197) Obra e vol., cits., p s. 127 e 128. - A . C . Tavares .Bastos 
informa ~-ue . foram aprov~itados para passar vo lumes pesados das vertentes 
do T apaJos as do Paraguai, quatro vara douros ; tendo sido aberto o primeiro 
em 1740, pelo sargento mor João de Sousa Azevedo, para transpor suas 
canoas do Sepotuba para o $umidouro. com três léguas de longo. Foi depois 
a bandonado. Em 1814, o C apitão Bento Pires de Miranda abriu um vara
douro ~e ~is a sete léguas, do rio Prêto ao ribeirão dos Nobres, que desagua 
no Cmaba e por esta via transportou uma ou mais igaritês vindas do Pará. 
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Paul Le Cointe diz ser o rio Xingu ·pouco explorado, dando
se-lhe um curso de 1980 km, largo, perfeitamente navegável a 
vapor até Souzel, numa distância de 200 quilômetros, depois do 
que surgem os obstáculos nun1a infinidade de ilhas, formando 
verdadeiro dédalo de estreitos canais, numa distância de 55 quilô-
111etros, tornando-se o rio mais para o alto rochoso, aparecendo 
as cachoeiras, tão numerosas e tão próximas, que é quase impos.
sivel distingui-las, parecendo, às vêzes, formar uma só cachoeira 
ininterrupta. 

Um pouco antes da primeira cachoeira, o rio começa a formar 
para S. E. imenso anel de mais de duzentos quilômetros de 
extensão cujo ra1no remontante ven1 passar a cinqiienta qui!ô
n1etros apenas daquele sítio ( 198). 

Ligar as extremidades dessa curva ou anel por meio de uma 
estrada era um meio preconizado por todos para encurtar distâncias. 
evitando-se sin1ultâneamente a penosa transposição das cachoeiras. 

Desde 1862 que o Presidente da província Araújo Brusque 
1nostrava a quase impraticabilidade da navegação do Xingu acima 
das cachoeiras e para vencê.-la, en1 parte, incumbiu aos Senhores 
José Leocádio de Sousa e José 'forquato Galvão Vinhas de abrir 
u111a comunicação entre o lgarapé, ltucuruhi e Ambi, nu1n trajeto 
de três léguas ( 199). 

Vinte e dois anos depois o Visconde de fvfaracajú informava 
ter Raimundo José de Sousa Gayoso aberto uma picada da boca 
do riacho Ambé (no alto Xingu) para o baixo, entre os lgarapés 
1·ucuruhi e Juá, que poderia medir seis a sete léguas por doze 
palmos craveiras, ( 200) caminho êste que se percorria num dia 
de viagem ( 201). 

Em 1820, o Tenente Peixoto conduziu pelo T apajós, Juruena, Arinos e Prêto, 
quatro peças de ferro (calibres 6 e 9) , ir.ais tarde varadas do último rio para 
o Santana e por êste ao Paraguai, até vila Maria; e, em 1846, o Capitão 
José Alves Ribeiro rasgou um outro, de um ponto do Arinos, acima d<i 
confluência do Rio Prêto, até o Cuiabá, no lugar (pág. 296) Baixío, logo 
a jusante de Salto, e pouco acima do rio Manso. Tem vindo canoas e igarités 
por êste varadouro, cujo desdobramento vai de nove a dez léguas. Disfn 
38 léguas, e o antecedente 34 léguas do pôrto da cidade de Cuiabá (O vale 
do Amazonas, ed. "Brasiliana", p. 297). 

(198) Obra e vol., cits., p. 129. 

( 199) Relatório de 1 de setembro de 1862, p. 88. 

(200) Relat. de 7 de janeiro, 1884, ps. 60 e 61. 

( 201 ) Relat. do mesmo visconde, de 24 de junho de 1884, p. 92. 
Segundo Américo C41mpos e Lindolfo Abreu, jft os aborígenes do alto Xingu 
serviam~se de trilhos abertos na .mata para evitar a grande volta dêss~ ric. 
encurtando distância. piques êsses aproveitados por João Antônio do Espi--
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Em 1901 , o Governador Pacs de Carvalho dizia haver a estrada 
para o Estado de· Mato Grosso, merecido interêsse do seu govêrno 
em 1898, bem como do govêrno daquele Estado ; o . qual orga..: 
nizou uma expedição chefiada pelo Tenente Coronel Paulo Castro, 
que se internou pelo sertão da bacia do Xingu, em demanda do 
rio Tocantins, no intuito de sair abaixo da cachoeira Itaboca, desd~ 
junho de 1900 : ( 202) referindo~se a duas estradas existentes no 
Xingu, cortando a grande curva do rio ( 20.3). 

··------ ------~-

rito Santo Sousa, Luís Carlos Barbosa, Sev.eriano Diniz de Sousa e -~utros 
que exploraram êsse trecho do rio a mando <le José Leocádio de Sousa, o qual 
depois disto aconselhou e patrocinou a exploração do Coronel Gayoso, agri~ 
cultor no Maranhão e natural do Piauí. (O Município de Souzel, Belém, 
1909, p. 17). 

Agrário Cavalcanti, substituto de Gayoso, chegando ao Xingu e, o 
percorrendo, empreendeu em 1891, a terminação da estrada inacabada. ( Autor 
e obra, cits., p. 93} • 

Em 1900, José Porfírio de 1\tliranda Júnior construiu a estrada "8 de 
Janeiro", hoje "Ernesto Acioli", numa extensão de 48 quilômetros, ligando 
Vitória a Altanúra, encurtando o percurso da antiga que era de 60 quilô
metrcs. (Conselho Nacional de Geografia - Pasta do muni_cípio de Alta
mira - Fôlha da Norte (Belém), de 1 de j::meiro de 1940). 

Dos Dados para uma monografia histórico~corográfica do Município 
de Altamira, fornecidos pela Prefeitura local, ao Conselho Nacional de 
G~ografia. consta haver sido os Jesuítas os primeiros a abrir caminho da 
foz do Tucurui ao lugar Cachoeira, suprimindo o longo percurso e o,:; perigos 
eia "Volta Grande", deixando entre os índios a tradição de tão h1port;.mte 
trabalho. 

Esta picada fechou~se com a expulsão dêsses religiosos e somente foi 
restabelt'cida pelos capuchinhos Ludovico e Carmelio de Mazarino, que se 
estabeleceram no local hoj~ conhecido por "Missões", um pouco acima da sede 
atual do município. A reabertura e ampliação dêsse caminho foi . trabalho 
retomado várias vêzes, tendo o mérito de cond.ii-lo o Coronel José Porfírio 
d~ Miranda Jénbr que retificou os antetraçados e preparou uma rodovia à ser 
trafe:gé\da por caminhões, aberta ao público a 8 de janeiro de 1926. (Pasta 
do Município de Altamira, p . 1). 

No município há duás estraàas e dois varadouros, chamando~se uma 
delas Ernesto Acicli, de Vitória a Fortc-Ambé, com cêrca de 48 quilómetros, 
trafegada principalmente por caminhões ; e a outra saí da sede e vai a 
Cachoeira, na margem esquerda do Tucurui. com 33 quilômetros de percurso; 
achando-se oarte dela abanc!onada. Quc:i nto aos varadouros, um dêles vai 
de Novo-H~rizonte, marge:n direita do rio Tuxo, a Conceição do Araguaia. 
P. o outro do lugar Santa Maria ou "Conta P aga", na margem esquerda do 
lriri, a Fordlândia, com um percurso de 180 quilômetros. (Dados cits., 
pág .. 6). 

( 202) Mensagem de 1 de ~evereiro de 1901, p. 94. 

( 203) Mensagem de 1 de fevereiro de 1901, p. 99. O aludido Gover• 
nador Pais de Carvalho, referindo~se à viação férrea que ligasse ,., baixo 
no alto Xingu, disse que só meriecia seus aplausos. (Mensagem d~ 1 de 
fevereiro de 1900, p. 4 7). 
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Henri Couàreau, viajando nesse rio em 1896, confirma a 
existência dessas estradas e as denomina de Vitória à Forte Ambé 
e Estrada pública de Tucurui-Ambé, medindo a primeira 51 k1n 
e 500 metros em linha reta e 62· km com as numerosas sinuosidades; 
tendo sido con1.eçada a uma dezena de· anos, pelp piauiense Gayoso 
que aí chegou con1 cêrca de setenta escravos. e que não pôde 
acabá .. Ia por ter, em 1889, o ato da libertação dos escravos disper
sado os trabalhadores ( 204). Acrescenta que o baiano M. Agrário 
Cavalcânti, em 1891, empreendeu o seu término, (205) retifi
cando o seu leito. pelo que ficou melhor do que a primitiva (206). 
1\ segunda estrada, entre .Ambé--Vila e Cachoeira, mede quase 
26 km, tendo a mesma distância ·em linha reta, dois quilômetros 
rnenos ( 207) . 

Von den Steínen fala que o Doutor Vogel, seu companheiro 
de viagem em 1884, fêz estudos para, por meio de um caminho 
mais curto, melhorar a comunicação entre Cuiabá e Santana do 
Paranaiba, emprêsa iniciada por Francisco Antônio Pimenta Bueno. 
terminada agora, pelo Doutor Vogel ( 208). 

Diz o Presidente João Café Filho que a Fundação Brasil,.. 
Central, instalada em 1943, para acelerar o desbravamento do 
planalto brasileiro, especialmente às margens do Tocantins, Ara
guia, Xingu e Tapajós. apresenta êxitos notáveis. Partiu do S.O. 
goiano e cruzando um após. outro, os rios Araguaia, Mortes e 
Xingu, no rumo norte, atingi'u o caudal tapajônico em Jacaré
i\.canga num desenvolvimento geral superior a três mil quilômetros. 
O grande roteiro aéreo Rio-l'Vianaus, .cujos aeroportos interme
diários já estão locados e alguns bastante adiantados em sua 

(204) Voyage au Xingu, P.aris, 1897, p. 3. 

(205 } Obra ~it., p. 4. 

... ~ ( 206) Obra cit., p. 6. O I~1terventor Gama rvfalcher fala na rodovia 
.l:!..rnr:.s~o Acioll'', com um tráfego de pouco mais de uma hora, cujo transpc•rt'-~ 

p~lo rio _gast?.1ria cêrca de quinze dias, devido ao enorme desenvolvimen t<> 
dc~~e . e inúmeras c?~hoeiras, saltos e corredeiras. Fica no ·Munldpio de 
A.h,_.mira , ~om 57 qmlometros de extensão. (Relatório de 19'37-1939, p. 121 }. 
V . n<Jta ?.u 1 . 

. ªPaul Le, Cointe adiantava que uma via férrea De cauville de 50 a 60 
quilometres G ?. traçado, p restaria grandes serviços a zona e seria sua constrm,;fln 
de pouco ..:usto. (obra cit., p. 130). 

. ? Coronel José Porfirio de Miranda Júnior, grande proprietário na região, 
proJe.ou construir uma estrada de ferro, ligando Vitória a Forte Ambé, num 

.pf;rcurso de 50 quilôrnetrcs. (Américo Campos e Lindolfo Abreu, op. cit . 
.p.:lg. 137). 

(207) Voyage ao Xíngu, cit. p. 118. 

(208) Rev. da Socicd. de Gcogr. (Rio), v . lV, p. 192. 
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construção, .< 209) cont~ibue~ para um. pl.ano .de largo fôlego, 
t~ndo e~1 v1~ta a ab~rtura oe uma pnme1ra linha terrestr~ de 
v1nculaçao d~~se roteiro-centro de um círculo de raio de mais 
duzentos qu1lometros, abrangendo trecho navegável do baixo 
1·apajós (210). · 

ECO~OMIA 

O homem . da selva vivia como todo o povo primitivo, da caca 
'e da pesca, ao lado de frutos e raizes silvestres, sendo que os m~Ís 
adiantados tinham alguma lavoura, fabricando todos êles objetos 
de uso doméstico e material bélico. 

Com a chegada do civilizado, a rudimentar lavoura se avolumou 
e evoluiu, ensejando o aparecimento de moendas ,e engenhos, 
mesmo antes da conquista lusa na região. 

Entre os produtos naturais. ~iam .. se a castanha, salsa. copaiba, 
cravo, cacau, cumaru ( 211). 

O aparecimento do homem europeu não dispensou a ·ajuda 
do braço aborígene, não só no amanho da terra, como no manejo 
da ferramenta e dos veículos nec~ssários ao transporte para fins 
comerciais e de guerra e demais expedições inclusive para a indi~ 
cação de produtos que os colonos careciam para consumir e 
exportar. 

_Enquanto se viveu da extração de drogas do sertão, não houve 
estabilidade da população, a qual foi adquirindo u1na certa firmeza 
com o desenvolvimento da agricultura, estando, a princípio o g.rosso 
co1nércio concentrado nas 1nãos dos religiosos, p-rincipálmente dos 
Jesuítas, abrangendo o azeite de andiroba, a n1anteíga de tartaruga, 
as tartarugas, a salga do peixe, e cereais, como a farinha, feij'ão, 
arroz, além de algodão, açúcar e aguardente (212). 

_ Até 1670, a agricultura no Pará foi lânguida e amortecida, 
quando novos lavradores vindos de _alérn .. mar, concorreram para 
que ela se animasse algo, apesar da ignorância dos Inte~dentes 
Gerais das Colônias, Comércio e Agricultura, criados em 1707, 
---·-·----

{209) !viensagem apresentada ao Congresso Naciontil, a 15 de março c!e 
1955. p. 251. 

(210) Mensagem cit., p . 255. 

(211) Ens~na R . L. Tavares que os produtos espontâneos no Tapnjós, 
er~m mais de trinta, entre madeiras. óleos, leites, gomas, rezinas, cêras, fibras, 
pa1nas e ervas meáicinais, formando alguns um dos ramos do comércio local, 
c~mo a goma elástica, salsaparrilha, óleo de copaiba e cravo (O Rio Tapajós, 
Rio, 1876, p. 18). 

E 
( 212) H. A. de Santa Rosa - A Depressão Amazónica e os seus 

xploradores, p. 315 . 
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animando,..se a Câmara da capital a ·pedir ao m~istério, ei:i 174_9. 
a remessa de navios, que viessem buscar generos, ate entao 
perdidos. Pretextando terras cançadas, iam abatendo e queimando 
novas matas para plantar, método ainda seguido, apesar das reco· 
niendações cm contrário do govêrno. A lição dada no rio Xingu, 
eni 1710, de se lavrar a terra, com arado, apesar de ser provei!os~, 
1nalogrou,..se. Extinto o tráfico africano e permanecendo os 1nd1-
genas sem um sistema efetivo de civilização, vivend? os_ seus 
descendentes tão livres e !ndependentes como seus a vos,· nao se 
tem a quem recorrer (213). . 

Contudo, os aldeados são bons navegantes e são muito úteis 
na cata de produtos naturais. 

O Xingu teve a .primazia na agricultura, quando _os ho~an~e~es 
aí fundaral'n algumas feitorias nos lugares M atura, Cuzamtni e. 
uma outra em frente ao forte de Orange, isto antes de Caldeira 
Castelo Branco chegar ao Pará ; lugares êsses que seguiram as 
alternativas próprias da região, ora crescendo, ora arriando, na 
sua importância comercial. 

Nesses estabelecimentos, funcionavam também engenhos d~ 
açúcar, e com a sua produção e mais· o que a terra dava, carregavam 
os flamengos alguns navios ( 214). 

Com a expulsão dos flamengos, seguiu-se a decadência, só 
reanimando a região, a presença de l'eligiosos, já na segunda metade 
do Século XVII, quando aí aportaram pela segunda vez os jesuítas~ 
isso niesmo com as alterações próprias do regime, ora por falta 
de sacerdotes, ora pelo pouco descortino dos dirigentes ou encar:.. 
regados dessas missões, ora devido à indocilidade do_ gentio ou a 
sua pouca propensão para o trabalho organizado e dirigido por 
estranhos a sua grei. 

Contudo, a aldeia de ltãcuruçá, a principal da ribeira. pelo 
que. a chamavam ordinàrian1ente - em 1730, de Aldeia do Xingu. 
contava 878 índios e 76 catecúmenos ; (215) a de Piraviri, 723 
índios e 345 catecúmenos ; ( 216) e a de Aricari, 970 índios e 182 
catecúmenos (217). 

- -·-- -
(213) A . L. Monteiro Bacna. Ensaio Corográfico sõbre o Pará 1839 

(escrito e:n 1833 ). ps. 75 a 77; Luís Cordeiro, O Estado do Pará, Belém, 
1920, ps. 46 e 47. 

. (214) L. Cordeiro. op. cit., ps. 35, 36 e 37 . 

(215) Serafim Leite - Histót'ia ela. Companhia. de Jesus no Brasil, ·Rio; 
1934, v. III. ps. 350 e 351. 

(216) Obra .e vol., cits., p. 352. 

(217) Obra e vol. cits., ps. 353 e 354. 
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Com a expulsão dos jesuítas e adoção dos diretórios, não se 
verificou o desejado progresso. 

Nada melhorou, o diretor julgava-se mais um mero auferidor 
de serviços dos aldeiãos. do que um orientador ou dirigente de uma 
sociedade sem estabilidade e necessitando ainda de sérios cuidados 
desvêlo e organização. ' 

Era preciso vencer, além das asperezas dos elementos naturais, 
o homem insociável e fugidiço àa floresta, para conquistá-lo, 
conservando,..o dentro da ordem e trabalho indispensáveis à 
prosperidade agrícola, industrial e comercial. · 
. A prodigalidade da natureza concorria para a fartura de 

frutos, peixes e caças, ocasionando uma vida de vagares, "sem se 
ilgitar nem progredir". 

Em 1677, o govêrno recomendou o plantio de cacau, baunilha, 
cravo e canela, e logo en1 seguida ordens régias determinavam 0 
cultivo dessas plantas, alé1n do anil, que chegaram a figurar na 
exportação, em quantidade avultada ( 218). 

Nessa fase colonial, no Tapajós, apesar do seu contacto com 
0 8 civilizados ser posterior ao do Xingu e, êste ser mais extenso, 
pr~parou-se um ambiente que de futuro, ensejaria um maior desen· 
volvimento econômico, que, sob vários pontos de vista, só a zona 
da capital lhe levaria a palma. 

E' certo que Pedro Teixeira, em 1626, já o reconhecia em 
companhia de frei Cristóvão de S. José, mas, a sua colonização 
só se iniciaria com a catequese dos J esuitas, em 1661, com os 
padres Tomé Ribeiro e Gaspar Misch que, logo nessa primeira 
relaçã.o, trocaram brindes, demonstrando os indígenas que já 
possu1am ou preparavam milho, mandioca, ovos, beiju, mel, peixes 
e carnes moqueadas a que os recem ... vindos retribuíram com 
machados, facas, espelhos, velórios, vidrilhos, etc. (219). 

Cinco anos depois já era a aldeia mais importante das missões 
do Pará, tendo com.o chefe espiritual o padre Manuel Pires ( 220). 
~m ~698, com o missionário Manuel Roberto tornou,..se "populís· 
s1ma : chegando a milhares de cristãos, por volta de 1719 ( 221 ) . 
~ . Em 1730, só a do Tapajós, própriamente dita, tinha 793 
Ãnd1os, havendo outras, sendo que a de Iburari contava 235 índios. 
A cobiça dos moradores brancos e a dificuldade de sustentar 
-- --

(218) Luís Cordeiro, op. cit., ps. 46 e 47. 

( 219) Serafim Leite, História e vol ., cits., ps. 357 e 358. 

(220) Obra e vol., cits., p. 359. 

( 221 ) Obra e vol., cits., p . 361. 
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os índios, concorreram para sua decadência, destruição ou 
mudança ( 222). 

Com as notícias da descoberta de minas de ouro por Pascoal 
Arruda, companheiro de João de Sousa Azevedo, em 1747, nos 
rios Negro, 1\rinos e seus formadores, foram povoados ràpida
rnente por uma multidão imprevidente, dizimada pelos Apiacás, 
coadjuvados pela fome; só abandonando a região os mais tenazes 
quando souberam do aparecimento de minas no alto Paraguai, 
cm Diamantino, frustrando-se, assim, as espe.r;anças dos garim
peiros matogrossenses, sem novas tentativas no resto do 
século ( 223 ) . 

Não obstante, o govêrno de Mato Grosso mandou renovar 
as explorações, em 1812, fundando no "Salto Augusto" em estabe,... 

. lecin1ento militar a que se associou um grupo de Apiacás, pôsto 
êste que, apesar dos ataques dos silvícolas e febres próprias da 
região dizimá-lo, ainda perdurava em 1845, quando repetidas 
tropelias do gentio, o esfacelaram, sendo abandonado. Contudo, 
a admínistração matogrossense, persistindo em ali manter-se 
tempos depois, designou nova guarnição; desaparecendo êste 
último destacamento há mais de quarenta anos ( 224). 

( 222) Obra e vol., ci ts.. ps. 361 e 363 . 

( 223) Artur O. N. Viana - Limites do Estado do Pará, 2' Parte -
Relatório apresentado ao Governador J. Pais de Carvalho, Belém, 1900, p. 88. 
Frederico Katzer diz, quanto a minérios, não haver encontrado sinais positivos 
da existência de depósitos de carvão de pedra no rio T apajós, e onde se 
afirmava ter ouro, só encontrou acu::nulações de areia e pedras arredondadas 
consistindo principalmente em fragmentos de cristais de quartzo, pedaços de 
sile~. calhaus de quartzo e hialina de ágata, jaspe, opala e hidrofane, e mais 
fósseis, provindos do cakáreo carbonífero. · Acrescenta que, no tocante ao 
ferro, há no baixo Tapajós, minérios de teor médio, e outros pobres demais 
pnra utilizações metalúrgicas, salvo para a fabricação de tintas ; possuindo, 
contudo. o T apajós um tesouro de calcárco e grés, das cachoeiras para baixo. 
Relatório sôbre a geologia do rio Tapajós, in Boletim do Museu Paraense, 
1901. ps. 138, 140 a 145). 

( 224) Autor e Relat., cits., p. 89. A Íffi\Portância das relações comerciais 
entre as provindas do Pa rá e Mato Grosso, foi reconhecida de longa nata, e 
um dêsses meios era o rio Tapajós. Os Cuiabanos saía~ regularmente de 
Diamantino ( 183 quilômetros de Cuiabá). ~ procura do guaraná, até alcançar 
o rio Prêto, distante 40 quilômetros do ponto de partida, desciam por êle ao 
Arinos e chegavam ao Juruena, alcançando o S. Manuel ( 461 km da foz do 
Arinos) e daí chegavam a Itaituba, mais 662 quilômetros de percurso num 
total de 2 .136 quilômetros, inclusive mais 200 por terra, viagem feita em vinte 
dias. Na torna viagem gastam, ordinàriamente. quatro meses e-:n média. 
auxiliados _pelos índios Apiacás, não só como cargueiros e remadores. a~sim 
como na caça e pesca. (R. L. Tavares, O Rio Tapajós, 1876, ps. 24. 25, 
29 e 30). . 

António Pinheiro de Faria encontrou ouro no Arinos, em 1739 ; e os 
filhos de Antônio de Almeida Falcão (José de Almeida e Pascoal de Arruda}. 
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Antes de 1677, o cacau era colhido nas matas, de. nascimento 
espontâneo, datando sua cultura dêsse ano. O arroz também era 
espontâneo, só vindo as suas primeiras sementes da Carolina 
(E. U. A.) , quando passou a ser cultivado. O café veio . de 
Caiena em 1727. A cana de açúcar brotava espontânea e "exube ... 
ranteme.nte nas várzeas e n1argens baixas do rio" (225). 

Em 1734, Santarém já exportava cacau cultivado ( 226). 
No Xingu, os Paulistns chegaram às terras dos Jurunas para 

fazerem negócios, já torcendo as índias fios de algodão tão finos 
como o cabelo da cabeça, com muita arte e limpeza (227). 

No Século XIX, é que a agricultura, indústria e comércio iam 
se desenvolv~r na província, após a cabanagem. Esta revolta pôs 
em perigo a prosperidade da Amazônia, de sorte que depois dela 
ioi que a mesma se incrementou ràpidamente sob o impulso do 
comércio de exportação ' da borracha. vulcanizada desde 1842~ e 
favorecido pela navegação a vapor na região, a começar de 1852~ 
além da abertura da navegação, em 1867, aos navios de tôdas as 
bandeiras, ocasião en1 que o pôrto de Santarém foi contem ... 
plado ( 228). 

também encontraram ouro nesse rio e fundaram o arraial de Santa Isabel. em 
1744 ou 1745. (Basílio de Magalhães. Expansão Geográfica do Brasil 
Colonial, 2~ ed., ps. 210 e 211). 

(225) Luís Cordeiro O Estado do Pará, Belém, 1920, ps. 35~36. 

(226) Dic. Hist., Geogr. e Etnogr. do Brasil, 1922, Introdução Gerai 
V. II. p. 148. 

{ 227) Padre C arlos Borromeu Ebner, op. cit., p. 1 O. 

( 228) Paul L·2 Cointe .r1lmazonie Bresilienne, Paris, t., 1, p. 21 . 
Entre os principnis teatros da revolução dos cabanos, estavam a região 

de rviaués e Lago Grande de Vila Franca. Durou de 1835 a 1840, tendo sido 
os ültlmos bandos dispersados em janeiro de 1840, nos arredores de Maués. 
A partir dessa época, a prosperidade da Amazónia, posta um momento en 
perigo, cresceu ràpidumente sob a iGJpubão do comércio de exportação da 
borrach;:i, devido a vulcanização da mesma em 1842. (Paul Le Cointe, 
L' Amazonie Brésilienne, Paris, tomo 1. ps . 20 e 21 ) . Os vapores vão de 
Santarém a Itaituba, mas, geralmente, o comércio de Boim para cima é 
exercido pelos regatões, o mais prejudicial e generalizado do Pará, causa 
principal de viverem isolados os indígenas, e assim desaproveitados todos os 
seus braços do trabalho. (R. L. Tavares, obra cit., p. 32). · 

A ~êca do nordeste brasileiro, obrigando os seus habitantes a se refu.. 
giarem noutras províncias brasileiras, inclusive o Pará, fê-los chegar tamb&n 
ao T ap_ajós, te?nto que criou-se em Santarém uma comissão para regularizer 
o serviço de imigração. (Relat. do Presidente José Joaquim do Carmo, de J.2 
de abril de 1878, p. 8) ; e entre os quatro núcleos coloniais estabeleddos M 
província, fixou-se um em terras de Muritiba, a 12 e meio quilõmetroa 4e 
Santarém, que funcionou bem de 1878 a 1879, loteando terras. (Relat. cb 
Presidente João Coelho da Gama e Abreu, de 15 de fevereiro de 1880, P• 28). 

• 
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A indústria da região é extrativa, pastoril, agrícola e da pesca 
.sendo, infelizmente, a primeira a base do comércio de tôda 
a província. 

_ O Presidente Pedro Vicente de Azevedo diz que, segundo 
informes insuspeitos, acredita que as chapadas e pequenos vales 
do território ao sut de Santarém e a banda oriental do Tapajós, 
serão talvez, dentro de poucos anos, o n1aior centro de atividade 
industrial e mormente agrícola da província e conseqüentemente 
de tôda a região brasileira banhada pelo Atnazonas ( 229) ; e 
Tavares Bastos adiantava que Santarém chegou a suprir de gêneros 
as povoações vizinhas, estando destinada a ser o entreposto de 
Monte Alegre, Almeirim, Prainha, Obidos e dos povoados do 
Tapajós, e talvez de Cuiabá (230). 

O Presidente Abel Graça, em 1871, falava no ouro do rio 
São Manuel, nos vastos seringais que guarneciam as bordas do 
Tapajós desde a bôca do Crepuri até próximo a cachoeira Apuí, 
.na melhor salsa que ia ao mercado paraense, no suco da massaran
<luba, nas castanhas da terra e de sapucaia, cacau, cumari, cravo, 
pucheri, peixe, tartaruga, minerais úteis, madeiras preciosas, caça. 
frutas, produtos que o Tapajós oferecia a homens ou grupos 
ativos e industriais ( 231 ) . 

No ano seguinte, êsse mesmo presidente aduzia que, apesar 
de trabalhosa e dispendiosa a navegação do alto Tapajós, no verão, 
quase tôda a população do baixo transpunha as cachoeiras para 
dedicar ... se à extração da borracha; havendo famílias que andam 
dois e mais meses para alcançar o ponto em que tem de fixar-se 
no verão ( 232) . 

Em 1862, Santarém contava várias fábricas de cal, louças, 
vinho de caju e dois estaleiros de construção naval, ( 233) não 
devendo passar sem registro a fundação de uma colônia norte~ 
~mericana aí. O Presidente Joaquim Raimundo de Lamare, em 
.sua fala de 1867, já se referia a êsses imigrantes, ( 234) e afirmava 

( 229) Relat. de 15 de fevereiro de 187 4, p. 63. 

(230) O Vale do Amazonas, ediç. da Brasiliana, 1937, ps. 298-299. 

(231) Relat. de 15 de agôsto de 1871, p. 23. 

( 232) Relat. de 15 de fevereiro de 1872, Anexo 1, p. 6. 

, (233) Luís Cordeiro O Estado do Pará, Belém, 1920, p. 20. Em 
1~83, fundou-se no Pará uma emprêsa "Predial" com favores especiais conce~ 
d1dos <.:o Engenheiro T ocautins, para montar sete engenhos centrais na 
província, devendo um dêles ser montado em Santarém (pág. 118) e como 
a coacessão não tivesse execução, foi declarada caduca, em 1889, pelo Presi~ 
<le:nte Pernambucano. (Luís Cordeiro, O Estadc do Pará, 1920, p. 121). 

( 234) Relat., de 15 de agôsto de 1867, p. 42. 
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no ano seguinte que . a imigração não há sido satisfatória, apesát" 
de haver sido sua vinda anunciada como a aurora de uma nova 
era de prosperidade ( 235). Contudo, o Presidente Leão Veloso 
adiantava que contratara a 7 de setembro de 1866, com o norte
an1ericano Lansford W arson Hastings, essa migração para 0 
município de Santarém, concedendo o govêrno terrenos na extensão 
de sessenta léguas quadradas, entre o rio Tapajós e o Curuá, 
subindo o número de imigrantes a 415 pessoas, segundo o Presi
dente Leão Veloso, mas, com o falecimento do Major Hastings, 
foi considerado o contrato prejudicado e pedido, em fevereiro de 
1868, ao ministro da agricultura, base para novo contrato ( 236). 

Em 18?6, a colônia possuía 16 estabelecimentos, suprindo com 
o seu trabalho regularmente o mercado de Santarém, apesar de a 
n1aior parte dos colonos se retirar, por não poder obter os títulos 
de propriedade das terras .que desejavam cultivar, de 1867 para cá, 
e també1n devido à morte do Major Hastings. 

Há duas estradas de rodagem entre a colônia e a cidade, 
uma para Diamantino e outra para Piquiatuba, tendo sido as 
terras demarcadas pelo Engenheiro Feliciano Antônio Benjamim: 
conseguindo vários colonos a medição de suas terras e os títulos 
confirmatórios das mesmas ( 237). 

Em 18'75, visitou--a o Presidente Sá e Benevides, o qual 
esteve nos estabelecimentos rurais dos imigrantes Hensington, 
Doutor Pitts, \\,-allace, Ricker, Waugham e Mendhanhall, bem 
~nontados e com plantações regulares e engenhos para fabrico de 
~açúcar, aguardente, licor de caju, vinho e conhaque ; sendo 
dezesseis o seu número, entre os quais há serrarias, vivendo todos 
satisfeitos e muito dedicados ao trabalho. Fica a colônia a duas 
léguas e meia de Santarém; vai progredindo, já tendo os imigrantes 
fabricados até carros para a condução de seus gêneros ( 238). 

R. L. Tavares dizia em 1876 que era esta a imigração que 
convinha ao Pará e Amazonas, sob a ação oficial, mas provocada 
diretamente pelos norte--americanos que já se acham ali estabe .. 
lecidos ao sul de Santarém, intervindo o govêrno para dar o 
transporte gratuito, terras, garantias e especialmente a liberdade 
religiosa ( 239) . E acrescenta que naquela época, a colônia refe .. 

(235) Rclat., de 6 de agôsto de 1868, p. 23. 

(236) Relat., de 9 de abril de 1867, ps. 19 e 20; Idem do President~ 
J. Bento da Cunha Figueredo de 16 de maio de 1869, ps. 42 e 43. 

( 237) Relat. do Presidente F. M. Correia de Sâ e Benevides, de 15 ele' 
fevereiro d~ 1&76, ps. 50 e 51. 

( 238) Relat. cit., p. 52. 
( 239) O R.io T apajós, 1876, p. 42. 
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·rida se compunha de .doze famílias com 74 norte-americanos, 14 
inglêses, 2 suíços e 1 francês, estabelecidos em Pequiatuba, 
Ipanema, Diamantino, Taperiuba, Tapará e 1'ingu, na comarca 
de Santarém, ocupando a maior parte uma área de 16. 668 metros 
quadrados, ao sul da cidade, num solo fertilíssimo segundo o 
juízo dos imigrantes ; sendo seu principal produto a cachaça, na 
quantidade de cem pipas anuais. Os engenhos são movidos a água 
e~ a animais, em notável progresso, aplicando-se o arado no arrotea
mento da terra e outros instrumentos modernos usados pelos 

.agricultores hodiernos. Já possuem uma estrada de rodagem 
construída por Pitts e W allace, com 11 . 112 metros de comprido ; 
achando-se em construção uma outra da cidade à Ipanema, na 
extensão de 16. 668 metros ; e uma picada de 39 quilometros 
ligando Santarém ao Diamantino { 240). 

Paul Le Cointe diz que essa colônia muito contribuiu para o 
desenvolvimento da cidade, contando em 1875 umas quinze uzinas 
pequenas ; serrarias, distilarias, caieiras, olarias, etc., sendo então 
a população de Santarém de 1 . 800 habitantes ; e, acrescenta que 
os americanos se retiraram pouco a pouco, desaparecendo a maior 
parte dêsses estabelecimentos, mas, após ter sofrido por muito 
tempo do marasmo no qual parecia mergulhado irremediàvelmente 
a s pequenas localidades amazonenses, quase tôdas decrépitas ao 
nascer, Santarém teve a sorte desconhecida das outras, de ser 
enfim, durante numerosos anos, administrada de maneira inteli ... 
gente e honesta, be1n con10 graças também à sua excelente posição 
na confluência do Amazonas com um dos seus principais afluentes, 
Santarém que não pedia se não que a deixassem viver, entrou 
francamente na via do progresso, com ativo comércio, mercado 
bem concorrido e sortido de carne, peixe, frutas e legumes de tôda 
a sorte ; sendo o movimento do pôrto considerável : navios do 
Loide Brasileiro, Companhia Comércio e Navegação, Companhia 
Fluvial do Amazonas, vapores particulares das grandes casas de 
Belém e de Manans, põem-na em comunicação com essas capitais, 
cidades e lugares da baixo An1azonas e baixo Tapajós. E 
acrescenta, ser o principal ramo do comércio a borracha prove ... · 
niente do Tapajós, seguindo-se-lhe o cacau, gado e peixe sêco, 
sendo uma das especialidades locais, a venda de plantas e raízes 
odorantes : cravo, açucena, inacacaporanga ou casca poranga, 
casca gaivota, etc. ( 241 ) . Diz também ser uma importante via 
entre Mato Grosso e o Amazonas, porque, apesar de ser a sua 
navegação mais difícil do que a do Madeira, o trajeto é mais 

----·- --
(240) Obra cit., p. 45. 

(241) L'Ar.zazonie Brésílienne, Paris. 1922, tomo I. ps. 80 e 81. 
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curto ; ( 242) e já haver na cidade um estaleiro particular para 
construç.ão de lanchas a vapor ( 243). 

Anteriormente a inaio de 1749, a moeda corrente na Amazônia 
c:.ra a mercadoria, que servia até para se pagar os funcionários 
públie:os. Em virtude do decreto de 12 de junho de 17 42, foi que 
começou a circular en1 Belé1n, a moeda de ouro, prata e bronze ; 
( 244) sendo o desenvolvimento do seu comércio de data recente, 
pois, só tomou. real importância depois da Cabanagem, em 1836, 
estimulado mais tarde com a inauguração da navegação fluvial a 
vapor, em 1853, a abertura do Amazonas ao comércio internacional 
e1n 1867, e a grande corrente de imigração da gente do Ceará e 
Rio G·rande do Norte, durante a sêca de 1877-1879, permitindo 
esta inaior impulso no tocante à produção com a abertura de vastos 
seringais, ( 245) movimentando assim Çt vida da região. 

( 242) Obra e tomo, cits., p. 125. 

