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DUAS PALAVRAS 

Este livro e a reprodUCfQO de algumas notas 
medicas e ethnographicas, que, ha muitos an
nos, publiquei ao deixar o servifo da jd extincta 
Commissao de Linhas Telegraphicas de Matto~ 
Grosso ao Amazonas. Os pequenos accrescimos 
feitos nG,o alteram a significafGO das obserVafoes 
registradas. 

Comprehende tres partes: 

A primeira e dedicada ao N oroeste de Mat
to-Grosso, a lon.ginqua regi5o a que se chegava. 
naquella epoca, depois de penosa viagem de su
bida do rio Paraguay e do seu aff luente Sepotu
ba, ate o povoado de Tapirapoan, porta de entra
da do deserto do N oroeste rnatto-grossense, onde 
se procedia ao levantamento da linha telegraphi
ca em demanda de Santo Antonio do Madeira. 

A segunda contem referencias a uma viagem 
de inspecfao do Servifo de ProteCfGO aos Indios 



VI 

no N oroeste de S. Paulo, Sul de Goyaz e Leste de 
Matto-Grosso. 

Finalmente, a terceira encerra alguns dados 
sabre os trabalhos de uma turma da Commissao 
de Linhas Telegraphicas encarregada da explo
rafao do valle do Juruena-Tapaj6z. 

Toda o livro nao passa, pois, de um do
cumento relativo ao tempo em que foram percor
ridos tao importantes trechos do territorio na
cional. 

Rio de Janeiro, Setembro de 193 6. 

M. C'. 
Noroeste de Matto.Grosso 



I 

A REGIAO 

0 Noroeste de Matto-Grosso faz parte do 
grande d'ivisor <las bacias do Amazonas e do 
Prata. Prolongamento extremo do Pianalto 
Central do Brasil, sobre o qual se levanta a li
nha telegraphica de Cuyaba ao Madeira, o No
roeste matto-grossense lembra, quanto ao aspe
cto physico, as terras do sul de Go.yaz e do ser
tao de leste de Matto-Grosso. E' de altitude me
diana, ligeiramente .o·ndulado, e cortado, de es·· 
pa~o a espa~o, por fortes depress!oes de cabecei
ras ou v.alles de rios e corregos. Em certos tre
chos eri~ados de cabeceiras, como em Campos 
Novos da Serra do Norte, occorrem formidaveis 
esboroamentos, cujas partes mais altas, e resisten .. 
tes a desaggrega~ao , formam hellos taboleiros, e 
dao a impressao de uma cadeia de montanhas. 
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Dahi, certamente, a denominacao de Serra do 
"" 

Norte. 
Quando nio intei.ramente desprovido de 

vegeta~ao, um verdadeiro deserto aren6so, o No
roeste' se apresenta coberto de campos e serrados 
interminaveis. Ao lado, porem, dos cursos dagua, 
estendem-se, geralmente, estreiitas fa ix as de mat-
tas ·ou capo0iras. 

0 Noroeste de Matto--Grosso, alias, como 
todo o Planalto Central, e formado principal
mente de camadas de g.res associadas ao schisto 
argilloso. Nao raras vez·es, vem-se trechos , em 
que aff16ram a celebre pedra canga e os seus allu
vioes, sempre tidos como hons indicios de ouro 
e de pedras preciosas, desde o come~o da industria 
de minera~ao no Brasil. 

Na visinhan~a dos curses dagua, e notavel 
a propor~ao de materia organica, consequente ao 
deposito e a transforma~ao de espessas camadas de 
folhagem. 

I I 

NOTAS BOT )\NICAS 

A flora do Noroeste de Matto-Grosso va1ia 
de aspecto Conforme e vista proxima OU afasta
da dos cursos dagua: - mattas, no primeiro ca
so; campos ou serrados, no segundo. 

As mattas sao quasi sempre marginaes, e de 
pequena profundidade. Algumas, porem, como a 
da Cang.a ea de Vilhena, cham.am a atten~ao pela 
sua grandeza e majestade. 

A transi~ao <las ma ttas para os campos e 
serrados faz-se, em geral, de modo insensivel. A 1 s 
vezes, porem, como nas proximida·des do rio Ca
marare, entre a matta e o campo, dispoe-se o ser
rada,o ou charravascal. 

A fl6~a d~s chap~·das, isto e, dos campos e 
se:rrados, da a 1mpressao de uma flora de resis
tencia, exposta, conforme a esta~ao, ora a uma 
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excessiva humidade, 6ra a uma extrema sequidao. 
Dahi, na esta~ao secca, o aspecto resequ~do ~e 
muitos de seus exemplares em concord31nc1~ c?m 
denomina~6es vulgares ( casca de areia, ltxetr~, 
capim Flecha, capim ponta de lanceta, etc.) . Dah1, 
tambem, ,o asp·ecto enfezado e rachitico das PC:U
cas arv,or.es e arbustos: - alem do pequeno por
te, esigalhamento farto e entortilhado, folhas 
ama·relladas, casca mu.ito espessa. ( ta~vez a es~e 
ultimo caracter se deva a sobrev1venc1a de mu1-
tas, as queimadas periodicas, tao do a.g~ado dos 
indigenas, .e das quaes conservam vest1g1os) . . 

Com a vinda das chuvas, ha mudan~a radi
cal nesse aspecto: - as plantas cobrem-se de no
vas folhas, florescem e fructificam. A~gumas 
ate como e sabid·o, perco.rrem todo o seu cytlo ' . 
e~olutivo na esta~ao humida ( o ca1uy, por 
exempl10). , 

Por entre as arvor.es e arbustos, o solo e 
realmente revestido de algumas especies de gra
mineas de valor . forrageiro nullo ( capim carona, 
barba de bode, etc.). 

Na Serra do Norte .e em Maria do Molina, -onde as cabeceiras sao numerosas, os campos sao 
de boa qualidade. Ahi, a Commissao de Linhas 
Telegraphicas installou as suas inve~rnadas. 

Na flora das chapadas, encontram-se algu
mas plantas fructiferas, e, hem assim, muitas das 
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plantas medicinaes do sertanejo. Quasi todas ~ao 
referidas p elos naturalistas que, de ha mu1to, 
vem p ercorrendo o interior do Brasil. Algumas, 
p orem, nao se· encontram consignadas pelos mes
mos, talvez por effeito da dive.rsida·de das deno
mina~oes vulgares, nao raro de uma significa~ao 
puramente regional. Outras envolvem den.omi
na~oes va-gas, a que se ligam varias esp1e.cies ve
getaes. 

D entre as plantas medicinaes, destacam-se 
as seguintes: ( 1) 

1) ~ixeira , Couratella americana, Linn., 
usada sob 'a forma de infuse das folhas , em ba
nho demorado, nas orchites e nas hernias escro
taes. 

2 ) Lixinha, possivelmente a Davila rugo
sa, Poir. , sob a forma d'e cha, feito com as folhas, 
no defluxo·. 

3 ) Pau-doce ou . malva do ~~...t em in
fuse da casca, nas bronchites. Duv.idas, entretan
to, surgem a res.peito de sua identidade, pois Mar
tius descreveu, em Matto-Grosso, sob a denomi
na~ao de pau-doce a Vochysia rufa, e Saint'Hilai-

(1 ) Para identifica~ao destas plantas, muito concorreu o 
auxilio do saudoso botanico Dr . Souza Britto . 



14 MURILLO DE CAMPOS 

re, tambem em Matto-Grosso, sob o no me de 
malva do cam po a Malva Lasiocarpa. 

~) Pau-terra, Qua/ea cordata Spreng, como 
cicatrizante nas ulceras, reduzida a casca a uma 
Especie de massa finamente triturada. 

5) SucuI?ira branca, Baudichia virgilioides 
H. B. l\!f ., Leguminosas, em infuso das folhas , co
mo diaphoretico na syphilis e na escrophulose. 

6) Jarrinha, Aristolochia brasiliensis 
Mart., como anti-dysenterico, hem mastigando-se 
alguns peda~os da batata. 

7) Pau-santo, Kilmeyra cariacea Mart., 
Guttiferas, emiiif~so das folhas e da entrecasca , 
nas do res rheuma ticas. 

8) Muricy, Byrsonima verbascifolia Rich., 
em infuse-era entrecasca, na lavagem <las feri:das. 

9) Barba-timao, Stryphnodendron barba
timao Mart. , Leguminosas, em infuso da entre
casca, na leucorrhea. 

10) . !}olsa_ .f!o _past~r, Zeyhera montana 
Mart., B1gnoneaceas, em infuso da entrecasca, 
contra o eczema ea impingem. 

11) Cax.apia OU herva de cobra. Dorstenia 
opifera Mart., U rticaceas, em ""frtlllro das folhas , 
na mordedura de cobra. 

. 12) Qla-de-frade, Lantana pseudothea 
Saint'Hil., Verbenaceas~ c.omo anti-rheumatico. 
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13) §.emana, cuja identidade aqui n~o fi
cou estabelecida, em infuso da entrecasca, na la
vagem <las f eridas. 

14) Piqu) , Cariocar brasiliensis Camb., 
Caryocaraceas, como estomachico. 

15) Cordao de S. Francisco, Leonotis ne
petelo fia Benth., Labiadas, em infuso das folhas, 
co mo estomachico e d ia phoretico. 

16) C_elidonia, Euphorbia pilulifera 
Linn. , como anti-ophidico. 

17) I~fallivel, Cassia rugosa Don., Legu
minosas , em infuse das raizes, folhas e flares, co
mo estomachico e anti-ophiJico. 

18) Herva mular, Croton anti-syphiliticus 
Mart. , em diversas manifesta~oes da syphilis. 