(243) Obra e tomo cits., p. 257. Na comarca de Santaré-:n havia um 
patacho, sele escunas, doze biates, quatro batelões, vinte e cinco canoas ac 
cobe~ta; 32 mestres, 35 pilotos, 24 marinheiros brancos, 230 índios, 9 pardos, 
4 preto::; e 11 escravos sendo, 3 p ardos e 8 prêtos ; trafegando para Salinas, 
Cintra e Santarém Novo, além de outros portos inclusive Santarém, Boim, 
Avero e Vila Franca. (Relatório do Presidente Fausto de Augusto de Aguiar, 
de 15 de agôsto de 1851 (Mapas de embarcações de cabotagem no Pará, em 
1850). Cinco anos depois, Santarém possuía 86 embarcações, com 2 .125 
toneladas e 697 tripulélnte<J livres e 8 escravos ; estando, em quantidade, em 
quarto lugar na. provinda. ( Relat. do Presidente M. A. Pinto Guimarães, 
àe 16 de outubro de J 855, p. 38). E, em 1859, havia em Santarém, 15 
escunas, 2 hiates, 3 cuteres, 29 batelões, 16 barcos, 47 canoas, 6 vigilengas, 
24 cobertas, 2 gamb<Jrras, 19 botes, somando 16.3 embarcações, com 3. 881 tone~ 
ladas e 1 .145 tripulantes 1ivres e 30 escravos. ao passo que tôda a província 
possuía 361 embarcações, inclusive cinco vapores na capital. (Relt. do Presí~ 
ciente M. de Frias e Vasconcelos, de 1 de outubro de 1859, anexo 33) . Depois 
dessa época; devido à navegação a valor; a tlotilha de embarcações a remo 
foi se reduzindo. Em 1862, Santarem, tinha dois estaleiros de construções 
navais. (Oic. H. G. E. do Brasil, v. II cit., p. 149). 

( 244) Obra e tomo cits., p. 282. 

(245) Obra e tomo cits., p. 283. H avia borracha no Tapajós e Xingu, 
sendo que a salsaparrilha do T apajós era a mais valorizada do mercado. 
(Relat. do Presidente Araújo Brusque, de 1 de setembro de 1862, ps. 47 e 51). 
A _exportaçê.o da borracha para uso das fábricas data de 1850, cujo prêço, em 
18.:>4, era de 2 cruzeiros ~ 40 centavos, verificando~se a maior exportação do 
Estado, em 1921 (Mensagem do Gover'nador Dionísio Ausier Sentes, de 7 de 
setembro de 1926, p. 114) . Depois da cabanagem foi criado um Corpo de 
tral>alhadores, segundo a lei de 25 de abril de 1838, para conter e manter 
obediência e disciplina, dando ocupação permanente a indivíduos prole~ários, 
vagabundos e suspeitos que se mostravam propensos à anarquia (Relat. do 
P!esidente Manuel de Frias e Vasconcelos, de 1 de outubro de 1859, ps. 50~52). 
No distrito de Santarém há mocambos ou quilombos que praticam depredações 
e infundem receios aos habitantes. Atacados a primeira vez, por 75 praças 

• 
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Aliás, diz R. L. Tavares, o comércio do Tapajós é um 
arremedo do da capital. Excetuando o guaraná que já é vendido 
a dinheiro e exportado para Mato Grosso, tôdas as demais 
transações são efetuadas a crédito. Recebido na capital, cotado, 
é 0 produto levado ao crédito dos remetentes, sujeitos êstes a 
pesadas comissões de compra e venda. E' um comércio sui~generis, 
mostrando a grave e permanente dependência do interior à 
capital ( 246) . 

BELTERRA - Diz o interventor Gania Malcher que em tempos 
anteriores foram concedidas grandes extensões de terras para 
atrair caoitais e colonos, mas, inutilmente, sendo extintos pela 
falta de ·aproveitamento dêsses favores, restando as concessões 
feitas à Companhia Ford no Tapajós, que apresenta magnífico 
padrão de trabalho agrícola, com milhões de seringueiras plantados 
e em via de produção, ótilnas instalações e excelentes condições 
higiênicas ( 247). Bste privilégio representa no Estado, o único 
exemplo triunfante. Na primitiva concessão de um milhão de 
hectares feita à marg~m direita do Tapajós, bacia do rio Cupari, 
no Município de Itaituba, està localizada a cidade agrícola de 
Fordlândia, dotada das mais modernas instalações, não só para 
funcionários e trabalhadores, como para escritórios, saúde, trans .. 
portes e comunicações, escolas e hospitais. Até 1938, viam-se ali 
plantados cêrca de 1 . 600. 000 pés de seringueiras, plantação 
iniciada em 1929, e en1 boa parte já na idade de corte. 

Fica situada a 115 milhas da foz do Tapajós, e como apresen ... 
tasse estorvos ao progresso da emprêsa, esta desde 1934 fundou na 
n1esma banda do rio, a trinta milhas apenas da confluência do 
'Tapajós com o Arr1azonas, um novo núcleo ·de trabalho denomi
nado Belterra, cujo pôrto é acessível a qualquer navio e onde 
atualmente se des·envolve as inais viçosas plantações da emprêsa~ 
e já se acham fixadas inais de 2. 400. 000 seringueiras numa 
clareira aberta na mata virgen1 de 12. 000 hectares. 

Em Belterra, como em Fordlândia, está instalada uma boa 
cidade, com escritório, ahnoxarifado, hospital, escola, igreja, habi ... 
taç.ões e hotel, construções essas higiênicas e próprias para o 

de linha e da polída e 33 mundurucus, falhou a diligência por terem os 
escravos fugido para o curso superior do Curuá ; e da segunda vez, por ter 
adoecido na marcha o comandante e o imediato dirigido tão mal o cêrco, que 
só foram <:apturados, apenas, onze negros. Depois disso, muitos escravos se 
apresentaram aos seus senhores. (Relat. do Presidente Jerônimo F. Coelho, 
de 1 de outubro de 1849, ps. 108) • 

(246) O Rio Tapajó . .,, p. 31. 

(247) Relat. de 1937~1939, p. 125. 
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clima. "Nlagníficas estradas põem em comunicação coni os ·campos 
de plantação, serraria, usina elétrica, pôrto, etc. 

E acrescenta o interventor que a plantação de Belterra está 
obedecendo a um processo de seleção que vem dando ótimos resul
tados. Assim, as mudas nativas quando atingem ano e meio 
recebem o enxêrto de seringueiras do Oriente, importadas pela 
emprêsa e provenientes de sementes de seringueiras ~mazônicas 
levadas em 1876 para o oriente. A Companhia visa plantar dois 
1nil hectares com 500. 000 seringueiras por ano. 

Já houve mais de três inil trabalhadores na concessão, 
existindo presentemente cêrca de 1. 700 homens em Beltcrra e 
Fordlândia, começando o salário a sêco por seis cruzeiros e pode 
subir até dez e doze cruzeiros diários, quantia remuneradora que 
é recebida em dinheiro e o trabalhador tem liberdade de adquirir 
o que precisa livrement~ ( 248). 

• 
Nos serviços da Companhia predomina o elemento nacional, 

excluída uma dúzia de técnicos americanos e holandeses. A 
Companhia já inverteu nas duas cidades nove milhões de dólares, 
ou cêrca de Cr$ 175. 500. 000,00, ainda estando programado o 
dispêndio de dezenove n1ílhões ( 249) . 

Isto se passava pelo ano de 1938. Em 1955, informavam 
alguns jornais do Rio de Janeiro que, a produção de borracha das 
_"Ptantações Ford", no Pará, agora pertencentes ao Instituto 
Agronômico do Norte, está aumentando gradativamente, e graças, 
ao aumento do salário e ao pagamento de un1a bonificação de 
assiduidade, Belterra produz, atualmente, 50 toneladas mensais 
de latex concentrado, correspondentes a 3. 600 toneladas anuais 
de borracha sêca, achando~se em exploração um milhão de serin .. 
gueiras, parte das quais são sangradas pelo sistema de espiral 
completa ( 525 árvores para cada seringueira), enquanto que as 
restantes são .sangradas em lneia espiral ( 400 seringueiras _para 
cada hon1em), o que equivale a quatro ou cinco vêzes o número 
de héveas trabalhadas por um homem nos seringais nativos. 

A administração daquelas "Plantações" espera, dentro dos 
próximos meses, contratar e localizar o total de novos trabalha.:.. 
dores necessários para a exploração de tôdas as sedngueiras de 
Belterra, que se elevam a dois n1ilhões. 

Em Fordlândia, núcleo inicial das plantações da antiga 
Companhia Ford Industrial do Brasil, estão sendo recuperadas as 
seringueiras remanescentes, que, por serem. de pé franco, haviam 
---:...·--~ 

(248) Relat. de 1937~1939 cit., p. 177. 
( 249) Relat. cits., p. 178. 
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sido abandonadas como pouco produtivas. Em 21 de maiQ, 
120. 000 árvores estavam já sendo exploradas pelo sistema de 
arrendamento das "estradas" aos trabalhadores locais, com o 
rendimento em latex e crepe equivalente a dez toneladas mensais 
de borracha sêca ( 250). 

Na região das cachoeiras, segundo Henri Coudreau que a 
visitou e~1 1895, ?á em lugares diferentes, campos, gado, seringais, 
castanha1s, salça1s, copé1ibais, com apreciável número de habi
tantes, ( 251 ) , atraídos pelo fascínio da goma elástica que, além 
dos que aí moram, seduz, no verão, quase tôda a população da 
parte inferior do rio ( 252). 

* * * 

Em 1862, o Município de Pôrto de Moz, no rio Xingu, 
exportou 500 arrobas de castanha, 100 de cravo e 5. 500 de 
borracha, no valor respectivamente de 1. 000, 1. 500 e 88. 000 
cruzeiros, ( 253) ao passo que no de Santarém ( Tapajós), já havia 
um engenho para aguardente e açúcar inovido a água, com trinta 
braços ~ uma fábrica de vinho de caju, produzindo o engenho 600 
frasque1ras de aguardente e 400 arrobas de açúcar. Sua orincipal 
expor.tação constou de 40. 000 arrobas de cacau no valor de. 200.000 
cruzeiros ; 1O.000 alqueires de castanha valendo 20. 000 cruzeiros, 
200. ?lqueires de feijão no valor de 1 . 200 cruzeiros, 80 cana das 
de oJeo de copaiba valendo 800 cruzeiros, 4. 000 arrobas de peixe 
salgado no valor de 20. 000 cruzeiros, e 100 arrobas de salsa 
valendo 900 cruzeiros, ( 254) demonstrando, assim um maior 
d~senvo~:endo econômico das margens do Tapajós sôbre as do 
X1ngu, Jª naquela época. Porém, esta superioridade ainda mais 
se acentuará, quando adicionarn1os a produção santarenense à do 

, , ( 2~0_) Correio da iíf :mhã de 19 de junho, 49 caderno, p. 2, c. 7 ; Diário 
cic lvot1c1as de 3 de junho, 3~ seção, p. 4, cols. 4 e 5. · 

(251) Viagem ao Tapajós ( 1895~1896). Tradução de A. Miranda Bastos 
ps. 47, 49, 54, 55, 59, 78, 89, 90, 93 e 97. ' 

(252) _ A. Ferreira Pena já ressaltava o mal que tem feito à Amazõnia, 
abe~ploraçao da borracha, por suplantar de tal maneira às outras indústrias e 
o ngar as dua · · d ' . ~ prov1nc1as o extremo norte do país, a recorrer às outra~ 
purtes ~o B__ras1l para alimentar~se, dando lugar ao estabelecimento de uma 
pop~Iaçao nomade, desmoralizada e dizimada por doenças sem poder produzir 
11~. mterior . do país um só melhoramento duradouro, deix~ndo ainda por cima 
Cnir . em rumas algum que se haja feito anteriormente. Fazem ao contrário. 
surgir .algur:s centros comerciais e algumas fortunas rápidas, na maior parte, 
c~nduzidas a extravagância e à bancarrota. (Paul Le Cointe - L'Amazonie 
cit., vol. 1, p. 290). 

(253) Relat. do Presidente Araújo Brusque de 1 de setembro de 1862, p. 63. 

{ 254) Relat. cit., p. 56. 
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Município de Itaituba, existente na mesma ribeira tapajônica, o 
qual tem quatro engenhos produzindo 200 frasqueiras de aguar
dente, movidos a animais, com 32 braços : e exportou no mesmo 
ano 114 arrobas àe breu, 41 O de café no valor de dois mil 
cruzeiros, 600 de cacau valendo 2. 400 cruzeiros, 120 alqueires de 
castanha no valor de 240 cruzeiros, 87 arrobas de cravo valendo 
582 cruzeiros, 65 · de estôpa no valor de 1 . 024 cruzeiros, 350 
alqueires de farinha valendo 1 . 024 cruzeiros, 5. 220 arrobas de 
goma elástica no valor de 83. 610 cruzeiros, 51 O libras de guaraná 
vakndo 2. 400 cruzeiros, 450 arrobas de salsa no valor de 1 . 800 
cr~zeiros, e óleo de copaiba no valor de 240 cruzeiros. No Muni .. 
cípio, há também duas fazendas de gado vacum e cavalar, com 
255 cabeças dessas espécies, doze braços livres e um escravo, e 295 
sítios de cultura de vários produtos, contendo 855 braços livres e 
seis escravos ( 255). 

Em 1864, Santarém exportava "carne sêca" para Belém, sendo 
que do total de 24. 026 arrobas de pirarucu entrado na capital, de 
tôda a província, 13.889 eram provenientes daquele município ( 256). 

Em 1870, o Tapajós exportou 12 arrobas de borracha, 800 de 
guaraná e 600 de salsa ( 257). 

Em 1885, Itaituba produziu 269.804 kg de borracha: 16.402·kg 
de cacau ; 121 couros de boi ; 538 de veado ; 122 kg de óleo de 
copaiba; Santarém 22. 885 kg de borracha; 342. 571 de cacau : 

. 382 de castanha ; 1 . 512 couros de boi e 665 de veado : e os 
n1unicípios do Xingu - Pôrto de Moz - 1O.340 kg de borracha ; 
835 de cacau; 35 hectolitros de castanha; 113 couros de boi: 
l 07 de veados e 22 kg de óleo de copaiba ; e o de Souzel 

( 255) Relat. cit., p. 66 - :Bsse mesmo presidente no seu relatório do 
exercício seguinte, mformava que, no Xingu, só havia civilizados na parte 
inferior, cêrca de um quinto do seu curso, sendo seus principais produtos a 
borracha, cacau, castanhas, estôpa, cravo e breu (Relat., de í de novembro 
cic 1863, p. 75); e no Tapajós, os civilizados tatmbém estavam no curso inferior, 
abaixo das cachoeiras, como no Xiugu, acrescidos dos índios maués, além dos 
índios mundurucus, moradores na parte média, industriosos, acrescentando o 
presidente, ser o Tapajós o mais rico de todos, quanto a produtos naturais, 
<.:1bundando nas suas margens - seringais. tabaco, salsa, guaraná, castanhas, 
breu, estôpa, cumaru e muitos outros. (Relat. de 1863 cit., p. 76) . 

(256) Relat. do Presidente J. V. Couto de Magalhães, de 15 de 
agôsto de 1864, p. 66. A pág. 17, diz o presidente que das 239.717 arrobas 
<::ntradas em Belém, 11O.714 eram de Cametá, e 96. 818 de Santarém· 

(257) Relat. do Presidente Abel Graça, de 15 de agôsto de 1871, 
p:lg. 26. 
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180. 573 kg de borracha ; 11 hecto]itros de castanha ; 52 couros 
de boi ; 11 O de veado ; e 18 kg de ó1eo de copaiba ( 258) . 

Cêrca de cinco lustros após, do a]to Xingu foram exportadas 
459. 000 kg de borracha, sendo 240. 000 fina; 110. 000 entrefina, 
18. 000 sernambi, e 91. 000 caucho; e de Itaituba (Tapajós) --. 
658. 000 kg de borracha fina, 238 . 000 kg de entrefina, 298. 000 
de sernambi e 184. 000 de caucho ( 259). 

No ano seguinte : Alto Xingu 194. 000 kg de borracha fina, 
100. 000 entrefina, 73. 00 sernambi e 249. 000 caucho; e Itaituba 
-· 653. 000 fina, 2.27. 000 entrefina, 296. 000 sernambi e 129. 000 
de caucho ; ( 260) subindo a exportação da bacia do Xingu e 
mantendo-se 1nais ou menos a do Tapajós. 

Anteriormente, vemos Itaituba produzir 515.971 kg de borracha 
em 1900; 692.208 em 1904; chegando a 754.311 em 1909; 
Santarém de 60.441 kg em 1900, chega a 121.872 em 1904, 
descendo para 98.527 em 1909; Aveiros de 93.693 em 1900, 
foi subindo até alcançar a cifra de 137. 508 em 1909 ; todos no 
·rapajós. Pôrto de Moz - 19.491 kg em 1900, produziu 

0 
n1ax1mo de 31.515 em 1906, descendo para 17.456 em 1907 e 
l 9. 391 em 1909 ; Souzel (que representa o alto Xingu) produziu 

(258) Relat. do President~ Tristão de Alencar Araripe, de 25 de março 
de 1886; Anexo 3. 

José Leocádio de Sousa foi quem primeiro iniciou a exploração da borracha 
no alto Xingu, mandando para lá a sua custa o seu filho João Antônio do E. 
Santo Sousa, como chefe da expedição de que faziam parte, entre outros, Luís 
Cãrlos Bar~osa e Severino Diniz de Sousa. D epois, aconselhou e patrocinou 
a 12xploraçao do Coronel Gayoso. (Américo Campos e Lindolfo Abreu -
C> M unicipio de S ouzel, Belém, 1909, p. 17) . 

Continu2~as essas exploroções por Agrário Cavakanti, êste, já possuidor 
de. vastos seringais os transferiu, em 1896, ao seu sobrinho José Porfírio de 
~1iranda . Júnior, que alargou extraordinàriamente as operações comerciais do 
n~, l· servindo .. ~ . seu estabelecimento de entreposto de todo o movimento do 
mc:at~ e alto Amgu. T alvez, seja .hoje quem mais possua seringais plantados 
e mais zel~ pelo apuro da borracha. (p. 21). 

Sousa deve ter começado ess~s explorações em 1862, Gayoso em 1833, e
C~valcanti em 1891. O mapa do rio Xingu, anexo ao livro de H. Coudreau, 
l' ~,'?gem ao T apajós ( 1895·96) - Série Brasiliana, n 9 208, assinala, a fôlha VI II, 
fc1t~ de acôrdo co~1 o levantamento de O. Clauss, companheiro de Van den 
S temen em 1884, Coronel Gayoso : seringueiro" a montante do rio Ambé · 
e a palavra "Seringueiro", mais acirua, em vários lugares (Fls. VIII e VI). ' 

(259) .Jlvfensagem do Governador João Coelho, de 7 de setembro de 
1909_, p. 69. 

(260) Mensagem do cit. governador referente ao ano de 1910, p. 117. 
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419. 426 kg em 1900; baixou para 381. 284 em 1901 ; elevando-se 
de 1903 em diante até atingir 583. 652, em 1909 ( 261 ) . 

A produção da castanha, em Santarém e Pôrto de Moz, nesse 
decênio foi insignificante. Enquanto Santarém produzia na década, 
3. 940 hecto1itros e Pôrto de Moz 1 .143, Alemquer ultrapassava 
a cifra de 200. 000, e O bidos a de 170. 000 ( 262). 

O cacau tinha sua maior exibição, nas duas bacias, no Muni
cípio de Santarém, com 180. 739 kg, mesn:io assim estava eri.1 
quarto lugar na ordem da produção do Estado, encabeçando a . 
Jista Cametá com 657. 034 quilogramas ( 263) . 

Santarém, em 1928..-29, produziu 133. 823 kg de algodão, 
ficando em sexto lugar na produção do Estado, estando colocado 
em primeiro o Município de lgarapé..-Açu que produziu no mesmo 

(261) Mensagem cit., Quadro demonstrativo da produção da borracha 
e caucho por municípios. p. 125. - No decênio de 1900 a 1909, na produção 
da borracha e caucho, estava em primeiro lugar o Município de Breves com 
12. 300 toneladas, seguindo·se Anajás com 9. 200, vindo em. terceiro lugar 
Itaituba com 6.500, Souzel em décimo lugar com 4. 700, Aveiros no vigésimo 
primeiro com 1.100, Santarém no vigésimo quinto com 950 e Pôrto de Moz no 
trigésimo terceiro co:n 200 toneladas. (Mensagem de 1910 cits., "Diagrama 
dé'. produção dos municípios" quanto à "Borracha e Caucho"). 

D a exportada em 1909 - 8. 852 toneladas procediam das Ilhas, 1 . 26.S do 
1'apajós, 346 do alto Xingu, a fora o caucho. (Mensagem cit. "Diagrama da 
exportação da borracha e caucho por procedências"). 

( 262) lVIensagE'm cit. Quadro respectivo. Iiá cêrca de vinte anos, a 
castanha paraense não tinha importância comercial na economia do Estado. 
Somente depois das análises científicas constatarem ricas substâncias nela, 
foi que essa amêndoa preciosa passou a figurar na ordem dos produtos neces
sários à vida; indo para a Europa e América do Norte. De 1881 a 1925, a 
maior exportação foi em 1882, no total de 318. 864 hectolitros e a menor em 
1890. com 4. 221 hectolitros ; tendo sido a principal fonte de receita pública 
do Estado - de 1921 a 1924, devido a sua grande produção e elevado custo. 
Em 1925, a borracha superou·a. (Mensagem do Governador Dionísio Ausier 
Bentes, de 7 de setembro de 1926, p. 115). De 1836 a 1851, o prêço por 
hectolitro era de 2 a 5 cruzeiros, ultrapassando a 37 cruzeiros em 1913. F.m 
1919, oscilou de 20 a 30, e, em 1920 atingiu 79 cruzeiros e 50 centavo~. 
Depois sempre flutuando, alcançou o melhor prêço em 1925, com 165 cruzeiros 
peio hectolitro. (Mensagem de 1926 cit., p. 116). 

( 263) Mensagem de 191 O cit. (Quadro dos . gênero~ !'roduzid?s no 
Estado, entrados na capital em 1900). O cacau ja constltmu a principal 
fonte de ri11ueza pública do Estado, mas, a alta do prêço da borracha, conco1Teu 
para quase completo abandono dos cac<i.iais que, em sua maioria, desapareceram 
tomados pela herva de passarinho ou dizimados pela filoxera. De 1881 a 
1925, a maior quantidade exportada foi em 1882, no total de 5.900.027 kg e 
a menor em 1912, com 1.102.159 kg. Em 1905, atingiu a produção a 
l .194 .681 kg e a exportação a 1. 452. 856 kg, classificado em 1925, como o 
quarto produto do Estado, passou a figurar no primeiro semestre de 1926. 
na cauda orçamentária, em nona categoria. (Mensagem do Governador D. 
Bcntcs, de 1926., cit., ps. 118 e 119). 
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ano 1. 171. 535 quilogramas ( 264). De janeiro a junho de 1930,. 
Santarém passou para o quinto lugar nessa exportação para a 
capital, sem haver n1enção de um só município da bacia do Xingu. 
A "Fazenda de Sen1entes de Santaré1n" distribuiu de sua produção 
1 . 850 kg, e controlou ~ distribuição por particulares de 5 . 802 kg. 
correspondendo tudo isso a unia área de cultivo melhorado de 
857 hectares, repartida entre 195 roceiros ( 265). 

Em trinta anos, de 1880 a 1910, a produção da borracha no 
Estado,. quadruplicou e 

3
o prêç~ triplicou, segundo explica Paul 

Le Co1nte, ( 266) sencio possivel que houvesse acontecido 0 
nlesmo nesses dois vales. Como, porém, não encontrássemos esta
tística de 1880, referente aos rios Tapajós e Xingu, e sim de 1885 
: 191 O,_ pode~os afirmar haver triplicado essa produção durante 
es_ses vinte e cinco anos, conforme os números já apontados. En1 
18.62, a produção do Tapajós era pouco menor do que a do 
X1ngu - !8 . 300 e 82. 500 kg, respectivamente, mas, a do primeiro 
a sobrepu3ou, tanto que, em 1885, já havia uma diferença entre 
a:nbos de mais .de cem ~il. quilogramas - 292. 689 x 190. 813 kg~ 
cifras estas mais que tnphcadas em 1909 - 990. 346 x 603. 043 
quilogramas. 

Em 1880, havia na ribeira do Tapajós 31.165 cabeças de 
gado vacum e 1O.632 de cavalar ( 267). 

POVOAMENTO 

, J?ifícil o po\~oamento dos vales do Tapajós e Xingu, não 
propriamente devido a causas locais, pois, apesar de ser ú1nido 
e qu~nte, é suavizado pelos ventos do nordeste (junho a dezembro) 
e brisas da tarde que tornam as noites frescas e agradáveis. 

. Há q~ase . um século, o govêrno provincial sabedor . de que 
reinava ep1dem1as no Tapajós, mandou o Doutor José Veríssimo 
de Matos inspecioná..-lo, o qual visitou tôdas as suas povoações. 
enc~ntrando na região febres intermitentes, mas, concluía ser 
devido à má escolha do local em que erguem os seus ranchos ou 
casebres,. à umidade dêste, à ebriedade quase continua, à vida 
~venture1ra da extração da salsa, borracha, óleos, castanhas, etc., 
a busca do peixe, base de sua alimentação diária (a mais das vêzes 

( 264) Mensagem do Governador Eurico de Freitas Vale, de 7 de 
setembro de 1929, p. 88. 

(265) Mensagem do referido governador, de 1 de setembro de 1930~ 
pág. 123. 

( 266) L' Amazcnie B.·ésilienne, v. 1, p . 284. 

( 267) Barão de Marajó - A Amazônia, Lisboa, 1883, p. 22. 
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envenenado pelo timbó) , ao descuido de guardar o necessário para 
as doenças, pois, ficam na miséria quando elas surgem, passando 
uma existência de sofrünento, fome e nudez, e não devido ao 
clima ( 268). 

Quarenta anos mais tarde, o geólogo Frederico Katzer 
também opinava que as causas principais das mol_éstias epidêmicas 
das margens do Tapajós, eram as más aiimentação e água, que 
contribuíam mais do que qualquer outra para a propagação dessas 
doenças e aumentar os seus efeitos. Também condenava a alimen .... 
tação de peixe e farinha, que deveria ser substituída por outra, 
mais racional, nutritiva e variada ( 269). 

Realmente, a subnutrição, a não adoção dos mais elementares 
preceitos de higiene e o continuo ataque dos mosquitos transmis..
sores de males, causam maior desgaste no organismo humano do 
que o ambiente meteorológico 

Contudo, o povoamento se fêz, e a população cresceu passando, 
das poucas centenas de indivíduos das aldeias, na quase totalidade 
composta de silvícolas, para as dezenas de milhares da atualidade, 
já constituída de brancos, mamelucos, cafuzes, mulatos e indí ... 
genas, no vale tapajônico. Na xingutânia, o desenvolvimento 
populacional foi muito menor, porquanto pouco ultrapassou de 
un1a dezena de n1ilhar. 

Não há dúvida que qualquer dêsses rios poderia ter uma 
população muito maior, atendendo ... se a vastidão do território que 
êles abrangem, mas, desa judado do govêrno geral e sem o menor 
amparo do local, a colonização não pôde ter o andamento que era 
de esperar. 

No Pará, dizia Baena, não há diferença de clima, e sim, dife ... 
rença de tempo na produção de frutos. As noites são ordinària
mente assás frescas, declinando a temperatura a tarde, sendo pela 
manhã até oito horas a temperatura suave e deliciosa; havendo 
lugares como Pombal, Santarém, Souzel, em que há pessoas de 
90, l 00 e mais anos, na vitalidade, entre brancos e prêtos, e 
subraças ( 270) . 

No princípio do Século XX, dizia Paul Le Cointe, que a 
bacia inferior do Tapajós, é úmida e sujeita a febres, como nos 

(268) Relat. do Presidente Henrique Beaurepaire Rohan, de 15 de 
agôsto de 1857, ps. 6 a 8. 

(269) Relat. sõbre a viagem ao Tapajós e Monte Alegre, em nôvembro 
c!e 1897, p. 15. 

(270) Ensaio corográfico sôbre a província do Pará, 1839, p. 21. 
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outros afluentes do Amazonas, porém, nas terras altas do interior, 
o clima é melhor ( 271 ) . 

Em junho, julho e agôsto, costuma aparecer o que o povo 
local chama de friagem : um vento incômodo, geralmente soprado 
ào sul, áspero, sêco e um tanto frio. Começa por nuvens esbran ... 
quiçadas, impelidas por um vento forte, com trovoadas, qtie dura 
oito e mais dias seguidos ( 272) . O vento vem dos desertos de 
Mato Grosso, é mordente e parece gelado, reinando o frio dia e 
noite -( 273) . 

O cólera morbus assolou Santarém em 1858, reaparecendo 
e1n 1868, de fortna mais benígna ; ( 27 4) avassalando a vario1a 
en1 Itaituba, lxituba e entre as tribus dos Mauês e Mundurucus, 
dispersos pelos campos entre o Tapajós e o Madeira, atribuindo-se 
a infiltração às canoas que da cidade de Cuiabá descia m pelo 
Arinos ( 275) . 

Paul Le Cointe divide as estações em duas : a das chuvas e 
a do estio, indo a primeira de janeiro a junho, e a segunda de 
julho a dezembro, com pequenas variações; considerando mais 
salubres os terrenos entre o Curiá e o Tapajós ( 276). 

Na região de Altamira, no médio Xingu, o clima é excelente, 
com ventilação permanente, contribuindo para que a aldeia, ainda 
em forn1ação, em l &96, seja o entreposto do alto Xingu ( 277). 

O povoa1nento dêsses rios, começou pela bacia xinguense, com 
os holandeses, ali plantando fortificações e feitorias agrícolas, em 

(271) L'Amazonie Brésilienne. tomo I, 1922, p. 125. A temperatura 
no alto T apajós, à sombra, variou de 29Q no alto Apui, a 25~ e 28ç na conflu~ 
éncia cio São Manuel, 31? e:n Paulo Leite, 269 em ·Benedito, 309 em Miseri~ 
córdia, 339 em Ondas, 329 e 359 em Salto Augusto (H. Coudreau, obr. cit., 
p.:lg . 240) . 

(272) H . Condreau, Víagem ao Tapajós, 1895.1896; trad. de A. 
Miranda Bastos, ps. 213 e 214. 

( 273) Autor e obra, cits., p. 144. 

(274) Relatório do Presidente J. Bento da Cunha Figueredo de 16 de 
maio de 1869, p. 4 . 

(275) Relat. do Presidente J. Ra imundo D elamare, de 6 de agôsto de 
18()8, p . 20. 

(276) R. L . Tavares, O Rio Tapajós, 1876, p. 17. 

(277) H . Coudreau - V oyage ai: X ingu, Paris 1897, p. 17. Muito 
para o alto, vê~se que a cachoeira "Pedra Sêca", mais ou- menos a 89 52' de 
latitude sul. e~;tá a 240 metros de altitude, ao passo que o "Salto Augusto" 
( 8~ 53'15") se acha na altitude de 450 metros, (autor e obra , cits., p. 92) . . 

A latitude de Salto Augusto é extraída de L'Amazonie Brési!ienne de 
Paul Le Cointe, p . 126. 
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Yanos lugares, demonstrando, assim, a resolução de . se :apossar 
do vale e povoá ... Jo, chegando a carregar navios com os produtos 
da terra. 

Escorraçados pelos portuguêses, só depois da primeira década 
da segunda metade do Século XVII, começaram os padres da 
·co1npanhia de Jesus, a a trair os indígenas da região às reduções 
que fundaram nas duas ribeiras, e isto mesmo, na parte inferior 
de suas margens . 

Vemos, .então, surgirem aldeian1entos, cujos núcleos, seria1n 
já na centúria s~guinte, elevados a vilas, na sua quase totalidade. 

Neste Século (XVIII) , devido a notícia de haver ouro no 
alto Tapajós ( Arinos e rio Prêto), em 1747, gente de Cuiabá 
agitou.-se e dentro de pouco tempo ocupava essas paragens, donde 
só se a fastou o último contingente com a nova da descoberta do 
cobiçado metal na bacia do alto Paraguai. Renovadas as exp]o ... 
rações por ordem do govêrno 1natogrossense, em . 1812, fundou.-se 
um arraial militar, no Salto Augusto, aliado a um grupo de indí ... 
.genas, que durou mais de trinta anos, só exterminado pelos 
constantes assaltos dos silvícolas. Restaurado o pôsto, com outra 
guarnição, esta teve que abandoná-lo já na segunda metade do 
século. 

Por êsse tempo, a região das primeiras cachoeiras eram 
transpostas por indivíduos vindos das bandas do Amazonas e do 
baixo Tapajós, a cata de ouro no São Manuel, das drogas do 
sertão e dos seringais, principalmente, no verão quando os serin .. 
gueiros levavam suas famíHas , com grandes dificuldades. 

Em 1863, o Xingu só era habitado por civilizados na sua 
parte inferior, cêrca de trinta e cinco léguas até a pri~eira 
cachoeira, tendo as povoações de Vilarinho do Monte, Ve1ros, 
Pombal, Souzel e a vila de Pôrto de Moz, e na parte superior, 
cêrca de quatro quintos do seu curso, era habitado por naç~.es 
jndígenas, conto as do Tucunapenas, Jurunas, Xipocas, Araras e 
Tapaiuras ( 278). 

• (278) Rclat. do Presidente Ar~újo Brusque, de 1 de novembro de .1863, 
p. 75. - O padre Luís Figueira fundou as aldeias de Itacuruçâ (Ve1ros). 
Pfranhiri (Pombal ) e Aricari (Souzel) - (Oic. Hist . Geogr. e Etnogr. do 
Hr<JSU, 1922, v . II, p. 224) . 

Do relatório do Presidente Araújo Brusque, de 1 de setembro de 1862, 
consté! que, no ano de 1859, em conseqüência do aparecimen~o deA índio_s, cm 
~rande porção, da tribu Tucuna:pena, estabeleceu· se logo acima ... a primeira 
cachoeira <lo Xingu, junto ao rio Tucuruí, uma missão destinada a chamâ·los 
à civilização . O sacerdote, nomeado frei Marcelo de Santa ~atarina de 
Senna, pouco demorou. tendo como único resultado colher daaos sôbre ns 
tribus Jurunas, Tucunapenas, Xipócas, Araras, Tapaiunas e outras, avaliando 
cm 3 .000 o número de almas pertencentes a essas cinco famílias (ps. 18 e 19) · 
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Apesar do Presidente Araújo Brusque assim afirmar, o princlpe 
Adalberto da Prússia, em 1842, já assinalava acima dessa grande 
volta um sítio a que denominou "Casa do Martinho", entre a 
"Sra. Arapuyá" e a cachoeira "Urubuquara" ( 279). Talvez, 
Martinho não tenha podido aguentar-se ali por muito tempo. 

Henri Coudreau afirma que, en1 1886, os civilizados, no rio 
Xingu, não ia1n a montante de Piranhacuara, não havendo um só 
no rio Irurí. Estavam na Praia Grande, Gaiyoso, Barriguda, 
ltapuama, Ararunacuara, atingindo apenas Piranhacuara, e no 
rio Tucuriu, sómente o sito Tucuriu-Velho ; não alcançando, por 
essa época, a população civilizada e de índios mansos a cifra de 
duzentas pessoas, ( 280) quando, em 1896, subia a 1 . 351 o número 
de habitantes no alto Xingu, de Pedra Sêca ao Tucuriu, inclusiYe 
os habitantes-do rio Iriri ( 220 pessoas), e outras inalocas. Daquéle 
tota1, 1 . 024 indivíduos era1n civiJizados ( 281 ) . 

O s fundamentos de Altamira foram lançados cêrca . de 
1886 (282). 

Em 1720, havia na Pro~incía, 54. 216 indivíduos aldeados 
en1 63 missões, ruas 113 ~nos depois, êsse número decresceu para 
32. 751 indígenas, atribuindo Monteiro Baena essa baixa à tirania 
dos rvluras nos seus contínuos assaltos e lutas aos outros silvícolas, 
e ao quase universal mau trato contra essa lahrusca gente, aliás, 
inerecedora da estiJna de todos, uma vez que seus braços são os 
propulsores da agricultura, indústria e transportes ( 283). 

Além disso, a revolução dos cabanos, a guerra do Paraguai. 
as epidemias, a extração da borracha, principalmente esta, hão 
concorrido para o abandono das aldeias e povoados. 

E' certo que a última ten1 atraído muita gente para o povoa
n~ento dessas ribeiras, einhora sofrendo grandes desfalques nos. 

(279) Obra cit., mapa ~ entre · as págs. 586 e 587 da edição 2lcmã 
(Berlim, 1847) . 

(280) Voyage ao Xingu, 1897, p. 217. 
t2Sl) Obra cit., p. 226. 

. ( 282) ?bra cit., . p. 17. _Em 18.62. José Leocádto de Sousa já cogitaY:::t 
d<i c:plora~a~>_ do Xmgu, alem cachoeiras, e como .por essa época não 
h~uvc~se c1v1l1zados . i~esta região,_ segundo informa o Presidente Araújo 
Bi us~uc, no seu relatono de 1863, e provável que só daí cm diante, estranhos 
se fos~em localiza1~do acima da grande volta do rio. A persistência de José 

Leocád10, de seu filho João, do piauiense Gayoso e de Agrário Cavalcanti, 
em construir uma estrada para evitar o grande ·anel, que o rio aí forma,. 
d<~.m.~nstra a vontade, dos primeiros de povoar a zona, e dos segundos de que 
ah ;a · havia um povoamento encetado. 

·· (283) Ens.aio Corográ[ico sôbre a Província do Pará, 1839, ps. 17 e 18 .. 
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seus obreiros, 1nas, a instabilidade das povoações permanece, con1 
grande prejuízo para o seu progresso. 

Demais, "todo o inundo tem muita pressa, todos querem sair, 
todos se queren1 ir embora", pois, o seringueira_ na Amazônia nada 
1nais é do que o trabalhador que busca dinheiro para manutenção 
de sua família que ficou no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande 
do Norte, para onde regressará a1nanhã ou depois, daqui a u1n. 
ano, a dois, a três, quando puder { 284 ). 

Diante dessas circunstâncias, o povoan~ento da região te1n que 
ser muito lento, demonstrando, ainda o (t1tin10 recenseamento da 
república menos de um hf.lhitante por guilômetro . quad.rado em todo 
o Estado, apesar ào mesn10 se vir processando há 1nais de três 
séculos. 

Em 1849, a comarca de Santarén1 tinha 24. 594 habitantes 
livres, sendo l 1 . 637 do sexo masculino e 12. 957 do feminino ; 
e 3. 883 escravos, sendo 2. O 18 do sexo inasculino ; son1ando tudo 
2&. 477 habitantes, co1n 3 .157 fogos, estando acin1a dela, somente 
a da capital com 75. '139 e a de Cametá co1n 3_2. 536 habitantes, 
para 186. 062 da província, dos quais eran1 livres 151 . 81 O habi
tantes . ( 285). No ano seguinte, houve uni pequeno aumento de 
n1enos de 4%, sendo 660 livres e 365 escravos a inais ; (. 286} ao 
passo que, em um lustro após ao ano de 1850, já a população da 
co1narca ascendia a 35. 913 pessoas, sendo 12. 177 no têrmo de 
Santarém e 5. 234 no lvlunicípio de Vila Franca. Franca tinha 
2. 231, inclusive 67 escravos e 2 estranoeiros; Boim tinha 1 . 064 .... 
Jivx:es, 24 escravos e 15 estrangeiros ; .e Pinhel tinha 2. 400 livres. 
--... - ··--·--~ 

(284) Luís Ccirdciro - O BstBdo do Parti. 1920. p. 192. 

( 2S5) Relat. do Presidente Jerônimo José Coelho, de 1 de oütubro de 
1849, l'. 103. 

(2&6) Relat. do Presidente Fausto A. de Aguiar, de 15 de agôsto de 
1851 (Mapa estatístico da população da província ào .Pará, em 1850). João 
Pc:lma Muniz diz que, segundo um relatório de 1850, o distrito de Itaituba, 
A veiro, Boim e Pinhel, Unha 29.502 habitantes, sendo 25.254 livres; qu~. 
em 1868, conforme Ferreira Pena, o município tinha 30.000 almas (O Muni· 
cipio de ltaituba, Pará. 1906, p. 72). Deve haver engano, pois, a cifra 
indicada excede até à cia comarca, ou à de todo o rio, segundo o rehttório do 
Presidente Jerónimo Coelho, de 1849; tanto que o próprio Palma l'viuniz dá 
p<:ira 1890, 8. 500 hapilantes, excluídos os índios e para 1900, também sem 
índios, 1O.686 almas. (pág. 72 cit.) . · O trecho do São l'vlanuel, hoje povoado, 
começa na confluência cio Salto das Sete Queàas, sendo a população tôda ida 
do Pará, sem nenhuma influência de l\iiato Grosso ; obedece as autoádades 
pa1'é1cnscs, montando o número de civilizados a mais de 150 pessoé:ls. afora os 
iudio~ mansos, empregados na extração da borrach:i e passagem das cachoeiras, 
que a eleva ao triplo. e produzem mais de 60. 000 quilogramas dêsse produto 
que desce anualmente para Itaituba. (Artur O. N. Viana -- Limites do 
Estado do Par.á, Belém, 1899, 2" Parle, p. 93). 

.. 
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Dos habitantes da freg.uesia de Santarém - 7. 537 eram livres, 
213 escravos e 114 estrangeiros, e 4. 283 pertenciam a freguesia 
de Alter do Chão ( 287). 

O aumento dêsse qüinqüênio já foi maior do · que de 1849 
para 1850, uma vez que dá para tada ano tuna elevação superior 
a 5%. 

Mas, entre 1856 e 1872. data esta do prin1eiro censo demo
gráfico do in1pério, nota~se uma redução no cômputo geral da 
comarca, pois, segundo os dados publicados, a população recen,... 
f·:e:ada não passou de · 25. 409 pessoas, talvez devido a desanexação 
de algum têrmo, como o de Obidos, que aí já se não vê. Contudo, 
registrava nas niargens do Tapajós, 15. 464 almas ( 288). Dos 
8 . 749 da paróquia de Santarém, 231 eram estrangeiros, não 
havendo mais do que 29 nas demais. 

No espaço de quarenta anos, entre J 872 e 1912, o crescimento 
dessa população foi de ·cêrca de noventa por cento, pois, partiu 
de 15. 461 e foi a 29. 331 almas, segundo estimatíva da :Diretoria 
Geral de Estatística ( 289). 

Exarninando~se os recenseamentos de 1920, 1940 e 1950, 
nota ... se que, de 54. l40 habitantes verificados nos municípios 
componentes do vale do Tapajós, cm 1920, 41. 546 pertenciam ao 
de Santarém, 4. 973 ao de Aveiro e 8. 221 ao de Itaituba, sendo 
como se vê. a maior contribuição do primeiro ; ( 290) importando 
num progresso de cêrca de 87%, na metade daquele período. 

E1n 1940, o aumento nâ0 chegou a duas uli1 almas em todo o 
rio, pois cingiu..-se ·a 56. 'll l, apesar de vinte anos decorridos ; 
( 291) e, em 1950, somou 72. 563 indivíduos, passando Santarém 
----·---

2ô7) Relat. do Presidente Henrique de Beaurepaire Rohan, de 29 de 
maio de 1856, 1\nexo n. 4. Por êsse tempo, a comarca se compunha dos 
têrmos de O bidos e áe . Santarém, estando anexos ao primeiro os de V 1la 
franca e Monte Alegre. Santarém_ tinha . duas freguesias : Santarem e Alter 
do Chão ;A e Franca tinha t:ês têrmos : · Franc<t, Boim e Pinhel, compre~ 
cndendo toda a comarca, b5 leguas. (Anexo supra) • 

~ (288) Relat. do Presidente Domingos José da Cunha, de 18 ele abril de 
1873 (Quadro do recenseamente5 da província do Pará, em 1872). 

,IJS. ·41::i)~4. .An_u~rio Estatístico. do arasil, 1908-1912, Rio de Janeiro. Yo!. . I, 

(290) Sinopse do Recenseamento de 1920, Rio, 1922, p. 24. 

i 291 i Recenseamento Geral do Brasil de 1940 - Série Regional, Parte ·III, 
Pará, 1952, P. 51. H . Coudreau informa que os três mil civilizados que 
povoam. o T~p-?jós ~e Itaituba a Salto Grande, a fluentes das- margens 
c~qtterdd e d1re1ta, sao paraenses. maranh~nses ou cearenses, senclo difícil 
cncont~ar a li uma dúzia de matogrossenses ; !-ieguindo-se um deserto de centenas 
de. qu1lômetros sem civilizados. (Viagem ao Tapajós, 1895-1896, trad. de 
M1randn Bastos, ps. 130-132) . 
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de 47.559 a 61.611, e ltaituba, de 9.152 a 10.952 habitantes · 
32% de acréscimo no primeiro e quase 20% no segundo ( 292). ' 

A cidade de Santarém passou de 7 . 527, em 1940, para 14. 604, 
em 1950, (293) quase duplicando. 
. Em 1856, o Município de Põrto de l\tioz pertencia a comarca 
de Macapá, com 15 léguas de. extensão, e se subdividia em quatro 
freguesias ; Põrto de Ivloz, Veiros, Pombal e Souzel. O têrmo 
ou município, compreendendo as quattro freguesias tinha 4. 868 
habitantes, sendo na de Põrto de l\tioz - 2. 672 pessoas livres 
117 escravos e 27 estrangeiros ; na de Veiros 574 livres e 2 
escravos ; na de Pombal - 386 livres e 1 escravo, e na de Souzel 
- 1 . 040 livres, 38 escravos e 11 estrangeiros ( 294). 

Por uma outra estatística organizada ern 1862, verifica~se ter 
o n1unicípio, em 1848 - 4. 032 habitantes livres, e1n 1849 - 4.008, 
en1 1850 - 3. 939, em 1854 - 4. 868 (o mesmo que o de 1856), e, 
e~n 1862 - 5 . .344 habitantes, sendo as duas freguesias mais 
povoadas as de Pôrto de Moz e de Souzel, ambas com uma cifra 
superior a mil almas, sendo que a primeira, em 1854, já ultrapas
sava a casa de 2.800, e em 1862, a de 3 .000 pessoas (295). 

Como se vê, de 1848 a I 850, a população decresceu, tendo 
o apreciável aumento de mais de 30% de 1851 a 1862. 

Um . decênio após, Pôrto de Moz tinha 1 . 605 habitantes, 
Veiros 475, Pombal - 357, e Souzel - 1. 284; senda 30 estran ... 
geiros em Pôrto de Moz, e 3 em Souzel, ( 296) somando tudo 
3.721 almas, isto é, 1.147 pessoas, menos do que em 1856. 
dezesseis anos antes, demonstrando, assim, que a população em 
lugar de aumentar diminuiu, certamente devido a falta de imigração, 
de saneamento e de transporte rápido e barato, além da guerra 

( 292) Sinopse Preliminar do Censo Demográfico de 1950, Rio, 1951, 
p. 17. O plano para a profilaxia da malária no Pará, dividiu em várias 
::onas o Estado, sendo que a do T apajós compreendia Santarém, Fordlândia. 
B..>hn, Aveiro, etc., com cinqüenta mil habitantes. (Relat. do Interventor 
Gmna Malcher de 1937-1939, ;p . 90). 

( 293) Recenseamento d~ 1940 cit., p . 180 ; e de 1950, cit., p. J 7. 
('.294) Relat. do Presidente H. de Bcaurepaire Rohan, de 29 de maio 

àe 1856. Anexo 4, quadro 1. 
{295) Relat. do Presidente Araújo Brusque, de 1 de setembro de 1862 

(Quadro estatístico). Dêsse quadro consta que essa população se distribuía 
assim, cm 1848 : Pôrto de Moz, 1 . 483, Veiros, 638; Pombal, 622 e Souzel 
1.2õ9; cm 1849: P. de Moz, 1.'194: Veiros, 634: Pombal, 613 e Souzel, 1.267: 
em i850: P. de Moz, 1.602; Veiros, 577; Pombal, 515 e Souzel 1.245; 1854: 
P. de rvioz. 2.8Í6; Veiros, 576; Pombal, 387 e Souzel 1.089: em 1862: P. 
de l\1oz. 3. 089; Veiros, 634; Pombal, 426 e Souzel, 1 .195 pessoas. 

( 296) Relatório do Presidente DominQOS José da Cunha de 1 de julho 
de 18i3. (Quadro do recenseamento da Provinda do Pará, em 1872). · · Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai

www.etnolinguistica.org
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'do Paraguai, quadro êsse que 1na mudar com a chegada ·de 
imigrantes nordestinos de 1877 em diante, tangidos pelo flagelo 
da sêca, e o desbrava1nento da zona das cachoeiras, na década de 
1880 a 1890. o qúal acentuou-se no decênio seguinte com o.s 
baianos M. Agrário Cavalcanti e José Porfírio de Miranda Júnior, 
( 297) e o cearense Ernesto Acioli de Sousa, o qual em 1896, era 
àono do mélis importante estabel~cimento, não só do rio Iriri, como 
de todo o )G.ng~t das cachoeiras, com avultado pessoal ( 298) . 

O cli1n<1 x dêsse aumento deve ter sido atingido no triênio de 
1910 a 191 2. quando se verificou o máximo de produção da go1na 
e lástica na J\mazônia, a par de un1 prêço nunca visto antes das 
grandes guerrns n1undiais, tanto que em 191 O, encontravam ... se na 
bacia xinguense 18. 682 moradores. cujc número já ein 1907, era 
calculado e1n 17. 448, e subja gradativa1n~nte até alcançar em 
1912, o total de 19. 757, ( 299) ist<.~ é, quase vinte mil habitantes, 
q ue nos parece o máximo a que atingiu a região, uma vez que daí 
para diante o prêço da borracha foi sempre dintinuindo, e como a 
maioria da popu~ação do vale estava colocada na faixa das cacho~ 
eiras, corespondente, a princípio, ao Município de Souzel e de 
1911 , em diante, ao recem criado denominado Altamira, zona por 
excelência produtora da goma elástica, é nnli provável que dado 
o decaimento do seu preço se verificasse a ernigração para outros 
lugares . 

Como é sabido a extração do ouro negro era o engodo ou 
chamariz que atraía os imigrantes ávidos de melhorar a sua 
.<.;! tuação pecuniária, povoando. assim, os r ios da bacia a111azônica. 

Decaindo o preço da hevea, o interêsse pela sua extração foj 
<l~~sapar.ecendo, dando-se então o · êxodo .dessa gente em procura 
<l<:< terra natal ou de outras em que a vida fôsse n1enos difícil, o que 
deve ter acontecido no vale do Xingu, poi:;; , a sua população em 
lugar de aumentar, como seria razoável te1n decrescido, como se 
Yerifica do resultado dos recenseamentos realizados ein 1920 
e 1940 . 

Pelo prüneiro, os três municípios dessa bacia tinham um 
total de 14. 8 t 5 habitantes, ( 300} ao pa,s~ que, pelo segundo 

- ·---- -
(297 ) Fõ/ha do Norte de 1 de janeiro de 1940, in Past<:1 do Município 

de Altãmira, no Cons. N acional de Geografia. (Biblioteca): 

(298) Henri Coudreau - Voyage au Xingu, Paris, 1897, p . 31. 

(299) Anuário Estatístico do Brasil (Diretoria Geral de Estatística, 
1908~1912, Rio de Janeiro, 1916, p. 334. 

. ( .300) Sinopse do RcccnseamentQ do Brasil, em 1920, Rio, 1922 
. PS. 24 e 2~. 

\ 
\ 
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ê.purou~se apenas 1O.307, ( 301) nos dois, então, existentes, por 
haver sido extinto o de Souzel e incorporado ao de Pôrto de Moz, 
quase a metade da população de 1912. 

O de Altamira, de 9. 343 passou a 6. 428 almas, e o de Pôrto 
de Moz com o de Souzel, de 5. 472 passou a 3. 879 pessoas, 
perdendo o primeiro 2. 915, e o segundo 1. 593 pessoas, cêrca de 
um terço de sua população. ' 

Já, no de 1950, nota ... se um novo impulso, uma vez que a 
apuração acusou um total de 12. 928 habitantes, isto é, mais 2.621 . , 
sem, contudo, alcançar a cífra do censo de 1920, e 1nuito menos 
<' de 1912. 

Como se vê, é notávei a disparídade entre a população das 
duas bacias, apesar da diferença do território não ser muito grande, 
e a superfície da inais povoada ser menor do que a outra ( 302). 

Comparando a área com a populaç~o, o Município de Santarém 
dá mais de 2/5 de habitantes por km2, ao passo que a densidade 
de Pôrto de Moz é apenas de um décimo de habitante por km2, e 
éi de Itaituba e de A1tamira, é ainda muito menor, principalmente, 
a do último que não chega a 0,03 de habitante, num espaço igual. 

E' certo que a lei paraense referente à divisão administr~tiva 
e judiciária para 1955.-1958, de n <> 1.127, de 11 de março de 1955, 
restabeleceu os antigos Municípios de Souzel, no rio Xingu, e o 
de Aveiro, no Tapajós, além de criar um em cada rio dêsses : o de 
S. Félix do Xingu, des1nen1brado do de Alramira, e D de Jacaré 
Acanga, separado do de I taituba, isto, porém, não merece grande 
reparo por não haver se fundado no desenvolvimento da população 
éessas regiões, e, apenas em outros motivos, certamente, de alguma 
utilidade. 

* * * 

Quanto ao povoamento dos altos rios Tapajós e Xingu, na 
zona pertencente ao Estado de Mato Grosso, sem elementos para 
explaná ... lo, além das poucas tentativas feitas pelos cuiabanos e 

( 301) Recenseamento Geral do Brasil, de 1940, Série Regioné!l, Pará, 
1952,p. 51. 

O plano para a profilaxia da malária no Pará, dividiu o Estado em várias 
::onas, sendo que a do Xingu compreenàia Põrto de Moz, Portel e Altamira, 
COO\ 28.000 habitantes. (Relatório do Interventor Gama Malcher, de 1937~39, 
p. 90. Portel não pertencia à bacia do Xingu. 

. (302) . Os Municípios de Altamira e Pôrto de Moz, componentes da 
bacia do Xingu, tem uma superfície de 331.778 km2, sendo 49.708 referentes 
ao de Pôrto de Moz. ao passo que os da bacia do Tapajós, somam 190.451 krn2, 
sendo 24. 057 correspondentes ao de Santarém. (Anuário Geográfico do Brasil, 
1953, l.B.G.E., Cons. Nacional de Oeografia, p . 160). . . 
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pelo seu govêrno para exploração da região, a que já aludimos, 
temos a acrescentar, apenas, que a sua propagação ten1 sido escassa, 
consistindo mais na implantação de lugarejos ou feitorias de-di,.. 
e adas à exploração de goma elástica, do que à fundação de núc1eos 
populacionais destinados à administração ou repartições públicas. 

Assin1, vemos, na f ôlha SS-21 ( J uruena) , da carta ao milio.
nésimo, 1949, do Conselho Nacional de Geografia, sinal de vários 
lugarejos nos rios Juruena e São Manuel, a contar das proxi .... 
n1idades do~ paralelo austral de 8954'30", para o sul, quanto ao 
Tapajõs ; na fõlha SD .. 22 (Goiás) também há vários lugarejos 
ao sul do paralelo de 129 , nos rios Coliseu Botovi e Coluene, assim 
como na fôlha SC-22 (Tocantins) entre 1094 l' e J 29 de latitude 
( C . N . C., 1950) . 

· LOCALIDADES 

AcANGA -· V. Jacaré-Acanga. 
Açu - \/ .. Igapé-Açu. 
A1c.l\RI - V. Souzeí. 
AlR! - Subpref,jtura r:olicial do Município de Itaituba, ein 

1919 (l). 
ALTA MIRA - A região em que se acha a cidade dêsse non1e 

foi per-=or!:!da c:esdc o Seculo XVII. A princípio, pelos religiosos 
que procuravam conduzi.t. HO seio dos civilizados os indígenas da 
região. ?.ldeiando-~os, e n1ais tarde, por pessoas que preteüd1an 
explorar a sua riqueza lldtural. 

Os primeiros chegaram a fixar postos de catequese, al1!"G"! 
"volta grande" do rio, mas, apesar de mais de uma tentativa' nesse 
sentido. não conseguiram uma fundação que perdurasse, ao pDsso 
que os segundos especulando. com a goma elástica montaran1 
numerosas feitorias mais ou menos permanentes, chegando a 
construir uma cidade que, não obstante as vicissitudes por que tem 
passado a indústria extrativa predominante na zona de sua influ
ência, fator precípuo de seu estabelecimento, tem permanecido, e 
com unia população superior à das tricentenárias povoações da 
bacia xinguense. 

Vemos em primeiro lugar, o padre Manuel de Sousa, cêrca 
de 1655, subir o rio Xingu até o seu contribuinte Jurunas; (} .. A) 
·-.---

. (1) Teodoro Brag;:i, Corografia do Estado do Pará, Belém 1919, 
p. 428. 

. O ~A) Rev. do lnst. Hist. Ge9gr. Brasileiro, v. LXXII, ps. XX, 89-
e l 16 (Crónica do padre João Felipe Bettendorf). 

;. 

.. 

• 
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depois, o padre Pedro Pedroso, e1n 1668, transpor rochedos e 
atingir aldeiamentos dos Taconhapés, de onde retornou com 
alguns indígenas, viagem em que levou meses; ( 2) e no séct;lo 
seguinte, ao redor de 1750; o padre Roque Hundertpundt ultra
passar várias das m.ais dificultosas cachoeiras, fazendo umas 150 
léguas no Xingu e no lriri,. onde praticou com o gentio ( 3). 

Diz Paltna l'vluniz que o lugar foi criado com as antiquíssima!5 
nüssões jesuíticas, os pioneiros da civilização que venceram por 
terra a grande volta dQ Xingu, data que deve ser fixada antes de 
1750, ~ que passado mais de um século, retornaram à missão os 
padres capuchinhos, restaurando, assim, ps fundamentos da atua.l 
Vila de Altamira ( 4). 

Segundo uns dados fornecidos ao Conselho Nacional <le 
Geografia para u'a monografia histórico-geográfica sôbre êsse 
n11:nicípio, pela Prefeitifra local, o lugar conhecido por "Missões·· 
fic_a uni pouco acima da atual sede dessa comuna. Contudo a 
referida informante parece por-se de a~ôrdo com Palma Muniz 
quando diz que, talvez, a cidade de Altamii'a, haja começado antes 
de 1750, co1n as antiquíssitnas n1issões dos Jesuitas1 restabelecida':'., 
em 1868, pelos capuchinhos Ludovico e Mazarino ( 5). 

Henri Cqudreau que esteve no local. quando a aldeia tinha 
apenas três casas, esclarece haver sido o lugar uma criaçãe do 
Coronel Gayoso que aí tinha uma boa parte ou mesmo a maiori~ 
dos seus escravos, adiantando que há um pouco a montante, alguns 
vestígios da "Missão Extinta" dos padres que estabeleceram a 
estrada do Tucurui ao Am~é, missão que fôra estabelecida na 
ioz do igarapé Itacuari, pequeno afluente do Xíngu, na margem 
esquerda, aonde tiveram os padres grande explpração de salsapar
rilha ( 6) . 

(2) Rev. e Crônica, cits .. ps. 279 e 379 ; Serafim Leite, História da 
Companhia de Jesus no Brasil. vol. III, p. 358. 

( 3) Serafim Leite, vol. cit., p. 355 ; Américo Campos e Lindolfo Abreu, 
O Município de Sou2ef. Belém, 1909, p. 9. 

(4) Serafim Leite, vol. cit. p. 354. Diz Teodoro Braga que a vida 
ernbrionária de Alta.mira começou por uma cntiga missão jesuítica talvez, 
antes de 1750 (Corografia do E~tado do Pará, Belém, 1919, p. 302). 

( 5) Biblioteca do Conselho refrrido, "Pasta do Município de . Alta~ . .. 
mira . 

(6) Voyag.:: au Xingu, ps. 17 e 18. No esbôço do rio Xingu contido 
no Diário do Príncipe Adalberto da Prússia, edição de 1847, vê~se logo _a 
montante da grande volta do Xingu, desembocando na sua margem esquerda 
- · "Rio Anaurahy" (lt:arahi), a . jusante da "Sra. Ara:pui" e logo a montante 
desta lê-se -- '. 'Tavaquara" - ("Missão da Imperatriz"). No Atlas do mesmo 
aiitor, há uma gravura referente a êsse lugar, na qual aparece uma cabana de 
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Adinitida a asserção de Coudreau; de que a localidade foi 
tdna criacão do piauiense Gayoso (Raimundo José de Sousa 
Gayoso), ·a sua fundação data de 1883, ano em que êle ali chegou 

. e se propôs abrir uma estrada ligando Tucuruí a Ambé, tanto 
nu(. o Presidente Maracaju, no seu relatório de 1884, já afirn1a 
~star aberta, e o Doutor Oclauss, no seu mapa também de 1884, 
assinala o estabelecimento do Coronel Gayoso acima da grande 
volta do rio, acrescentando Coudreau que, e1n julho de 1896, havia 
ali 111na aldeia ein formação composta de três casas, ( 7) número 
êste que ent 1 de iunho de 1897, era de vinte casas, construídas 
e habitadas por_ ge11te da Praia Grande: ou do Alto Xingu ( 8). 

En1 l 909, o povoado já era um adianta do centro social, co1n 
pretensão de cidadezinha, contando 1nais de cem casas, cemitério, 
cadeia, escola, colet<;>ria, correio, comércio, e autoridades legais (9). 

A Lei Estadual n9 1 . 234, de 6 de novembro de 1911, elevou 
a povoação à vila e criou o Município de Altamira, com um só 
distrito, desmembrado do de Souzel, ( 1 O) e a n9 1 . 604, de 27 de 

palha, arredond<'lda, e um índio recostado numa cruz, datada de 6 de 
cl <.>zembro de 1842. 

· No mapa do Doutor Oclauss, companhdro de von den S teinen, referente 
n viagem de 1884. estão assinalados depois da volta aludida : "Coronel 
Gayoso" : seringueiro, "abaixo da foz do "Rio Ambé" (39 11' 07") e "Anauiri" 
t. ·•antiga missão jesuítica"), cêrca de quatro minutos acima da bôca do Ambé, 
todos à margem esquerda (Mapa anexo ao livro Viagem ao Tapajós de H . 
C oudreau, ed .. Brasiliana, n. 208). 

Em frente dêsses mapas: um de 1842 e outro _de 1884, e das informações 
cic Coudreau afigura~se,nos ter estado a missão cm mais de um sitio ainda 
(;ae não a fastados. · 

(7) Voyag~ au Xingu, p. 17. 

( 8) Obra cit., p. 127. O jornal de Belém, Fôlha do Norte informa que 
ciepois dos frades estabelecido.; no lugar "l'vlissões". Gayoso desbravou as 
tt:rras do município nuir.a distânda de cêrca de 50 quilômetros, seguindo,se o 
baiano Agrário Cavalcanti que construiu embarcações, penetrou no lriri, 
explorou seringais, aumentando a _produção da borracha, e como enriquecesse, 
tr ;:msferiu suas proptiecades ao seu sobrinho José Porfírio de Miranda Júnior, 
11m dos fundadores de Altamira, aperfeiçoador de estradas, edificador de 
palacetes, e o primeiro a mandar construir lanchas motorizadas, facilitando o 
transporte para o alto rio, despertando a selva e os caboclos nus, que chegou 
a ser o maior produtor de ouro negro da bacia. O articulista acrescenta 
haver sido Pedro de Oliveira Lemos, o primeiro a çonstruir uma casa no lugar, 
o qual de parceria com José Porfirio, b3tizou~o de Altamira, em maio de 1894. 
(Edição de 1 de jcmeiro de 1940). 

(9) Américo Carr.pos e Lindolfo Abreu, op. dt., p. 136. 
( 1 O) Divisão Administrativa ào Brasil em 1911, (Ministério da Agricul~ 

tura, Ind. e Com., 19l3, p. 129; Anuário Geográfico do Brasil (Conselho 
Nacional de Geografia), de 1953, ps. 31 e 33; .Teodoro .Braga, Corogr. ·cit .• 
p , 303. Mas, a Fôlha do Norte: ..:onta que, e1n 1910. uma comissão de poli, 

( 

• 
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.setembro de 1917, a alçou à categoria de cidade, ao mesn10 tempo 
que transferiu para lá a sede da corrtarca do Xingu. -

E1n 1940, a cidade era composta de 366 casas, com 1 . 600 
n1oradores segundo a Fôlha do Norte, sendo -seu principal edifício 
a n1atriz de São Sebastião, padroeiro da · cidade, ( 11) ao passo 
que, pe]o censo demográfico geral do país, realizado em setembro 
dêsse 111esmo ano, o quadro urbano da vila era constituído por 
1. 442 moradores e o suburbano por 371, num total do 1. 813 
habitantes, sendo 870 ho1nens e 943 tnulheres, tendo o inunicípio 
6 . 4 28 almas ( 12) . 

. U1n decênio apósr a população do município subia para 7.920 
almas, sendo 1 . 988 ·na cidade ( 13). 

Como se vê, houve u1n aumento de. 23% sôbre o de 1940 para 
o município e menos de ,l O~b para a sede municipal, o que significa 
ouase u1na exceção entre as cidades da bacia amazônica que na 
• 

sua maioria são decadentes, ou sujeitas a alternâncias em sua 
população. . 

A cidade está situada a 3::> -11' de latitude sul e na altitude de 
89 metros sôbre o nível do mar, vis-a~vis a ilha de Arapujá e a 
~iarge1n direita do igarapé do seu nome, numa vasta planície, cotn 
traçado regular. Te1n ihnninação elétl'ica, agência postal, pequena 
estação radiotelegráfica, ( 1,4) co1n 231 prédios de alvenaria na 
área urbana, 25 na suburbana e 46 na rural ( 15). 

ticos enviou uma representação ao Governador João Coelho, assinada por 
t!·1ais de 400 pessoas, pt>diÚdo o d~~sligame-nto do de Souzel, criando-:se, então 
.o lVIunicípio de Altcmfra ( Ed. de 1 de janeiro de 1940 cit·); marcando o 
De-ereto n9 1.852, ele 29 de novembro d~ 1911. o dia 1 de janeiro de 1912, 
Ç<lra a sua in'3tabção· (Teodoro Braga, Corografia cit., p. 303). 

(11) Edição de 1 de janefro de 1940 cit. 
( 12) o município se dividia C.111 dois distritos, tendo o de Altamira 

·1. 883 habitantes e o de Novo Horizonte 1 . 515, s0mando ambos 6. 428 almas, 
sendo 3. 621 homens e 2. 807 mulheres ; j . 982 brancos, 542 prêtos, 1 amarelo. 
3. 899 pardos e rôr não declarada -1 : . 6. 350 brasileiros, 3 naturalizados, 75 
êStrangeiros ; 1 . 788 sabendo ler· e escrever e 4: 640 analfabetos ; dedicando~se 
1 . 246 a indústrias extrativas, 832 à agricultura. pecuária e silvicultura, 308 ao 
romércio, 121 à indústria de transformação, 128 de transporte e comunicação, 
29 à administração pública, justiça e cnsipo,. e 16 a profissões liberais. 
,_(Recenseamento Geral do Bras~l (1940), 1. B. G. E., Série Regional - Pará, 
1952, ps. 51. 78 e 177. · . 

( 13) Sinopse prdiminar do Censo demográfico de 1950 1. B. G. E., 
Rio, 1951, p. 17. . 

( 14) FôUia do · Norte cit. Tem coletorias estadt1al e federal, três jornais 
e cêrca de 1 . 200 habits. ( p. 303) ; possu1ndo mais de vinte casas. de comércio 
e. várias oficinas (Th. Braga, Corop,rafia cit.· p. 304). · . · 

( 15) Recenseamento Geral do Brasil de 1940, Bstadó do Pará (1952), 
!'. 188. 
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E<n 1905, correspondia o seu território à segunda circunscrição 
do segundo distrito do Município de Souzel, da comarca do Xingu, 
cu jé\ sede era Pôrto de lVIoz, ( 16) e ein 1951, era comarca, sub<.ii,.. 
dida nos distritos de Altamira e Gradaús ; ( 17) sendo paroquia 
desde 20 de outubro de 1911 ( 18). 

Ein 1925, a renda do município foi de 181. 907,00 cruzeiros: 
(19) em 1928, de 227.000,00 (20) em 1937.-38, de 351.498,00; e 

para 1940, a receita estava orçada em 391 . 680,00 cruzeiros ( 21). 
Da instalação, e1n 1912 a 1918, o orçamento foi sempre de cem 
n1il cruzeiros, passando em 1919, a 140 . 200 ,00 ; variando a renda 
arrecadada, de 74.97.1,50, em 1912, a 158.990,80 em 1918 (22). 

Em 1928, já estava no quinto lugar, entre os municípios do 
Estado e acima do de Santarém ( 23). 

ALTER DO CHÃO - Foi primitivamente a aldeia indígena 
chamada Burari. ( 24) que Serafim Leite registrou com os nomes 
de Iburari, lbirarib, Berari e Morari ( 25). 

A 6 de março de 1758, passou a ser vila com a denominação 
,de Alter do Chão, ( 26) que H. W. Bates escreveu Altar do Chão, 
grafia esta que Justifica por achar-se na entrada do pôrto uma 
c:olina de cume chato despido de árvores, com o aspecto de altar 
n1or das igrejas católicas ( 27). 

( 16) Relatório do Secret<irio da Justiça Interior e Instrução Pública, 
de 1905, p. 25. 

(17) Divisão Territorial do Brasil. de 31 dezembro de 1954, p. 20. 
Em 1919, constitnía U!ll único distrito judiciário, dividido em três 

circunscrições, e tinha uma prefeitura policial, c-:>m cinco subprefeituras : Alta
mira , Rio Iriri, Belo 1-f.orizont(', Boca do Rio Fresco e Novo Horizonte. 
(Teodoro Braga, Corogra[ía cit.. p. 303). 

( 18) P adre Borromeu Edner, op. cit., p. 1 i. 

( 19) Mensagem do Governador Dioní~io Bentes, de 7 de setembro de 
1926, Anexos 17 e 18. 

(20) Mensagem cio Governador Eurico V ::ile, de 1 de setembro de 1930, 
Anexos, p. 15. 

(21) Relatório do Interventor Gama !vlakher, de 1937~1939, p. 161. · 
( 22 ) Teodo:·o Braga, Corografia cit., ps. 304 e 305 . 
(23) Mensagem do Gover;1ador Eurico Vale, de 1930 cit., anexos, p . . 15. 

( 24) H. "vV. Bates, O Natura lista no rio Amazonas, trad. de C . 
de Melo Leitão, Série Brasiliana, n. 237, v. 1, p. 80 ; A. L. Monteiro Baena 
- · Ensaio Corográfico sôbre a Provínc~a do Pará, 1839, p . 287. 

(25) História da Companhia de / esus no Brasil, vol. III, p. 363. 
(26) Anuário Geográfico do Brasil, 1953, 1. B. G. E., Conselho Nacional 

de Geografia, ps. 22 e 23. . 
( 27) Obra e vol. cits., p. 76. 

• 
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Os demais autores e peças oficiais preferem Alter do Chão , 
como vemos em Bacna, Paul Le Cointe, H. Coudreau, relatórios 
dos presidentes da província, co1no Jerônimo Francisco Coelho. 
F austo Augusto de Aguiar, M. A. Pinto Guimarães, S . do Rego 
Barros, Araújo Brusque, Abel Graça; do Secretário da Justiça e 
Interior ; Divisão Administrativa do Brasil de 1911, ( 28) etc., 
él liás, o no1ne verdadeiro recebido da antiquíssin1a povoação portu
guêsa de igua! no1ne, sita no distrito de Portalegre, na província 
de Alentejo, fundada pelos Romanos 204 anos A. · C.; havendo 
quem adiante ser a povoação lusa do tempo dos Celtas (28-A). 

Parece que foi na baía dêsse no1ne que Pedro Teixeira ·enta~ 
bolou relações amigáveis com os naturais ( 29). 

Extinto o :rr.unicípio há muitos anos, era freguesia vaga en1 
1-851. (30) e provida em 1855 (31) . N. S. da Saúde é o seu 
orago, numa pequena igreja coberta de telha, ao passo que as 
casas da câ1nara n1unicipal e da cadeia eram cobertas de folhagem, 
sendo sua principal plantação a mandioca ( 32). 

Em 1859, tinha uma escola primária ; ( 33) bem como em 
1902 (34). 

Em 1839, era povoada por 818 brancos e indígenas, além de 
dez escravos, ( 35) população que, em 1848, era de 1 . 077 pessoas ; 
en1· 1849, de 920 ; e,n J 854, de 2. 089 ; e, em 1862, de 2. 308, 
variando os escravos de 20, em 1848, a 7 em 1849, e 14 em 1854 

( 28) Obra cit., p. 287 ; L · Amazonie Br asiliennc, Paris, 1922, v. II. 
p. 123; V iagem ao Tapajós cit . , p . 16; relatórios de 1 de agôsto, 1850, 
de 1_5 de agôsto 1851 (Relação das paróquias); de 16 de outubro de 1855 
(Anexos 6 e 22); de 29 maio .. 1856 (Anexo 2); de 1, cit., 1862 (Quadro da 
populaÇão) ; de 15 de fevereiro 1872 (Anexo I, p. 19) ; de 1902, p. 34 ; e 
rs. 134 e 136, nota ; ;-espectivamente. 