19) Jurubeba, Solanum paniculatum 
Linn. , Sola~ceas, nos disturbios hepaticos. 

20) .Parat~do, Drymus Winter! Mart .. 
Winteraceas, em infuso da raiz, como estomachi
co. Usa-se tambem na opila~ao: - junta-se a 
dois litros de leite cerca de uma mao de entrecasca, 
ferve-se ate a evapora~ao da metade, deixa-se es
friar e toma-se .essa por~ao durante o dia. 

21) P£:r~~u.dinho ,possivelmente a Gom
phrena officinalis Mart., Amaranthaceas, como 
purgativo. Rala-se um bocado d'a raiz, deixa-se 
macerar em um copo dagua, bastando tomar, no 
dia seguinte, uma colherada do macerato. 

-
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22) Algodaosinho, Cochlospurmum in?i
gne Saint'Hilaire., Bixaceas, em infuso da ra1z, 
na syphilis. 

23) Olho de pomba, nao identificada, em 
inf uso das f olhas, nas inflamma~oes dos olhos. 

24) Douradi:nha, Psychotria Xantophylla 
Muell. A.rg., Rubiaceas, como succe~aneo .~o 
matte, alem de anti-gonorrheico e ant1-syph1h
tico. · ·l .J 

25) Doura,dao, Psychotria rigida Wil.den, 
Rubiaceas, em infuse ·das folhas, como ant1-sy-
philitico. . 

26) Fedegoso, Cassia occidentalis Linn., 
Leguminosas, em infuso de folhas, no edema e 

na ascite. 
27) Larangeira do campo Salecia sylvestris 

Mart~, Hyppo,ratiaceas, em infuse das folhas, 
contra a tosse. 

2 8) Congonha do cam po, I lex careocarpa 
Reiss, Aquifoliaceas, como succe~ai:eo do J?~tte. 

29) Unha de boi, Bauht.nta fo~ttficata 
Link, Leguminosas, como resolut1vo nas 1nflam--ma~oes. 

30) Vass.oura do campo, Lida capinifolia 
Linn., Malvaceas, como diuretico. 

· 31) Urucu, Bixa orellana Linn., Bixaceas, 
nas doen~as pulmonares. 
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3 2) Tiborna, Plumeria drastica Mart., 
Apocynaceas, como purgative energico. Bastam 
algumas gottas do latex, que e toXlico, em um 
vehiculo oleoso. 

33) Cip6-timb6, Paulinia pinnata Linn., 
Sapindaceas, em infuse das folhas, como revul
sivo nas affec~oes hepaticas. 

34) Cambara do serrado, Lantana camba- . 
rd Linn., Verbenaceas, empregado nas bronchites. 

35) Batata-cip6 do campo, Convolvulus 
punicens Manso, Convolvulaceas, como · purga
tivo. 

36) Gravata, Bromelia fastuosa Lindll., 
Bromeliaceas, em xarope feito com os br6tos, na 
anemia e no edema. 

3 7) Guine, Pitiveria alliacea Linn., Phy
tolacaceas, em infuso das folhas, na variola. 

3 8) Herva de Santa Maria, Chenopodium 
ambrosioides Linn., contra verm·es intestinaes. 

3 9) Herva de lagarto, Tournefortia levi
gata Lam., Borraginaceas, como anti-ophidico. 

40) Mange,rona do campo, Glee hon spa
t hula ta Benth., Labiadas, como purgative. 

41) Velame, Macrosiphonia velame Muell, 
Arg., Apocynaceas, em infuso das folhas, na 
syphilis. 

-2 



18 MURILLO DE CAMPOS 

42) Samambaia, Lycopodium commune 
Linn., Polypodiaceas, em infuso das folhas, no 
rheuma tismo. 

4 3 ) A venca, Adiantum trapoeziforme 
Linn., Polypodiaceas, em infuso das folhas, no 
rh,euma tismo. 

44) Garrafinha, Aristolochia triangularis 
Cham., Aristolochiaceas, em infuso <las folhas , 
como anti-febril. 

45) Cabacinha, Cayapona cabocla Mart. , 
Cucurbitaceas, em infuso das folhas, como abor-. 
tlVO. 

46) Alfavaca de cheiro, Ocinum gratissi
mum Linn., Labiadas, em deco to das folhas , na 

. erysipela e nas doen~as oculares. 
47) Jararaca, Dracantium asperum C. 

Koch, Araceas, planta . toxica , como anti-ophi
dico. 

48 ) Saojaosinho, plan ta nao identificada, 
como anti-ophidico local, mediante a appEca~ao 
da mucilagem extrahida da entrecasca sobre o 
ponto attingido. 

49) Cafe do Matto, Cordia cafeides War
ming, Cordiaceas, usado da mesma forma que o 
matte chimar,rao. 

50) Carobinha, Jacaranda decurrens 
Cham. , Bignoneaceas, na syphilis. 
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51) Carobinha do campo, Jacaranda rufa 
Manso, Bignoneaceas, na syphilis. 

52) Mastru~o, Symbrium officinale Scop. , 
Cruciferas, em infuso das folhas, nas affec~oes 
broncho-pulmonares. A fric~ao das folhas sobre 
o ventre, durante o parto, para apressal-o e re
duzir as <lores. 

5 3) Azedinha, Oxalis cordata Saint'Hil. , 
Oxalidaceas, em infuso <las folhas, como anti
dysenterico. 

54) Quina do campo, Strychnos pseudo
quina Saint'Hil. , Loganiaceas, em infuso das fo 
lhas na febre intermittente. 

5 5 ) Quina do serra·do, Basanacantha spi
nosa Scham. , Rubiaceas, em infuso da entrecasca, 
na febre intermittente. 

56) Tambu, Aspidosperma nobile, Muell. 
Arg., Apocynaceas, na febre inte,rmittente. 

57) Malvaisco, Lida micrantha Saint'Hil., 
Malvaceas, em infuso d'as folhas, na bronchite 
infantil. 

58) Mata-pasto,Cassia sericea Sw., Legu
minosas, em infuso das folhas, como abortivo. 

59) Fructa d'oleo O·U copahiba pequena, 
Copahifera Marti Hayne, Leguminosas, em in
fuso das f olhas, co mo toni·co. 

{ 

f 
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60) Pinhao, Dugentia bracteosa Mart., 
Anonaceas, como purgative. 

61) Breu, Protium leptaphyllum March., 
Burseraceas, em xarope feito com a resina e a en
trecasca, nas affec~oes pulmonares. 

62) Vaquinha, Helicteres ovata Lam.~ 
Esterculiaceas 1 em decocto <las sementes, como 
emmenagogo. 

6 3) N6 de cachorro, H eteropteres umbel
fata Juss. , Malpighiaceas, em infuso da raiz, co
mo estimulante da func~ao genesica. 

64) Furno bravo, Elgiphifa salutaris H. 
B. K., Verbenaceas, na grippe. 

6 5) Cruzeiro, Duchienxia cordifera Mart. 
et Zucc., Rubiaceas, como cicatrizante. 

6 6) Setesangrias, E uphorbia crecorum 
Mart., Euphorbiaceas, como emmenagogo. 

f57 ) Purga d.e lagarto, Stygmophylfum vi·· 
tifolium Jass., ,Malpighiaceas, em infuse da raiz, 
como purgative. . 

68) Rosa do campo, Pavonia rosa campes-
tre Saint'Hil., Malvaceas, em infuso das folhas, 
na colica intestinal. 

As plantas fructiferas mais encontradi~as 
nas chapadas sao: a corriola ou fructa de veado, 
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Erytroxyfum campestre Saint'Hil. , Erytroxyla
ceas; o cajuy, Anacardium humile Mart., Ana
cardiaceas; o cambuhy ou mutuqueira , Myrtia 
Spherocarpa D. C. , Myrtaceas; o muricy, Byrso· 
niana intermedia Juss., Malpighiaceas ; o ara~a
sinho, Psidium microcarpum Camb., Myrtaceas; 
a mangaba, }Jancornia speciosa Gomez, Apocy
naceas; o pussa ou jaboticaba do serrado, Mouri 
rirhizophora Freire, Melastomaceas; a tingideira , 
Phytofacea vulgaris Mill, Phytolacacceas; o ari
ticunzinho, Anona coriacea Mart., Anonaceas; a 
anoninha, Anona acutif fora Mart., Anonaceas; 
a marmelada, lucuma rivicoa Gaertn., Sapota
ceas ; a fructa de lobo, Solan um Grand if forum R. 
e P. , Solanaceas; a fructa de perdiz ou sangue de 
Christo, Sabicea cana Koch, Rubiaceas; a moreni
nha, nao identificad'a; o ananaz sylvestre, Ana
nas sativus Schent, Bromeliaceas; o grav·ata. 
Bromelia fastuosa Lindll., Bromeliaceas. 

Todas sao inoffensivas, quando hem ama
durecidas. 0 S·eU COllSUffiO 'immoderado p·ode 
acarretar varies disturbios gastro-intestinaes . 

As folhas da paineira do campo, Bombax 
marginatum Schent, Bombaceas, sao um succe
daneo da couve. 

A guariroba, Cocos capitata Mart., Palmei
ras, fornece born palmito, ligeiramente amargo. 
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Nas mattas encontram-s·e tambem alguns 
dos ·exemplares da flora medicinal sertaneja. 
Assim : 

1. 0 0 pau-pereira, Aspidosperma subinea
num Mart., Apocynaceas, usado na febre inter
mittente. 

2.0 A poaya, Uragoga ipecacuanha Baill., 
Rubiaceas, reputado vomitivo. Nas margens do 
rio Cipotuba, e objecto de importante industria 
extractiva. 

3. 0 0 jaracatia OU mamao do matte, Jara 
catia dodecaphylla D. C. , Caricaceas, cujo latex 
e empregado na opila~ao. 

4.0 A gameleira, Ficus dolearia Mart., Mo
raceas, usada na opila~ao. 

5. 0 A copahiba ou pau d ' oleo, Copahifera 
Langsdotffi Disj., Leguminosas, empregad·a co·
mo anti-gonorrheico. 

6. 0 0 angico, Piptademia rigida Ben th., 
Leguminosas, muito usado nas affec~oes pulmo
nares. 

7.0 0 jatoba, Hymenea courbaril Linn., Le
guminosas, tambem muito usado nas affec~oes 
pulmonares. 

8. 0 0 angelim, Andira anthelmintica 
Ben th., Leguminosas, feito um cosimento <las 
amendoas, nas verminoses intestinaes. 
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9. 0 O cambara da matta, Qualea disticha 
Spreng, V ochysiaceas, de emprego nas bronchites. 

10.0 0 pau-ferro, Cesalpin·ia ferrea Mart., 
Leguminosas, em infuse <la entrecasca, nas urinas 
doces. 

1.0 A canella, Nectandra mollis Naes., 
Lauraceas, como estimulante. 

12. 0 0 jequitiba, Couretari legalis Mart .. 
Leguminosas, em infuse <las folhas, como he
mostatico na hemoptyse. 

13. 0 A almecega, Pro ti um brasiliense En
gler, Bourseraceas, em infuse das folhas, na febre 
intermittente .. 

14. 0 A sapucaia, Lecythis pisonis Camb. , 
Lecythidaceas, em infuso <las folhas , na inflam-
ma~ao da garganta. . 

15.0 0 guarana, Paulinia cuprana Kunth. , 
Sapindaceas, como anti-sezonico, alem de succe
daneo do caJe e do matte. 

16. 0 A aroeira, Schinus terebinthifolius 
Rodd., Anacardiaceas, em infuse dos br6tos, co
me anti-rheumat:ico. 

17.0 A salsapa-rrilha , Herreria salsaparrilha 
Mart. , Liliaceas, come anti-gonorrheico. 

18.0 A alfavaca de cobra, Monnieria tri
folia Linn~, Rutaceas, em decocto das folhas, co
me anti-ophidico. 
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Nas mattas encontram-se ainda optimas 
madeiras de lei, bellas palmeiras, orchideas, bro
melias epiphytas, lianas e cip6s, sem esquecer 
a seringu.eira e o caucho, que come~am a ser ex
plorados na regiao. 

Deve-se mencionar, finalmente, pela curio
sidade, que sempre desperta , a sorveira, leiteira ou 
massaranduba, Couma utilis Muell. Arg., Apo
cynaceas, cujo lat.ex, muito fluido, p·ode ser usa
do, como o leite, com cafe e assucar. 

I I I 

NOTAS ZOOLOGICAS 

Os rios, que correm para a bacia do Amazo
nas, ao contrario dos que se dirigem para o Prata, 
devido a existencia de saltos a juzante dos pon
tos atravessados pela linha telegraphica, sao pou
co pisc6sos. D ·l fficilmente , deante da esta~ao do 
Juruena, se pescam matrinchans ou pacus, ou 
ou tro qualquer peixe. 

Os ophidios venenosos nao sao rares. Na · 
matta do Ananaz, matou-s·e um exemplar de 
surucucu da matta virgem; em Commemora~ao, 
um de boi-peva; e, em Campos Novos, alguns de 
cascavel. 

Em 1911, no pessoal da Comissao, deu-se 
um obito por picada de cobra, o do indio Joa
quim Pareci. 
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Do ponto de vista medico-hygienico, mere
cem particular atten~ao a variedade e a abundan
cia de insectos nocivos. 

0 barbeiro e encontrado nas povoa~6es1 de 
Guia, Brotas, Rosario, Diamantino, Parecis e 
Tapirapoan, assim como nas habita~oes ao longo 
das estradas. 

A baratinha de Campos N ouos e notavel 
pelo seu poder de dissemina~ao e de destrui~ao 
dos tecidos, couros e ·alimentos. 

Das innumeras especies de form1gas, rhere
cem referencia especial o nouato e a formiga de 
fogo pelo soffrimento que causam com a sua mor
dedura. De todas, porem, a mais temida e a to
candira, Dianoponera grandis, cuja mordedura, 
al~m de muito dolorosa, pode acarretar reac~ao 
ganglionar e febre. 

De accordo com a boa qualidade do mel, o 
sertanejo assim classifica as diversas especies de 
@~aregiao: 

1.a Jaty, Melipona Jaty Smith; 

z.a Mandury, Melipona interrupta Smith; 

3.a Urussu,Melipona soutellaris, La tr.; 
4.a Mandaguary, Melipona postica, Latr.; 
5.a Tatalra, Melipona tata zra, Smith; 
6.a Bojuy ( nao e identificada); 
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7.a Iranchim, Melipona lim,ao, Smith; 

8. a Mombuca M elipona capitata, Smith. 

9. a Bora, M elipona heideri Friese. 

As ultimas especies produz.em m el muito 
acido, de qualidade inferior, cujo consumo se 
acompanha, nao raro, de disturbios gastro-intes-
tinaes. _. . 

A abelhinhaClam_b_~ (Melipona duckei 
Friese), assim chamada pela tendencia que tern a 
entrar nas cavidades oculares, e uma fonte de con
stante incommodo. Persegue o homem durante 
todo o dia. Uma vez na cavidade conjunctiva!, 
se nao escapa livremente, s·em qualquer compres
sao das palpebraS·, 0 insecto emitte um liquido 
irritante. 

Os animaes immo.bilizados nos atoleiros, 
cavallos, bois, etc.' sao devorados pelos insectos , 
que penetram pelas narinas, olhos, auvidos, boc
ca, anus. De longe, emquanto n ao ficam reduzi
rlos a esqueleto e couro, percebe-se o esvoa~ar de 
uma nuvem permanente de toda a sorte de in~ 
s-ectos. 

Os piuns e os _borrachudos, especies de Si
mulium, atacam o homem do nascer ao por do 
sol. 

Os borrachudos existem sobretudo nos lo
gares pedregosos, proximos das cachoeiras e cor-
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redeiras. Ha uma especie de almecegueira , o pau 
de borrachudo, que se aponta coma o abrigo pre
ferido do insecto, principalmente a noite. 

A picada do borrachudo e dolorosa e acorn -
panhada de pequena mancha com. um coalho ne
g.ro no centro. A expressao d'a mancha, ap6s a 
retirada do coalho, deixa sahir uma gotta de san
gue. As manchas, no fim de alguns dias, se apre
sentam endurecidas, encaro~adas, ate que entram -em escama~ao. 

Os piuns differem dos borrachudos apenas 
pelo tamanho, muito mais reduzido. D esappa
recem ao anoitecer, para voltar no dia seguinte 
com os primeiros ra ios do sol. Sao abundantis
simos nas mattas do Primavera e nos campos de 
Maria da Molina. 

Os piuns apenas atacam as partes descober
tas do corpo. A face, o pesco~o e as maos logo 
apresentam um pontilhado preto, caracteristico. 

A picada do piun e pouco dolorosa , mas 
acompanhada de intense prurido. A expressao 
da mancha recente deixa escapar uma serosidad'e 
sanguinolenta. Como co~ar, ha intumescimento e 
desagradavel sensa~ao de calor. A regressao e 
seguida tambem de um processo escama torio. 

0 mosquito polvora, especie de Ceratopo
gon (Culicoides) e um hematophago de habitos 
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nocturnes, que se encontra frequentemente nas 
varzeas e nos descampados. 

A picada do polvora e acompanhada de dor 
e de uma mancha pru.riginosa, que nao sangra 
pela expressao. 

Muito caracteristico e o tamanho da man-
cha em rela~ao ao peq U·eno po rte do insecto. As 
manchas lembram queimaduras, donde, certa
mente, a origem da sua denomina~ao vulgar. 0 
mosquiteiro de fil6 nao protege contra o seu ata
que. 

As anophelinas, sobretudo as do genero Cel
lia, sao encontradas em quasi todos os pousos 
proximos d' agua. 

A mosca commum acompanha, pelo sertao 
a dentro, os trabalhadores da Commissao. Pro
lifera abundantemente em todos os pousos, quer 
nos habitados, quer nos abandonados. 

A varejeira, a mosca do berne, e as mutucas 
( mutuca de an ta, mutuca orelha de cavallo, mu
tuca douda da mat ta) se. veem a cada passo. 

Dentre os arachnideos, merecem destaque a 
caranguejeira, especie de Migale, cuja mordedura 
e muito temida, e o mucuim, Trombidium de di
mensoes minimas, que se encontra nas folhas <las 
arvores proximas dos barreiros OU sa[inas, isto e, 
dos terrenos carregados de sal, procurados avi
damente pelo gado e por outros animaes. 0 mu-
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cuim tambem ataca o homem, a sua presen~a se 
denunciando por forte prurido e irrita~ao da 
pelle. 

Os carrapatos mais communs sao: 

I. 0 o rodoleiro, Amblyoma Fossum N. N., 
que ataca de preferencia os grand.es animaes, fi
xando-se nas partes do corpo menos sujeitas a 
attrito. 

2.0 o carrapato de veado, Amblyoma ma· 
culatum Koch ( cervus sp.), encontrado na fo
lhagem seca. Ataca tambem os viandantes. 