(28-A) Enciclopédia Universal Ilustrada EuroperiwAmericana, Barce
lona, T. IV, p. 970 ; Dic:ioná.-io Enciclopédico Labor, 1935, T. 1., p. 712; 
l'vI . Pinheiro Chagas - Dicionetío Populâr, Lisboa, 187ô v. 1-2, p. 154). 

(29) J. Palmo Muniz, O Município di! ltaituba, P ará - 1906, p. 12. 

(30) Relat. do Presidente FHusto A. ck Aguiar de 15 de agôsto de · 
1 <151. (Relação. das Paróq:1ia$ e Freg..iesias). 

( 31 ) Relat . presidencial de 15 de outubro de 1855 (anexo 6). 

( 32) Baena, Ensaio cit., p. 288. 

( 33) Relat. <lo Presidente M. Frias de Vasconcelos. de 1 de outubro 
de 1859, Anexo ·9. 

( 34) Relat. do Secretário da Instrução Pública, de 1902, p. 3 . 

( 35 ) Bacna, Ensaio dt., p . 288. 

• 
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e 1862 ( 36). Pelo recenseamento de 1872, tinha 593 habitante$, 
sendo um estrangeiro (37). 

Tem a categoria de vila, criada por lei esta dual de 6 de julho 
de 1895, sem ser sede de município ( 38) . 

Ein 1855, tinha um "corpo de trabalhadores" composto de 86 
pessoas ( 39) . 

A LTO JAMANCHII\JI - Lugar sede de un1a subprefeitura de 
sea urança do Município de ltaituba en1 1919 ( 40) . ... 

ALTO X1NGU - Segunda circunscrição do segundo distrito 
da comarca do Xingu, e1n 1905 ( 41 ) . 

AMBÉ ( FoRTE) -- Aglomerado de casas, à margem esquerda 
do rio Xingu, antigo "Fortaleza'' do Coronel Gayoso, e empório 
con1ercial ( 42). 

Foi o lugar etn que A grário Cavnlcanti construiu embarcações 
com que subiu o Xingu e penetrou o r io lriri , abrindo vários 
seringais. 

A MBÉ - Vila - Aldeia à margem esquerda do rio Ambé, 
con1 meia dúzia de casas numa única rua; no con1êço da estrad2 
pública Ambé .. Tucuruí. Tem umas cinqüenta mulas ou cavalos, 
pertencentes aos seus principais habitantes, que servem para o 
transporte na referida estrada ( 43). 

A 11,1ERICANOS (Cachoeira dos ). - Assin1 chamada por tere1Jt 
há vários anos, aí se estabelecido com uma serraria alguns nort<.:
a1n ericanos ( 44). 

A NAURAHY - V. An.auiri. 
A NAUIRI - Tall1.bém chamada Anazirahy, Inarai e Missão da 

Imperatriz, ou sin1plesmente J.Wissã.o, ou Missão Extinta, . situada 
à n1argen1 esquerda do Xin-gu .. .. Foi estabelecida pelos padres que 

(36) Relat. do Presidente Ara újo Bruc;que, de 12 de setembro de 
1862 (Quadro da populaça() d<:1:; freguesias). 

( 37) Relat. do . Presidente Barão de Santarém, de 18 de abril de 1873 
(Quadro do r1.:censemnento de 1872) • . 

(38) D ivisão Administrativa do Brasil cm 191 1, p. 36, nota . D iz 
Moreira Pinto que foi elevada à viia pda Lei n . 687 de 23 de março de 1900. 
(S uplemento ao Dicionário Geográfico do Brasil, Rio, 1935, p. 14). 

( 39) Rclat. presidencial de 15 de outubro de 1855, anexo 22. 
( 40) 'f codoro Braga, Cocografia cit., p. 428. 
( 41) Relat. do Secretário da Justiç<1, Intrrim· e Instrução, de 1905, 

p. 25 . 
( 42) Américo de Campos l' Lindolfo Abreu, op. cit., p. 132. 
( 43) l·I. Coucircnu, Voya9e au Xlngn, p . 11 8 ; Amfrico Campos, op. 

ci t. , p . 134 . 
( 44) H . Coud,:eélU; Viagem <W Tapajós, cit., p. 27. 
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ultrapassaram a . v~lta grande . do Xingu, apelidando o príncipe 
Adalberto da Pruss1a o lugar de Tavaquara, pondo em baixo entr~ 
parênteses lVlissão da Imperatriz, ao passo que o Doutor Oclaus; 
escreveu Anauiri, pondo abaixo (antiga missão jesuítica) ( 45 i. 

O padre Borromeu Ebner registrou Tauaquara, Tavaquara 
e Tacuana. e acrescentou haver sido o Príncipe Adalberto da 
Prússia, ao lado de von Martius, o único escritor que lhe fêz refe ... 
rência, dizendo o segundo, em 1820, que o lugar foi abandonado ; 
tendo a capela e a , picada sido renovadas, ein novembro de 1841 
pelo padre Torquato, vigário de Souzel, que a denominou d~ 
"!\1issão da In1peratríz" ( 46). 

ARACU - ·- último ponto civilizado, antes das ·cachoeiras, 
anotado por H. W. Bates, no rio Tapajós ( 47). 

ARAPIJÓ - V. Carrazedo. 
ARAPIUNS - · V. Franca . 
ARICÁ - V. Souzel. 
ARICARÁ - V. Souzel. 
ARICAR! - V. Souzel. 

ARICHI - Lugar situado no ~lto T apajós ( 48). 
ARUCARÁ - V. Souzel. 

AUGUSTO (Salto). - Ponto de limite entre o planalto mato ... 
grossense e a bacia amazônica ( 49). 

AVEIRO - A paragem de Taparajó-Tapera passou a chamar
sc ."Lugar de Aveiro" a 23 de agôsto de 1781, por ato do G·over.: 
nador José Nápoles Teles de Menezes, sendo elevado à vila e 
sede de município a 4 de abril. de 1883, cuja instalação se efetivou 
a 11 de noven1bro de 1884 ( 50). 

. <.45) _ M apa do rio Xingu, a nexo ao livro do Príncipe Henrique da 
Pr~ss1a, ~?re sua ~iage~ ao Xingu cm 1842, Berlim, 1847; mapa do Doutor 
Oc1a~~s sonre o no Xingu, anexo ao livro de H . Coudrcau (Viagem ao 
Tapa1os); Voyage au Xingu, 1897, p. 18. 

(46) Xingutania, Belém, 1950. p. 21. 

(47) O iVaturi.Jista 110 Amazonas, cit., p. 113. 
( 48} P alma Muniz, op . cit . , p . 87 . 

( 49) H. Coudreau, obra cit., p . 129. 

(50) Anuário Geográfico elo Brasil, 1953, I. B. G . E., Cons. Nac. de 
Geo_grafia, ps. 24, 28 ~ 34; T eodoro Brc:ga. Corografía do Estado do Pará, 
~elem, 1919, p. 309. Bste auto!' diz que a instc:1lação do município foi a 1 de 
J l.ôlh? de 1884. Moreira Pinto diz que foi paróquia e vila em 17 81, sendo 

n•bê.1xada pela lei p:&·ovincial H. l 48. de 1 & de novembro de 1848 e incorporada 
ao município de Brasília Legal ( Itê1ituba j prl<1 Lei n. 266, de 16 de outubro 
de 1854, transferida da margc:n do T npa jós p ara a foz e lado direito do rio 
Maruá, pela lei n.. 301, d~ 22 de dezembro de 1856, e restabelecida vila pela 
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Com o advento da República, a câmara municipal foi dissolvida 
.pelo Decreto n9 124, de 29 de março de 1890, · ( 51 ) tendo sido 
restabelecido o município pela Lei Estadual n9 127, de 11 de março 
de 1955, lei que fixou a divisão administrativa e judiciária do 
Estado para 1955-1958 ( 52). 

Quando foi mudado para lugar, teria uns 200 indivíduos, 
nú1nero êste eievado, em 1833, para 273 brancos e indígenas, afora 
40 escravos, ( 53) mas, cêrca de 1848, estava despovoado, ( 54) 
~ncont rando Bates ern 1852, somente 14 ou 15 casas, alén1 da igreja 
( 55 ). O recenseamento de 1872, registrou 1. 972 moradores, ( 56) 
dizendo Coudreau que, em 189S, contava umas 200 casas, com 
c:êrca de inil habitantes na sede e uns três mil no município ( 57). 
Esta população foi crescendo de maneira que, en1 1907, era esti# 
njada n um total de 5 .187 habitantes, chegando ein 1912, a soma 
de 5 .911 pessoas (58) . Teodoro Braga, em 1919, a calcula em 
t~ . 000 almas ( 59). 

O seu nome tem sido escrito de duas formas : Aveiro e 
_Aveiros. Entre os que escreveram A Yeiros, vê-se Bates, constando 
tan1hém esta grafia de peças dos relatórios dos presidentes da 
Província Pinto Guimarães, Rego Barros e Barão de Santarém e 
outros ( 60). 

1_1 ~ 1 .1 52, .d~ 4_ ~e a~ril d; 1883, sendo , o município instalado a l de julho de 
.1 885 . ( D1c1onan o Geogra fico do Brasil, 1894, vol. A~E, p : 171) . Sera fim 
Leite informa que, ~egundo Barbosa Rodrigues, a povo;:ição foi fundada pelo 
padre Antõnio P t:reira, o que ~le não pôde confirmar, mas, adianta que êsse 
çadre fõra missionar no Tapajós, em 1682, sem ter a aldeia residência fixa. 
(História e vol.. III, cits. p. 365). · 

(51 ) T eodoro Braga , Corografia cit., p . 309. 
( 52) Diário de N otícias (Rio), de 11 de setembro de 1955, seção 6~, 

P. 14, col. 5. O Anuário Estatístico do Brasil, da Diretoria Geral de. Esta~ 
tí~tica, para 1908*1912, consigna Aveiro como sendo município, de 1907 a 
1912, quando tra ta de sua pq_.,ulação. ( vol. I, p. 333) . 

( 53) Ba~na, Ensaio cit., p. 288. 
(54 ) H . CoudreLiu, obra d t., p . 17. P ara êsse autor, essas povoações 

~urgem e desaparecem após uma vida mui breYe e fe1iz. ( p . 17 cit. } . 
(55) Obra cit. ; p. 90. 

( 56 ) Rebt. do Presidente Barão de S ant<trém, de 18 de abril de 1873 
(Quadro do censo). 

(57) O bra cit. , p . 17. 
( 58) A nuário Estatístico, v. e p., cits . · 
( 59) Corografia cit., p. 309. 
(60) V iagem <.io Tapajós cit., p. 90; anexo 22, do relatório de 16 de 

outubro de 1855; anexo n. 2 do relatório de 29, de maio 1856; quadro do 
rccenseamentc dR província do. Pará. junto a0 relatório d~ 18' de abril de 1873; 
relatório do se.crctário da justiça 11\terior e instrução pública de 1902. p. 97; 
r<>hitório do diretor geral da Fazenda, de 1919, anexo XXI. 
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O Estado tem aí uma escola e o mun1c1p10 duas. Tem 
agência postal e coletorias estadual e federal ( 61 ) . 

O seu território constitui o segundo distrito judiciário da 
co1narca de Itaituba, subdividido em duas circunscrições, sendo 
Aveiro sede de uma prefeitura de segurança com quatro subpre .. 
feituras : Aveiro, Pinhel. Brasília Legal e Arixy ( 62). 

O município possui três freguesias : N. S. dB: Conceição 
de Aveiro (anterior a 1871). S . João Batista de Brasília Legal e 
a de S . José do Pinhel. 

A sede do município dista · da capital do Estado cêrca de 
1 : 260 quilômetros, com a qual se comunica por nieio de navegação 
a "apor, numa viagem de três dias e horas. Tem duas ruas, duas 
praças e quatro travessas ( 63). 

No município há cultura de tabaco, cana de açúcar, cereais e 
n1andioca, produzindo seus seringais cêrca de 140. 000 quilogramas 
anualmente, e exporta borracha, caucho, castanha, couros de boi 
e de veado, além de cacau ( 64) . 

O seu orçamento variou de 34 . 000,00 cruzeiros, em 1909, 
191 O e 1911, para. 30 mil em 1912 e 1913 ; descendo até 22 mil. 
de 1915 a 1918, para erguer ... se a 26 mil, em 1919; ficando a 
despesa sempre um pouco ab~ixo dessas cifras ( 65) . 

BABACUARA - Única fazenda do Xingu das cachoeiras em 
que havia criação de animais domésticos, em 1896, pertencente a 
Gonçalves da Silva Barbosa ( 66) . 

BACABAL - Aldeiamento de índios mundurucus fundado pelos 
capuchinhos frei Pelino de Castro · Valva e Antonino de Albano, 
no rio Tapajó.s, que, em 1872, já possuía 700 indígenas. Em 
1906, era um dos lugares do Município de Itaituba ( 67). E1n 
1919, era sede de uma subprefeitura de segurança (67.-A). 

BANANAL - Sítio no rio Xingu ( 68). 
BARREIRAS - Povoado no Município de Itaituba, elevado a 

vila pela Lei n9 324, de 6 de julho de 1895, devendo ter sido insta .. 

( 61 ) Teodoro Braga, Corografia cit . ps . 309 e 311. 

( 62) Autor e obra , cits., ps. 309 e 310 . 

(63) Autor e obra, cits . , p . 311. 
(64) Autor e obra, cits . , p. 311. 
( 65) Autor e ohra .:its. , p. 312 . 
( 66) H . Coudreau, 'To yage nu )(ir.gu, p . 19. 
(67) Palma Muniz, op. cit., ps. 27 e 87. 
(67~A') Teodoro Braga, Corogratia cit., p. 428. 
( 68) Mapa do rio Xingu do Doutor O. Clauss, cit -: 

.. 

{ano de 1884). 



- 82 -:--

lada' a -10 de fevereiro de 1896. Em 1919, era sed~ de ~ubpre~ 
feitÚra de segurança pública ( 69). . 

BARREIRINHAS - Lugar no Município de Itaituba, pé;lra o 
qual foram criadas em 1891, duas escolas ( 70), 

BELO HORIZONTE - Lugar no rio Xingu, formado · pela 
extração da borracha; ( 71) sede de subprefeitura de segu ... 
rança (72). 

BELTERRA - Pôrto e povoação no rio Tapajós, sede de. vastos 
seringais plantados, em que há escritório, almoxarifado, hospital, 
escola, igreja, habitações, e hotel higíênicos e apropriado~ ao 
clima. Já teve mais de 3. 000 tra.balhadores, na concessão. 
havendo, em 1938, cêrca de 1 . 700 homens em Belterra e For,. 
dlândia ( 73). Foi iniciada sua fundação por uma companhia 
norte ... americana, pertencendo atualmente ao Instituto Agronômico 
do Norte, do ~Ministério da Agricultura, . e produzindo cinqiie!lta 
toneladas mensais de latex concentrado, ou sejam 3. 600 tonelada~ 
anuais de borracha sêca ( 7 4) • 

B1s10 (Casa de) - última habitação de gente civilizada no 
alto Xingu, numa pequena ilha, a montante da cachoeira das 
Piranhas, assinalada por Coudreau, em 1896, o qua·I al~ chegara 
uns doze anos antes ( 75). 

3
(6
1
9
1

) ,f
2
a
8
lma Muniz, op. cit., p. 87; Teodoro Braga1 Corografia cit., 

p.s. e "1'. • 

(70) Autor e vbra, cits. p. 47. 

(71) Fólh"' do Norte (Belém). de 1 de janeiro de 1940. 

(72) Teodqro Braga. Corografia cit., p. 303. 

(73) Relat. do Interventor Gama Malcher, de 1937~1939. ps. 177 e 178. 

(74) Correio da Afanhã, de 19, de junho de 1955, 49 caderno p. 2, col. 7. 
Há em Belterra, completamente formadas ou reenxertadas 1 . 850,000 serin
~uelras, tendo se salvado em Fordlândia 1 . 600,000, num total . de 3. 450;000 
pés; sendo árvores em produção 90. 000; árvcres adicionais, não sangradas 
~or falta de pessoal - 100. 000; árvores para serem sangradas em 19"18 -
800. 000; em 1950 - 500. 000; em 1951 - 260 . 000, num total de 2 . 120 . 000; 
além de 160. 000 seringueiras em Fordlândia. (O Acre, de 7 de setembro de 
1947, p. 4, col. 4; artigo de Eduardo Duvivier). 

Duvivier estimava para 1947, uma produção de cêrca de seis mil tone
ladas, deixando um lucro de 32. 000. 000,00 de cruzeiros. (O Acre, n. e p. 
cits., col. 5). · · 

Em Belterra está sendo montada uma: usina para extração da retenona 
do .• timbó, que possui bom teor de retenonfl. A usina deverá produzir 100 
quuogramas, ou 200. 000,00 cruzeiros, por dia. {Pág. 4 cit. col. 5). 

(75) Voyage au Xingu cit., p. 55. 
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BoA VISTA - Antiga missão -jesuítíc~ que. (76.) mais tarde; 
passou aos padres piedosos, ( 77) situada entre Caviana : (Vilarinho, 
do · Monte) e Maturu ( Pôrto de· Moz) ( 78). : Segundo Baena 
dependia do vigário de Põrto de Moz e tinha 395 habit~ntes, sendo 
218 brancos, 13 escravos, 23 mestiços, 59 índios e &2 mpmelucos 
( 79) . Em 1902, tinha uma escola mista ( 80) . 

· BoA VISTA - V. Boburé. .. .·- . 
, •, 

BoBURÉ - A missão mais importante dos capuchinhos, qit<!. 
em 1876, contava duas escolas primárias para os dois sexos, lecio..: 
nados por frei Pelino. Depenàiani dela as aldeias ; do Bàc~ba1, 
Jutaí, Montanha, lgarapé ... Açu, Ponta Grossa e Boa Vista, tôdas' 
de índios mundurucus ( 81 ) . - · 

BocA no · Rio FRESCO - V. Rio Fresco. ' ' 

BocA oo TRIUNFO .,--- Sítio ou .s~eringal no Município de Alta,..· 
mira, no alto Xingu ( 82). · · · ' 

Bo1M - Antiga aldeia de Santo lp.ácio, composta· de índios 
tupinambás, transportados pelos padres .jesuítas do lago Unicurupá 
( m . dir. do T upinambaranas) , tendo sido paróquia do Muni,. 
cípio de Vila Franca, constando sua população, em 1876, de 849 
pessoas, sendo 436 do sexo maséulino, com apenas três escravos ; 
tendo uma escola em que se matricularam 64 alunos. Exportava.· 
borracha, breu, castanha, estôpa, para Santarém e Belém. Além 
da igrej_a coberta de telha, ~inha uma casa ( 83). 

. ,, 
Foi elevada à categoria de vila en1 1758. com o nome de Boim, ' 

deixando êsse título, em 1833, por sei' completa a sua decadência e·" 
em 1869. o lugar quase desaparecera;. contando em 1895, umas 
200 casas e o município três mil habitantes, sendo que uns mil na: . 
sede (84). 

Segundo o Barão de Santarém, tinha em 1.848 - 89~ habi .. · 
tantes; em 1850 - 868; em 1854 - 1.103 e 2~ escra.vos; ·.em 

(76) 

(77) 

(78) 

(79) 

(80) 

(81) 

(82) 

(83) 

(84) 

Padre Borromeu, op. cit. p. 13. 

Américo Ca·mpos, op. cit., p. 1 t ; 

Mapa de O. Clauss cit. . 

Ensaio cit., p . 294 • 

. : 

Relat. do Secretário do Interior e Instrução Pública, de 1902, p. 33'. ·, 

Palma Muniz, oip. cit., p. 33. 
' . 

Fõlha do Norte de 1 de janeiro de 1940, cit. 

R. L. Tavares, obra cit., ps. 13 e 14, Baena, Ensaio cit., p. 29?~ 
H . Coudreau, Viagem ao T apajós, p . l 7. 
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1862 - 3. 785 e 62 escravos, e em 1872 - 600, sendo 6 estran ... 
geiros ( 85). 

Em 1850, tinha 54 guardas nacionais e 12 de reserva, ( 86) 
e em 1855, tinha um corpo de trabalhadores composto de 46 
homens ( 87). 

Em 1856, voltou a ser vila devido ao seu progresso, em subs ... 
tituição a Brasília Legal que, decadep.te, perdeu êsse predicamento ; 
tendo nessa ocasião, pároco, capela, duas escolas elementares, 
uma população de 200 indivíduos na sede e 3 . 600 no interior, 
onde havia indústria pastoril, sem incluir mais de quatro mil 
índios ( 88). 

Sua freguesia também data de 1758, sob a invocação de 
Santo Inácio ( 89). 

Em 1879, havia uma linha de navegação de Belém a Itaituba, 
com escala oficial pelo seu pôrto, Aveiro e Urucurituha, feita pela 
Companhia do Amazonas; (90) tendo coletoria em 1858 (91 ). 

De acôrdo com a Jei estadual de 6 de julho de 1895; Boim 
era vila, mas, não sede municipal (92). 

BoRARI - V. Alter do Chão. 
· ~ BRASILEIRA - V. Ponta . Nova Brasileira. 
· BRASÍLIA LEGAL - Provém êsse nome por terem alguns 

cidadãos, durante o m_ovimento político de 1835 ( Cabanagem), a 
vista de ataques de bandos malfeitores em 1836, estabelecido ali 
un1 local de resistênçia, pelo que recebeu a denominação de Ponto 
de Brasília Legal. atraindo muitos habitantes da circunvisinhança 
que erigiram abarracamentos provisórios. De~aparecido o motivo, 
já havia um pequeno povoado, ( 93) que adquiriu certo desenvol-
vimento, à vista do que a lei provincial n«? 266, de 16 de outubro 
de 1854. a elevou a categoria de vila, mas, como não oferecesse o 
local os requisitos indispensáveis ao seu· progresso, ficou estacio--· 

( 85) Relatório d e 18 de abril de 1873. (Quadro do recenseamento da 
província em 1872). 

(86) Relat. do Presidente Jerónimo F. Coelho, de 1 de agôsto de 1850, 
Mapa de Qualificação para a Guarda Nacional. 

(87) Relat. do Presidente Pinto Guimarães de 16 de outubro de 1855, 
anexo 22. 

(88) R. L. Tavar~s. op. dt., p. 15. 
( 89) Relat. do Presidente Fausto A. Aguiar, de .t 5 de agôsto de 

1 SS l (Relação das Paróquias) . 
( 90) Luis Cordeiro, op . dt., p. 109. 
(91) Relat. do Presidente J. de S. Carrão de 31 de março de 1858, 

anexo 3. 
_(92) Di:visão Administrativa do Brasil em 1911, IP· 136, nota. . 
(93) Palma Muniz, op. cit., ps. 17 e 18; H. Coudreau ,obra cit., p . 18 e 

nota; Teodoro Braga Corogra[fo cit., p. 31 1. 
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nârio e foi transferida a vila para _a povoação de- Itaituba, pela 
Lei n9 290, de dezembro de 1856, marcando à sua decadência (94). 

O município correspondia à freguesia criada na mesma ocasião, 
além da de Aveiro, e mais as povoações de Pinhel e de Itaituba, 
e as aldeias de lxituba, Santa Cruz e Cury: presumindo-se não 
haver sido o município instalado na Vila de Brasília Legal ( 95). 

Foi fundado o centro de resistência à margem esquerda do 
Tapajós, não passando durante muito tempo de uma quinzena de 
casas, número que em 1895, elevava.-se a cêrca de cinqüenta, com 
mais de 400 moradores; (96) dando lugar· a que a Lei n9 324 de 
6 de julho de 1895. a restabelecesse, sendo instalada a 20 de 
novembro de 1895, (97) mas, sem sede de município e pertencente 
ao de Aveiro (98). 

CACHOEIRA oos AMERICANOS - V. Am,ericanos. 
CACHOEIRA (Vila da) - Ponto pouco acima da cachoeira . do 

. T ucuruí Velho, ( 99) éi margem esquer.da ; tendo em 1896, apenas, 
duas barracas : a de Viriato e a de José Alves e seus dependente_s, 
flanqueadas de roça ( 100). 

CACHOEIRINHA - Lugar do Municípi~ de Altamira em que 
ltavia uma escola n1ista, em 1940 (101). 

CADERI - Lugar no Município de Itaituba, no alto 
Tapajós ( 102). 

c.~NTAGALO - Propriedade d~ Tomaz Nunes no .alto Tapéljós, 
em que há pastos artificiais e criação de gado. Dentro do. igar~pé 
dêsse nome, vê-se a maloca do tucháua mundurticu Maribaxi, que 
se dedica com sua gente a extração de borracha e Ja~oura ; falando 
o tucháua o português ( l 03). · 

CAPOEIRAS - Subprefeitura do Município ·de ltaituba, em 
1919 (103-A). 

( 94) Autores e obras, cits., p. 19; p. 18· e nota cits; e pág.- 311 cit. 
(95) Palma Muniz, op. cit., ps. 19 e 20. 
( 96) H. Coudreau, obra cit. , p . 18, nota. 
(97) Teodoro Braga, Corogra/'ia cit., p. 311. 
(98) Divisão Administrativa do Brasil em 1911. p. 136, nota. 
(99) Américo Campos, op. cit., p. 134. 

( 100) H . Coudreau, obra cit., p . 120. 
(101) Biblioteca do Cons. Nac .. de Geografia 

de Altamira. 

(102) Palma Muniz, op. cit., p. 87. 
( 103) H. Coudreau, obr. cit., p. 54·. 

(103~A) Teodoro Braga, Corografia cit., p. 428. 

Pasta do Município 
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: .. ~ , · CÀRAJ Á - Sítio à margem direita do Tucuruí, mais de três 
. quilômetros acima de Vitória, hoje tapera, por ter sido abandonada 
. como. ponto de partida da estrada qué ligava o baixo ao médio 
Xingu· ( 104). ' 

CARRAZEDO - Antiga aldeia jesuitica chamada Arapijó, ( 105) 
orago São José ; decadente, em terras altas à margem direita do 

.. Xingu, perto da embocadura ( 106) . Paróquia extinta em 1853 
- (Lei prov. n. 233, 21. dez.) e anexada à de Santa Cruz de Vil~ .. 

·f.i~ho dp Monte ( 107). · 
CASTANHO - Lugar no· · Munic'ípio de ltaituba. no rio 

Tapajós ( 108). 
CAVIANA - V. Vilarinho do Monte. 
CHACORÃO - Fazenda de José Lourenço Cardoso, no Muni .. 

<:ipio de ltaituba. com uma ·trintena de cabeças de gado bovino 
( 109.). · Em . 1919, era sede de uma subprefeitura de segu .. 

· rança ( 109 .. A). · , 

- CoNT A PAGA - Lugar à margem ·es.querda do rio lriri 
: ( m . esq. ·· do Xíngu), de . onde parte uin varadouro que vai ter 
a Fordlândia, no rio Tapajós, num percúrso de 180 quilô
nietros ( 110). 

CORONEL GAYOSO - Lugar anotado por O. · Clauss, no seu 
mapa do rio Xingu, em 1884, nas proximidades do rio Ambé, 
acréscentado da· palavra "Seringueira"". 

CRUAJÓ - V. ' Souzel. 
Cu1AMINI - Feitoria holandesa à marge_m esquerda do rio 

Xingti: (110-A). 

CUMARU - V. Franca. 

( 104) 

(105) 
o p . cit., p. 

( 106) 

(107) 
p. 52. 

(108) 

Américo Campos, op. cit . , . p . . 130. 

Padre Carlos Borromeu, op . cit q p . 13; Américo Campos, 
10. • 

Paul Le Coiote, obra e, vol., cits., p . 130. 

A. Moreira Pinto - · Dic . ·Geogr. do Brasil, 1894, vol. , A-E, 
.. i .. 

Palma Muniz, op . cit .. , .p .. í 9. , : ~. . 
( ~ 09) · H. Coudreau, obra; x:iL, ps. 27 ~ · 59 . · 

( 109-A) Teodoro Bra ga, Corografia cit., p. 428 . 

(110) Biblioteca do Cons. ·N'ac. · de Geografia - . "Pasta do Município 
de Altamira. i .: · ·; ~ ·'. • · 

(110-A) Luís Cordeiro, 'op. "'dt .. p ·. 37. 
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CuPIUBA - Aldeia de canoeiros à margem do rio Ambé, no 
Município de Altamira, ( 111) em que havia uma escola itltimá .. 
n1ente ( 112). 

CURl - Antigo aldeiamento de mundu~ucus, na bôca do 
Jga~~pé Curi, ' fundado em 1799. Em 1846, sl:1as palhoças não 
excediam de doze, e dos 299 indígenas existentes em 1840, 
1:est~vam 75 em 1869 ( 113). O orago da igreja é a Santa Cruz, 
mui:.pequena e coberta de folhagem ( 114). Fica acima de Aveiro, 
no têrmo de Pinhel, a seis dias de Santarém ( 115). 

. · CURRAL - V. Ilha Grande do Curral. 
. . 

:·· · CuRUPAITI - Logo acima dessa cachoeira, no rio Xingu, se 
e1~contra un1 seringueiro . chamado Raimundo Marques, que, em 
.1896. estava prosperan~o ( 116). 

.. , · CuRURU - Lugar no alto Tapajós, no Município de ltai
.tuba ( 11 7) . 

· · ENTRERRIOS - Lugar no rio lriri, no Município de Alta
mira ( 118). 

ERNESTO Ac10L1 - A mais importante instalação dentro do 
]\io Iriri, afluente do rio Xingu ( 118-A). 

FECHOS ou FEICHOS - Lugar do Município de ltaituha, na 
região das cachoeiras do rio Tapajós ( 119). 

', FoRDLÂNDIA - Cidade agrícola à margem direita do rio 
1'apajós, a 115 milhas de Santarém, no Município de Itaituba, 
·dotado das mais modernas instalações para os funcionários, traba
lhadores, escritórios. escolas. hospitais, higiene. 

.' (111 ) Américo Campos, op. cit., p . 133 ~ . . 
( 112) Bibliot. do Cons. N ac. de Geografia 

de Altamira. 

, ( 11 3) H . Coudreélu, obra cit.. p. 18 e nota . 

( 114) Baena, Ensaio cit., p. 300 . 

. ' 
- Pasta do Município 

( 115) Relat. do Presidente Jerônimo José Coelho, de l de outubro de 
1849, p . 81. 

. : . (116) H. Coudrcau, obra .cit . , p . 44 . 

(117) Palma Muniz, op. cit. , ~ · 87 . 

( 1 l 8) F ôlha do N orte, de 1 de janeiro de 1940 . 

. ;· :: .J118-A) H. Coudreau .. obra dt., ps. 30 e 31. 

(119) Palma ·Muniz, oP:. cit :, p . 87; H. Coudreau, obra d t. ; . p . 43 . : 



- 88 -

Como houvesse obstáculos ao seu progresso, a emprêsa que 
a explorava fundou a 30 milhas de Santarém, um novo centro de 
trabalho, a que denominou Belterra ( 120) . 

FoRT ALEZA - V. Forte Ambé. 
FORTALEZA DO TAPAJÓS - A sua sombra, fundaram os 

jesuitas os aldeiamentos de S. José de Matapus em 1722 ; Santo 
Inácio ou Tupinambaranas, primitivamente sôbre o rio Amazonas, 
de onde por se achar inóspito o loca], o padre Manuel Lope·s 
transladou"'º para o Tapajós em 1737; Borai; Arapiuns ott 
Cumaru em 1738 (121). 

O forte foi construído pelo Capitão :fvlanuel da Mota Falcão, 
no tempo do Governador António de Albuquerque Coelho de 
Carvalho, num outeiro mandado roçar pelo padre João Felipe 
Bettendorf f ; ( 122) em 1696, e continuada a obra por seu filho 
:rvianuel da Mota Siqueira { 123). 

_Foi mandado reconstruir pelo Govêrno Imperial, sob a direção 
do Engenheiro Luís Antônio de Sousa Pitanga, achando .. se já 
realizada bôa parte da alvenaria e nivelamento, em 1868 ( 124) . 

FoRTE AMBÉ - Antigo sítio chamado "Fortaleza" pelo 
Coronel Gayoso que o fundou , situado à margem esquerda do 

(120) Relat. do Interventor Gam~ !\1akher, de 1937~1939, ps . 125, 
177 e 178. 

Dizia Eduardo Duvivier, em 1947 - ·"Fordlândia é um cemitério de 
seringueiras; Bclterra é a esperança da Amazônia". "Se Belterra prosseguir 
no caminho vitorioso, em que vai, se Belterra provar - como parece certo 
que, dentro em dois .:mos, poderá fazer - que a plantação intensiva e racional 
da seringueira dá lucro, o problema da Air.azônia poderá considerar~se resol
vido". Não faltarão por certo capitais para novas plantações, nem correntes 
imigratórias, para o sec trabalho, pois que, uma plantação florestal intensiva 
como essa, o homem branco poderá ser r.onfortàvelmente. devidamente nutrido 
e assistido" . (O Acre (Rio Branco) , de 7 de setembro de 1947, p . 4, c. 4}. 

Belterra e Fordlândia foram, em virtude do Decreto-lei n9 8 .140, àe 24 de 
dezembro de · 1945, adquiridas pelo Banco da Borracha para serem depo_is 
transferidas à União, empregando o referido banco cinco milhões de cruzeiros 
para a compra do acervo ( col. 4 cit.) . 

Fordlândia transforma-se num centro pecuário destinado a fornecer leite 
e carne para os trabalhadores de Belterra e de outras plantações que se 
fundarem. (lP. cit., c. 5) . 

(121 ) Palma Muniz, op . cit., p . 14 . 

( 122) Rev . do lnst. Hist. Geogr. Brasileiro, v . LXXII. Crónica do 
p&dre Bettendorff. p . 36 . 

( 123) Dic. Hist. Geogr. Etnogr . do Brasil, . 1922, .lntroduç. Geral, 
V. II, p. 203. . . 

( 124) Relat. do Presidente Joaquim Raimundo de Lamare, de 6 de agôsto 
d.e l 868, p . 41 ; Sera fim Leite, História e vol . cits. p . 361 . 
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Xingu, logo acin1a da grande curva do rio, sendo em 1909, um 
aglomerado de casas e empório comercial, no final da estrada de 
rodagem que vem de Vitória, no 'fucuruí, numa colina, perto do 
igaràpé do mesmo no1ne. Agrário Cavalcanti substituiu Gayoso 
em 1891, aparelhando aí uma tropa de muares e construindo uma 
frota de embarcações, com a qual penetrou no rio lriri, explorou .. 0 
e fundou enormes seringais que foram o principal fator do 
progresso da região, desenvolvimento êste continuado por José 
Porfírio de Miranda Júnior ( 125). Tem uma escola elementar 
m~sta ( 126) . 

Foz DO Rio FRESCO - V. Sâo Félix do Xi.ng Ll • 

FRANCA - V. Vila Franca. 
FRESCO (Rio) - V . São Félix do Xingu. 
GA voso - Ver Coronel Gayoso. 
GoIANA - Lugar do Município de ltaituba. para o qual foi 

criada uma escola mista ( 127). En1 1919, era sede de uma 
subprefeitura de polícia (127 .. A). _ 

GoIANA .. LAURITANIA - Lugar e enseada aonde finda a nave ... 
gação livre do baixo Tapajós, seguindo .. se para o alto a região das 
cachoeiras, corredeiras e saltos ( 128) . 

IBiRARIB - V. Alter do Chão. 
IBURARI - V. Alter do Chão. 
IGAPÓ Açu - 11ha do Município de ltaituba em que há seis 

barracões, borracha e umas quinhentas cabeças de gado. Houve 
nesse ·ilha a missão particular de um frade que aí pouco ·demQ.rou, 
apelidada do lgapó Açu, a qual passou para a grande missão· de 
Bacabal, dirigida por frei Pelino de Castro V alva ( 129). Em 
1919, era sede de uma subprefeitura de segurança ( 129 .... A). 

IGARAPÉ Açu - Aldeia índigena do rio Tapajós, dependente 
da de Boburé, dirigida pelos capuchinhos ( 130). · 

IGAR~PÉ DAS ARARAS - lgarapé pertencente à bacia do Xingu. 
rico de castanhais : ficando na região do "Morro" e do lgarapé 

( 125) Américo Campos, op. cit.., p. 132; Fôlha do Norte, de 1 de 
janeiro de 1940. 

( 126) H. Coudreau, ob!'a cit., p. 3. 
(127) Palma Muniz, op. cit., p. 47. 
( 127 , A) Teoocro Braga, Corografia cit., p . 423. 

( 128) H. Coudreau, obr. cit., ps. 27 e 37. 
(129) -H. Coudrcau, obra cit., p. 48 e nota 16. 