~. 0 o Amblyoma cayanensis Fabricius. 
4.0 o carrapato do chao, Ornithodoros ros

tratus A. R., que vive habitualmente na terra 
f ina das taperas, e de onde sahe para atacar o ho
mem ou qualquer animal, estaciona.dos na pro
ximidade. 

5. 0 o Amblyoma conspicuum, especie nova, 
descripta pelo Dr. H. Aragao, e que foi colhida 
em um cao, nas vizinhan~as do corrego Flor, No
roeste de Matto-Grosso ( 1). 

( 1) 0 Dr. H. Aragao fez a identifica~ao das outras 
especies acima refer idas. Brasil.Medico, n. 41, N;ovembro 
de 1912. 

IV 

NOTAS CLIMATOLOGICAS 

0 Noroeste de Matto-Grosso tern as caracte· 
rist:icas climaticas da Amazonia. Duas sao as es
ta~oes do anno: a secca ou inverno, de Abril ou 
Maio a Setembro ou Outubro, e a humida ou 
verao, de Outubro OU Novembre a Mar~o OU 
Abril. A differen~a entre ambas, COmQ e sabido, 
esta mais na frequencia e abundancia das chuvas 
do que propriamente nas ·oscilla~oes thermicas. 

Durante o mez de Julho de 1910, no acam
pamento do J uruena, a temperatura observada 
mais vezes, as 7 horas da manha, foi a de 19° 
seccos e 16°, 5 humidos; as 2 horas da tarde, 30° 
s. e 24° h.; entre 7 e 9 horas da noite, 26° s. e 
21,5 h. 
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A maxima de temperatura, as 7 horas da 
manha, foi a de 17° s. e 15 h.; as 2 horas da tar
d·e, 3 2° s. e 24° h.; entre 7 e 9 horas da noite, 
28° s. e 22°,5 h. 

A minima de temperatura, as 7 horas da 
manha foi a de 17° s. e 15 h; as 2 horas da tarde, 
25° s. e 20° h.; entre 7 e 9 horas da noite, 24°,5 
s. e 19° h. 

A maxima thermometrica, durante o mez, 
foi de 3 6° a sombra, ea minima de 11°. 

A pressao barometrica mais vezes verifica
da, as 7 horas da manha, foi de 73 6 mm. e, 
entre 7 e 9 horas da noite, a de 73 5 mm. A ma
xima barometrica, as 7 horas da manha, a de 
740 mm. , e, entre 7 e 9 horas da noite, a de 
73 9 mm. A m·inima barom.etrica, pela manha, " 
a de 733 mm., e, a noite, a de732 mm. 

A passagem da esta~ao secca para a humida 
faz-se com fortes oscilla~oes da temperatura e da 
humidade. Occorrem, entao, os surtos epidemi
cos de impaludismo. As chuvas, ainda insuffi
cientes, nae deslocam as larvas dos anophelinos 
dos seus abrigos e, assim·, nao ·impedem a sua 
evolu~ao. Porisso, nos paizes tropicaes, a endo
epidemia palustre apparece e desapparece com as 
chuvas (Grall). 

· ~ 

. J 
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OS INDIOS PARECIS 

Os Parecis formam pequena tribu mansa, 
em via de desapparecimento. No emtanto, aos 
primeiros contactos com os civilizados, era, co~ 
mo disse Antonio Pires de Campos ( 1), tao nu
merosa, que se t1nha dif ficuldade em con tar as 
suas povoa\6es e aldeias. 

Presentemente, nao passa de algumas cen
tenas de ind~os espalhados por diversos agrupa
mentos. Utiarity, a sede da esta~ao telegraphica 
do mesmo nome, e com certeza o maior delles. 
Ahi vivem 31 homens, 3 3 mulheres e 19 crean
~as. 

( 1) Revis ta do Ins ti tu to Historico e Geographico do Bra
sil, t. XXV, 1862, pag. 443 . 
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Sao indios de pequena estatura, hem pro
porcionados, musculosos, e de c6r moreno-clara. 
Nariz adunc9 caracteristico. As mulheres, pro
pensas a obesidade, tern cabellos longos, soltos. 
Os homens se apresentam vestidos, as mulheres, . , . 
ao contrar10, nuas, apenas com uma fa1xa -
emeti - sobre as partes genitaes. Ao tempo de 
Antonio Pires de Campos, os homens traziam no 
penis uma pequena bainha de palha, 0 que ja nao 

" se ve. 

Muitos indios ja fallam o portuguez. 

Como rem outras tribus, 0 Casamento entre 
os Parecis faz-se muito pr0cocemente. A polyga-. , 
m1a e rara. 

A influencia dos civilizados, sobretudo dos 
seringueiros, nos costumes destes indios e gran·· 
de. Muitos trabalham na extrac~ao da serin
ga ; outros, na conserva~ao da linha telegraphica. 

Cultivam a mandioca, o cara, o milho, o 
amendoim, etc. Preparam bebidas fermentadas 
com o succo de burity, a mandioca ou o milho. 
Apreciam grandement.e a aguardente dos civili
zados e para obtel-a nao medem sacrificios. Tan
to OS homens COffiO as mulheres tern babitos ta
bagicos. 

Nao matam, ao que informam, o gaviao, a 
capivara e a pregui~a. · 

INTERIOR DO BRASIL 35 

Ainda nao ad,quiriram o habito do traba
lho regular, o qu·e se observa quando alistados 
nos barracoes de seringu€iros. Dahi a accusa~ao 
de que 0 indio e vadio e indolente. 

A habita~ao do par€ci e um mixto de ma
loca e de rancho de seringueiro. Na esta~ao de 
Utiarity moram nas casas anteriormente occupa
das pelo pessoal da Commissao. 

0 interior das habita~oes, atravancado de 
toda a sorte de ob jectos, nao p rima pela ordem, 
nem pelo asseio. Ao redor do fogo, estao arma
das as redes, a-s vezes em n umero acima de 15 
OU 20. 

Quasi todos O S U tensilios sao OS dos ci
vilizados: - caldo:roes, panellas, latas, talheres. 
etc. Ao arco e a flecha, preferen1 o rifle que . . 
ma111eJam com a ma1or s1eguran~a. 

Fazem as redes de algodao OU de tucum. 

A no~ao de doen~a. entre OS Parecis, e limi
tada aos symptomas mais ap·parentes. 

. 0 exercicio da medicina cabe ao "utiarity", 
especie de sacerdot~ e medico. ' 

0 impaludismo - uaiecut j QU coiute - e 
o grande mal, a que nenh"um individuo escapa. 

Entre os recurses para combatel-o figuram: 
1. 0 ) o infuse feito com as folhas de maninherg 
( carobinha do serrado) , nazanci ou · de esoloce 

j 
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(plantas nao identificadas); 2. 0
) 0 infuso da en

trecasca de matanhog; 3.0
) a fric~ao corporal, du

rante 0 accesso, com as folhas de caloice e de zo
zomacua; 4. 0

) a lavagem da superfic1e cutafila 
com o infuso das folhas de cata6l6 ( unha de vac
ca de folhas medias). 

Para a anemia post-malarica recorrem ao 
cha de (eolodnecaue ( douradao). 

As manif.esta~oes ·de caracter rheumatismal 
tambem se observam frequentemente. Para isso 
concorrem a falta de agasalhos, a dormida junto 
ao fogo e, principalmente, a grande baixa da tem
p·eratura, a noite, nas chapadas. Sao sobretudo 
manifesta~oes articulares e musculares as quaes 
chamam - nocaucice. 

V erificam-se, a cada passo, os resfriados e 
outras manifesta~oes grippoides: - deres gene
ralizadas, dor de cabe~a - nossessicaue, dor de 
garganta - nainacucaue, corysa, etc. 

A pneumonia - zocolatiare - e tratada da 
seguinte forma: 1. 0 ) fric~ao do p·eito ~ do pes
co~o com urucu; 2. 0 ) fric~ao dos pontos doloro
sos com as folhas de tacuri ( corriola) ; 3. 0 ) in
qestao ·dos chas de nazacanon ( tiborna) e de mi-
;;:> -ta ha ( jacaresinho) . 

As affec~oes oculares sao benignas e raras. 
A ·dor d ' olhos - nonzocecaui. - de que, as ve
zes, soffrem, provavelmentie nao passa de uma 
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irrita~ao conjuncvival devida a permanencia ha
bitual no interior dos ranchos. Para tratal-a re
correm aos seguintes meios: 1.0

) o p6 feito da 
raiz de .fOhedace, soprado directamente sobre as 
conjunctivas; 2. 0 ) a instilla~ao d'C 1 gotta do la
tex de camozace ( uma euphorbiacea) , em cada 
olho; 3'. 0 ) a instilla~ao de 1 gotta do succo obti
do das folhas de catocaico ( variedade de salsapar
rilha) ' em cada ollio. 

Contra as manchas da cornea, lavagem dos 
olhos com o infuso <las folhas de otezace (barba
timao). 

Os Parecis tern ma us dentes, quasi sem
pre cariados. Ainda muito jovens perdem os 
incisivos superiores, o que determina ligeiro avan
~o da arcada dentaria inferior, com.o que ce~to 
grau de prognathismo, accentuado em alguns 1n
dividuo~. 

Ainda nao tern no~ao dos cuidados de as
seio buccal. 

Nas <lores de dentes - nacuricaue·, um dos 
males mais temidos , introduzem na cavidade den
taria um pequeno fragmento da raiz de antahu: 
hun ou, entao, fazem bochechos com o infuso das 
folhas de manecure. 

A tribu dos Parecis ja tern pago tributo as 
ep1idemias de variola, sarampo e dysenteria. Nao 
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se encontram as doen~as venereas, nem os distur
bios clinicos ligados ao ethy lismo. 

0 beriberi, a que chamam facdhariti, isto e, 
incha~ao, nao se verifica nos .agrupamentos indi
genas. Conh·eicem-no dos seringaes. 

Nao se registraram casos de lepra, tuberculo
se, bocio. Nas habita~oes, nao se encontra o bar
beiro. 

As psychoses, ao que par·ece, sao muito ra
ras. R eferiem-se ao emprego, na loucura, da lo~ao 
corporal com o infuso de mitoce ( cabello de ne
gro) e da aspira~ao das fuma~as produzid'as pela 
combustao das flores d£ssa mesma planta. 

As ulceras chronicas, muito communs, rece
bem um tratamento local: - sao cobertas com a 
pasta f eita da raiz de maninhera ou com o car
vao pulv1erizado da entrecasca de otezare (barba
timao). 

Contra os accidentes do op·hidismo, tomam 
o cha de"zoitid ( cajuy) e, localmente, lavam com 
o infuso :cla raiz de ?O(iacere ou de mananunci. 

Contra a mordedura da tocandira ou das 
aranhas, applicam, no ponto ferido, os br6tos de 
_curralci ou o p6 da casca de .. aticihoze ( carne de 
vacca) ou de .menain-hopucerci. 

Nas queimaduras, o local e coberto com o 
p6 da raiz carbonizada de zotimete ( cam hara do 
serrado) OU de oece. 

"~~· 
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As espinhas e crav;os do rosto sao tratados 
pela lo~ao com o infuse de alauace. 

Procuram apressar o parto - terere - e 
reduzir as suas <lores, mediante a ingestao do cha 
de uaicuace. Contra as hemorrhagias, post-par
tum, recorrem aos infusos de meneozecerd, one 

' uciniquini ou aridrece ( sete-sangrias). ·-
A mulher levanta-se dentro d·e. pou·cos dias, 

mas se mantem em di"~ta, que consiste principal
mente em nao comer a carne de certos · animaes. 
0 marido, ao que diz ein, a acompanha nao so
mente no repouso, mas ainda na dieta. T antas 
caut~las sao com o proposito de evitar a fraqueza 
ou a morte prema tura da crean~a. 

Nos disturbios menstruaes tern emprego o 
cha de zozuice. 

Por motives varios, as praticas anti-conce- · 
pcionaes tern curso. Os chas de uaicua ou de 
mah'i ( capim cheiroso da chapada) sao tidos co 
mo esterilizante.s. 

0 aborto, ao que parece, e uma pratica per
mittida entre os Parecis. Cita-se, como abortive, 
o cha de ·ariarece ( sete sangrias) . 

Ao p·ar <lesses recursos medicinaes, ha ou tros 
d·e caracter magico e supersticioso. Assim : 

- Para morrer um desaffecto, deve-se co
brir, pensando nelle, um caramujo com o p6 das 
f olhas de mariro. 

4 
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- Para ter filhos machos, o casal deve usar, 
durante a gravidez, o cha de enace ( uma especie 
de capim da chapada). 

- Para nao ter cansaco, nas marchas, de-
~ 

vem-se esfr~gar, no tronco e nos membros, as fo-
lhas de ualdld ou de .correqace. 

- - Para ter somno leve, deve-se friccionar, 
na testa, as folhas de f lo mace. 

- Para evitar a iiiagreza, deve-se friccionar, 
no ventre, a flor de caseru, ou tomar o cha de . , 
t guanapana. 

Arlthropometria. Esta~ao de Utia:rity. 

Indio Libanio: 

Altura 

Grande ab:ertura 
Perimetro thoracico 

- abdominal 
Distancia furculo-pubiana 
Curva antero-posterior maxiima 

da cabe~a 
- transversa bi-auricular 

Perimetro da base do cranio 
Diametro glabello-m€ntoniano 

- bi-malar 

1,63 

1,72 
0,94 
0,83 
0,56 

0,34 
0,36 
0,54 
0, 12 
0,135 
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Fenda palpebral · 
Espa~o inter-palpebral 
Largura da base do nariz 
Fenda buccal 

India Ursula: 

Altura 
Grande abertura 
Perimetro thoracico 

- abdominal 
Curva a~tero-posterior maxiima 

da cabe~a 
- transversa bi-auricular 

Perimetro da base do cranio 
Diametro glabello-mentoniano 

-bi-malar 
Fenda palpebral 
Espa~o inter-palpebral 
Largura da base do nariz 
Fenda buccal 

V ocabulario: 

Cabe~a -
Pesco~o 
Pei to 
Bra~o 

A • nosseur1 
nohin 

A A ' nototon1 
" nocanp 

41 

0,025 
0,04 
0,042 
0,05 

1,46 
1,50 
0,85 
0,78 

0,33 
0,34 
0,51 
0, 12 
0, 11 
0,035 
0,03 
0,05 
0,07 
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Perna 
Pe 
Olho 
OuV1ido 
Nariz 
Bacca 
Osso· 
Queixo 
Lingua 
Dente 
Gargan ta 
Mao 
Articula~ao 
Unha 
Cabello 
Big ode 
Sangue 
Estomago 
Fig ado 
Intestinos 
Ferida 
Dor 

- de barriga 
cabe~a 

Homem 
Mulher 
Crean~a 

nohoce . ,... 
noqu1ce 

,.. ,.. 
nonzoce 
notin hin-hiri 

.,... . . . 
noqu1r1 

,._ A 

nocanace 
na-h.e 
nucolo 

A A 

nom1m1ce 
A nocur1 

n6-hin-nacu 
noca-hin 

A ' ,._ nocaur1ce 
notl 
nohencace 
niuateculo 
timalatie 

, ' A neunau1ne 
• , Ill A 

ttacor1te 
nacihin 
sa u ci tiro fi 
caue 

' , A nont1acocaue . ,.. 
noceur1caue 
,.. , 
ena 
hohiro . , 

zu1ma 
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Agua 
Comer 
Beber 
Trabalhar 
Querer 
Dar 
Sim 
Nao 
Que e isto? 
Sol 
Lua 
Cobra 
Veado 
On~a 

Peixe 
Feijao 
Fructa de lobo 
Ca pim carona 
U nha de vacca 
Cip6-timb6 
Tiborna 
Mangaba 
Corriola 
Lixeira 
Sene 
Paineirinha do campo 

A A one . , 
uan1ssa 

' A , u1cera 
, . , 

uacagat1a . , 
canenar1ta 
hissa 
·1 ,.. ne 

. , 
.na1ssa 

,.. "'' suacea tie 
cama1 . ,.. 
ca1mare 
hohi 

' A zot1are 
s1n1 
cohace 
comataihiro 
haicu 
cola vie 
catahol6 . , 
1cona 
nazacanon 
cotiula 

A ta cure . ,.. 
cota1corare 

A A ' A coco1ce 
A are 

43 
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Pi qui 
J acaresinho 
Douradinha 
Capo tao 
Salsaparrilha 
Taruma 
Roupa 
Aldeia 
Chefe 

. 
can1n 
mitaha 
ti6lanocane 
nin-halo 
catoca1ro 
lava 
A A ' emet1 
uenacalatl 
amure 

VI 

OS INDIOS NHAMBIQUARAS 

Os Nhambiquaras, tribu das mais primiti
vas, constituiram nao pequeno embara~o aos tra
balhos da construc~ao da linha telegraphica, a 
partir do Juruena. 

D o anno de 1909, data o inicio de suas 
re1a~6es pacificas com o pessoal da Commissao. 

Sao os indios chamados pelos Parecis de 
u aicaicore_, isto e, bravos. 

Os conhecimentos a seu respeito sao vagos . . 
e 1m prec1sos. 

Os grupos surgidos, em 1911, no pouso do 
Juina e na invernada de Campos Novos, sao for
mados de individuos de estatura mediana, ma
gros, musculosos, e de c6r moreno-escura tao 
carregada que leva a pensar num cruzamento com 
a ra~a negra. Os seus cabellos crespos ainda mais 
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refor~am essa supposi~ao. Dao a impressao de 
cafusos. 

Alias, durante o periodo colonial, muito 
intimas eram as rela~oes entre .os ne;gros da cida
de de Matto-Grosso e os indios das tribus ma is 
proximas. Mais de 50 <t'o da popula~ao da anti
ga Villa Bella eram de negros, que, talvez, por 
uma questao de identidade de destine e so{frimen
to, tinham grande affinidade com os indios. Dahi 
a forma~ao de quilombos e quilombolas, entre 
os quaes o de Quaritere, cuja destrui~ao foi um 

·dos principaes feitos do governo do capitao-ge
n eral Luiz de A lbuquerque. Do mesmo local, 
alias, fora debandado antes, em 17 6 8, um gran
de quilombo de indios e escravos fugidos ( 1). 

Os N hambiquaras trazem cabellos cortados, 
porem nao muito curtos. Barba rala, crescida. 
as vez,es nao passando de alguns fios longos no 
m ento, a guiza de cavagnac. Sobrancelhas ralas 
e levemente inclinadas. Pelos do tronco e dos 
membros, escassos. Peles pubianos, mediana
mente abundantes. 

Nariz chato. Labios grosses e salientes. 
D entes, de tamanho e implanta~ao regulares, re
vestidos de tartaro. 

(1) Dr. J oao Severiano da Fonseca - Viagem ao re· 
do r do B 1·asi l, Rio, vol. 2.0 , pags. 82 e 164. 

INTERIOR DO BRASIL 47 

Perfurados o septo nasal e o labio supe
rior, na parte mediana, e, atravez dos orificios, 
mantida uma cavilha de madeira. 