,{129~A) Teodoro Bra~a. Corografia c;it., p. 428: 

(130) Palma Muniz, op. cit . •. p. 33. 
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das Araras os seringais de ui:n dos mais antigos moradores do 
Xingu, ~II. João Henrique de I;emos ( 13i). _ 

ILHA GRANDE DO CURRAL - Ilha do rio Tapajós, no Muni
cípio de ltaituba, em que ~trabalham .. em seringa, gr~?de_ número 
de niaranhenses e cearenses . . Nas Ilhas do Curral ha alguns 
cun1pos tom habitantes que_ criam gado e exploram seringais . ( 132). 

·IMPERATRIZ - V. Tacuçina. 
INARAI - \i, Anauiri. 
INDEPENDÊNCIA - Lugar fixado nas cabeceiras do rio Xingu .. 

por Karl von den Steinen, e assinalado por O. Clauss, no · mapa 
do roteiro da viagem de 1884. !PITANGA. - Povoado do Muni.
cipio de Itaituba (132.-A). 

IPIRANGA - Lugar no igarapé dêsse no1ne, pertence_nte à 
bacia do Xingu. . 

IRIRI - O afluente do Xingu que tem o curso mais extenso; 
achando.-se a dois dias de viagem de sua foz, a mais importante 
feitoria da bacia, a de Ernesto Acioli de Sousa, cearense, com um 
numeroso pessoal empregado na extração da borracha, pela era 
de 1896 (132-B). - . 

ITACURUÇÁ - V. Veiros. 
ITAITUBA - Data a sua função de época anterior a 1812, pois, 

nesse tempo já era entreposto de explorações e comércio com o 
alto Tapajós e .Cuiabá ( 133). Outrps escritores, porém, dão 
con10 · ano de sua instituição o· de 1836, motivado pelo estabelé
c.imento aí de um destacamento militar. baseados em Ferreira Pena, 
n1as, acrescentando que no. local já estavam aldeaiadas algumas 
famílias indígenas. Foi seu principal propugnador Joaquim 
Caetano Correia, o qual pode ser . considerado como o verdadeiro 
criador ou fundador do miu~icípio ( 134). 

Em 1839, ·era um lugarete sujeito à jurisdição de , Pinhel. co.m 
398 índios em palhpças sem alinhamento, tendo como orago 

( 131 ) H . Coudreau, obra cit., p . 22. 
( 132) H . Coudreau, ob!'a dt. , -. p . 26 . 

( 132~A) Teodoro Braga, Corografia cit., p. 429. 
( 132~B) H. Coudreau, obra cit., p. 31. 

( 133) Teodoro Braga, Corogtafia cit. , p. 427; Revista do Estádo do 
Pm·á, Belém, julho de 1934; Pasta do f\.f unicípio de Itaituba, in Bibliót. do 
Cons. N ac. de Geogr.; Ivforeira Pinto, Pie. Geogr. e vol. cits., p. 208. 
Segundo Serafim Leite os ' jesuftas· não fizeram · longas entradas no Tapajós. 
mas, o percorreram muitas yêzes-' áté a~ .cachoeiras, onde começava a praga 
dos piuns. (História e vol~ , c~ts., p. 365) ~ , . 

{134) Palma Muniz. · ó Município de ltaituba, 1906, p. 18; H. Coudreau, 
obra cit., p. 21 e nota 12; Teodoro Braga, Corografia cit., p. 427. , 
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N. S. da Conceição, numa · igreja pequeníssima ( 135). Perma
neceu na dependência dessa freguesia até 1853, quando ela foi 
extinta (Lei n9 233, de 21 de dezembro de 1853); passando à 
su feição de Boim ( 136) . · 

O município foi criado por lei provincial de 16 de outubro de 
1854, com sede do povoado· de Brasilia Legal, presumindo-se não 

ter sido ali instalada a Câmara Municipal, e tão somente na 
povoação de I taituba, para onde foi transferida pela Lei Provin~ 
<:ial n9 290, de 15 de dezen1bro de 1856, ( 137) e instalada a 3 de 
novembro de 1857 ( 138). 

Essa mudança tão breve foi ocasionada por· não oferecer 
Brasília Legal os requisitos indispensáveis ao seu progresso, 
entrando em franca decadência pouco depois de sua elevação, ao 
passo que 1 taituba situada em local mais apropriado, progrediu 
f àcilmente ( 139). 

Dissolvida a Câmara Municipal com a proclamação d~ . repú· 
blica ( Dec. n. 103, de 13 de março de 1890) e criado o CoJ?.selho 
Municipal pelo de n9 104 da mesma data, instalou-se êste a 23 de 
abril seguinte ; tendo sido elevada a categoria de cidade pela lei 
estadual n. 648, de 23 de março de í 900 ( 140). 

A freguesia data de 16 de outubro de 1856 sediada em 
Brasília Legal que, por efeito da Lei n9 290, de 15 de novembro 
de í 856, passou a ser em Itaituba, tendo por orago Santana, ( 14 l) 
e a comarca de 15 de novembro de 1920 ( 142). 

( 135) Baena, Ensaio cit., p. 307. 

(136) Palma Muniz, op. cit., p. 19; Teodoro Braga, Corografia cit., 
p. 429. 

. ( 137) Divisão Administrativa do Brasil cit., p. 132; Revista do Estado 
do Pará cit.; Palma f\..1uniz, op. cit., ps. 19 e 21. 

( 138) Teodoro Braga, Corografia cit., p. 429. Mas, o Presidente 
Beaurepaire Rohan diz, em seu relatório de 15 de agôsto de 1857, que a vila 
, .. s:ào instz;lada, segundo participação que recebera ( p . 8 J • 

(139) Palma Muniz, op. dt., p . 19. 

(140) Teodoro Braba, Corografia cit., ps. 427 e 428; Divisão Adm_i11is
t ratf va do Brasil cit. ,- p. 132 . . 

Palma M~niz refere que o Conselho Municipal perdurou até 22 de j_unho 
d.e . 1891,· quando foi promulgada a Constituição do Estado, realizando-se a 
primeira eleição para intendente a 10 de outubro de 1891, e foi empossado 
·a 15 de novembro seguinte. ( Op . ciL, ps. 37 e 38) . 

( 141) Teodoro. Braga, - Coro grafia dt., p. 428 ; Anuário Estatístko do 
Brasil (1908-1912), v. III, p. 23.. · 

( 142) Bibliot. do Cons . .. Né;lc_. de .Geografia,· "Pasta do Município de 
I taituba", Revista do Estado do Pará citada. Teodoro .Braga diz haver sido 
criada a comarca por Decreto ·n ·: 226, de 18 de novembro de 1890, e instalada 
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' 

Enquanto as vilas do rio Tapajós surgiram, tomavam vulto ·_e 
desapareciam ou perdiam a sua ímportância, ltaituba florescia. 
Do lugarejo indígena de 1839, foi evoluindo vagorosa, mas, segu
ramente, tanto que em 1872, já tinha 33 casas. sendo a maior 
parte construída com excelente material e coberta de telhas ; 
co:neçando.-se por êsse tempo a ereção de uma igreja matriz de 
pedra e cal. Havia na vila oito casas de comércio, sendo quatro 
estrangeiras ; 19 regatões que iam negociar alén1 cachoeiras e 
sete lojas ambulantes empregadas no comércio do guaraná com 
a tribu dos maués ( 143). 

Em 1895, havia de Itaituba para baixo 884 moradores c1v1-
lizados e da vila até o Salto Augusto, dez casas com 74 civilizados, 
e no rio São Manuet 33 casas com 152 habitantes alheios à selva ; 
sendo êsse povoamento sómento devido ao impulso particular, sem 
a menor interferência do govêrno ( 144). 

O desprêzo do Estado pelos municípios é de tal ordem que o 
lugar escolhido para vila, apesar de se destacar entre seus vizinhos, 
passa, com raras exceções, a se arrastar numa pobreza não condi
zente com a riqueza do seu território, e isto devido a dois motivo~ 
principais : l 9 a falta de renda própria ; 2\1 a usurpação constante 
que sof re1n em suas atribuições legais. tàcitamente aprovadas pela 
maioria das próprias câmaras municipais, como já dizia o presi .... 
dente da província Leitão da Cunha, no seu Relatório de 15 de 
agôsto de 1858 ( 145). Essa invasão de atribuições foi sempre 
aumentando, a ponto do legislativo provincial chamar para a 
província a maior quantidade de réditos, deixando o município sen1 
vida própria, e a arrecadação do impôsto sôbre produção ou expor
tação ser feito pela Recebedoria estadual, nem sempre entregue ao 
erário municipal, ou protelado a sua restituição por tempo indeter
minado, embaraçando a sua administração. 

a 20 de fevereiro de 1891; extinta por lei estadual n. 8.14, de 2 de outubro 
de 1902, foi restabelecida por outra de n. 1.581, de 2 de outubro de 1917'" 
reinstalada a 27 de dezembro seguinte; com dois distritos; l 9) o de Itaituba 
com duas circunscrições - Itaituba e Igapé~Açu; 29) o de Aveiro com as 
circunscrições de Aveirc e Brasília Legal. (Corografia cit., ps. 210 e 211 ) . 

' . 
Foi precursor da comarca, um têrmo judiciário criado pelo Decreto n. 170, 

de 7 de mGio de J 890; reunindo~sc pela primeira vez o tribunal do juri, a 
17 de outubro d~ 1891 (Palma Muniz, op. cit., ps. 38 e 39) . 

( 143) Relat. do Presidente Abel Graça, de 15 de fov., 1872, ·P .' 8. 

· ( 144) H. Coudreau, obra cit., ,ps. 235 e 280. 

( 145) Palma Muniz, op. cit., p. 2l •. nota 24. 
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R. Pereira Brasil dava, em 1906, para a cidade e arredores 
S50 habitantes e para o município 6. 714 : ( 146) e Paul Le Coiote, 
em 1922, alteava a da cidade para 900 moradores ( 147). 

A população da sede do município não cresceu uma vez que 
cêrca de vinte anos depois reduzia-se a 578 habitantes no quadro 
urbano, .( 148) melhorando um pouco, um decênio após, em que 
alcançou o total de 628 moradores ( 149). A do município, ao 
contrário, subiu, embora vagarosamente, passando, em 1940, a 
9'. 152 almas, e, em 1950, a 10. 952 pessoas, segundo os recensea-
1ne11tos oficiais dessas datas. 

Dos 9. 152 habitantes de 1940, 4. 842 eram do sexo masculino~ 
1 . 664 brancos, 1 . 041 prêtos, 13 amarelos, 6. 423 pardos, e 11 não 
declarados; 9. 090 brasileiros natos, 6 naturalizados, 52 estran
geiros, e 4 não declarados ; 2. 454 sabendo ler e escrever ; 2. 158 
dedicados à_ indústria extrativa, 635 à agricultura, pecuar1a e 
silvicultura ( 150). Moravam no · distrito de Itaituba 5. 415 e no 
de Brasília Legal 3. 787 individuos ( 151). 

Há no município duas escolas estaduais e nove municipais 
no seu interior ( 152). 

A prefeitura de segurança públ'ica devide-se em 16 subpre-
f eituras, estabelecidas nos lugares - lgapó Açu, Chacorão, 
Goiana, Sal Cinza, Bacabal, São Manuel, Mergulhão, Jaµianchim, 
Alto Jamanchim, Mangabalzinho, São Do1ningos, Capoeiras, Airi. 
Jatai, Tracuá e Barreiras ( 153). 

(146). O i'\lunicípio de ltaituba, p. 9. O Anuário Estatístico do Brasil 
para 1908~ 1912, calcula em 3. 898 habitantes a população do município para 
1907; em 3.957, para 1908; em 4 ,016, para 1909; 4.0í7, para 1910; 4.138, 
pôra 1911; e em 4.200, para 1912 (vol. 1, p. 334). 

Moreira Pinto, <:m 1894, calculava a ,população da vila em 200 almas, e a 
do muri.icí pio em 3. 000, se-:n os índios. ( Dic . Geogr. do Brasil, v. A~E. 
p. 208). 

(147) L' Amazonie Bresiliênne, t. I, p. 81. 

(148) Recenseamento de 1940, Série Regional, Pará, 1952, p. 178. 

(149) Sinopse do Censo Demográfico de 1950 (Cons. Nac. de Geografia, 
p. 17; Teodoro Braga a estimativa em 1'.919, em 1 .500 pessoas (Corografia 
cit. , p. 429). 

. (150) Recenseamento de 1940, Série Regional, Pará, 1952, p. 118. 

(151) Recenseamento e vol. cits., p. 178. 

(152) Teodoro Braga, Corografia cit., p. 428. Da Revista do Estado 
do Pará de julho de 1934, -consta que havia um grupo escolar com 5 escolas 
em Fordlândia, 4 escolas na cidade de Itaituba. e 5 esçolas auxiliares no 
interior, com uma freqüência de 607 crianças. (Bibliot . . do Cons. Nac. de 
Geografia, Pasta do Município de Itaituba) . 

(153) Autor, obra e p., cits. 
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]\ cidade, à marg.en1 _esquerda do rio Tapajós, tení três ruas 
arborizadas, quatro praças· e ~ete travessas, com agência postal e 
coletorias estadual e federal; distante da capital do Estado 1. 440 
quilôme_tros, com quem se comunica por barcos a vapor em quatro 
dias de viagem ( 154). 

A renda municipal tem sido orçada, para 1900, em 14. 000 
cruzeiros; 1910 e 1911, em 165.000,00, baixando em 1912 e 
mais ainda e111 1914, que chegou a 92. 000,00 cruzeiros. Subiu 
em 1915 um pouco, para baixar para 82.950,00, em 1918. A 
despesa máxima verificou-se em 1910, quando orçaram em 
163. 200,00 cruzeiros, e a mínima ent 1917 e 1918, quando esti,.. 
maram em 76.774,00 (155) .. 

E' um dos mais ricos municípios do Estado, produzindo 
borracha, caucho, cacau, guaraná, cumaru, tabaco, salsa, copaiba, 
breu, castanha, café, arroz, milho e feijão ; ( 156) sendo os 
principais a borracha e a castanha. 

Para Ferreira Pena não havia na província outra região tão 
rica em produtos nativos como a de I taituba, alimentando o guaraná 
o comércio da vila com Mato Grosso, sendo êle o de melhor quali
dade que aparece no mercado paraense ( 157). 

ITACURUÇÁ - V. Veíros. 
lTAPINIMA - Povoado no rio Xingu, próximo a Pom.

bal ( 157 ,.,A). 
lTAPUAMA 

Tapajós ( 158). 
Lugar entre Alter do Chão e Pinhel, no rio 

( 154) Autor e obr?. cits., 1p. 429. Tem também uma estação radiote
legráfica, reformada em 1933, e uni pôsto sanitário. (Bibl. do Cons. Nac. 
Geografia, Pasta do Município de Itaituba, Revista do Estado do Pará). 

( 155) Autor e obra, cits., p. 430. Em 1859, a despesa do município foi 
de 515,00 cruzeiros; em 1870, de 1.303,00; .em 1880 de 1. 920,00; em 1885, 
de 4.620,00; em 1892, de 23.937,00; em 1900, de 121.450,00; e em 1906, de 
151.426,00 cruzeiros; só constando ·a receita a começar de 1877, com 5.000,00 
cruzeiros, mas, só arrecadando 1.920,00; em 1887, em 10.000,00; em 1892, 
em 16.949,00; em 1899, em 123.357,00; em 1906, em 131.250,00 cruzeiros. 
(Palma Muniz, op. cit., p. 51). 

(156} Palma Muniz, op. cit. ps. 59 e 60 - Estava sendo preparado 
um Campo Experimental para amôreiras, em que já se vêem plantados 2. 798 
pés, além de z.lgodão, tabaco e uacima, devendo-se o reerguimento do muni
cípio à revolução de outubro. (Bibliot. do Cons. Nac. de Geogr., Pasta do 
Município de Itaituba, Revista do Estado do Pará). 

(157) l\tloreira Pinto, Dic. Geogr. e vol., cits., p. 208. 

(157-A) Padre Borromeu, op. .cit., p. 19. 

(158) H. W. Bates, obra cit., p. 90. 
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ITAPiXUNA - · Lugar no Çtlt.o Xingu, no Município ~e Alta
mira ( 159). 

.lxITUBA - Antiga aldeia de mundurucus, à margem direita 
do rio '"fapajós que, em 1833, tinha 455 indígenas: 2 brancos e 4 
escravos ; em 1848, estavam reduzidos a 343 almas ; em 1869, a 
100 ; e, em 1895, restavam uns 50 indivíduos ( 160). 

Baena diz que ficava acima da n1issão de Santa Cruz e · tinha 
uma capelinha . sob a invocação de N. S. da Conceição ; ( 161 ) 
coberta de telha ( 162) . 

H . . Couàrean, ( 163) M. Baena, os Presidentes Beaurepa'ire 
Rohan ( 161) e Abel Graça ( 165), .escreveram Uxituba ; mas, os 
Presidentes Jerônimo Coelho, Fausto Aguiar, ( 166) Frias de 
Vasconcelos ( 167) e o historiador Palma M uniz, ( 168) grafaram 
lxituba: e W. Bates registrou Uichituba ( 169). 

JACARÉ AcANGA - Município criado em virtude da lei 
paraense n9 1.127, de 11 .de março de 1955 que fixou a organi
zação territorial, · administrativa e judiciária do Estado, para o 
qüinqüênio de 1954--1958, desmembrado do de I taituba, no rio 
Tapajós, indo do sudo-este dêle até ·a margem direita do rio São 
Manuel ou Teles Pires. Foi origem da l'Ocalidade que atualmente 
serve de sede do município, um campo de pouso de aviões,· à 
margem do rio Tocantins, na linha de vôo Rio l\!Ianaus ( 170) . 
Tem cêrca de 47. 000 km2, ignorando-se a população da cidade 
r~cem criada ( 171 ) . 

(159) Américo Campos, op. dt., p. 151. 

( 160) H . Coudreau, obra ci t. , p . 19 . 

( 161) Ensaio cit., p. 341. .... _...,. 
( 162) Relat. do Presidente Jerônimo Coelho de 1 de outubro de 1849, 

p. 82. 
( 163) Obra dt. p. 19. 

( 161) Relat. de 15 de agôsto de 1857, p. 6. 

( 165) Rdat. de 15 de fevereiro de 1872, anexo I, p. 14. 

(166) Relat. de 15 de agôsto de 1851, p. 56. 

(167) R~lat. de 1 de outubro de 1859, p. 59. 

( 168) Obra cit., p. 102. 

( 169) Obra cit. , p. 102 . 

(170) Diário de Notícias, Rio, de 11 de setembro de 1955, seção 6•, p. -i; 
col. 5; artigo de J. C. Pedro Grande. O rio Tiocantins é contribuinte do 
Jamanchim (H. Coudreau, Viagem ao Tapajós, 1895, p. 39; Voyage nu 
Xi119u, 1896, p. 32. 

(171) Diário de Notícias, Rio, de 18 de setembro cít., seção 3•, p. 4, 
<:ols. 1 e 2; artigo do mesmo engenheiro. 
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O Presidente Abel Graça, registrou / acaré--Canga, bem como 
:rvioreira Pinto ( 172). 

}AMANCHI 'fyl - Rio que desagua à margem direita do Tapajós 
e tido como sendo o mais considerável afluente do Tapajós, depois 
do São Manuel. 

Com os rios Aruri e Tiocantins, tem uns 300 habitantes, na 
rnaior parte maranhenses, seguidos de cearenses ( 173) . Coudreau 
escreveu .Ta1nanchinz, no livro intitulado Viagem ao Tapajós, mas 
no denominado Viage1n ao Xingu registrou f auamaxint (p. 32)" 
:rviais de dois decênios antes, o Presidente Abel Graça fixava 
Jaaan ... Xim, (174) ao passo que, mais modernamente, Palma 
Iv1uniz escreveu /amaxim e chamou--o de lugar, ( 175) e o Conselho 
N 3 cional de Geografia consignou / arnanxim ( 1 7 6) . 

O Capitão Oscar Miranda, no seu relatório sôbre a exploração 
do rio São Manuel (Tapajõs), fixou /amanchim ( 177). Em 
J 919, era sede de uma subprefeitura de segurança ( 178 ) . 

}AMANXIM - V. Jamanchim. 
J ArvIAXIM - V . J amanchim. 
}ATAÍ - Subprefeitura do Nlunicipio de I taituba, em 

1919 (178--A). 
}AUA!vIAXIM - V. Jamanchim. 
}AUAN,..XIM - V ; Jamanchim. 

. JoÃo ARACU - último sítio civi~zado anotado por H. W. 
Bates, nas inargens do Tapajós, a jusante das cachoeiras ( 179). 

JoÃo ARATU - V. João Aracu. 

(172) Relat. de J 5 de fevereiro de 1872, Anexo 1. p. 14; Dic . G eogr. 
cit .. V. F~O, p . 251 . 

( 173} H . Coudreau, Viage!n ao T apajós, 1895, p. 38, nóta 13, e p. 39. 

(174) Relat. de 15 de fevereiro. 1872, Anexo I, ps. 1, 2 e 3 . 

( 17 5} O fvf unicíp io de ltaituba, 1906, p . 87 . 

( 176) Mapa do Brasil - 1950. 

( 177} Revista da Soe. de Geografia do Rio de Janeiro, v. VI, ps. 117 
e 119. 

Moreira Pinto adianta que Ferreira Pena e Chandless se referem ao 
/ m:a.:cim: o Sr. Rodrigues (Rio Tapajós, 18/ 5) ao f uanxim ou fuan~xim 
ps. 1~3 e 124) ; o 19 Tenente R. Tavares (O R.io T apajós, 1876) ao foachim. 
(Moreira Pinto, Dic . Geogr, cit., v. F~O. p. 281). 

( 178) T codoro Braga. Coro grafia cit., p . 428 . 

(173.-A) Autor, obra e p., cits. 

( 179) O bra cit., ps. 120 e 12t. 
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JoÃo GARANTIDO - Sítio no Município de Altamira. no rio 
Xingu. entre as cachoeiras de Urubucuara e de Cajituba (ISO). 

J URUNAS - Com êsse nome há várias aldeias indígenas no 
médio e alto Xingu ( 181 ) . 

JuTAÍ - Aldeia indígena do rio Tapajós dependente do 
núcleo Boburé ( 182) . 

LIVRAMENTO - Lugar no Município de Itaituba, no rio 
Tapajós ( 183). 

MAIT APUS - V. Pinhel. 
MALOCA ·NOVA - Aldeia indígena constituída de mundurucus, 

no rio Tapajós ( 184). 
MAMBOI - Lugar no médio Tapajós (185). 
MAMBUAZINHO - lgarapé na região das cachoeiras do 

Tapa jós em que resiàem cêrca de 500 maranhenses ( 186) . 
MANDIATUBA - V. Souzel . 
M :\NGABALZINHO - Subprefeitura de segurança pública do 

Município de Itaituba em 1919 (187). 
MARTINHO (CASA DO) - Sítio assinalado pelo Doutor Clauss. 

no mapa do rio Xingu, em 1884, a jusante do rio lriri e a montante 
da grande curva do Xingu, logo acima da serra Arapuyá. 

MARUÁ - V. Veiros . 
MATAPUS - V. Pinhel. 
MATURIÁ - V. Pôrto de Mós. 
MATURU - V. Põrto de Mós. 
MERGULHÃO - Lugar do Município de Itaituba, na região 

das cachoeiras ( 188) . 
MIRITUBA - Sítio de Bernardino Rodrigues de Oliveira, 

defronte da cidade de Itaituba ( 189). 

(180) 

( 181 ) 
Tapajós. 

( 182) 

( 183) 

H. Coudreau, obra cit . , o . 24 . . 
Mapa do rio Xingu junto ao livro de H . Coudreau Viagem ao 

Palma Muniz, op . cit ., p . 33 . 

Autor e obra cits. , p . 79 . 

( 184) Autor e obra, cits., p. 23 . 

( 185) Autor e obra, cits. , p . 87 . 

( 186) H. Coudreau, obra cit . , p . 37 . 

(187) Teodoro Braga, Corografia cit., p . 428. 

(188) Palma Muniz, op. cit., p. 87. 

(189) H. Coudrcau, obra cit ., p . 21. 
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MiRITUBA - Povoado no rio Tapajós, no Município de 
ltaituba ( 190). 

M1ssÃo - V. Anauiri. 
MISSÃO DA IMPERATRIZ - V. Anauiri. 
MISSÃO DO XINGU - A centra~ foi em São João Batista de 

Itacuruçá, hoje Veiros ( 191 ) . 
MONTANHA - Aldeia indígena do rio Tapajós, dependente 

do núcleo de Boburé ( 192). · 
MONTE ALEGRE - Lugar do Município de Altamira, no alto 

Xingu (193). 
rvioNTE CRISTO - Lugar no Município de Itaituba, no ·rio 

Tapajós ( 194). 
MONTE (VILARINHO DO) - V. Vilarinho do Monte. 
MoRARI - V. Alter do Chão. 
MOREIRA - Lugar do rviunicípio de Itaituba no rio Tapa .. 

iós ( 195). 
MoRRO - V. Igarapé dos Araras. 
Mós ( PôRTO DE) - V. Pôrto de Mós. 
MuTURU - V. Pôrto de Mós. 
NASSAU - Forte construído pelos holandeses, no pr1nc1pio 

do Século XVII. na margem esquerda do rio Xingu, a 60 quilôJ 
1netros a montante de Pôrto de Mós ( 196). 

NIRI - Lugar à margem do Xingu, entre Souzel e Rio. 
Ambé ( 197). 

Novo HORIZONTE - Lugar nas cabeceiras do rio Fresco, 
afluente do Xingu, de onde parte um varadouro que vai à 
Conceição do Araguaía, em Goiás ( 198). E' sede de um distrito 
e subprefeitura policial do Município de Altamira, com 240 habi
tantes no quadro urbano e 1 . 545 no distrital ( 199). 

(190) Palma Muniz, op. cit., p. 79. 
(191) Padre Borromeu, op. cit., p. 13. 
(192) Palma Muniz, op. cit., p. 33. 

(193) Fôlha do Norte (Belém), de 1 de janeiro de 1940, cit. 

(194) Palma Muniz, op. cit., p. 79. 
( 195) Autor e op . , cits . , p . 87. 
( 196) Paul Le Cointe, obra e tomo, cits., p. 16, nota l . 
( 197) Mapa de O. Clauss cit. 

(198) Fôlha do Norte (Belém), de 1 de janeiro de 1940 cit. 

( 199) Recenseamento Geral d.o Brasil, de 1940, série regional, Pará,. 
1952, p. 177: Teodoro Braga, Corografia cit., ps. 303 e 304. 
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· ÜRANGE - Forte construido pelos holandeses no princípio 
do Século XVII, na margem direita do rio Xingu. Em frente 
havia uma feitoria fundada pelos referidos holandeses ( 200). 

PAINI - Lugar no Município de Itaituba, no rio Tapajós ·(201 ). 
PAULO LEiTE - V. Todos os Santos. . 
PEDRA SÊCA - Lugar do rio.. Xingu, situado quase na 

fronteira do Estado ( 202). · 
PETRÓPOLIS - V. Sítio Petrópolis. 
PINHEL - Antiga aldeia de São· José de Maitapus, fundada, 

segundo o padre José de Morais, pelo padre José da Gama em 
1722, mas, não constante do Catálogo de 1723, e sim de> de 1730, 
com 400 índios, bem situada e abundante. Foi a única aldeia 
amazônica dos J esuitas que não teve predicamento de vila em 
1 i58, recebendo nessa época o nome de "Lugar de Pinhel", por 
ter então pouca gente ( 203). 

Era composta de mundurucus, um pouco abaixo de Aveiro, na 
n1argem contrária. Nunca foi importante, porém, chegou à vila, 
segundo informa Baena, que, contrariando Serafim Leite, afirma 
ter sido em 1758, ( 204) e o Anuário Geográfico do Brasil confir~ 
n1ando, adianta ter se verificado a elevação a 1 O de março de 
1758 (205). . 

Em 1839, tin·ha 856 indivíduos livres e 16 escravos: sendo 
suas casas cobertas de fôlhas, não avultando sua lavoura : e a 
igreja dedicada a São José é pequena, porém, telhada ( 206). 

E' sede de subprefeitura de segurança ( 207) . ... 
P1ou1Á - Lugar à margem esquerda do rio Ambé, no Muni .. 

cípio de Altamira ( 208). 

( 200) Paul Le Coiote, obra e vol., cits., p. 16, nota 2; Luís Cordeiro,. 
op. cit., ps. 36 e 37. 

(201) H. Coudreau, obra cit., p. 26. 
( 202) Américo Campos, op. cit., p. 27. 
(203) Serafim Leite, Hi.<;fória cit., vol. III, p. 365. 
( 204) Coro grafia cit., ps. 328, 329 e 3~6. 
(205) Edição do I. B. G. E. (Cons. Nac. Geogr.) 1953, ps. 23 e 40. 
( 206) Baena, Corografia cit., p. 329. · 
(207) T(odoro Braga, Corografia cit., p. 310. 
Antiga paróquia extinta por lei provincial n. 233, de 21 de dezembro de 

1853, incorporada ao município de Brasília· Legal, pela lei provincial n. 266. 
de 16 de outubro di! 1854. Foi elevada à povoação pela lei n. 324, de 6 de 
junho de 1895. (Moreira Pinto, Dic. Geogr. cit., vol. P~Z. p. 225). 

Em 1856, o distrito de Pinhel tinha 2 . 400 habitantes livres. (Rei. do 
Presidente Beaurepaire Rohan, de 29 de IDaio de 1856, anexo 4) . 

( 208) Américo Campos, op. cit., p. 133. 
. . . ' 
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P1RANGA - Lugar no rio Tapajós, no Município de ltai-
tuba ( 209). 

P1HAVIRI - V. Pombal. 
PIRA UIRÉ - V. Pombal. 
PIRA UIRI - V. Pombal. 
P1RAQUIRI - V. Pombal. 
PIRAQUIVI - V. Pombal. 
PIRAUVERI - V. Pombal. 
PIRAVERI - V. Pombal. 
PIRAVIRI - V. Pombal. 
PIRIQUIRI - V. Pombal. 
POMBAL - Aldeia fundada pelo padre Antônio Vaz, seu 

missionário, em 1727, ocasionando a sua formação graves desen,.. 
tendiruentos entre duas tribos existentes na de Itacuruçá. Os 
índios que daí saíram constituiram a então aldeia de Piraveri, que 
também chamou ... se Piraquiri, Piritjuiri, Pirauveri, Piraviri ; ( 21 O) 
Pirauiré, Pirauiri, (211) Piraquivi, (212) e Pihaviri, (213) a 
qual com a sua elevação à categoria de vila, a 21 de dezembro de 
1758. tomou o nome de Pombal ( 214) .. 

Fica situada à margem direita do rio Xingu, ccmpre.endendo 
o seu distrito duas partes : uma do rio Maxipana ao rio Maxuacá, 
e a outra do rio Piri ao rio Omaritiba, com uma praça den.ominada 
"Pelourinho", nove palhoças, treze tejupares e uma igreja dedi
cada a São João Batista; tendo a viJa e têrmo, cêrca do ano de 
1833, 1 branco, 8 escravos, 176 mamelucos e 629 índios (215). 

Um século antes, em 1730, contava 733 índios e 345 
catecúmenos, estando a aldeia mais em forma em 1755, com 
edificações de casas para os missionários e índios, um trapiche 
público, bôa igreja e imagens ( 216) . 

( 209} Palma Muniz, op. cit., p . 79. 
(210) Serafim Leite, História e vol. III, cits., p. 352 ; Padre Borromeu, 

Op. cit., p. 13. 

(211} Moreira Pinto, Dic. cit., vol. P~Z, ps . 247 e 268. 
(212} Anuário Geográfico do Brasil, 1. B. G. E., Cons. Nac. Geogr., 

1953, ps. 32 e 40 . 
( 213) Teodoro Braga, Coeografia cit., p. 508. 
( 214} Anuário Geográfico e ps., cits. 
(215) Baena, Ensaio cit., ps. 327 e 328. 
(216) s~rafim Leite, História e vol., cits., p. 352; Padre Borromeu, 

cit. p . 17. 
Em 1820, Pombal tinha 290 moradores, e, em 1833, tinha 806 habitantes 

livres e 3 eSc:ravos. Em 1842, consistia em algumas barracas, e, em 1843, 
n1orreu tanta gente que a vila ficou quase deserta; restando em 1938, cinco 
moradores (Padre Borromeu, op. cit., p. 19} . 

... ,, .. 
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·Em 1759, era freguesia _ de Pombal, estando, em 1786, a igreja 
e1n ruinas, inferior às de Souzel e Veiros, mas, superior em orna-
1nentos, com 800 índios de bôa índole ( 217). Diz Teodoro Braga 
que a freguesia foi criada em 1639, sob a invocação de S. João 
Batista, e mantida em 1827, ( 218) e ainda permanecia em 1851 
e 1855 (219). 

Diz João Lúcio de Azevedo que a vila foi destruída e queimada 
pelo padre Lourenço K a ulen \ 220). 

Em 1849, tinha o inunicípio 40 guardas nacionais e 17 da 
reserva; ( 221) em 1855, tinha 92 pessoas alistadas no "Corpo de 
Trabalhadores"; ( 222) distrito de paz do têrmo de Pôrto de Mós 
da comarca de Macapá, em 1855 ; ( 223) subdelegacia de polícia 
em 1868 ; ( 224) 511 circunscrição do distrito de Pôrto de Mós da 
comarca do Xingu em 1905 ;. (225) subprefeitura de segurança 
de Pôrto de Mós em 1919 (226). 

PONTA GROSSA - Aldeia indígena no rio Tapajós, depen
dente da de Boburé, no !Vlunicípio de Itaituba ( 227). 

PoNTA NovA BRASILEIRA - Povoado no baixo Tapajós a 
cêrca ·de 39 29'. entre as povoações de Santa Cruz e Curi ( 228). 

( 217} Padre Borromeu, op. e p . • cits . 
' (21b) Teodoro Braga Corogra[ia. cit., p. 506. 

(219) Relats. dos Presidentes Fémsto A. de Aguiar, de 15 de agôsto 
de 1851, (Relaç. das Paróquias}. e Pinto Guimarães, de 13 de outubro de 1855, 
a nexo 23. 

E~ 1727. tinha uma capelinha de taipa: sendo em 1740, iniciada a 
construção de um templo que durou até 1817. Em 1840, construiu~se uma 
i nre ja menor que persistiu até l 91 O, restando dela apenas as imagens que 
eram do antigo templo. e que se acham, com os sinos, numa capelinha d~ 
madeira. (Padre Borromeu, op. cit., p. 19). 

(220) Estudos de História Paraense, Pará 1893, p. 134. 
(221} Relat. do Presidente J. Francisco Coelho, de 1 de agôsto de 1850 

(Mapa) . 

(222) Relat. do Presidente Pinto Guimarães, de 15 de outubro de 1855, 
â llt'XO 22. 

( 223} Relat., cit., . anexo 23. D a Divisão Administrativa do Brasil em 
1911, consta haver sido c1iado distrito de Pôrto de Mós em 1639, bem como 
pela lei municipal d~ 31 de dezembro de 1904, p. 134. 

( 224) Relat. do Presidente J . Raimundo de Lamare, de 6 de agõsto 
de í 868, p . 11 . 

(225) Rclat. do Secrt-tário da Justiça .e Interior do Parà, de 1905, p. 25. 
· (226) Teodoro Braga, Corografiu cit. p. 506. 

(227) Palma Muniz, op. cit., p . 33. 
(228) Montravel - Mapa menor ao lado de um maior, in João da 

Costa Azevedo, Trabalhos Hidrográhco:s do Norte do Brasil - Prnnefr'os 
traços gerais da costa particular do rio Amazonas, levantado por Joãó' Soares 
Pinto, capitão tenente, de 1862 a 1864. 
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· PoNTE N1-1VA ·- Futuroso centro do rio Xingu, distante da 
povoação de Vitória 18 quilômetros ( 229). 

PoNTO DE BRASÍLIA LEGAL.- V~ Brasília Legal. 
PôRTO ALEGRE - Lugarejo no .Município de Altamira, no 

rio Xingu ( 230). 
PôRTO GRANDE - Sítio assinalado, à margem esquerda do rio 

Xingu, pelo Príncipe Adalberto da Prússia, logo acima da grande 
curva dêsse rio, no mapa anexo ao seu Diário de 1842~ 1843 ( 231 ) . 

PôRTO DAS TERRAS - ·Lugar situado no Município de Itaituba,. 
na região das cachoeiras, do rio Tapajós ( 232). 

PôRTO Dl.~ Mós -- Quando o padre Luís Figueira chegou ao 
lugar, em 1636, acompanhado do irmão João de Avelar, já 
encontrou o sítio, cuja fundação ven1 do tempo dos hol~ndeses, 
que dai foran1 expulsos, por Luís Aranha de Vasconcelos, em 1623. 
Os portuguêse~ eram acompanhados nessa reconquista por padres 
de Santo Antônio, pelo que é mui provável a fundação da aldeia, 
como redução de índios, por êsses religiosos, tanto que Figueira, o 
primeiro padre jesuita que ali chegou já encontrou uma igreja em 
que administrou sacramentos e casou o índio Cristóvão, discípulo 
dos padres de Santo Antônio. Acompanhou o Capitão Luís 
Aran~a. o padre de Santo Antônio, frei Cristóvão de São José, 
tendo o padre jesuíta Garzoni erigido a "Residência.. e não a 
"Aldeia", ao passo que o padre Figueira fêz erguer uma cruz 
defronte da igreja 1. 233). 