Perfurados tambem os lobulos das orelhas 
e, atravez d os orificios, mantidas rodelas de casca 
de coco, em numero variavel. 

Massas peitoraes salientes. Abdomen del ·· 
gado. 

Bra~os atados abaixo dos deltoides con1 
cord6es de algodao. Pernas atadas no ter~o su-. 
per1or. 

Pulseiras de cordao de tucum ou de algo-
dao. 

Cinto de embira com um prolongamento 
anterior, desfiado, que cobre as partes genitaes . 

C'Ollar com um prolongamento livre, que 
cahe ao longo da columna vertebral. 

U nhas mal cortadas, grossas e sujas. 

Nao dormem em redes, nem sobre esteiras, 
mas directamente sobre o solo. Durante visitas 
feiitas aos acampamentos da Con1missao, cava
vam buracos na areia e, ahi, se acommodavan1. 
Dao, porisso, uma impressao de pouco limpos. 
Sao dotados de um grande appetite : - comem 
tudo, que se lhes offere~a, comem todos os p eque
nos animaes ao alcance das niaos, taes como as 
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moscas, gafanhotos, etc. Parecem destituidos do 
sentimento de nojo, repugnancia. 

Sao geophagos: - comem a terra fina ac
cumulada a entrada dos formigueiros. 

Dos nossos alimentos, apreciam grandemen
te a f arinha de mand!ioca e o assucar, a este ul
timo chamando de cocoice. 

Sao grandes comedores de cocos, fructas 
sylvestres e meL Nao comem os palmitos. 

Cultivam a mandioca, o milho, o cara, etc., 
segundo processo dos mais primitives. Derru
bam as arvores, servindo-se do machado de pe
dra , queimam, e, no intervallo dos troncos car
bonizados, fazem a semeiadura. Nisso empregam 
grande esf or~o e tenacidade. 

Essa mesma tenacidade demonstram, alias, 
at·e na ca~a ao rato cururu, especie de rato da 
chapada, que muito apreciam. Horas e dias, pas
sam a cavar o solo, ate descobril-o. Uma vara, 
introduzida pelo buraco de entrada do roedor, 
orien ta a ex ca va~ao. A's vezes, sao tao grand es 
os amontoados de terra excavada que lembram 
os da minera~ao. 

Ao com·e~o, matavam bois e muares da 
Commissao, mas nao se utilizavam da sua car
ne. Encontravam-se mortos a flecha, inta
ctos. Tempos depois, porem, come~aram a 

' ' 
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apparecer animaes carneados. A explica~ao nao 
tardou. Dois soldados· pretos, o Gouveia e o 
Francellino, mezes antes, tinham sido aprisiona
dos pelos Nhambiquaras. Por seu intermedio, os 
indios aprenderam a utilizar-se da carne daquel 
l~s animaes. Aprenderam, tambem, a utilizar-se 
do machado de ferro e das armas d·e fogo, rouba
dos dos depositos da Commissao. Passaram a 
nao Sacrificar OS caes, e aproveital-os na ca~a. 

Tao uteis se tornaram esses soldados aos in
dios que, a proposito de evitar a sua fuga, os 
mantinham sob constante vigilancia. Ao cabo de 
algumas tentativas, entretanto, conseguiram fu
gir; o Gouveia com mais felicidade que o Fran
cellino, pois este, ao alcan~ar a estrada, na occa
siao da passagem da tropa, que os acolheu, foi at· 
tingido no ventre por uma flecha. Seis dias de
pois, falleceu em consequencia de peritonite. Gou
veia apenas recebeu um ferimento superficial por 
flecha na regiao lombar esquierda. que cicatrizou 
sem outras manifesta~oes. 

lnteressante e notar que OS Nhambiquaras 
nunca se preoccuparam com o aprisionamento de 
individuos brancos. Ef feito, talvez, de alguma 
electividade ethnica. Nao raras vezes, os vaquei
ros, perdidos nas chapadas, foram encaminhados 
para os acampamentos da Commissao. Nunca, 
porem, foram conduzidos ate as suas ma16cas. 

- 4 
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Em companhia do Dr. Gondin, tao tragi
camente desapparecido na pandemia grippal de 
1918, quando ao servi~o da Armada, em Dakar, 
pudemos comprovar esse facto. 

No dia 13 de Outubro de 1911, perdemo
nos no intrincado de cabeceiras, que e Campos 
Novos. D epois ·de passar o dia e parte da noite 
a cortas rumos, galgando taboleiros, atravessan · 
do mattas e campos, resolvemos passar o resto 
da noite no serrado. Chuvas incessantes. Na ma
nha seguinte, ao deixar o pouso, sem qualquer 
orienta~ao, depois de algum tempo de marcha por 
um p equeno trilho, vimos ao longe, na chapada, 
rolos de fumo. Dirigimo-nos para esse ponto e, 
com surpreza, fomos encontrar cinco indios 
Nhamb1quaras, acocorados a roda de um fogo, 
sob algumas folhas de palmeira. Pareciam ter 
passado a noite no local, vindos do acampamento 
da Commissao, pois se uns estavam nus, outros 
traziam pe~as de roupa, machados, facas e ou
tros objectos. A' nossa approxima~ao, pouco se 
alteraram. Por meio de palavras e de gestos, pro
curamos fazer que nos entendessem. Indifferen
tes, porem , trocavam, entre si, monosyllabos. De 
repente, s·e levantaram e puzeram-se a caminhar, 
no que nos os acompanhamos. Aquelles indios 
representavam um auxilio inesperado. Durante 
a noite, caso nao se descobrisse o caminho do 
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Acampamento, tinhamos concertado o plano de 
seguir um curso dagua, ate alcan~ar qualquer d~s 
grandes tributaries do Amazonas, sempre ma1s 
ou menos habitados. Certamente, desarmados e 
desp·rovidos de quaesquer recurses, teriam~s ~e 
veneer grandes difficuldadres antes de att1ng1r 
aquelles objectivos. Porisso, acompanhamos os 
Nhambiquaras, ainda ·que se dirigissem para as 
suas mal6cas. Mas, depois de mais ou menos uma 
hora de marcha, pararam sobre um trilho, qua
si apaga<lo, e, por duas ou tres vezes, gesticulan 
do, nos indicaram um rumo. Apenas, deante da 
formal opposi~ao dos indios, nos reso~ve~os a 
nao acompanhal-os e a tomar o rumo 1nd1cado. 
D epois de duas a tres horas de marcha, avista
vamos, do alto de um taboleiro, o Acampamento. 

As ma16cas dos Nhambiquaras ainda nao 
foram vis'itadas pelo pessoal da C.ommissao. 
Tem-se encontrado, por vezes, mal6cas ja aban
donadas. Ranchos toscos, no alto das chapadas, 
sempre afastados dos cursos dagua. Sao feitos de 
palha de palmeira, e de forma conica. Entrada 
unica, pequena em rela~ao a altura do rancho. 

No interior dos ranchos, tern sido encontra
dos vasos de barro muito grosseiros, assim como 
cestos e balaios, que lembram os dos Parecis. 

N osographia. - Entre os indios, que tern 
visitado os acampamentos da Commissao, diver-
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sos apresentavam manifesta~oes clinicas de impa
ludismo. Alguns se encontravam mesmo em ple
no accesso febril. 

Em cinco indios, no pouso de J uina e em 
Campos Novos, observamos um processo cuta
neo escamatorio intense. No caso mais typico, o 
de um joven de, mais ou menos 20 annos, quasi 
todo o corpo em escama~ao tern uma cor esbran
qwi~ada . Nas pernas, ha faixas escuras de pelle 
sa e suja. Nas partes antero-lateraes do thorax, a 
escama~ao, pouco intensa, obedece a linhas sinuo
sas. Na parte posterior do thorax, a pelle ja apre
senta aspecto de nova, avermelhada, secca e com 
poucas escamas. Por todo o corpo, vestigios de 
picada de piun e borrachudo, talvez uma das cau
sas do prurido intense. Pequenas feridas, pontos 
suppurados, cicatrizes, sobretudo no ventre, liga
dos ao co~ar constante. Engorgitamento dos gan
glios ingu1inaes. 

As escamas sao pequenas, delgadas, S1em 
cheiro, e, depois de arrancadas, nao deixam pon
tos ulcerados. 

Os portadores deste processo cu taneo dao a 
impressao, a primeira vista, de que estao passan
do por uma mudan~a de pelle. 

Possivelmente, certos habitos dos Nhambi 
quaras: - dormida directa sobre o chao, geopha-
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gia, alimentos improprios, etc. , devem concorrer 
para o mal. 

As bronchites e outras manifesta~oes grip
paes tambem se observam com frequencia. Da 
mesma forma , pequenos abcessos e furunculos. 

. Um caso de hernia inguinal direita. 
Um caso de berne (regiao frontal). 
Nenhum ·caso de doen~as ven·ereas, nem tao 

pou:co de affec~oes oculares, lepra, tuberculose, 
beriberi, bocio. etc. 

Anthropometria. Mediidas tomadas no 
pouso de J uina: 

Indio innominado: 

Altura 
Grande. abertura 
Perim·etro thoracico 

- abdominal 
Distancia furculo-p·uhiana 

10urva antero-:pos'terior maxima da· 
iealbe,~a 

- transversa bi-auricular 
Perimetro da base d10 cranio 
Diametro glabello-m€ntonia,no 

- bi-malar 
- 1bi-·goniaco 

Fenda palpebral 

1,66 
1,69 
0,88 
0,73 
0,55 

0,32 
0,355 
0,52 
0, 13 
0, 125 
0, 125 
0,035 
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Espa~o inter-pa1lpe:bral 
Fenda bu:ecal 
Altura das orelhas 
Perimetro do bra\o dir0itot ter\O . 

superior 
- 1do anite bra~:o dlireito, 

te·r~o siuperi·or 
da coxa direita, ter·~O 
su\pe<rior 
da ,perna direita, ter\o . 
superior 

Indio altivo: 

Altura 
Grande abernura 
P erim·etro rhora.cico 

- abdomimal 
Distanoia furculo·-pu1bia·na 
Curva antero-p·o&te·tior max1imia da 

ca.b:e~a 
- t11a1nsversa bi-auricular 

Perimetro da base do crani·o 
Dia1met·ro glabello-mentoniano 

- bi-mala·r 
- ibi-gonia(o 

Fenda palp·ebral 
E-spa~o inter-.palperbral 

0,035 
Ot065 
Ot055 

0,24 

0,23 

0,445 

0,32 

1, 78 
1, 785 
0,90 
0,76 
0,54 

0,34 
0,36 
0,53 
0, 13 
0, 13 
0, 13 
0,035 
0,035 
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Altura da·s orelhas 
Largura da1s orelha·s 

- da 1base do nariz 
Fenda 1b1uiccal 
Oomp·rim·e·nto do pe 1direito1 

Larigura do pe d1ireiito 

55 

Ot065 
Ot035 
0,05 
Ot065 
0,23 
0, 10 

Talhe de 6 1in·dios!: It50 - 1,56 - 1,5 6 
- 1,65 - 1,685 - 1,73. 

Vocabulario - Tareifa difficil e a obten
\ao de vocabularies de ·uma tribu como a dos 
Nhambiquara·s, que se tern conserva1do f 6ra do 
conitaicto ·dos ieivilizados. Nao se p6de contart 
nem ao m.enoot <:om 0 concurso dos interpretes 
in·digenas. E, assim, nun1ea se tern a certeza de 
q1ue o iin·dio tenha compr0hendido exacta·mente 
o que se lhe p·ergunta , nem de que a sua resposta 
8eja a mais adequada. 

Tambem muito embara~osa, porque toda 
pessoal, e a questao da graphia do que se tern 
1por be:m oiuv1~do. 

·Os seg·uintes voca·bulos foram conseguidos 
dos inidios do J uina : 

Mao 
Peito 
Nariz 

•• A na1q·uece 
A , 

nonoca 
, A A 

nouanene 
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Olho 
Orelha 
Que e isto1? 
Sol 

,._ A 

nossene 
u·reia ( 1) 
irunditia . ,.. 
1ruquece 

Indios die Campos Novos: 

Cabellb 
Olho 
Fronte 
Nariz 
Boe ca 
Barba 
Dente 
Lingua 
Orelha· 
Pes1co~o 
Pei to 
Salienic1a mammaria 
Costella 
C1a·vicula 
Vrentre 
Umbi1g0 
Penis 
Testiculos 

•• • A toa·1n1que·ce 
toalentse 

•• ' A toa1anaqu1ce 
toainequetan·ce 

• • A t:oaruce 
•• A ti0a1t1uice 
•• A toa1ece 

taa·l-hu-here 
toalnanece 

• • A voa11ere>Ce 
.. " t·oa 1noca1care .. " toa in u n q·u·eice 
•• ' A toa1n1n1tece .. ,.. 

toa1cracece 
•• • A toa11caitan1ce 

toalnenteice 
•• • A toa1qu·1ce 
•• " A.. toa1qu•1nance 

(1) Bern se percebe neste vocabulo, alguma influencia 
proxima ou remota dos civilizados. 
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Cox a 
Perna 
Pe 
M.ao 
Pollegar 
Indi1cador 
Dedo medio 
Annular 
Dedominimo 
Unha 
Faca 
Rifle 
Ter~ado 
Arco 
Flecha 
Collar 
Contas do collar 
Cot~dao 
Roup a 
Panno 
Palha do tecto 
Couro 
Pau 
Chifre 
Cane:co 
Mesa 
Fogo 
Terra 

• • ,, ' A toa1n1qu11ce 
•• A toa1cuicece 
•• ' A 

~oa1n·qu1\ce 

toaltoloce 
toa'.lta«i 
toalquietece 
toalquenoraneace 
toalquid u tece 
toai'quecace 
toalcanaquece 
' A I·Ure 

" uquece 
odiguenaicacai1ce 
dud:ucace . " ara1nze 
,, A. ' ' A 1er1qu1ce . " ca unr1q.uece . " are1nance 

, ' , ' A uar1nquar1nze . " 1cu1nanze 
herenanze 
unuterarare 
' A 

lSS!UiCe 

ununatace 
A ca·tece 

' A er1ie1oroce 
' A an1ce 

' ' A tnqu1nece 

57 



58 MURILLO DE CAMPOS 

Sol 
Algodao 
Feijao 
Fum10 

Milh,o 
F1arinha 
Assucar 
A,gua 
Ho·mem 
Tra1balhador da Com ... . ,.. 
m1ssao 

Mulher 
Crian~a 
Ca<:horro 
Remedio 
Branco 
Amarello 
Azul 
Preite 

11 . V ermelho 
'L n Sim 

.-l , Nao 

' A ut1aineze 
cunhatece 
cadaquenace 

A 

etece 
• ' " A q·ue1aqu1ce 

' A or1quenaze 
duiace 
h6reace 
nhauraroce 

, A 

toan·uce 
e.darudaiee 
oaiidliic~ 

, ' A 

oa1ru.re 
' A ora1reace 

A A A 

ecenanze 
uaicedicedi ten an ze 

• , ~ A 

ua1ureuquenaze 
, , , " 

uar1r1re 
orehe1denaze 

' A era1n teneze 
' A ra1ntece 

VI I 

OS SERINGUEIROS DE 
M A T T 0-G R 0 S S 0 

A maior parte dos individuos emprega
dos nos seringaes e constituida por moradores 
das villars ,de Diam"antino, Rosario, Brotas, Guia, 
e do1 incipie·nte pov.oado ·de Tap·i.rapoa'n. 

Na estai~ao secca, os seringueiros f azem a sa
fra, qu·e se e'Stende, geralm·ente, de Ma1io a Setem
hro. N:a esta\aO das dhuvas, re,colbe:m-se as resi 
den·cia'S o:u aos rbarracoes, empreg1a1ndo-se, e·ntao, 
no p1anti10 die ro:~as ou na pecuaria. 

1Como na Amaz·onia, os seringueiros de 
Manto-Grosso vivem na i:nteira dependencia dos 
patroes, dos qua·es, rara·s · vezes, conseguem li·ber
tar-se economioa•mente. Para isso, concorre nao 
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s6m·ente a ganan1cia dos p 1aitr6es, mas ainda a 
COlll{!)leta imp·reviidencia dos ·trabalhadores. Mui
tos serin.gueiros gastam em a~g(uns dias. nos po
voados, o <!ue levamm alguns mezes a economi
zar nos ser1ngaes. 

·O regime de vi1dia nos seringa,es e muito mo
noton10: - · os homens h~vantam-se ao amanhe
cer, tomam o in,defeotiv1el guarana e, sem qual
quer ali.rnentio, p ercorrem as estradas ate as 2 OU 

3 horas da tarde, quando vol tam ao rancho. Pre
param, entao, a unica refei~ao que fazem duran
te o dia. Com.p5e-se habituailmente de feijao , fa 
rinha e 1carne secca. 

Cada estrada te·m de 120 a 200 pes de se·
ringa. Um pe de serin,ga £ornece em media! 4 a 5 
litros de latex. Uma lata comm·um de ke.rozene 
e a me·dida eq·uiiva'lente a uma arroba. 

·Os seringaes do Tyra-se, assim como os do 
Barracao do Juquinha, ja se encontram muito 
trabia1lhados. As arvotes a.te 1,50 a-cima do solo, 
cobertas de cicatrizes, ain:da sao arrochadas. Nao 
ha a menor preoccupa~ao de po<u1pal-as, ape·nas 
a die colher o maximo de latex. 

Os seri:ngueiros do Tyra-se trabalham para 
u·ma casa aviadora de Tapiraipoan. Um delles, 
ha 3 mezes arpenas no ·servi~o , ja e devedor da 
somma ·de 4 <:ontos de reis, proveniente do for .. 
neciJ,ne.nto de urtensil~os e mant~mentos. 
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Por um contracto verbal, o serin.gueiro se 
compromet te a rad quirir na casa aviadora o que 
ven:ha a necessitar, dlando em p agamento toda a 
borracha que extrahir. A borracha e recebida a 
razao de Rs. 40$5 00 a arroba ( 1910), dizendo
se, no emtanto, que a sua cota~ ao na pra~a de 
M a naos est.a a-cima de Rs. 10$000 por kilo1gr. 

Prati·camente, o serii'ngu·eiro vive es.cravisa
do ao patrao. N o caso de fu1ga, ha, ao que se af
firma, uma lei estadoal, que determina a sua ca
poura pela .policia e entre:ga ao patrao para liqui-
da~ao dos icomipromissos assumidos. Dahi, cer
tamente, a resi1gna·~a·o com que diz : - u qu,em 
cahe na serin~a·, nunca mais a deixa t•. 

10s ranchos dos sering·u·eiros:, mJUito toscos, 
sao feitos', junto dagua, em pequena area aberta 
na matta. N enhuma p1lanta~ao, a Volta. 

Os generos alimentU:ios vem , de tem,pos a 
tempos, dos barra-coes, aos seguintes p,re\OS 
m,edios : 

Feijio, alque1ire ... .. . ..... . 
Arroz, idem . . . . . . . . . . . . . . 
Farinha de mandioca . . .. ... . 
Carne secca, arroba . ... .. . . . 
Banha, lata ·de 2 kilogrs. . .. . 