Mas, somente a começar de 1860, com a presença dos padres 
jesuítas Salvador do Vale e Paulo Luís, iniciou ... se o estabeleci
mento efetivo dêsses reJigiosos na região, os . quais dirigiam as 
aldeias de Arapijó, · Caviana, Bôa Vista, _T apará e Maturu, tôdas 
no vale do Xingu, umas de visistas, outras de residência, sendo o 
assento dos missionários ora em Tapará, ora em Maturu~ apesar de 
tôdas possuírem igreja e casa ( 234). 

Em 1693, por ocasião da repartição geral das aldeias, Maturu 
ficou em poder dos padres da Piedade ( 235) . ~stes superinten-

(229) Américo Campós, op; .dt., p. 131. 
(230) Fôlha do Norte, Belém de 1 de janeiro de 1940, cit. 

(231) Aus meinem Tagebuch, Berlim, 184i, entre as ps. 586 e 587. 

(232) Palma Muniz, op. cit., p. 87. 
(233) Serafim Leite. História vol. cits., p . 344, e nota l, e p. 346. 
( 234) Autor, obra e vol. cits., ps . . 348 e "349. 
( 235) !\utor, obra e vol. cits., . ps . 314 e 350. Moreira Pinto a deno ... 

mina Maturiá, dizendo ter sido composta de índios tuplnambás: tendo estado 
i1o local os holandeses. ( Dic. Geogr. cit., vol. p,z, p. 290. 

'\ 
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deran1 a aldeia durante quarenta a~os até que uma ordem regia 
1nandou entregá-la novamente aos jesuítas, que por sua vez em 
1757, eran1 expulsos, ( 236) passando - ~ lugar à categoria de vila 
sob o nome português de Pôrto de Mós, por ordem régia de 1758, 
sendo instalada a 16 de julho do 1ne~rrio ano, ( 237) ·investimento 
~sse só interrompido pelo Decreto n9 126, de 29 de março de 1890, 
·sob o domínio republicano, qu~ dissolveu a Câmara Municipal. 
Em seu lugar foi criado o Conselho da Intendência Municipal. 
pelo Decreto n<? 127 da mes1na data ; tendo ainda neste ano honras 
de cidade, conforme o Decreto n9 218, de 19 de novembro ; mas. 
já era comarca de primeira entrância por efeito da Lei Provincial 
n9 1.065, de 25 de junho de 1881, tendo em 1883, os têrmos de 
Pôrto de Mós e Souzel. Quando têrmo, pertencia a comarca de 
Macapá, da qual foi desmen1brado e incorporado à de Gurupá, pela 
Lei Provincial n<> 286, d,e 8 de setembro de 1856 ( 238). 

A comarca se divide em cinco circunscrições e a prefeitura de 
segurança em cinco subprefeituras ; Pôrto de Mós, Tapará, Vila~ 
rinho do Monte, Veiros e Pombal ; ( 239) e o município, além da 
paróquia da cidade, compreendia em 1883, as de S. João Batista 
<le V eiros, S . João Batista de Pombal e a de Bôa Vista ( 240). 

Diz Teodoro Braga que as freguesias de S. Braz de Pôrto 
de Mós e de S. João Batista de Pombal, foram criadas em 1639, 
e as de Santa Cruz de Vilarinho do Monte e S. João Batista de 
Veiros, o foram em 1758, tendo sido tôdas mantidas pela lei de 
15 de outubro de 1827 (241). 

( 236) Moreira Pinto, Dic. G(•ógr. cit., vol. p,z, p. 290. 

(237) Baena, Ensaio cit., 326, Moreira Pinto. Dic. Geogr. cit. vol. p,z, 
p . 290 : Teodoro Braga, Corografia cit. p. 505. Do Anuário Geogr. do Brasil, 
1953, do 1. B. G. E., Cons. N ac . Geogr., consta haver a aldeia do Maturu 
pa~sado a vila . de Pôrto de fviós, a 21 de dezembro de 1758. ( p. 32 ) .. 

"(238) Moreira Pinto, Dic. Geogr. dt., vol. p,z, p. 290; Teodoro 
Braga, Corografia cít., ps. 505, 506 e 507. 

Em 1883, a região do Xíngu pertencia a comarca do Baixo Amazonas, 
cuja sede era Santarém, por decisão do Conselho do Govêrno de 1 O e 17 de 
maio de 1833. (Baena Corogra[ia, cit., p. 578. 

(239) Teodooro Braga, Corografia, cit., p. 506 
Havia sido extinta, tanto que a lei n. 1.677, de 5 de novembro de 1918 a 

restabeleceu, sendo instnlada, a 13 de janeiro de 1919, com três distritos: 19
) 

Pôrto de Mós, subdividido em cinco circunscrições: Põrto de Mós, T apará, Vila
rinho do Monte, Veiros e Pombal: 2°) Souzel, subdidido em duas: Somei e 
Alto Xingu, e 39) Almcrim, subàividido em quatro, tõdas fora ~rio Xingu, na 
margem esquerda do rio Amazor.as. (Teodoro Braga, Corografia, cit., ps. 212 
e 213) .. 

(240) Moreira Pinto, Dic. cit., v. P-Z, p. 290. 

( 241 ) Coro grafia cit., p. 506. 
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Em 1930, Pôrto de Mós ainda era paróquia (242). 
No princípio do Século XX, era a principal povoação da 

bacia, título que perdeu mais tarde com a instalação da cidade de 
Altamira, na zona encachoeirada do Xingu. 

A cidade, devido ao sistema industrial e comercial adotado na 
regiã?, tem uma população avultada na estação chuvosa, ao passo 
que durante o estio, fica muito reduzida. 

Paul Le Cointe em 1852, anotava umas 50 casas ou choupanas; 
( 243) e Moreira Pinto, em 1894, dizia que sua população variava 
de 40 a 50 pessoas no verão para 400 a 500 no inverno, ( 244) 
mas, Baena, cêrca de duas década antes de Le Cointe, informava 
que a vila continha 758 vizinhos acomodados em 198 palhoças, 
sendo 151 brancos. 53 escravos, 336 indios e 218 mamelucos ; 
indicando as suas palhoças e os tejupares a indigência em que 
viviam ( 245) . 

Pelo recenseamento de 1940, a cidade tinha 544 habitantes. 
sendo 373 no quadro urbano e 171 no suburbano ; 114 prédios 
urbanos, dos quais apenas 2 de alvenaria, 66 suburbanos e 945 
rurais, afora 23 urbanos, 11 suburbanos e 4 rurais de natureza 
não declarada ( 246) . 

A população da cidade, contudo, aumentava, tanto que en1 
1950, apurava ... se no seu â1nbito 988 moradores ( 24 7). 

Quanto ao município, temos que considerá ... Io desde o tempo 
do Império, encontrando estatística a começar de 1848, quando 
uma publicação oficial indicava 1 . 483 almas para o seu território, 
cifra esta que foi pouco a pouco se eJevando até que em 1854 
alcançava a soma de 2.816 habitantes, e em 1862, atingia o total 
de 3 . 089 pessoas ( 248) . Dentro do primeiro lustro do domínio 
republicano, Moreira Pinto registrava 3. 781 moradores, ( 249) e 
o Anuário Estatístico do Brasil. estimava para 1907, essa popu-

( 242) Padre Borromeu, op. cit. , p. 17. Em 1934, foi criada a Prelazia 
do Xingu, tendo atualmente 13 paróquias. (Padre Borromeu, op. cit., p. 14) ; 
Anuário Geográfico do Brasil 1953, cit., p. 180. 

( 243) L' A niazonie Brésilienne, 1922, T. I. p. 16 e nota . 

( 244) Dic. Geogr . vol . e p.. cits. 

( 245) Corografia cit., p. 326. 
(246) Recenseamento Geral do Brasil de 19-iO, I. B. G . • E., Série 

Regional - Pará, 1952. ps. 180 e 191. 
(247) Sinopse preliminar do Censo Demográfico de 1950, 1. B. G. E. , 

1951, p. 17. 
(241õ) Relatório áo Presidente Araújo Brusque, de 1 de setembro de 

1862 (Quadro da pqpulação e Freguesias) . 
(249) Dic. e vol., cits., p. 290. 

) 
J 
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lação em 4. 280 indivíduos, e para 19 i 2, em 5. 376, ( 250) número 
êste que os recensea1nentos gerais do país, que se seguiram não 
confirmaram, pois, o de 1920, só apurou 3. 070 pessoas : o de 
J 940, verifico~ 3.879 ; e o de 1950, arrolou 5.008 habitantes ( 251). 

Dos 3. 879 habitantes registrados em 1840, 2 .076 eram do 
s.exo masculino e 1 . 803 do sexo feminino ; 1 . 100 brancos, 245 
prétos, 2. 534 pardos ; 3. 867 brasileiros natos, 3 naturalizados e 
9 estrangeiros; 781 sabian1 ler e escrever; 881 dedicavam-se à 
agricultúra, pecuária e silvicultura : 537 à indústria extrativa ; 
sendo 1 . 678 residentes no distrito de Pôrto de Mós, 1 . 079 no de 
Souzel, 772 no de Veir.os e 350 no de Vilarinho do Monte-;
encontrando-se no povoado Souzel 20 prédios urbanos e 25 subur
banos, e no de Vilarinho do Monte 32 urbanos (252). 

A cidade tem duas ruas, três travessas e uma praça: agência 
postal e coletoria estadual e outra federal ; tendo aí sido publi
cado, em 1887, O Xinguense, único periódico editado na locali ... 
dade. Dista da capital do Estado 43 horas de navegação a 
vapor ( 253) . 

São seus núcleos mais populosos, os de Bôa Vista, Pombal. 
Tapará, Veiros e Vik,rinho de fvionte ( 254). 

Em 1850, tinha o n1unicípio 153 guardas nacionais e 18 da 
reserva, ( 255) e em 1855, era sede do 249 batalhão de infantaria 
da Guarda Nacional, com 608 oficiais e praças ( 256). 

En1 1842, havia uma escola primária na vila, ( 257) mas, en1 
1863, já eram duas, ( 258) e, depois de 1940, somavam dez esta-

(250) Edição de 1908-1912, vol. I, 1916, p. 334. 

(251) Sinopses dos Censos Demogrãficos do Brasil, relativas aos anos 
.de 1920 1940 e 1950. 

(252) Recenseamento de 1940, Série Regional. Pará, 1952. ps. 51. 
152 e 180. 

( 253) Teodoro Braga, Co!ografía cit., p . 507. 

( 254) Autor e obra, cits . , p . 508 . 

( 255) Relat. do Presidente Jerónimo F. Coelho, de 1 de agõsto de 1850 
{ MQpa respectivo) . 

(256) Relat. do Presidente Pinto Guimar2.es de 15 de outubro de 1855. 
anexo i. 

(257) Rdat. do Prl!sidcntc Bernardo Franco, de 14 de abril de 18il 
(Relação das escolas) . 

(258) R-élat. do P1·esiden1·e Araújo Brusque, de 1 de novembro d(? 
1863, ·p. 89. 
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duais e uma particular, com a matrícula de 445 alunos e uma 
f reqüência de 337· ( 259). 

O "Corpo de Trabalhadores" do município era em 1855, de 
100 homens ( 260) . 

A cadeia Pública, em 1841. funcionava num quarto da casa 
da Câmara Municipal, que se achava em ruinas, ( 261), e dez anos 
depois estava num prédio coberto de telhas ( 262) . 

En1 1868, o govêrno provincial mandou fazer a planta e orçar 
a despe~a para construir um cemitério públ~co ( 263 ) .. 

A coletoria provincial, em 1851, arrecadava 1. 084$560, renda 
que dois anos mais tarde era acrescida apenas de 200$000 ; ( 264) 
e após um lustro, ainda era de 1 . 628$260, ( 265) e trinta anos 
depois baixava para 159$401 ( 266). 

Em 1910, ainda não era animadora essa renda, pois, enquanto 
a coletoria de Pôrto de Mós rendia 588$538, a de Souzel arreca
dava mais de cinco contos de réis ( 267). 

Quanto ao município, o orçamento da receita para 1910, era 
de 1O.000$000 e o da despesa um pouco menos ; ( 268) mas 
enquanto, em 1928, subia para 227. 700$000, descia e1n 1933 para 
l 17. 528$000; ( 269) e um lustro após não passava de 81. 785$000, 
enquanto o de Altamira rendia 351 . 498$000 ( 270). 

(2_59) Biblioteca do Cons. Nac. Geogr ., Pasta do Município de Pôrto 
de ~?~· Depar.tamcnto~ dos Negócios Municipais, Serviço de Estatística do 
niumCl.fHO do Xmgu, Porto de Mós. 

(260) Relc~t. do Presidente Pinto Guimarães, de 15 de · outubro. de 
1855, anexo 22. 

(261) Relat. Cio Presidente Paranho3 V elôso, de 15 de · agôsto de 
UH4, p . 47. 

(262) Rela t. do Presidente Couto 1\fagalhães, de 15 de agôsto de 
1861, p. 41 . 

(263) Rela t. áo Presidente J. Raimu_ndo Delamare, de .6 de ayôsto de 
] 868, p . 44 . 

(264) Relat. do Presidente P into Guknarães, de 27 de agôsto de 
1855, anexo 8. 

(265) Relat . do Presidente Coelho d ::i .Mota, de 31 de março de 1858 
~ CJuadro respectivo) . 

(266) Relat. do President<..• Alencar 'Araripe, de 25 de março de 1886, 
ps. 30 e 31 . 

(267) Mensagem do Govtrnador João Coelho, de 7 de setembrq de 
1910, p . 157 . 

( 268) Teodoro Braga, -Corografia cit., p. 508 . 
. (269) Biblioteca do Cons. Nac. de Geografia, Pasta cló mumc1p1o de 

Porto de Mós, Departamento .dos Negócios Munic~pais, Põrto : de M6s, cit. 
(270) Rela t. do Interventor Gama Malcher, de 1937~1939, ps. ~161 e 162. 

/ 

/ 
107 -

O município exporta gado, borracha, madeira, sementes, timhó. 
couros, castanhas e caucho, sendo pequena a sua produção agrícola 
e regular a pecuária. Importa farinha, cereais, sêcos e molhados; 
( 271) sendo o valor dos gêneros exportados no decênio de 1900 
~ 1909, de 114 contos de r~is, quando Santarém, no mesmo pe~íodo, 
expo,tava gêneros. no valor de 1. 239, e Souzel, no de 698 contos 
de réis (272). 

A linha de navegação a vapor da Companhia Amazonas para 
.Pôrto de Mós foi contratada a 22 de janeirô de 1864. segundo 
inforn1a o presidente da província Pedro Vicente de Azevedo, (273) 
nias, o Presidente Araújo Brusque afirma que os navios dessa 
companhia passaram a tocar em Pôrto de. Mós, a contar de um de 
novembro de 1863 ( 27 4) . 

Em 1915, o gqvêrno de Mato Grosso propôs ao do Pará o 
.estabelecimento de uma agência fiscal no rio Xingu, porém o do 
Pará não aquiesc~u (275). 

PôRTO SEGURO - V. São Félix do Xingu . 
PRAIA GRANDE - Subprefeitura do Distrito de Souzel, da 

comarca de Pôrto de Mós ( 275--A). 

Rio FRESCO - V . Sã~ Félix do Xingu. 
Rio Novo - Lugarejo no rio Iriri, Município · de Alta

lUíra ( 276). 
Rio DAS TROPAS - Lugarejo no alto Tapajós, Município de 

-de Itaituba ( 277). 
R1os1NH0 DE ADOLFO CASTELO BRANCo - Feitoria do rio 

lriri, no Município de Altamira ( 278). 
R1os1NHO DE JosÉ FERREIRA - Feitoria do rio lriri, no Muni.

cípio de Altan1ira ( 279) . 

• 
(271) Fôlha do N orte, Bell:m, de 21 de janeiro de 1943 . 

(272) Luís Cordeiro, o O Esta.do do Pará. cit., ps. 193 e 194. 

( 273) Relat. , de 15 de fevereiro de 187 4, anexo 7. 

• ( 27 4) Relat . de 1 de novembro de 1863, p. 67. 

(275) Mensagem do Governador E néas Martins, de 1 . de agôsto de 
1915, p . 6. . 

(2i5;A) Teo_doro Brage1. Corografia cit., p. 552. 

(276) Fõlha do Norte, Belém, de 1 de janeiro de 1940, cit. 
('277) Palma Muniz, op . cit . , · p. 87. Diz Coudreau- haver no- rio dêsse 

:nem e cêrca de 200 seringueiros maranhenses, (obra cit., p. 56) . -

· '(2_7:8) Fôlha do Norte, de 1 de janeiro de 1940, cit. · 

,: (279) Jornal e n .. cits. 
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SALCINZA - Lugar do rio Tapajós, no Município de Itaituba~ 
sede da quinta subprefeitura de segurança ( 280). 

SALTO AUGUSTO - Lugarejo e cachoeira no alto Tapa
jós ( 281). 

SANTA CRUZ - Antiga aldeia de índios mundurucus que,,, 
em 1-848, somava 507 silvícolas, e da qual em 1895, só havia 
vestígios ( 282) . A missão foi estabelecida em 1799, pelo gover
nador do Pará D. Francisco de Sousa Coutinho, sujeita à juris,.. 
dição da vila de Pinhel, à margem direita do Tapajós, acima do 
lugar Aveiro, que, segundo Baena, tinha 59 palhoças ocupadas 
por 536 índios. 4 brancos e 14 escravos; igreja pequena e coberta 
de folhagens, dedicada à Santa Cruz ( 283) . 

Em 1851, era freguesia ( 284). Dois anos antes, estava sendc 
construída nova igreja coberta de telha ( 285). 

Quando Bates aí passou, em 1852, encontrou 30 ou 40 taperas 
de taipa, tendo por missionário o monge italiano frei Isidoro que. 
sempre estava na aldeia de Uichituba ( 286). 

SANTA JúLIA - Lugarejo situado no rio lriri, r..1unicípio de 
Altamira ( 287). 

SANTA MARIA - Povoação à margem direita do rio Tapajós, 
acima de AJter do Chão ( 288 i. 

SANTA MARIA ou CONTA PAGA - Lugar situado à margem 
esquerda do rio Iriri, no Município de Altamira, de onde parte 
um varadouro que vai ter a Fordlândia no rio Tapajós ( 289). 

SANTARÉM - Quando Pedro Teixeira, em 1626, penetrou 
no Tapajós, acompanhado do insigne capucho frei Cristóvão de 
São José, já o gentio dessa região havia tido contacto com os 

( 280) Teodoro Braga, Cotografia cit., p. 428. 

( 281 ) H . Coudreau, obr. cit. , p . 119. 
( 282) Autor e obra, cits., p . 17. 
( 283) CorogrElfia cit., ps. 335 e 336 . 

(284) Relat. do Presidente Fausto Aguiar de 15 de agôsto de 1851 
(Relação das Paróquias). 

,, ( 285) Relat . do Presidente Terônimo F . Coelho, de 1 de outubro de 
1õ49, p. 81. 

(286) O N-aturalista no Amazonas e traduç., cits., p. 102. 
(287) Fôlha do Norte e n., cits. 

(288) Mapa de Montravel in João da Costa Azevedo - Trabalhos 
Hidrográficos do Norte do Bra~il. de 1862~ 1864. 

(289) Bibliot. do Cons. Nac. Geogr., Pasta do Município de Alta~ 
mira - Dados para organização de uma monografia histórico~corográfica, 
fornecidos pela Prefeitura local, p. 6. 
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Castelhanos que desciam o Amazonas ; ( 290) adiantando Baena 
que defronte da fortaleza, à esquerda da vila, hoje cidade, à borda 
do rio, jazem as relíquias da antiga aldeia dos Tapajós, que, remo
tamente, desce.ram das possessões castelhanas do alto Peru (291 ). 

O aldeiamento dos Tapajós, fundado pelos Jesuitas e de que 
provém a atual cidade, teve início mais de três decênios antes da 
construção do f~rte da bôca do Tapajós. 

E' certo que El-Rei o mandou construir no mesmo ano en1 
que o padre Bettendorff ali chegou para a implantação da missão 
dé catequese, mas, apesar dêste religioso mandar roÇar o monte 
em que se o vê, chegando-se areia para o sopé do outeiro, em 1661, 
sómente de 1694 a 1697, se o erigia, a custa de Manuel da Mota 
Siqueira ( 292). 

Sste forte que devia assegurar as avançadas lusas naquelas 
paragens e dar apôio , ao funcionamento das al~eias instaladas, 
não· cobriu a instalação da inissão jesuítica de Tapajós, ao lado da 
grande taba de Tupayu, nem a investida dos padres da Companhia, 
a começar de 1668, rio acima, em cujos sertões, assentaram e 
administraram vários aldeiamentos ( 293). 

Contudo, no século seguinte, já a sua sombra, instalaram os 
Jesuita·s, em 1722, as aldeias de S. José ou Maitapus e de Santo 
Inácio . ou Tupinambaranas ; ·Boray e Arapiuns, em 1738 ( 294). 

Além' disso, ainda 110 Século XVIII, numa das · penetrações 
costumefras, à cata de silvícolas para escravizá-los, os portuguêses 
subiram o Tapajós, galgaram cachoeiras, chegando a um rio çlesco
nhecido que, desde então ficou sendo chan1ado "Rio das Tropas", 
local em que residiam os lvlundurucus, a quem propuseram a 
compra de escravos, e, como fôssem repelidas essas propostas, 

( 290) Serafim Leite, H istó.-ia e vol., cits., p. 357. 

( 291 ) Cot"ografia cit. , ps . 335 e 5C>t. 

(292) Rev . do In~t. Hist. Geogr. Brasilt>iro, vol. LXXII, ps. 36 e 373 
(Crónica do padre Bettendorff), Baena, Ensaio icit., ·p. 335; R . L . Tavares. 
cp. cit., p. 10; Relat. do Presidente Abel Graça, de 15 de fevereiro de 1872, 
anexo 19, ps. 18 e 19; Palma Muniz, op. cit . , p. 14. 

( 293) Baena, Ensãio cit., p . 505 . 

( 294) Palma Muniz, op., cit., p. 14. Foi mandado reconstruir pelo 
Govêmo Imperial, sob a direção do Capitão Engenheiro Luís Antônio de Sousa 
Pitanga, já se tendo realizado uma bôa parte de alvenaria. (Relat. do Presi~ 
dente J. R. de Lamare, de 6 de agôsto de 1868, p. 41 ) . 

Em 1842, êste forte servia de prisão ou cadeia para os criminosos civis. 
( Relat. do Presidente Paranhos Velõso, de 15 de agôsto de 1844, p. 47). 

Em 1876, ainda. estava por acabar o forte erguido sôbre as ruínas do 
construído em 1697. (R. L. Tavares, op . cit., p. 107). 
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travou*se u1na luta entre êles, depois do que, derrotados os portu,.. 
guêses, foram perseguidos pelos Mundurucus que devastaram tôdas 
as aldeias até Santarém, onde os fugitivos recolheram--se ao fortim, 
cujas muralhas defe~didas por armas de fôgo, resistiram ao ataque, 
ensejando a negociação da paz ( 295). 

As freguesias e vilas criadas no Século XVIII, já eram quase 
tôdas decadentes no comêço do XIX e assim continuaram tendo 
tido a cabanagem na região reduzida repercussão. À vista de 
ataques de bandos malfeitores, em 1836, algumas pessoas resis
tiram, dando o nome de Ponto de Brasília Legal ao local em que 
se reuniam, dando lugar a construção de abarracamentos provi ... 
sórios, que, quando passou o perigo, já constituia um pequeno 
povoado ( 296) • 

Os naturais chamam Tupuyu a Santarém, por estar ali a 
pr.incipal taba dêles ( 297). 

A aldeia dos jesuitas do Século XVII, passou à categoria de 
vila por ato de 14 de março de 1758, com o nome de Vila de 
N. S. de Santarém, do Governador General Francisco Xavier qe 
l'viendonça Furtado, em virtude da lei de 6 de junho de 1755, e 
instalada pelo referido governador. na sua viagem ao rio Negro, 
no mesmo ano, tendo desde então funcionado com o seu Senado 
da Câmara Municipal, só extinto com a proclamação da República 
no Brasil, pelo decreto do govêrno provisório n9 81, de 6 de março 

- de 1890, mas, restaurado na mesma data, pelo de n9 82, criandó o 
Conselho da Intendência Municipal, que foi reinstalado a 21 de 
março referido ( 298). 
&e. 

Desde o fim do Sécuk> XVII que, o Rei Pedro II de Portugal 
pens~va em elevar à vila o Colégio da Companhia de Jesus, 

(295) Relat. do Presidente Abel Graça de 15 de feverefro de 1872. 
anexo I, p. 19. Aduzia uma testemunha de vista ainda existente em 1872, 
com cêrca de 120 anos de idade, que o fato se dera em 1773, e que os 
Mundurucus devastaram tôdas as aldeias, cortando a cabeça de tôdas as 
pessoas até Santarém (Anexo e IP., cits. ) . 

Palma Muniz, ao tratar do fato, informa ter ·o mesmo ocorrido em 1733. 
(Op. cit., p. 15) . . Deve ser engano. 

(296) Palma Muniz, op., cit., p. 18. 

(297) Relat. do Presidente Abel Graça, de 15 de fevereiro de 1872, 
anexo 1, p . 17. 

(298) Anuário Geográfico do Brasil, 1953. 1. B. G. E .. ps. 24 e 41 ~ 

R. L. Tavares, op. cit.; p. 9. Teodoro Braga, Corografia cit., p. 5~25 . 
Diz a Divisão Administrativa do Brasil. (Ministério da Agricultura), de 1911. 
que a vila foi criada com a denominação atua), em 1754, e instalada a 1 de 
juµho de 1829. (p. 136). 

-- 111 ..._ 

fundando-se na ocas1ao a fortaleza em lugar da vila, cuja ·.resi
dência datava de 1696 ( 299) ; 

E~n 1848, à vista da Lei n9 145, de 24 de outubro, foi elevada 
ã cidade ( 300). 

A comarca do "Baixo Amazonas", com sede em Santarém, 
criada pela lei de 12 àe outubro de 1823, antes do Ato Adicional, 
já fôra. proposta ao govêrno português em 1800, e passou de acôrdo 
com o ato do Conselho do Govêrno, de 21 de maio de 1832, a 
chamar~se Santarém, em observância aos arts. 19 e 39 da lei de 
29 de novembro de 1832, sendo classificada de primeira entrância 
pelo Decreto n<? 687, de 26 de julho de 1850, e de segundá pela 
Lei Estadual n<? 930, de 25 de outubro de 1904, distrito único, e 
com 4 circunscrições (301). Em 1848, tin~a 3 têrmos, 6 muni
cípios e 12 freguesias ( 302). 

Agassiz, em 1865; alvitrando a possibilidade de dividir a 
2\mazônia em vários Estados, apontava entre outros, um do rio 
Madeira ao . Xingu, tendo por capital Santarém, ( 303) que já 
era uma das três cidades da província do Pará ( 304). 

Pelo meado do Séculp XIX, era a cidade mais civilizada é o 
centro mais importante das margens do Amazonas, do Peru a.o 
Atlântico, assentada numa leve elevação, aonde se distinguem 
casas brancas com teihas vermelhas,_ no meio de jardins e matas 
Yerd~s. apresentando com a região montanhosa dos fundos, um 
aspecto bom diverso das terras da planície amazônica ( 304 .. A) . . 

Diz Bates que não houve ai uma vasta escala de -miscigenação 
~ntre_ lusos e indígenas, pois, a classe mais numerosa é formada por 

(299) Crônica do Padre Bettendorff, in Rev. do Inst. Hist. Geogr. Br., 
vol. LXXII, p. 36; Serafim Leite, História e vol., cits. ps. 361 e 366). · 

(300) Anuário Geográfico do Brasil,· I. B ... G. E., 1953, ps. 30 e· 41 
Divisão Administrativa do Brasil, em 1911, cit.. p. 136; Moreir·a Pinto, 
Dk. Geogr .. cit .. voI. P~Z, p. 491. Diz o Presidente Jerônimo Coelho que a 
sua elevação à cidade foi a 15 de janeiro de 1849 (Relat. de 1 de outubro 
de 1849. p. 86) . . 

Como se trata de uma afirmação oficial feita no mesmo ano em que se diz 
fo~ criada a cidade deve ser verdadeira, mas, no que parece, refere~se à data 
da instalação da cidade . 

(301) T~,odoro Braga, Corografia cit., p. 213. 

(302) Relat. do Presidente Jerônimo J. Coelho, de 1 de outubro de 
18'48, p. 106. 

( 303) Luís Cordeiro, op. cit., p. 279. 

(304) Relat. do Presidente M. A. Pinto Guimarães, de Í6 de outubro 
-O~ 1855, anexo 18, p. 1. 

(304-A) Henry W . Bates, obra cit, v, li, ps. 5 e 6. 
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brancos portuguêses e brasileiros), mais vultuosa do que em outros 
centros ; havendo poucos índios na cidade, e a classe inferior 
composta de inestiços e alguns escravos, em que predominava o 
sangue negro; sendo muito afetados os modos da classe superior 
e formalistas. Entre gente -1nais elevada, observa-se muita ceri
mônia, apresentando-se as visitas de roupa prêta nas recepções, 
.apesar do calor reinante, ao meio dia, hora habitual dessas mani
festações. Esta classe não fuma , porém, toma rapé, usando relógios 
e correntes de ouro. Os homens mais importantes passam o tempo 
com os seus negócios e famíl'ia, estando o resto do povo, nas horas 
vagas, no bilhar ou no jôgo. No primeiro baile que Bates assistiu, 
os homens ficaram tôda a noite sentados de um lado e as damas 
do outro, da sala, formando-se os pares por meio de cartões nume
rados, distribuídos pelo mestre de cerimónias ; costume que se 
foi alterando, quando os vapores começaram a navegar na Amazónia, 
estabelecendo novas idéias e modas na região ( 305) . 

Algumas famílias mais antigas passam a maior parte do ano 
en1 suas fazendas ou lavouras, indo à cidade durante as festas, 
para o que possuem casas espaçosas, sendo algumas de sobrado. 
As festas religiosas eram numerosas, porém, mui pobres, e pouco 
freqüentadas ( 306) . 

A música se compunha de. flauta, violino, violão e cavaquinho ; 
dominando o piano fàci1mente o viol,ão, instrumento que era o prefe
rido. Havia máscaras no tempo de festas, vendo-se nelas - velhos. 
moços, brancos, negros e índios, sendo os melhores no tempo do 
carnaval, na semana santa e na véspera de São João. Pelo Natal, 
-os negros faziam representações públicas semi-dramáticas ( 301 ) .. 
Os índios também faziam suas mascaradas e danças. uma vez no 
ano, nos arrabaldes da cidade, atravessando, a noite, as ruas do 
quarteirão dos brancos,. a fim de executarem a dança da caça e do 
diabo, sobressaindo muitos homens com magníficas coroas de penas, 
t únicas e colares ( 308). 

A cidade foi muito florescente pouco antes das desordens de 
1835-1836, época em que o número de proprietários ricos em 
escravos e gado, era muito maior, assim como a produção de cacau, 
e a troca de ouro e diamante dos mineiros de Mato Grosso, por 
sal, ferragens e outras mercadorias européias, era mais intensa; 
fazendo de Santarém um lugar delicioso para se viver com provisões. 

( 305) Autor e vol. , cits . , p . 9 . 

( 306) Autor e vol . , cits., p. 1 O. 

( 307) Autor e vol., cits., p . 11 . 

(308) Autor e voJ. , cits .. p . 12 
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.abundantes e baratas; mas, a luta entre os políticos, deu lugar a 
uma rev~lta ~e índi~s. E acrescenta Bates. que, no comêço da 
luta havia dois partidos : um tolierante, o dos Bicudos (portu
guêses ) apoiando o govêrno legal brasileiro, e outro favorável à 
expulsão dos iusitanos e govêrno nativo, cooperando êste com um 
grupo de rebeldes, que u1n dia invadiu a cidade, massacrando 
brutalmente os portuguêses e os que os defendiam. Quando os 
Ca.banos entraram na cidade, os an1igos do govêrno legal reti
r~ram-se para ~mas casas perto da praia, defendendo-se por muitos 
dias, protegendo o embarque de suas famílias e alfaias, ficando, em 
geral, os negros escravos fiéis aos senhores ( 309) . . 

~ partido governi~ta era diminuto e desarmado, pe.lo que teve 
d.e reti.rar-se para a vila de Prainha, fim também que tiveram 0~ 
sunpahzantes dos rebeldes ; nada sofrendo os ingtêses e norte ... 
a1nericanos ali residentes. Quando a cidade foi recapturada, nove 
meses depois, por uma fôrça enviada do Rio de Janeiro, auxiljacla 
p~r gente r~fu~iada em Prainha, foi atacada novamente por grande 
numero de 1nd1os que mataram as sentinelas, fugindo outros, pelo 
~ue o enxame de índios pulou a paliçada feita pelos governistas e 
lnvadiu a rua principal, mas, foram repelidos, morrendo centenas 
de selvagens, cujos cadáveres atravancaram as ruas. Os que 
retrocederam foram ter à aldeia de Alter do Chão, de onde se 
espalharam pe]as tnargens elo Tapajós, e devido às suas tropelias. 
foi necessário organizar várias expedições para dominá-los, trabalho 
em que a gente do govêrno foi auxiliada pelos Mundurucus do 
.. 2\.lto Tapajós (310). 

No distrito de Santaré1n, havia na era de 1849, quilombos 
ou mocambos compostos de escravos fugidos, que praticavam 
depredações e infundiam receios no ânimo de seus habitantes. 
Contra ~les houve duas expedições partidas de Santarém, com 75 
praç~s de polícia e de linha, além de 33 índios mundurucus, que 
serviam de guias e práticos ( 311 ) . 

O "Corpo de Trabalhadores" de Santarém se compunha, em 
1 &48, ~e 14 oficiais, 12 inferiores e 1 . 564 trabalhadores, fórça 
e~ta criada pe~a Lei Província] de 26 de abril de 1839, a qual 
d1spunh~ que esses corpos se constituíssem de índios, mestiços e 
pretos livres e libertos, sem propriedade ou estabelecimento. Eram 
empregados no trabalho da lavoura, comércio e obras públicas, 
podendo qualquer particular contratá-los para o seu serviço. 

(309) A utor e vol., cits . p . 21 . 

(310) A utor e vo1. , cits ., ps. 22 e 23. 

(311) Reh~t. do Presidente Jerônimo J. Coelho, de 1 de outubro de 
1849, p . 109 . 
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Devido a má aplicação, seguiran1~se os abusos, sendo comum 
os cómàndantes de corpos e autotidades locais, a pretexto de 
serviço público, empregarem--hos gratuitamente no seu serviço 
particular e de àmigos íntimos. Foi assim que a lei procurando 
evitar um mal produziu ôutto. A vida licenciosa e vagabunda 
que se preténdia remediar, deu azo a apoiar--se nela uma opressiva 
e degràdante. Os trabalhadores emigravam para as fronteiras, 
fttgíndo áo vexart1e refetidó, destnoralizando--se a lei ( 312) . 

Em 1855, êsse corpo de trabalhadores tinha con1ô major--fiscal 
o Capítãb de mar e guerra Pedro da Cunha e um efetivo de 177 
oficiais e trabalhâdores ( 313). 

No meado do Século XIX, havia em Santarém 653 guardas 
nacionaís ; ( 3 l 4) tendo sido proposto um comando superior para 
a comarca dêssé nome, em 1852, com seis batalhões, ( 315) cortlando 
que cifico anós élêpois já era efetivo e tinha sede na cidade de 
Sahtãréin ( 316). Em 1859, â milícia era co·mposta de seis oficiais 
do Estado Maior e 2. 999 oficiais e guardas de inÍantaria, além 
de seis oficiais e gual'das da reserva ; ( 317) e em 1872, estava 
aí sediado o 269 de inlantaria, com 6 companhias, 802 praças em 
a tividade e i04 da reserva ( 318). 

Em 1867, Santarém já havia enviado para o campo de guerra 
do Paraguai, -400 praças da guatda Nacional, 203 voluntãrios., 
recrutas, d~serlores e libertos ; 39 recrutados para a Armada 
lmperiàf., e 9 tnenores da Companhia de Apréndizes MarirtheirôS, 
por motivo da guerra ( 319). 

(312) Relat . ào Presidente Jerônimo } . Coelho, de 1 de outubro ~ 
1S4-8, ps . 31, 32 e 33. 

(313) R~Iat. do P residel"lte Pinto Guimarães, de 15 de outubro de 
1855, anexo 22. 

(314) Relat . do Presidente Jerônimo J. Coelho, de 1 d~ agôsto de 
1850 ( l\{apa respectivo) . 

. (3 15} Relat. . do Presicknk F austo A .. de Aguiar, de 20 de agôsto de 
1852, ~s. 9 e. l O. A comarca era constituída pelos municipios de 1\lonte Alegre, 
Santarem, V 1la Franca, Alemquer, Obidos e Faro, respectivamente, com os 
259

, 26•, 27~. 289 e 29? batalhões de infantaria, e uma seção de batalhão etn 
F àro . ( Relat. presidencial. de 15 de out . de 1855 (mapa n . 4 ) . 

(316} Rdat. do P residente Beaurepaire Rohan, do! 27 de outubro de 
1357, p. 11. 

(317} Relat. do Presidente Frias de Va~concelos, de 1 de outubro de 
1859, anexo 16. 

( ~ l 8) Rclat. do P resiáente Barão da Vila da Barra de 5 de novembro 
de l 8í2 {mapa respc-ctivo ). 

(319) Relat. do Presid<.>nte Leão "Velôso, de 9 de abril de 1867, p . 10. 
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Em 1859, o destacamento de primeira linha aí sediado, era 
composto de 2 segundos tenentes, 1 segundo sargento, 2 cabos, 
1 tambor e 15 soldados ( 320). 

E m 1878, havia na co1narca 246 pessoas obrigadas no alista
mento militar, que, em tempo de paz, se reduziam a 12 cons
critos ( 320~A). 

Em 1806, havia em Santarém uni corpo "de Ligeiros" , o 69 e 
uma companhia do 49 regimento de infantaria ( 321 ) . 

Quanto à n1arinha, em 1841, tinha estacionado no pôrto 0 

patacho /anuária e navegando entre Belém e Tapajós, o patacho 
l\laranhão (322). 

No tocante à polícia, havia 20 guardas policiais em 1849, 
afora a guarda nacional; ( 323) sendo o destacamento, en1 1873, 
composto de 22 praças, afora 6 em ltaituba; (324) em 1877, de 
15 praças, inclusive um inferior, (325) já e1n 1880, comandado por 
um primeiro tenente (o que só se via em Cametá), 1 segundo 
sargento, 1 cabo, 1 corneta, e 16 soldados ( 326) ~ 

Da primitiva igrejinha de taipa de mão, "acabada em três 
ou quatro dias" pelo padre Bettendorff, em 1661 , com um retábulo 
de "morutim" contendo a efígie de N. S. da Conceição, tendo ao 
lado dirrjto a de Santo Inácio e ao esquerdo a de S. Francisco 
Xavier, (327) nada mais resta. Em 1851, foi mandada restaurar 

(320 ) Rda t. do Presidente Frias de \ Tasconcelos, de 1 de outubro de 
1859, anexo 16. 

(320~A) Relat. do Presidente Bandeira de M elo, de 9 de março de 
lf>78, p. 35 . 

(321} Monteiro Baena, Ensaio cit., p . 165. 

(322) Rc-lat. C:o Pre~idente Sousa Franco, de 14 de abril de 1841. p. 7. 

( 323) Rch~t. do P~·esidcnte J erônimo Coe!ho, de 1 de outubro de 
1849, p . 21. 

(321) Relat. ao Presidente Barão de Santarém, de 18 de abril de 
1873, p . 12. 

(325) Rcla t. do Pr~sidente Bandeira de fvlelo, de 15 de fevereiro de 
1877, p . 37. 

(326) Rdat. do Presidente Gama e Abreu, de 15 de fevereiro de 
1880, p. 47. 

Em tôda a Província só havia cadeias na Capital e em Santarém. 
construídas solidamente, sendo a última no edifício do Paço municipal. 
( Re.lat . do Pre~idcnte Domingos J. da Cunha, de l de julho de ! 873, 

ps . 9 e 10 ). 

(327) Rev. do Inst. Hist. Geog. Br., v. LXXII (Crónica do padre J. F. 
Bettendorff) , p. 169; Serafim Leite, História e vol. III, cits., p. 359. 
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un~a que desabara neste ano, ( 328) achando-se adiantadas as 
obras no ano seguinte; (329) esclarecendo o Presidente José 
Bento de F igueredo, em 1869, que a igreja matriz havia sido 
concluída, be1n como a casa do pároco, (330) inas o Presidente 
Visconde de Maracaju, em 1883, pedia aprovação a assembléia 
legislativa para a conclusão das obras dessa igreja, orçada etn 
5.301 $000 (331). . 

A cidade, além dessa igreja, em que avulta num altar especial, 
a imagem de Cristo em bronze e ofertada a essa matriz pelo sábio 
naturalista Carlos Martius em 1846, (332) há as capela's de 
N . S . dos Martírios e de S . Sebastião ( 333) . 

A fr~guesia foi criada em 1754, ( 334) sendo sede de vigararia 
geral desde 1821, ( 335) correspondendo à segunda vigararia dessa 
categoria na província, e compreendendo vários povoados, lugares, 
1nissões e vilas, não só do rio 1'apajós, como do Xingu ( 336). · 

Atua1mente, é sede de uma Prelatura que abarcava, em 1912, 
14 paróquias e 20 igrejas, (337) templos êstes que em 1940, eram 
em número de 28. Havia também dois templos protestantes e 
um espirita ( 338) . 

(328) Relat. do Presidente Fausto D'Aguiar. de 15 de agôsto de 1851, 
ps. 9 e 10). Diz Baena que havia em Santarém uma bem extensa, ·moderna 
e a melhor das igrejas das povoações mediterrâneas. (Ensaio Corográfico. 
cit., 1839, p. 333). 

(329) Relat. do Presidente F aust::> de Aguiar, de 20 de agôsto de 
1852, p. 17. 

(330) Relat. de 16 de maio de 1869, p. 10. 
(331) Luls Cordeiro, O Estado do Pará, cit., ps. 115 e 116. 
(332) Fõlha do N orte, Belém, de 1 de! janeiro de 1941. (Fasta do 

munictpio de Santarém, in Biblioteca do Cons . Nac. de Geografia). 
. ( 333) fvloreira Pinto, Dic . cit., v. P-Z, p. 491. 

(.334) Rdat. <lo Presidente Rego Bnrrcs, de 29 de maio de 1856, anexo 2; 
Teodoro Brag<l . Corografía dt., p. 525. 

{335) R. L. T avares, op. cit., p. 11. 
( 336) Baena, Coro grafia cit., p. 220. 
(337) Anuário E statístico do Bras.•I., 1908~1912, v III R'o (D'retor1·a . ' l l 

Geral de Estatística), p. 111 . 

(338) Fõlha do Norte dt., de 1 de janeiro de 1940. A Prefeitura 
Apostólicn foi jnstituída por D ecreto Consistorial R omani Pontificis, do 
Papa Pio X, de 21 dl.! scte!nbro de 1903, desmembrada do Bispado do Pará. 
(Anuário Estatístico do Brasil, 1908~1912. vol. III, Rio de Janeiro, Diretoria 
Geral de Estatistica) . O prim.eiro pr d ado D. Amando Balmann faleceu em 
1939, na Euro,p<l. (Fõlha do Norte, de 1 de janeiro, citada). Palma Muniz 
informa que a Prelatura foi criada pela Bula de 23 de novembro de 1903. 
(Op. cit.. p. 44). 

.. ) . 

i 17 

E ln 1855, Santarém era u111a das três cidades da província, 
sendo as outras duas : Belém e Cametá, ( 339) tendo vinte anos 

·depois 2 praças, 11 ruas e 13 travessas, com 300 casas, sendo 60 
cobertas de palha, na maior parte no subúrbio chamado "Aldeia", 
restos do antigo aldeiamento dos Tapajós, a oeste da cidade~ 
Entre os seus edifícios, havia alguns com sobrado e de bela 
construção, sobressaindo no meio dos principais, o do Barão de 
Santarém e o do Paço Municipal, de construção moderna (340). 

Outras duas décadas mais, já caminhando para o fim do 
século, Moreira Pinto re~acionava o mesmo número de praças, 
acrescido o das ruas de uma, com trezentas e tantas habitações, 
se1n alterar a soma das cobertas de palha ( 341 ) . 

Em 1934, a cidade tinha ruas calçadas, limpas, terraplanadas 
e alinhadas, corn inten~o movimento da população laboriosa e 

· aspecto de capital moderna e adiantada, ponte de desembarque e 
t rapiche municipa1, iluminação elétrica, bosque, teatro, cemitérios 

·dos cristãos e dos hebraicos, biblioteca pública, mercado municipal, 
ruas e praças arborizadas, ( 342) dividida em três bairros .: 
Centro, Prainha e A~deia, desenvolvendo-se a luz ·elétrica por 
tôda a área urbana ; ( 343) tendo, e1n 1939, 4 praças, extensas 
avenidas, 15 ruas e 27 travessas, senào algun1as calçadas, com 
i 87 estabelecimentos comerciais, um bo1n hospital e várias socie-

. dades recreativas ( 344). 

( 339) Relatório do Pr.~sidentc Pin!·o Guimarães. de 15 de outubro de 
1855, anexo 18. 

Já cm 1851, dizia Bates haver casas d~ 2 e 3 andnres" sólidas, cobertasr 
de telhas e caiad2s {obra cit., v. L p, 266); e em 1833, compunha-se de trêS 
r uas paralelas no rio, cruzadas por três travessas, contendo edifícios de alve
naria, sendo alguns de dois pnvime1~tos. (Baena. Ensaio dt., p. 333). 

(340) R. L. Tavares, op. cit., ps. 9 e 10. O edifício da Prefeitura 
está situado no inesmo local rm que os jesuit<'ls fundaram a aldeia dos T apajós, 
antiga dos T apuiussus. (Fôlha do No:te, Belém. de julho de 1939). Em 
1833, a inda não possuía casa própria pnra a Câmara municipal. Cadeia, 
chafariz, nem poços, p ara uso d'água. ( B~ena, C orogra[ia cit., p. 333). 

(341) Dic. Geogr . cit., v. P -Z, p. 491. Teodoro Braga, em 1919. 
àãva-lhe 13 ruas, 6 pr;:iças, 5 avenidas e 18 travessas, além de 9 outras sem 
denominação, em 13 quClrteirões e 12 subúrbios ou arrabaldes, com 7. 000 
habitantes. (Coro grafia cit., p. 527). 

(342) Pará A grícola, lndustr:ial e Comercial, ano II, ns. 12~ 13, julho~ 
agôsto, 1934. Belém, Pará. ps. 1 a 3. Devido a má situação do cemitério 
de Santarém, o Presidente Fausto de Aguiar mandou construir um outro. 
( Relat. de 20 de agôsto de 1852, ps. 35 e 36). 

{343) Revista cit., ano I, n. 5, p. 2. 
(344) Fôlha elo N orte, 'Bel.ém. 23 de julho de 19,3~, e qe 1 de janeiro 

de 1940. · 
Em 1867, o Engenheiro militar Joaquim Rodrigues de Morais Jardim foi 

incumbido de estuàar um plano de encanamento d'água para abastecer a 
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Quanto à população, Bates dava-lhe cêrca de 2. 500 habi
tantes, quando todo o município poderia ter uns 3. 600. ( 345) 
apurando o r~censeamento de 1872 para a paróquia 8. 749 (346), 
Paul Le Cointe, em 1875, estimava a da cidade em 1 . 800 pessoas, 
e, em 1920, calculava numas 5.000 almas, (347) verificando o 
censo de 1940, a existência de 7. 450 pessoas, morando em 1 . 267 
prédios urbanos e 315 suburbanos; (348) e o de 1950 apurou 
11. 604 habitantes ( 349). 

Como se vê, a população da cidade nem sempre foi crescente, 
pois, de 2. 500 almas em 1851 passou a 1. 800 em 1875, parecendo 
que daí em diante foi continuamente ascendente, tanto que, de uns 
5. 000 moradores em 1920, subíu para 7. 450 em 1940, número 
êste que dobrava no decênio seguinte, levando 70 anos para 
duplicar a de 1851, e apenas, dez para dobrar a de 1940, fato 
único nas margens do Amazonas, salvante a capital do território 
do Amapá. 

A prefeitura de segurança pública, correspondente ao único 
distrito judiciário, subdividia--se em 1919, em subprefeituras: 
Bairro de Aldeia, Bairro Prainha (pág. 524), Curuaí. Alter do 
Chão, Boim, Arapixuna, Aritapera, .. fapará, Ituqui, Paracari e 
Urixiacá ( 350) . . 

A instrução foi se desenvolvendo aos poucos, havendo em 
J 841, na cidade, uma escola de prin1eiras letras e uma aula de 
gramática latina ( 351). No ano seguinte, já havia duas escolas 

~idade, orç~ndo ~ despesa cm 117 :065$000, devendo conduzir para tal fim, 
aguas do rio Irura ( Relat. do Presídente Leão Velôso, de 9 de abril de 1867 
P. 73; idéia e~sa que J)reocupou as administrações seguintes, mas. só em 1939 
se concretizava co:n o jnício dos tr<1balhos. (Pólh."l de· ."l\/orte, de 1 de janeir~ 
de 1940) . 

( 3-15) H . W. Bates, obra cit., v. I, p. 266 . 
_ :(346) Rdat. ào Presidenk Domingos J. da Cunha, de 18 de abril de 

1813 (Quadro do Recenseamento) . 
1(347) Obra cit., v. I. p. 81 - E m 1863, T avares Bastos estimava a 

P?Pulação da cidnde em 1 . 000 hab1tantcs, atribuindo~lhe outros o duplo. (O 
l- de do Amazonas, edíç. Brasiliana, n. 106, p . 200 e 201). 

(348) Fõlha do Norte, Belém, de 14 de ja:ieiro de 1943. 

( 349) Sinopse do Censo Demográfico de 1950, Rio, 1. B. G. E. -
~· N. G ... 1951, p. 17 . A Fôlha do Node, de 27 de julho de 1939. dizia que a 
Cidade devia ter uns 18. 500 moradores. O Anuário Estatístico do Brasil dá 
~ára o município de S::intarém, em l 907 - 17. 958 habitantes, sempre subindo, 
ct_,e maneira que, em 1912, já estava em 19. 220 almas. (Diretoria Geral de 
Estatística, 1908~1912, vol. I, publicado em 1916, p. 334). 

(350) Teodoro Br~ga, CorogrDfía cit., p. 525. 
(351) Relat. do Prt::Sidente Sousa Franco, de 14 de abril de 1841 

(Relação das Escolas, ps. 2 e 3) . 
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de curso primário, ( 352) uma para cada sexo, sendo que, elll 1851, 
a de latim estava acrescida de uma cadeira de francês, além de 
outras matérias, consideradas co1no sendo u1na escola preparatória 
para o Liceu ou Seminário do Pará ( 353). 

Corriam os anos sem alteração qt\ando, em 1873, o P resi
dente Do1ningos J. da Cunha se refere a um colégio particular 
existente em Santarém, e ( 354) e o Presidente Sá e Benevides, 
três anos depois informa que, e1n 1874, foi paga a subvenção do 
segundo semestre, ao Colégio de Santaré1n, deixando de fazê-lo 
no primeiro trimestre de 1876, por falta de cumprimento do coptrato. 
e, como falecesse o empresário, fêz-se concorrência, passando 0 
contrato a Carlos Seidl ; ( 355) colégio êste denotninado "Nossa 
Senhora da Conceição", com 20 alunos e subvencionado p~lp 
govêrno provincial, só tendo simile na capital da província ( 356). 

Em 1900, já funcionavam na cidade, um Grupo Escolar, e 
três escolas c;la Sociedade de S. Vicente de Pa\lla e o CQl~gio qqs 
r<?ligiosas clarit>sas franci~canas ( 357). Passados d(!cinios, com 
o desenvolvimento da instrução o "Colégio Santa Clara" foi equipa~ 
rado ao Curso Normal do Estado, qµe tambê111 dediç~-s~ ao ensino 
secundário e comercial ( 358) . 

Em 1939, via-se na colónia de S. José um Orfanato Agrícola, 
en1 que as crianças jnternap~s aprendiam letra~ e o aJI\an.ho da 
terra, dirigido por Irmãs Miesionárias da Imaculada Conceiqão, 
devido aos esforços do prelado D. Amando ( 359). O curso 
normal-rural dêsse educandário era equiparado ao oficial do Estado, 
tendo em 1939, 246 alunos sendo 1 io oi·fãs ( 360). 

O ensino secundijrio era ministrado no "Ginásio D. Alllando", 
ad1nitindo o colégio alunos internos, semi-internos e externos ( 361). 

(352) Rela t. do aludido presidente, de 14 de abril de 1842. (Relação 
das escolas) . 

( 353) H. W. Bétes, obra e v. cits., p . 14. 

( 354) Relat. de 1 de julho de 1873, p. 15. 

(355) Relat. dt> 15 de fevereiro de 187ó, p. 20. 

( 356) Re lat. elo Presidente Banqeira de Melo. de 15 de fevereiro de 
1877, ps. 90 e 91. , 

(357) Teodoro Braga, Corogrbfia cit.. p. 525. 

(35~) Relat. dp Interventor Gama M.ak}}er, Çe 1937~J939, ps. 5t e 52. 

{J59) Fõlha do Norte, de 23 de julho de 1939. 

{ 360) F õlha do N o.rte, de 1 de janeirQ de J 940. 

( 161) A Tarde ( M;ina us) • de 6 ~e maio de t 944 . O relatório do 
Diretor do Departamento de Educação e Cultura do Pará, in Mensagem do 
Governador l\tloura Carvalho, de 15 de abril de 1950, refere-se aos cursos 
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Em 1877, já havia na cidade uma biblioteca particular e 
popular ( 362) e em 1943, a da municipalidade tinha 2. 000 
volumes ( 363). 

Quanto a jornais, tê1n surgido vários na cidade. circulando 
em 1940, três: o Mariano, mensário católico; O Tapajós, 
mensário esportivo ; e o Momento, semanário de seis páginas, 
cuja tiragem é de 600 exemplares, sendo o órgão de maior projeção 
no baixo A!nazonas ( 364) . 

En1 1862, havia em Santarém,, uma aula de 111úsica ; ( 365) 
sendo servida a cidade pelo telégrafo subfluvial e por uma estação 
radiotelegráfica ; ( 366) e de agência do correio, pelo menos, desde 
1857 ; ( 367) coletorias estad_ual e geral ou federal, desde o te1npo 
do império ( 368). 

normal e ginasial de Santarém. (p. 68): aludindo a :rv1ensagem dêsse Gover~ 
nador referente ao ano de 1949 (15 de agôsto), além do "Ginásio D. Amando", 
ao " Instituto Batista" e escolas supletivas. (Relat. do D iretor do Departamento 
de Educação e Cultura, p. 64) . 

( 362) Relat. do Pr~sidente Bandeira de Melo, de 15 de fevereiro de 
1877, p. 92. 

( 363) F ôlha do Norte, de 14 de j aneil'o de 194 3 . 

(361) Folha do N orte, de 1 de janeiro de 1940. Em 1876, circulava em 
Santarém o Baixe- Amazonas (R. L. Tavares, obra cit., p. 33). 

(365) Relat. do Presidente Araújo Brusque, de 1 de setembro de 
186i, p. 81. 

(366) Fõlha do rv·orfc, de 1 de janeiro de 1940. 

(367) Relat. do Presidente Beaurcpaire Rohan, de 27 àe outubro de 
1857, p . 11. 

(368) Em 1851, a coletoria provincial já rendia 4:032$000 (Re!at. do 
Presidente Pinto Guimarães, de 27 de agôsto de 1858, ancro 8); e em 1926, 
a estadual arrecadava 97 :537$000 (Mensagem do Governador Dionísio Bentes, 
<le 7 de setembro de 1926, anexo 18). Dela, porém, já havia notícia em 1847 
(Rdat. do Presidente Jerônimo Coelho, de 1 de outubro de 1848, p. 12). 
sendo que, em 1849, era a mais rendosa da Província, depois da da capital 
(Relc:t. do Presidente cit., do ano seguinte) . 

. ~ogo qt~e ~ c:omeça:_am a funcionar as alfândegas criadas pelo decreto 
imperial n. -' .149, de I de dezembro de 1866, devido a decretação da livre 
r:avegação no rio Amazonas, foram extintas as colet~rias, passando a arreca~ 
dé.JÇ?o de tod_os os impostos a ser feita pelas alfândegas recem criadas. No 
Para, foram rnstaladas duas: uma em Santarém e outra em Cametá, sendo 
expedidas instruções para ambas a 5 de março de 1867 e nomeados os funcio
n.~rios no dia seguinte ; tendo a de Santarém jurisdição nos rios Tapajós,· 
Xmgu e no Amazonas, desde a serra de Parintins até l\t!acapá. (Relat. do 
Pres~dente Joaquim R. de Lamare, de 6 de agôsto de 1868, ps. 33 e 34:). O 
Presidente J. · Bento da Cunha Figuercdo, três anos depois representava ao 
·govêrno impería1, mostrando a inutilidade dessas alfândegas. (Relat. de 16 de 
maio de 1869, p. 1 J ) • 

• • 

- 121 -

·A renda municipal arrecadada, foi em 1925, de 143:966$500; 
( 369) mas três anos depois já subia a 218: 628$680 ; ( 370) em 
1939 alcançava a cifra de 654:475$000. achando .... se em terceiro lugar 
na ordem dos municípios (371) e em 1941, já estava próximo de 
1nil contos de réis somando na realidade 903: 170$000 ( 372). 

Santarém, devido a sua situação, era o empório comercial do 
norte de Mato Grosso, do rio Negro, suprindo de gêneros as 
povoações circunvizinhas, pois, ºtôda a produção de cacau, peixe 
salgado e outros artigos de uma enorm.e área, passa pelos nego
ciantes da cidade, havendo grande comércio com os indígenas dos 
Tapajós, em salsaparrilha, bálsamo de copaiba, borracha, farinha 
e outros produtos, sendo a sua salsa de qualidade muito superior 
·à do alto Amazonas, conseguindo no Pará um preço duas vêzes 
n1aior ; vendo .... se ali numerosas casas negociando com artigos 
inglêses, franceses, alemães e norte .... americancs ( 373). 

Isto se passava de 1833 em diante, mas refere Palma Muniz 
que, desde um século antes, o movimento agrícola e extrativo das 
missões já era praticado ein larga escala, e dava margem a regular 
exportação para o reino (374). 

Segundo um contrato celebrado a 15 de ntaio de 1883, com 
o comendador José Marcelino Pereira de Morais, foi êste autori .. 
zado a montar u1n engenho central em Santarém; (375) não tendo 
ocasião de averiguar se êsse empreendimento se realizou. 

O município concorreu à exposição comemorativa do cente,... 
nário da independência nacional, enviando várias especiarias, 
madeiras, óleos, resinas, fu1no, borracha, arroz, cacau, castanha, 

( 369) N.Iensagcm do Governador Dionísio Bentes, de 7 de setembro de 
1926, anexo 17. 

( 370) Mensagem do Govcrnc.dor Eurico Vale, de 1 de setembro de 1930, 
anexo 15. 

(371) RelaL do Interventor Gam<i Malcher, de 1937~39, p. 162. 

(372) Fôlha do Norte, de 14 de janeiro de 1943. 

·'·- ' 

(373) Baen;.i, Corogra[ia cit., p. 333 ; Tavares Bastos. O 'Vale do 
Am&zonas, ediç. Br<JsiliJna, p. 279, H. W. Bates, cbra cit. v. 11, ps. 13 e 14. 

( 374) Op. dt., p. 15. Em 1876, havia na cidade, 3 alfaiates, 1 barbeiro, 
5 sapateiros, 1 torneira, 2 ourives, 6 ferreiros, 4 marcineiros, 3 funileiros, 6 
carpinteiros. 2 t"noeíros. 1 L?rtisté~ de fogos de artifício, 4 padarias, 1 botequim, 
1 bilhRr, 6 açougues, 1 saboari:l, 4 serrarias, 13 padeiros, 15 calafates, 6 
estaleiros, 1 fabricante de vinhos e licores, 1 farmácia, 2 drogarias, 33 tabernas, 
3 tipC?grafias, 1 caeira, 4 olarias, 11 .lojas ambulantes (fazendas, ferragens e 
r:iolhados) e · 6 engenhos de açúcar e mel ( R . L. '"f a vares, obra cit., p. 33) · 

, ('.j75) Relat. do Presidente gcr!crat \fisconde de Maracaju, de 7 de 
janeiro de 1884, p. 116. Diz Moreira Pinto que tal contrato foi autorizado 
pela lei 1.112, de 16 de novembro de 1882. (Dic. Geogr. cit., v. P~Z, p. 491). 
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algodão fibra s, sola, cordas, vinho de cacau, cachaça; farinha de 
mandioca, de tapioca e de carimã, plantas medicinais ; vários arte
f atos de cu ia, gravados e pintados ; u1n livro com pentes e grampos 
de chifre; 1nodelos de lancha e de canoa de itauba ( 376). · 

A navegação fluvial a vapor vem desde 1853, com a criação 
da primeira linha de Belém a Manaus pela Companhia de Nave
g-ação do Amazonas, seguida de . outras emprêsas de navegação e 
navios particulares, se1npre crescente ( 377). 

Havia em Santarém um estaleiro particl,llar para a construção 
de lanchas a vapor no fim do Século XIX ( 378). D~z Teodoro 
Braga que a construção naval aí progr~de çad& vez mais, sendo 
rnuitos os estaleiros pal;'a construir embarcações, variando os 
batelões e lanchas de 100 toneladas, a pequenas canoas de . f>esca 
e outras finalidades, vendidas para o Estado do Arnqzonas, Terri~ 
tório do Acre e ilhas do Pará ( 379). 

Quanto à navegação aérea, d~sde 1934 que os aviões da linha 
de Belém.-Manaus, fazem escala no sel.l pôrto ( 380). 

SANT ARENZINHO - Povoação ou aldeia à margem direita do 
rio 'fapajós, no município de Itaituba ( 38í). 

SANTO ANTÔNIO - Cachoeira existente no vale do Tapajós, 
junto a qual o governador de f\.fato Grosso, Coronel João Nepo .. 
in uceno Medeiros Ma1let, por ato de 6 de julho de 1891, criou 
t11na coletoria ( 382) . 

SÃo DOMINGOS - Sede de subprefeitura de segurança no 
n1unicípio de Itaituba, no rio Tapajós ( 383). 

SÃo FÉLIX DO XINGU - Municipio do Pará criÇtdo ein virtude 
à a Lei Estadual n9 1.127, de 11 de março de 1955, que fixou a 
divisão territorial do Estado para o qüinqüênio de 1954-1958, 
desmembrado do de Altamira, sendo sua sede o antigo povoado de 
São F élix, à margem direita do rio Xingu à foz do rio Fresco, e 

(376) Henrique A . de Santa Rosa e outros. O Pará na E xposição de 
7 de S etembro de 1922. ps. 8. 12, 14, 17 .. 2·1, 28, 31 e 35. 

( 377) Dic. Hist. Geogr. Etnogr. do Brasil, Introduç . Geral, vol. II, 
ps . 164 a 167 . 

. ( 378) Paul Le Cointe, obra cit., v. I, p . 257. 

( 379) Corogra[ia cit. p. 526. 

(380) Relat. do InterventoF Gama Makher, de 1931 .. 1939, p. 156. 

(381) Palma Muni:z, op. dt., p. 87, 1-I. Coudreau, obra cit., p, 19. 

(382) J;>alma Muniz, op. cit .• p. 39. 

( 383) Teodoro Br;:iga, Corografia cit., p. 428. 
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distante un1as três centenas de quilómetros de Altamira, ( 384) 
com cêrca de 125. 000 quilómetros quadrados ( 385). 

Com o nome de São Félix foi sede da terceira circunscrição 
judiciária da comarca de Alta mira, ( 386) tendo sido elevado a 
categoria de povoado pela Lei nQ 1: 710, de 14 de novembro de 
1918 (387). . 

Foi sede de subprefeitura policial da prefeitura de segurança 
de Altarnira, sob a denominação de Bõca do Rio Fresco (388). 

A Fôlha do Norte. de 1 de janeiro de 1940, registrou a 
denominação de Foz do Rio Fresco, co1no de um núcleo popula~ 
cional do Município de Altamira. Dêsse lugar parte um varadouro 
para Conceição do Araguaia ( 389). 

Parece que se trata do lugar registrado corno sendo Pôrto 
Seguro, pelo padre Carlos Borrorneu, o qual diz haver aí chegado 
em 1916, o maranhense Antônio Coelho da Silva que encontrou 
u1na barraca construída por Tancredi Martins Jorge. Coelho 
comprou os seringais de José Porfírio, Tancredi Martins Jorge e 
de Inês, e dedicou-se a exploração de borracha e castanha ; cons
truiu uma grande casa de tijolos e telhas, bem como uma capela 
en1 honra a São Félix, fundando aí un1a escola própria com 25 
alunos. Entre os sacerdotes que tem celebrado missa no lugar. 
destaca .. se frei Domingos O. P., bispo de Conceição do Arf!,.. 
guaia ( 390). 

SÃo JoÃo -· Residência dos padres da Companhia de Jesus 
no baixo Xingu, no Século XVII ( 391). 

SÃo JosÉ DE MATAPUS - Aldeiamento fundado pelos jesuitas 
em 1722, com o nome de S. José ou Matapus, no baixo Tapajós 
( 392) V. Pinhel. • 

(384) Diário de .°/\Jofíc ias, de 1 l de setembro de 1955, 6~ seção, p. 4, 
C . 2 e 5; ar tigo do Doutor J. C. Pedro Grande. 

(385) Diário de lVotícias, de 18 de sete-~bro de 1955, 3·) seção, p. 4c-1; 
ar\:igo do referido Pedro Grande. 

(386) Teo<loro Braga; Cocografia cit. p. 24. 

( 387 ) Autor e obra, cits., p. 304. 

(388) Autor e obra cit. , p . 303 . 

(389) Biblioteca do Cons . N ac . Geogr. - Pasta do município de 
Altamira ~· Dados para uma monografia histórico-corográfica fornecidos péla 
prefeitura local. 

(390) Xingutania, Belém, 1950, p. 6. 

(391) Rtv. do Inst. Hist. Geog.r. Br., vol. LXXII, p. 35 (Crônica 
do padre J. F. Bettendorff). 

( 392) Palma Muniz, op. cit., p. 14. 
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C" - MANUEL - Sede de subprefeitura policial do Municíp\n • ..; AO . 

de Itaituba ( 393). H. Coudreau registrou no rio dêsse nome 36 
casas, na maioria de naturais do Estado do Pará, com uns 100 
moradores ( 394). Na foz dêsse rio, o governador de Mato Grosso, 
Coronel Medeiros l\1allet, por decreto de 6 de julho de 1891, criou 
un1a coletoria, que só foi instalada dois anos depois, de ordem do 
Governador Manuel Murtinho, oficiando a - 14 de setembro de 
1893 ao governador do Pará, e nomeando para tal Antônio da 
Costa Garcia Júnior, aco111panhado de um destacan1ento policial 
de 15 praças, instalando-a a 5 de julho de 1894, numa ilha à 
n1argem esquerda do Tapajós, fronteira a foz do São Manuel. 
O govêrno do Pará respondeu estar ciente, mas, reclamando o 
intendente municipal de Itaituba contra a cobrança de itnpostos 
ilegais a 4 de outubro de 1894, ao govêrno do Pará, êste enviou 

. ao local o Capitão Benedito Asclepiades de Pontes·. com algumas 
praças, o qual intiJnou o matogrossense a retirar-se, por se achar 
e.m território paraense. O funcionário matogrossense lavrou um 
protesto e retirou..-se. mas, cm ca1ninho, foi atacado pelos mundu..
rucus e ferido, falecendo inais tarde ( 395) . 

Em 1906, já era considerado lugar ( 396). 
SÃo PEDRO DE URUCURITUBA - Lugar em que há uma igreja 

sob a invocação de São Pedro, no Município de Aveiro, no rio 
·rapajós (397). 

SERINGUEIRO - Título de um sítio situado no rio Xingu, numa 
ilha acima do lugar do Coronel Gayoso, na região das cacho.-
eiras ( 398). · 

SETE QUEDAS - Salto n1atogrossense, no rio Tapajós, en1 
que se viam alguns habitantes ( 399). . 

SHINGU - No n1apa junto ao livro que trata da expedição de 
1 887~1 888, de Karl von den Steinen, referente ao ano de 1884, 
vê~se êsse non1e nas cabeceiras do Xingu ( 400). 

SíTIO Do M EIO - Pouso dos comboeiros que transita1n pela 
estrada de Vitória ao rio Ambé ( 401} . 

( 393) T eodoro Brêga, Corografía cit., ;>. 428. 
(394) Obra cit., ps . 11 e 14. 

(395 ) Palma Muniz, op. cit., ps. 39, 40 e 42 . 

(396) Autor e op. , cits .. p. 87 . 
(397) T eodoro Br2g<:i, Corografia cit., p. 311. 
( 398) O. Clauss. mapa do rio X ingu, de 1884. 

. (399) · H. Coudreóu, obra cit., p. !60. 
(400) lbtcr den N aturwclker Zentral Brasiliens, - Berlim, 1897, f. II. 
(401) A mérico Campos, op. 'cit., p. 131. 
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SíTIO PETRÔPOLIS - Lugarejo do Município de Altamira, no 
rio Xingu, em que há uma capela do rito católico-romano ( 402). 

SouzEL - Antiga missão jesuítica no rio 'Xingu que aparece, 
pela primeira vez no catálogo de 1723, sob a denominação de 
Santo Inácio de Aricari, n1as. que devia ter sido fundada alguns 
anos ahtes. Também foran1 . registrados os 11omes de Aricá. 
Arucará. Aicari e Aricará. Em 1736, o padre Luís de Oliveira 
incorporou a esta aldeia, índios jurunas que moravam num local 
distante daí, quinze dias de viagem ( 103). O seu úl.timo missiQ
nário foi o padre M anuel dos Santos ( 404). Seu território 
pertenceu à capittania do Xingu doada a Gaspar de Abreu Freitas 
e que, por abandono, retornou à coroa ; acrescentando Teodoro 
Braga que a fundação da aldeia data de 1639 ( 105). · 

E1n 1758, o Governador General Mendonça Furtado a elevou 
à vila com o nome português de Souzel, ( 406) catego'ria esta de. 
que desmereceu, tanto que foi novamente elevada à vila em virtude 
da Lei n9 811. de 14 de abril de 1874, e reinstalada a um de feve .. 
reiro de 18i5, ( 40/') con1 o único distrito da própria sede e, ato 
pelo qual o Município de Pôrto de Mós, de quem foi desmembrado. 
protestou devido à redução do seu território e de suas rendas ( 408). 
Parece que essa elevação foi além de 1922, mas, não alcançou o 
ano de 1940, nem o de 1950, em cujos recenseamentos não consta 
o seu nome na lista dos municipios. 

Contudo, o município foi restabeiecido êste ano, tendo agora 
a sua sede o título de cidade, segundo a Lei Estadual n9 1 . 127. de 
11 de março de 1955, que fixou a divisão administrativa e judi
ciária do Estado para o qüinqüênio de 1954 a 1958 ( 409). 

( 402) Padre Carlos Borromeu, op. cit., p . 16. 
( 403) Serafim Leite, obra cit ., v. III, p. 353; Carlos Borromeu, op. 

cit. p . 20 . 

( 404) Serafim Leite, v. clt., p . 354. 

( 405) Coro grafia cit., p. 552 - A Divisão Administrativa do Brasil ;rn. 
1911. confirma êsse ano de 1639, como sendo de sua fundação ( p. 13:>); 
a~sim como Moreira Pinto ( Dic. Geogr. do Brasil, vol. P~Z. p . 560) • 

( 406) Teodoro Brag3, Corogra{ia cit. , p. 551; Baena, Ensaio cit., P· 331; 
Serafim Leite, vol. III , cit., p t 354 . 

(407) Divisão Administrativa do Brasil, em 1911 (Ministério da A:gri~ul4 
tura), p. 135, Américo Campos, op. cit .. p. 15; Teodoro Braga, Corografla c1t .. 
p. 551; Artuário Geográfico do Brasil, 1953, I. B. G. E., ps. 24 e 25 · 

( 408) Relat. do Presidente Sá e Benevidcs, de 15 de fevereiro de 
1675, p. 9. 

( 409) Diário de Notícias (Rio). de 11 de setembro de } 955, seç~o 6~, 
p. 4 col. 5; artigo do Doutor J. C . Pedro Grande. O governo provrsórib 



- 126 -

A sua sede foi transferida, em 1846, pelo Presidente Manuel 
Paranhos da Silva Veloso, à vista da Lei 119 125, de 20 de março 
dêsse ano, para o lugar Cruajó, de propriedade de José Leocádio 
de Sousa, que passou a chamar-se Souzel, devido a ser o pôrto 
antigo cheio de pedras ( 410). 

A antiga aldeia de Arkari, depois vila de Souzel, ficava â 
1nargem e~querda do rio Xingu, em frente à Cruajó, para onde 
passou a sede do município, distante da embocadura do rio, 180 
quilômetros ( 411). 

Seu território constitui o segundo distrito judiciário da comarca 
de Pôrto de Mós, divididos em duas circunscrições : Souzel e 
Alto Xingu e a uma prefeitura de segurança subdividida em três 
subprefeituras : Souzel, Vila Nova e Praia Grande ( 412). 

Em 1833, a vila tinha uma praça, em que está a igreja e duas 
ruas desfalcadas de prédios. somando o número de 1 O casas de 
sébe cobertas de fõlhas e 14 tejupares, só havendo telha de barro 
no teto da igreja e· no do Hospício, que foi dos Jesuítas. 

Fora do âmbito da vila, há 96 palhoças ; constando a povoação 
de 6 brancos, 3 escravos, 173 mestiços, 339 índios e 100 mame .. 
lucos ( 413) .. Setenta e cinco anos depois, havia três ruas e cinco 
travessas, com 41 prédios e muitas palhoças, destacando.-se o 
edifício da Câmara MunicipaE; devendo a população da vila ser 
inferior a mil pessoas ( 414).. · 

Em 1788, tinha 800 habitantes, dos quais em 1820, restavam 
375, ( 415) e apesar de novo increménto depois dessa data, em 
1833, ainda não atingira a cifca de 1788. 

republicano no Pará, pdo decr . n. 54. de 19 de fevereiro de 1890, ex tingiu a 
Câmara Municipal que, pelo decreto n . 55, da mesma data, criou o Conselho 
da Intendência Municipal de Souzel. (Teodoro Braga, Corografia cit., p. 553; 
Américo Campos, op. cit., p. 19}. 

(410) T eodoro BrJga, Cot·ografia cit., p. 551; Américo C al.DiPOS, op. cit., 
p. 13; Moreira Pinto, D ic . Geogr. cit .. v. P~Z, p. 560. 

( 411 ) Carlos Borromeu, op. cit . , ps. 20 e 21; Paul Le Cointe, obra 
cit. p. 130. - T alvez, houvesse sido na tapera de Souzel o forte de Mandia~ 
tuba dos holandeses, to:nado por Pedro Teixeira . (Américo Campos, op. cit., 
p. 14 ). Para diferenç2r êsscs lugares, foram denominados Souzel Novo e 
Souzel Velho . (Carlos Borromeu, op. cit., ps . 20 e 21; Serafim Leite, 
V . III. cit., p. 354) . 

( 412) T eodoro Braga, Cor-ogra[ia cit., p. 553; Relatório do Secretário da 
Justiça de 1905, p . 25 - Cruajó era sede de à isfrito de paz em 1855 (Relat. do 
\

7
• Presidente Pinto Guimarães, de 15 de outubro de 1855, anexo 23). 

(413) B;:icna. Ensaio cit., p. 331. 

( 414) Américo Campos, op. cit. (l: 909), ps. 64 e 65. 

( 115) Carlos Borromeu, op. cit., p. 20. 

• 
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Para o n1unicípio, o Anuário E statístico do Brasil. 1908-1912 , 
dava, em 1907 - 13. 168 habitantes e cinco anos mais tarde, 4. 831, 
( 416) devido à criação do Município de Altamira, de Souzel 
desmembrado no ano anterior ; mas, a população de Souzel foi 
se reduzindo, a ponto de, em 1920, só se apurar 2. 402 almas, 
quando Alt~mira subira para 9 . 343 n1oradores ; ( 417) e. em 
1940, Souzel restringido a distrito de Pôrto de Mós, dos 3. 879 
habitantes dêste ficara, apenas, com 1 . 079, distribuídos em 20 
casas no quadro urbano e 25 no suburbano : ( 418) tendo a cidade, 
atualmente, cêrco de 200 moradores ( 419). 

Em 1919, tinha duas escolas elementares estaduais e uma 
tnunicipal ; correio e coletorias ( 420). 

Em 1758. passou a freguesia sob a invocação de São Francisco 
Xavier, mantida J)Or ato de 24 de novembro de 1876, da presi ... 
dência da província; ( 421) antes, porém, foi autorizada a transfe .. 
rência da sede da freguesia para o povoado de Cruajó. pelo Decreto 
n9 125, de 1842, mas, a mudança só se realizou a 22 de maio de 
1864 ( 422). Em 1938, foi encontrado nas ruínas das antigas 
residência e igreja dos jesuitas, que eram das melhores nas missões 
daqueles tempos, um crucifixo, conside:rado na região como sendo 
uma preciosa relíquia e ali conhecido pelo nome de "Cristo de 
Aricari'' ( 423J. 

En1 1850, Souzel tinha 191 guardas nacionais e 59 de reserva: 
( '124) e em 1855, o seu corpo de trabalhadores era composto de 
i 09 pessoas, mais do que em Pôrto de Mós e em Pombal ( 425). 

( 416) Diretoria Geral de Estatística, Ministério da Agricultura, vol. I, 
1916, p . 334 . 

_ ( 417) Sino;>~ do Recenseamento do Brasil em 1920, Rio, 1922, ps. 24 
e 2). Teodoro Braga, em 1919. estimava a população do município em 8. 000 
res~oas ( Corografia cit., p. 552), ,número que Américo Campos também 
calculava dez anos antes. ( op . cit., p. 65). 

( 418) Pará, 1. B . G. E ., Censo de 1940, publicado em 1952, Série 
Regional, p. 180. 

(419) Diário d<: Notícia,s, de !8 de sete·mbro de 1955, seção 3-1, p. 4 e l; 
artigo citado. Em 1938, Souzel V e lho ( Aricari) só tinha 21 habitantes (Carlos 
Borromeu, op. cit ., p. 21) . 

(420) T eodoro Brag<i. Corografia cit., p. 552; Américo Campos, op. cit., 
ç s. 89 e 90 . 

(421) Autor e Corografia, cit., ps. 551 e 552. 
(422) Autor, Corografia e ps. cits. 
( 423) Serafim Leite, V. III, cit., p . 354. 
( 424) Relat. do · Presidente Jerônimo Coelho, de 1 de agôsto de 1850. 

(Mapa da G. N acional). 

( 425) Relat. do V. Presidente Pinto Guimarães, de 15 de outubro de 
1855, anexo 4. 
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O município exporta borracha, couros de boi e de veado, 
castanha e cacau ; ( 426) tendo exportado na década de 1900 a 
1909, mercadorias no valor de 698 contos de réis, quando Pôrto 
de Mós exportava no mesmo período, 114 e Santarém 1 . 239 
contos de réis ( 427) . 

No exercício de 1898-1899, a despesa do município foi fixada 
en1 19:400$000; em 1905, em 116:240$000; e em 1909, em 
100:440$000; tendo sido a receita orçada em 80:000$000, de 1889 
a 1904: (428) e etn 120:000$000, daí até 1909 subindo em 19ll, 
para i 30: 000$000 ; porén1, no · ano seguinte foi reduzida a 
35 =?~0~000,. devido à fu~dação ~o Município de Al~amira, cujo 
terntorio fo1 do seu retirado, cifra que permaneceu até 1916, 
quando ainda mais decaiu, ficando em 31 : 000$000 até 1919. A 
despesa foi se1npre orçada em menor quantia ( 429), 

SouzEL Novo - V. Souzel. 
SouzEL VELHO - V. Souzel. 
TACUANA - l\tlissão j~suítica fundada na segunda metade do 

S~c~lo ~:VIII, a~ima da grande curva do rio Xingu para o que os 
nuss1onanos abriram unia picada encurtando o caminho até 0 
lugar da missão. Expulsos os jesuítas, ficou abandonada até a 
chegada do padre Torquato de Sousa, vigário de Souzel que 
renovou a capela e a picada, em 1841, denominando .. a "Missão da 
Jrr.peratriz". Von Martius ( 1820) e o Príncipe Adalberto ·da 
Prússia ( 1842) aludem a essa missão ( 430). Chamou ... se tambéin 
1 ··auaquara, 'favaquara e Tucuana. V. Anauiri. 

TAPAJÓS - VHa pertencente à comarca do Baixo Amazonas 
e111 1833 ( 431) V. Santarém. • 

TAPARA - Povoação à margem direita da foz do rio Xingu, 
duas léguas distante de Vilarinho do Monte, que lhe fica a jusante 
e pertencente ao Município de Pôrto de Mós ( 432). 

. Foi da companhia de Jesus e posteriormente passou a ser diri
gida pelos padres da Piedade: tendo feito o padre Jesuíta Salvador 
do Vale, nessa aldeia, em 1 ó60, a residência de N. S. do Desterro. 

op. 

( 426) T eodoro Braga, Co•ografia cit., p. 552. 

( 427) V. Pôrto de l'vf ós. 

( 428) Américo Campos, op. dt., p. 81. 

( 429) 1'eodoro Brnga, Corog<afi::i cit., p. 553. e asterisco. 

( 430 ) C arlos Borromeu, op. cit., p. 22. 

( 431) Dic. Hist. Geogr. e Etnogr. do Btasil , Introduç., vol. II, p. 196. 

(432) Teodoro Braga, Corog:afia cit., ps. 507 e 508 : Carlos Borromeu, 
cit., p. 13. 
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Diz Américo Campos, em 1909 que, a duas léguas acima da aldeia 
de Caviana, há uma outra composta de dois sítios : Tapará e 
Bôa Vista, dos quais se pretende formar uma vila com 60 mora
dores, afora uns 300 ou 400 escravos ( 433). 

Em 1833, tinha a aldeia de Tapará 18 brancos, 10 escravos, 
69 índios e 42 mamelucos ( 434). 

Ein julho de 1871, foi proposto êste lugar para escala dos 
vapores que iriam de Belén1 à Sou.zel ( 435). 

TAPERA - Barraca abandonada· e fixada pelo Doutor O. 
Clauss, no seu n1apa de 1884, quando da expedição de von den 
Stein. 

TAUAQUARA - V. Tacuana. 
TAVAQUARA - V. Tacuana. 
Tooos os SANTOS - Lugarejo no alto Tapajós, também 

chamado Paulo Leite (435 .. A). 
Tooos os SANTOS - Aldeia da principaleza Maria Moaçara 

que governou no comêço da civilização o Tapajós. Faleceu em 
1678 ( 435-B). 

TRACUÁ - Subprefeitura ·do Município de Itaituba, no rio 
'fapa jós ( 435 ... c) . 

TRÊS BARRAS - Lugar no Município de Itaituba, na bacia 
cio Tapajós ( 436). 

TRIUNFO - V. Bôca do Triunfo. 
TucUANA .- V. Tucuana. 
TucuRUI - Neste rio que desagua à margem esquerda do 

Xingu, abaixo das cachoeiras, foi de onde começou a evengelização 
nc tempo do padre alemão Roque Hunderpfund, serviço conti
nuado pelo padre brasileiro Torquato de Sousa. A . capela, por 
falta de cura, ruiu depois de 1894. celebrando-se agora em casas 

( 433) Opúsculo cit., ps. 1 O e 11; Serafim Leite, obra e vol. III, cit~. 
ps. 348 e 349. Para êsse lugar, a lei provincial n. 1. 111, de 16 de novembro 
c!e 1882, transferiu a sede da freguesia de Vilarinho d? Monte. (Moreira Pinto, 
Dic. G~ogr. cit., v. P-Z, p. 592) . 

( 434) Baena, Ensaio cit., p. 337. 

( 435) Relat. do Presidente Abel Graça, de 15 de agôsto de 1871. P· 28. 

( 435-A) H. Coudreau, obra cit., ,p. 88 e 89. Paulo Leite é matogrosJ 
seuse, residindo aí há 6 aaos. onde chegcu com vs índios apiacás. Cria gado 
e explora a borracha ( Coudre'lu, obra cit., p. 93). 

( 435-B) Serafim Leite, História dt., v. III, ps. 359 e 360. 

(435-C) Teodoro Braga, Corografiã cit., p. 428. 

( 436) Palma Muniz, op. cit., p. 87. 
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particulares ( 437). Das n1argens dêsse rio partem duas estradas 
para a parte média do rio Xingu. 

U1c HITUBA - V. lxituba. 
URICURITUBA - Lugarejo a uma hora de vapor abaixo de 

Brasília Legal, com cêrca de 50 casas ( 438). Tem uma igreja 
cujo orago é São Pedro de Urucurituba, pertencente ao Municípió 
de Aveiro ( 439). 

ÜRIXITUBA - V. Ixituba. 
URUBURAQUARA - En1 1884, havia nas suas proximiàade.:; 

vários seringais, nas marge11s do rio Xingu, na regiã? das cacho.l. 
eiras ( 440) . 

ÜRUBUTU - Seringai no alto Tapajós, pertencente ·a José 
Pereira Brasil. 

URUCURITUBA - V. Uricurituba. 
U x 1TUBA - V. lxituba. 
VEIROS - Tem tido os nomes de l\!Iandiatuba, Itacuruçá e 

de: Veiros. Mandiatuba, por ter sido encontrados no lugar 
vestígios de ruínas de unia fortaleza holandesa do comêço do 
Século XVII. na confluência do rio Maruá co1n o -Xingu ( 441). 
ltacuruçá nome da principal aldeia do rio Xingu, a que ordinà
riamente se chamava "Aldeia do Xingu" , atribuindo ... se sua 
fundação ao padre João Maria Garzoni, não muito antes de 1690 ... 
P assada a sua direção aos padres da Piedade, em 1695, foi reto-
111ada pelos padres da Companhia, sendo seu orago São João 
Batista, e o seu último missionário o padre Cristóvão de Carva
lho ( 442). 

( 437) Carlos Borrorneu, op. dt., p. 21. 

( 438) H. Coudreau, obra cit., ps. 17 e 18. 

( 439) Teodoro Braga, Corografia cit., p. 311. 

( 440) M apa elo rio Xingu executado pelo Doutor O . Clauss, relativo 
à primeira expedição de van den Steinen. · 

( 441 ) T eodoro Braga, Corografia cit., p . 508; Carlos Borromeu, op. <:it.,. 
p . 16. 

( 442 ) Serafim Leite, Históda cic .. v . III, ps. 351 e 352; Carlos Borromeu. 
op · cit. '. P . . 16. O professor Teodoro Braga diz que foi no ano 1637, pel<J 
p ad:e. Figueira ( Corografia cit., p. 508) . no que ê corroborado pelo escritor 
Amenco C ampos ( Op. cit., p. 11 ) . E tanto se a figura não ser esta datzi 
i:iara desprezar, que o cronísta da Companhia de Jesus, o padre Bettendorff,. 

diz haver o padre João Maria Garzoni que a fundou, levantado ali uma igreja ' 
nova: (Rev. do Inst. Hist. Geogr. Br., vol. 72, ps. 489 e 490). Moreira Pinto 
ta_mbem a dá corno fundada em 1637 pelo referido padre Luís Figueira, tendo 
sido a paróquia criada em 1639; estando cêrca de 1894, com 516 habitantes .. 
em plena d ecadência. (Dic. Geogr. cit., v. p,.z , p. 728). 
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Relata Paul Le Cointe que tendo desaparecido a. aldeia de 
Veiros e que se achava a mais de sete quilôn1etros para o alto. foi 
substituída pela de Maruá, à margem direita do rio Xingu ( 443) . 

A 21 de. dezen1bro .de 1758, <:oin a expulsã.o dos jesuitas, a 
aldeia passou a denominar ... se ,Veitçs e com a categoria de vila 
entre as de -Pôrto .-de Mós e Souzel, numa dilatada J:>aía ; tendo 
~id~ o têr.mo da vila den1arcado pelo o~vidor corregedor Pascoal 
Abranches Madeira Fernandes, . ( 144) porém rebaixada ·dessa 
categoria pelo Conselho do govêrno em maio de 1833 ( 445) • . 

A igreja em 1768,· ·estava arruinada, mas etn 1 i89; era espa: 
~;osa e limpa; desmoronando ... se en1 1937, a terceira capela consM 
truída em Veiros, de estilo colonial, encerl'ando muitas imagens e 
sob a i:nvo.cação de Silo João de l'v1Iartiá, reconstruída mais tar4e 
( 446). · En1185L era freguesia, sob a denominação de São João 
Batista de Veiros. ( 447) categoria a inda conservada em 
1935 (447 ... A). 

· Em ·17 30,- contava a aldeia 735 indígenas, além de 345 
t atecúmenos, ( 4fi7 ... B) e em 1789, sua população era de· mais de 
800 aliuas. quase tôda indígena ; tendo suas casas em bôa ordem ; 
1nas, fic·ou reduzida a 21 8 pessoas em 1320, aumentando em 1833, 
para 475 habitantes, os quais, pela côr se compunham de 2 brancos, 
66 mestiços, 36 ·mamelucos· e 371 índios. agricultores nas suas 
próprias terras ; tendo o povoado 13 casas de sébe e 23 tejupares, 
cobertos de fô1has, inclusive a casa da Câmara ( 448). 

E.n1 1842. o Príncipe Adalberto da Prússia dava ao povoado 
20 a 30 barracas, ( 449 )· tendo no pôrto uma escada, no ~arr~n·co 

, / 

( 443) ( L' Amazonie Brésilienne, 1922, T. I.. cit., ps .. 75 e 76. · - · · · 

(444) Carlos Borromeu, op. ·cit., p . 16: Baêna, Cor:ografia .· çit., p . . 340; 
Anuário · Geográfico do Brasil, 1. B. G. E .... Cons. Nac. de Geogr., 1953, 
p.s. 32 e 43. · · . . .. 

(445) Teodoro Braga, Corografia cit.,· p . 508. Diz. Ivlànuel Buarque: qu~ 
V eiros deixou de ser víla em 1920, passando a simples expressão geográfica. 
(Recordações do Xingu, 1940, p . 35 ), conduindo ... se daí . que fôra resta· 
belecida . 

( 446) C arfos Borromêu, op . cit., ps. 16 e 17 . 

( 447) .. Rd~ts. dos Presidentes Fausto . de Aguiar, de 15 çle, agõsto de 
1 ó51 (Relação das Paróquias) ; e Pinto Guimarães, de 15 . de abril de 18.?_5. 
e.mexo 23 . Baena dizia, em 1833, que a igreja era sofrível e dedicada a S. Joao 
Batista ( Corogra[ia cit., p . 340). · 

Serafim Ldte. História e v . cíts., p. 351 . 
( 447 ~A) Carlos Borro.:neu, op. cit., .p . 17. 
( 447 ~B) Serafim Leite:, i-/istória, cit., v . III, p: .352. 

( 448) C<:1rlos Borromcu, op. c.it .,. ps . 16 e 17. 

(449) Autor ~ op. cits. , p. 17. 
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<l_t!e dá para a igreja, cercada por essas barracas ; e visitada pelo 
Lispo de Santarém D. Amando Balhmann, em 1908 ( 450). 

E1n 1850, tinha 63 guardas nacionais e 3 reservas ; ( 451) 
distrito de paz do têrmo judiciário de Pôrto .de Mós, em 1855 
( ·152); subdelegacia de polícia em 187 4 ; ( 453) e subprefeitura 
de segurança, em 1919 da comarca de Pôrto de Mós ; (454) com 
agência do correio em 1822 ( 455). 

Pelo censo· demográfico geral do país de 1940, todo o distrito 
de Veiros só tinha 772 habitantes. não constando o número dos 
da sede ( 456) . 

VILA AMBÉ - ·v. Ambé Vila. 
VILA DA CACHOEIRA - Ponto que fica pouco acima da cacho ... 

e,ira de Tucuruí, em que terndna uma das estradas que parte de 
\ l itória, no mesmo rio ( 458). 

VILA NovA - Sede de unia subprefeitura de segurança do 
segundo distrito judiciário da comarca de Pôrto de Mós, denomi
nado Souzel ( 459). 

VILA FRANÇA - Foi sua origem a antiga aldeia de N. S. da 
Conceição dos Arapiuns, composta pot índios dêsse nome, pelo 
padre jesuita Manuel Rabelo~ e1n 1723, que, em 1730, já tinha ali 
élgrupados 1 . 096 indígenas, mas, nesse último ano citava-se 
tan1bé1n a .. Aldeia Nova de Cumaru ", com 166 silvícolas. Daí 
em diante, surge ora um, ora outro dêsses nomes, prevalecendo. 
fi nalmente, o de Cumaru. A µiatriz erigida no tempo dos missio.
nários jesuitas, durou até 1848, conforme esclarece Ferreira 
Pena ( 460). 

( 450). Manuel Buarque, op. cit., p. 35. De 1848 a 1849 a população 
d('. Veiros variou de 633 para 634 almas, d escendo para 577, em 1850, 576 
cm 1854, voltando em 1862, a 634, como em 1849; variando também o número 
de escravos. (Relat. do Presidente Brusque, de 1 de setembro de 1862, 
Anexo respectivo) . · · 

( 't51) . Rclat. do Presidente Jerônimo Coelho, de 1 de agôsto de 1850 
( l\1apa respectivo). 

( 452) Relat. do V. Presidente Pinto Guimarães, de 15 de out.ubro de 
1855, anexo 23. 

( 453) · Relat. do Presidente Pedro Vicente de Azevedo, de 15 de feve~ 
reiro de 187 4, anexo 12. 

( 454) T odoro Brnga, Corografia cit., p. 506. 
(455) Relat. do Presidente Sousa Dantas, de 4 de janeiro de 1882, p. 109. 
( 456) Pará, Série Régionai, 1952. p. 180. 
( 457) Américo C ampos, op. cit., p. 134 . 
(458) Fôlha do Norte, Belém, de 24 de janeiro 1943, cit. 
( 459) Teodoro Braga, Co:-ografia cit., p. 552. 
( 460) Serafim Leite, 1-listória cit., v. III, ps. 363 e 364. 
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Moreira Pinto, apelidando-a de Cubaru. informa que êsse 
ato do padre Manuel Rabelo tinha por finalidade transferir para 
o local a aldeia dos Tapajós, não só devido às moléstias reinantes, 
como para se ver livre da opressão do pessoal do forte, nucleando 
ali indivíduos, das tribus cuharu, arapium, comandi, guanacuá, 
inarxagoara, apuatiá, arapucus, andiaraguari e outras. 

Acrescenta êsse geógrafo que, ein virtude da lei de 6 de 
junho de 1755, o Governador Mendonça Furtado a elevou à vila 
e111 1758, cô1n o nome de Vilá Franca; ( 461) ficando a mesma 
localizada na inargem ocidental da baía de igual denominação, a 
jusante do rio Arapiuns, 1nuito saudável. Jnas, em completa deca
dência, por falta de braços para o cultivo dos gêneros necessários 
às suas necessidades e não ser a região abundante em produtos 
espontâneos : a salsa é desconhecida, a castanha é rara, come
çando a extração da goma elástica em Boim, mas, cujo transporte 
{~ penoso devidó a caminhos ruins. Há gado nas campinas do 
Lago Grande e nos campos das terras altas, e alguma pesca ; 
vivendo a maioria dos criadôres nos municípios de óbidos e1 
Santarém. Houve na vila, a indústria dos baús, pacarás, chapéus 
e de outros objetos feitos de fibras vegetais. 

A Lei Provincial n9 129, de 28 de n1aio de 1846, autorizou a 
sua mudança para a terra firme chamada Eucupiranga, na margem 
do Amazonas, devendo chamar-se "Vila Franca de Eucupiranga", 
e a n9 1 . 008, de 2i de abril de 1880. transferiu.-a, porém, para o 
lugar denominado Taumini ou Pesq.ueiro do Rei ( 462). 

Em 1908, era povoação, ( 463) categoria esta ainda registrada 
por Moreira Pinto, no "Suplei.11ento do Dicionário Geográfico do 
Brasil, publicado em 1935, mas, a Fôlha do Norte. de Belém de 14 
de janeiro de 1943, a ela se refere como vila extinta ( 464). 

Em 1848, tinha a freguesia 2. 400 habitantes ; em 1850, 2.272, 
cm 1854, 2. 231 ; e em 1862, 1 . 069 pessoas, não passando os 
escravos de 90 em 1948, e 67 em 1862 ; ( 465) e pelo censo geral 
do pàís en1 1872, a paróquia tinha 3. 672 nacionais, além de sete 

. ( 46 l) Dic. Geogr. cit. , v. A~E, p. 611. 
(462) Dic. cit., vol. P-Z, p. 752. Pa rn Paul Le Cointe, as fazendas 

de Vila Franca eram dag mais notáveis do Estado (L'Amazonie Bresilienne, 
v. III, p. 62) . Além da exportação de gado vacum. havia d~ cavalar, borracha, 
carne e peixe. (R. L. T avares, obra cit., p. 12. 

( 463) Album cio Estado do Parâ, 1908, mandado organizar pelo Gover
nador Augusto Montenegro, p. 68. 

( 464) Biblioteca do Com;. Nac. de Gcogr. Pasta do município de 
Santarém, fls. l~A e 32-A. 

( 465) Relat. do Presidente Araújo Brusque, de 1 de setembro de 1862 
(População das freguesias) . 
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. estrangeiros, sendo ·depois dá de Santarém, a mais populosa da 
comarca dêste nome, que compreendia Boim, Aveiros, ltaituba, 
Ivlonte Alegre e Prainha ( 466). · _ 

R. L. 1"'avares, em 1876~ adiantava_ que, ·a . vila, na párte 
habitada, só tinha uma casa coberta de telhas, 45 palhoças, e uma 
igreja em con~truçao ( N. S. da Conceição) , duas escolas·· com 
21 alunos, regulando a população 100 habitantes na- parte urbana 
~: 4. 300 no distdto ( 467). 

Alguns dizem ser orago da fregl,lesia N. S, da Assunção, 
( ·168) inas, a m.aioria, inclusive o padre Sera fim Leite, na sua 
itnportante fi istória· da Co1npanhia de Jesus, registra ·N. S. da 
Conceição ( '169) . 

Em 1855, o "Corpq de Trabalhadores" de Vila Franca era 
composto de 99 indivíduos · ( 47Q). . 

A coletoria de Franca e Boim, rendeu .em 1851, a quantia de 
0 2$000; em 1852 - 867$720; em 1853 - 1: 163$160; ( 471) 
e1n 1854 - · 1: 174$800; renda esta que nos -anos de 1855 e 1856, 
decresceu ( 4 72). 

VILARINHO DO MONTE - Foi uma das mais antigas aldeias 
dos jesuítas com. o nome de Caviana ou Cauhiana, ( 473) à margem 
direita d.o rio Xil)g.l!, mas, situada aínda no seu delta. 

Em 1639, quando sob a orientação dos capuchos . da Piedade 
e tendo como orago a Santa Cruz, foi erigida paróquia, ( 474) 

( 466) Re hü. do Presidente Domingos . José da Cunha, de 18 de abril 
·de 1873 (Quadro do recenseamento). · 

( 467) O R io Tapajós~ ps. 12 e 1? - A 18 de março d~ 1893, foi criada 
pê!ra Vila Franca, uma escola pública. {Moreira P into, D ic. cit., v. F-0, p . 44) . 

( 468) Moreira Pinto, Dic. cit., P-Z, p. 752; Relat do Presidente Pinto 
Guimarães, de 15 de outubro de 1855, anexo 26). · · . 

-- (469) Baena, Corografia cit., p. 303: R. L. Tav<:ires, d.P· cit., ps. 12 e 13; 
S erafim Leite, História cit., v. III, p . . 363. 

( 470) Relat. do Presidente Pinto Guimarães, de 15 de outubro de 
1 S55, anexo 22. 

( 471 ) Relat. do Presidente Pinto Guimarães, de 27 de agôsto de ·1855, 
ú11€XO 8. 

-( 4 72) Relat. do Presidente Sousa Carrão, de 31 de março de . 1858. 
.. ( 473) Chamaram-lhe Caviana os padres José de . Morais, Serafim 

Leite (História cit., v. III, p. 342) é Çarlos Borro:ne'u (op. cit., p . \3); o 
Anuário Geográfico do Brasil, L B . G·. E., j953, ps. 32 e 43, e Cardoso 
Barata ( Efemerides P araenses, p. 193} : e Cauhiana, os · escritores Baena 
( Corografia cit., p. 339), Pc\Ul Le Cointe (obra dt., p. 130), e Teodoro Braga 
( Córo'grafiá cit .· ~ p ·. 508): àplicando~lhes ·ambos as denominações o geógrafo 
lVIoreira Pinto ( Dic. Geogr. cit., vol. P~Z, p. 756). . : . · 

(47 4) Teodo·ro Braga, · Coro'i;rafia r. i·t., p . ·508; Morciru Pinto, Dic. cit., 
V. P-Z, p . 756. ' 
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·<.:ategoria que, segundo parece, desapareceu, tanto que, em 1758, 
a povoação passou a ser sede de freguesia, conjuntamente com as 

. aldeias de Põrto de· Mós, Veiros, Pombal e Souzel, sob a deno
minação de Santa Cruz de Vilarinho do Monte ( 475). 

Nesse mesmo ano de 1758, a aldeia de Caviana, por ato de 
21 de dezembro, passou a denominar-se lugar de Vilarinho do 
1'1onte, ( 476) subordinado à vila de Gurupá, assentado na mesma 
terra firme dessa vila e do lugar de Carrazedo ( 477). 

Pela Lei n<? 233, de 21 de dezembro de 1853, foi extinta a 
freguesia de S. José de Carrazedo (antiga aldeia de Arapijó) e 
anexada à de Vilarinho do Monte ; ( 478) e a Lei Provincial 
nç- 1 . 111, de 16 de novembro de 1882, transferiu a sede para. o 
lugar Tapará, conservando, porém, a mesma denominação. 

, Pertenceu ao Município de Pôrto de Mós, em virtude de Lei 
Provincial n9 147. de 24 de outubro de 1848, sendo incorporado 
ao de Gurupá pela de n<? 320, de 25 de setembro de 1858, ( 479) ao 
·qual pertencera, antes, como vimos acima ; com pároco e distrito 
·de paz em 1855 ( 480). 

Em 1905, era sede da segunda circunscrição do primeiro 
distrito judicial da comerca do Xingu, ( 481 ) e sede da terceira 
circunscrição do distrito de Pôrto de Mós, comarca dêste nome, em 
1919 ( 482) . ·'j : _. 

A população do lugar era, em 1833, de 566 pessoas, sendo 340 
brancos, 48 escravos, 10 mestiços, 133 índios e 35 mamelucos; 
sendo a igreja o único prédio coberto de telhas ( 483). Pelo censo 
geral do pais, em 1940, Vilarinho do Monte era povoado por 350 

·habitantes, sendo 32 moradores na sede da circunscrição ( 484). 
Em 1902, foi extinta a escola primária que aí havia, ( 485) 

. mas, possuia agência postal. em 1919 ( 486). 

(475) Relat. do Presidente Pinto Guimarães, de 15 de outubro de 1855. 
a nexo 23. Possuía igreja e casa para os padres que aí iam de visita, cêrca 
de 1758 (Serafim Leite, História cit., vol. III, p. 342). 

( 476) A nuário Geográfico do Brasil. cit., ps. 32 e 43. 
( 477) Baena, Corografia cit., p. 339. 
( 478) Moreira Pinto, Dic. cit., vol. A~E. p . 47-i. 
(479) Autcr e dic. cits., v. P~Z, p. 756. 
( 480) Relat. do Presidenk Pinto Guimarães, de 15 de outubro de 1855~ 

anexos 6 e 55. 
( 481) Relat. do Secretário da Justiça de 1905, p . 25. 
(482) Teodoro Braga, Corografih cit., p. 213. 
( 483) Baena, Ensaio cit., p . 339. 
(484) Pará, . 1. B. G. E., Série regional, 1952, p. 180 . .. 
( 485) Relat . do Sec1·etário da Instrução Pública, de 1902, ps . 32 e 33. 
(486) Teodoro Braga, Corografia cit .. p. 508. 
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Em 1850, possu1a 61 guardas nacionais, com cinco de 
reserva ( 48i). 

VITÓRIA - Em 1884, não foi assinalado pela expedição de 
van den Steinen, pois o Doutor O. Clauss, no seu mapa não o 
anota. 

Deve ter sido fundado por José Leocádio de Sousa, Coronel 
Gayoso ou Agrário Cavalcanti, os desbravadores da região e 
iniciadores do seu comércio, tanto que em 1900, quando aí aportou 
o Coronel José Porfírio de Miranda Júnior, o in1pulsionador do 
seu progresso, Vitória era apenas uma pequena clareira ( 488 ) .. 

Em 1909, era um estabelecin1ento que chamava a atenção, com 
it11portante movimento no pôrto, ~ólido e extenso trapiche para 
vapores ; daí partindo a estrada de rodagem de 47 quilômetros. 
ligando o baixo ao alto Xingu, evitando a grande curva do 
rio ( 489). 

X1NGU - A bacia xinguense com as terras adjacentes consti
tuíram uma donataria, cujo senhor era Gaspar de Abreu Freitas. 
Desistindo êste da doação, a região voltou ao património 
real ( 490) . 

A primeira aldeia. ou missão apelidada de X ingu, era situada 
no curso inferior do rio e correspondia a aldeia ou residência de 
S · .. João ~atista. de ~tacuruçá, atualmente, Veiros, ( 491) que era 
a central do rio X1ngu, ( 192). isto acontecendo no correr do fim 
~o . S~c~.lo XVII para o s~gui!1te .. . Hou~e'. porém, uma segunda 

1111ssao com essa denominaçao Jª no ultimo terço da primeira 
n1etade do Século XIX, uma "das que mais vantagem tem dado". 
( '493) e devia ficar situada acima da "grande curva" do rio, tanto. 
~~e o Presidente Paranhos Veloso, dois anos depois lembrava a 
lunpeza da estrada que conduz à missão e falava na construção 

( 487) Relat . do President~ Jerônimo Francisco Coelho de 1 de agôsto 
dE: 1850 (Guarda N acional ) . ' 

( 488) F ôlha do Norte, de 1 de janeiro de 1940 cit . 

( 489) Américo Campos, op . cit., ps. 84 e 85. 
, ~~ ~tória havia cm função um engenho para cachaça e açúcar. 
\ Amen co vampos, op. , cit ., p. 77). 

. ( 49~) Autor e op . cits., p . .. .11. t;:ste escritor baseou~se para dar esta 
mformaçao ao padre José de Morais, em publicação feita pelo historiador 
Mdo Morais. (Américo Campos cit., ps. 9 e t t). 

1 
( 491) Crônica do padre Bettendorft, fn Rev. do Inst. H ist. Geogr. Br .• 

v~ · 72, P · 489. O padre Serafim Leite afirma que foi a principal aldeia do 
rio e chamava~se ordinàriamente ··Aldeia do · Xingu ·•, lugar que mais tarde 
recebeu o nome de Veiros. (História e vol. III, cits., ps . 350 e 352). 

( 492) C arlos Borromeu, op. cit., p. 13. 
( 493) Rela t. do Presidente Sousa Franco, de 14 de abril de 1842, p. 11 ) • 

\ 

- ' 
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de uma capela na :nesma": ( 494) sendo seu missionário o padre 
1·orquato António de Sousa, vindo de anos anteriores, ( 495) 0 
qual reabriu a picada e renovou a capela na antiga missão 
situada além das primeiras cachoeiras, a que denominou da 
' 'Imperatriz" ( 496). 

No período da Regência, a região da bacia do Xingu pertencia 
à comarca do Baixo Amazonas, cuja sede era na vila de Santarém, 
no vale do Tapajós, conforme resolução do Conselho do Govêrno. 
nas sessões de 1 O e 1 7 de maio de 1833 : ( 497) tenc;lo sido criada 
a comarca de Pôrto de l\·Iós pela Lei Provincial n9 1. 065, de 25 de 
junho de 1881, e instalada a 27 de fevereiro de 1883; denominação 
que perdurou até a mudança para comarca do Xingu. em virtude da 
Lei Estadual n<> 930. de 25 de outubro de 1904 ( 498). 

Essa comarca do Xingu dividia .. se em dois distritos : o 1 <> 

com sede em Pôrto de M6s, e o 2" em Souzel ; havendo no primeiro. 
as circunscrições de Pôrto de Mós, Tapará. Vilarinho do Monte, 
Veiros e Pombal ; e no segundo as de Souzel e do Alto 
Xingu ( 499) . 

Pelo Decreto n9 1 . 361 , de 6 de n1arço de 1905, a sede foi 
transferida para Souzel ( 500) . 

( 494) Relat. de 15 de agôsto de 1844, ps . 9 e 16. 
( 495) Relat. do President.? João Maria de Morais, de 15 de agôsto de 

1e46, p. 10. 
( 496) Carlos Borromeu, op. cit. . p . 22. 
( 497) Baena, Ensaio cit., ps. 571 e 578. 
{ 498) T('odoro Brag<t, Corografia cit., p. 214. 
( 499) Relat. do Secretário da Justiça, de 1905, p. 25. 
(500) Teodoro Braga. Corografia cit., p . 214. 
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