70$000 
60$000 
50$000 
45$000 
10$000 

·O s,eringu·eiro, durante a safra, permanece 
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inteiran1ente isolado, a mingua de qualquer re
curso em caso de necessidade. Sempre na expe · 
ctativa de .um ataq·u-e da parte dos Nham1biqua
ras. Ainda em 1909, o barracao do Juquinba 
foi destruido por esses: indios. 

Os Nham·biquaras nao cessam de mia1nifes
tar o seu desagra,do pela presen~a de s·eringueiros 
no 'I'yr·a-s€. A.massam as canequinJhas, roiuibam 
apetre1chos, ·derruibam arv1ores na estrada, atiram 
pe.dras, etc. A' noite, se ~pproximam dos ran
chos, imitando passarios e outros animaeis., que 
n ao tern habitos n1octurnos. T'Udo fazem S€m 
que sejam vistos. E' a razao porque os seringuei
ros t ao cedo, antes do es·curecer, se recolhem aos 
nanchos. 

·Os seringueiros usa.m re de e mosq·ui teiro de 
algodoim. 

As yillas de G.uia, Brotas, Rosario e Dia
n1antino revive1n, n10 presente, o Peri'Odo Colo·
nial. Sao a1traza1dissimas e d'esipro1vidas de quaes
quer mel1horam·entos mat~riaes. Em rela.~ao as 
materias imm1u,ndas, n.ao adopta·m nem o regi-
m·e da fossa fixa. 

T a·p1ira poan e u.m povoado que nasce:u com 
os trabalhos .da Commissao. Sede dos depositos 
de generos e de outros materiaes, dahi partem as 
tropas para o sertao. Converteu-se, alem disso, 
~m nucleo de seringueiros, poaieiros e mascates. 
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A sua popula\aO deve or~ar por umas 5 0 0 almas. 
Quasi todas as habita~6es nao passam de ranchos 
de fo1ha de pia1meira, dispersos dentro de espesso 
mattagal. 

N osog:aphia. - Tan to nas povoa~oes co· 
mo nos se,r1n·gaesi, se enieontram frequentemente 
portadores de i:mpaludis.mo. Ainda s·ao· igno,ra
dos os fundamentos da p·r1op;hylaxia da malaria. 
Qu;anto a tlberapeutica, usa-se toda a sorte de 
mezin11as e de ptepa.ra;dos anti-palustres, cuja 
dose ·de quinino nem sempre se con,hece. 

Em Brotas, r.egistramos 4 casos de bocio, 
na villa de Guia 3, e no seringal do Arroz Sem 
Sal 3. 

Descobre-se, com facilidade, o barbeiro em 
quasi t1odas as habita~oes. Os moradores negam 
systematicamente a sua existencia, mas, em troca 
de alguns niickeis, as crea:n~as .f azem su.rgir o he
ma topha,go nas suas diversas phases evolutivas. 

Porta·dores de doen~as venereas vimos nos 
p·ovoados, e ate nos seringaes. 

0 ethylism10 e mal 'disseminado. 

N-o porto do Camp·o, acima de Caceres, re
gistna1mos I caso de lep·ra, no serin:gal do Arroz 
Sem Sal 1, e em S. Joao da Barra, perto de Co
rumtba, 3. 

I 
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Um caso de tuberculose puln1onar em Bro· 
tas, 1 em Pirapuitanga, e 1 em Caceres. 

Os casos de ulceras -chronicas, possivelmen-
te leishmanioticas, nao sao raros. Bordas altas, 
espessas, viol1a·ceas, e o 1centro coberto por u,ma .. 
crosta esbranqui<;ada. Pou.co d.olorosas" Reac~ao 
ganglionar pequena. Sao, 1geralmente, localiza
das nos me·mbros inrf eriores. A1penas 1 caso de 
localiza~ao nasal, e outro de localiza~ao hue· 
cal com ataque ao veo· do paladar e ao pharynge. 

No barracao do Alegre, na·O muito distan
te ,da esta~ao de Parecis, vimos 2 seringueiros iso
lados e cuid!a-dos .com·o portadores de uma f ebre 
erwptiva. 

Tratava-se, entretanto, de uma intensa re-
ac~ao cutanea as picadas do pium e do mosquito
polvora. 

Um delles, raipaz brantCo, de 20 annos, mat-
to-gross.ense, trabalh1a·ndo no corrego Flor. Ha 
mez e meio, devi:do ao calor, 1passou a nao usar, 
no servi·~o, cam.i·sa. Dahi, te·r sido muito atacado 
por aquelles ins:ectos. Ao come,~o, nao prestou 
maier atten~ao a esse facto, porque, exceptua·do 
o p·rurido, nad;a· mais o incommodava. Depois, 
porem, come~?U a sentir fraqueza , irrca·pacidade 
para o trabalho, anorexia e, as vezes, febre. 

Nessas condi~oes, foi recolhido ao barracao 
do Alegre, e isolado, na supposi~ao de tratar-se 
de variola. 
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As lesoes cutaneas cobr0m os m.embros su
periores, a face, 0 ,pesco~o, 0 tronco ate a cintura, 
e nao se observam no tronco, da·hi para baixo, 
n~m nos m embros inferiores, com excep\ao dos. 

' pes. 0 uso da cal\a regulou a distribui~ao das 
lesoes. 

. Nos pontos da s·urperficie cutanea, em que 
as p·1(adas sao numerosas e recentes, ha como que 
a f?rma~ao de um eryt'hema, alem de papulas e 
ves1culas. A pelle mostra-se intumescida, quente, 
prurlfg1nosa. 0 co~ar augmenta notavelmente es
sas manifestagoes. 

·On·de as .p ica.das sao antigas, a pelle se mos
tra secca e em escama~ao. 

1 

I-lia ain<la ligeiro edema dos pes, das pernas 
e ca face; a u.gmen to de volume dos ganglios in
guinaes, supra-epitrochleanos e sub-maxillares; 
sa:burra lingual. 

0 beriberi nao e desconhecido dos serin. . 
gue1ros. 

Quanto ao macu_lo OU corrucao, apenas se 
obtem dados imprecisos. Weddel ( i) descreveu-o 
come uma febre ataxo-adynamica,· no curso da 

(1) Refer encia em Caltelnau - E xpedition dans le3 
parties centrales de l' A merique du Sud, t. III, pag. e.s, 
1843·47. 

- 5 
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qual occorre, alem de certo grau de let·hargia, o 
relaxamento do esphincter anal. Para Rodrigues 
Ferreira ( 2) e quasi sempre urna consequencia de 
feb res intermittentes rebeldes ou de mau caracter. 

D e 3 individuos, que soffreram ha te·mpos 
desse mal, colhemos as seguin tes observa.~6es: 

... 
l .11 

- F. L. E., pardo, 45 annos, vaiquei
ro, natural de .I\!li1moso. Dysenteria, ha 4 annos; 
im.paludis.m·o, por diversas vezes. A corrufao 
n1ani fes tou-se- lhe, em 1907, no proprio Mimo
so. Prisao de ventre, febre, som.nolencia e, por 
fim, a queda do recto. A febre conservou -se du
rante uma semana. Restabeleceu-se mediante a 
applica~ao da pirula de ·pimenta, mas, p·or m·uito 
tempo, apresentou p rolapso do recto aos es.for
(OS da defeca~ao. 

z.a - B. A. S., branco., goyano, de 32 an
nos. Antigo impaludado; ethylista confesso. Na 
cidade de fJa tto-Grosso, depois de fortes accesses 
de ~mpalud'ismo, apresentou prisao de ventre e 
queda do recto. Somnolen1cia durant·e oiito dias. 
Como trata·mento, alem ·do su1ppo.sitorio de pi
menta - a pirula ou bucha, tomou algu.mas do
ses de quinino. 

(2) Referencia em Joao Severiano - Viagem ao redor 
do Brasil, V. I, pag. 187. 
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3.8 
- F. 0. , bran·co, italiano, de 30 annos, 

encarregado dos seringaes do Arrez sem Sal. Im· 
pa·lwdismo, como antecedente morbido. Depois 
de alguns accessos 1palustres, a:presentou prisao de 
ventre rebelde e queda do recto. Nao chegou a 
ficar somnole.nto. 

,. 

I 
\ 
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OS 1'"'RABALHADORES DA 
COMMISS.AO 

~ 

Os tra·balhadores da Commissao, militares 
e civ:is, sao, .na maior pa.rte, de outros Estados 
do Brasil. 

As .pra~as de pret .constituem o refugo <las 
guarni~oes .do Rio e de Matto-Grosso, quasi que 
systematicamente. Sao insuibordinados, bebedo
res, etc., que, como castigo, se incl uem nos con
ti11Jgen tes da C 1om,missao de Linhas Telegraphi
cas. A despeito de tudo, a esses tra·balhadores 
anonymos deve-se, em grande .parte, a constru
c~ao do trecho da linha telegraphica de C·uyaba 
ao Madeira. As innumeras cruzes, erguidas ao 
longo da estrada de rodagem, que a acompanha, 
assignalam os que a1hi morreram, trabalhando 

, . 
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ipelo desbrava·mento do Noroeste de Matto ~ 
Grosso. 

Os empregados civis, sempre em numero re
,duzido, 'l~mitam, para assi·m dizer, a sua activi
dade aos servi~os de transporte. 

0 numero total dos trabalhadores, distri ~ 
:buidos pelas diverS'as tur111.a.s e destacamentos, va
ria constantemente. A turma da construc~ao, 
acampada, em Julho de 1910, na margem es
querda do J uruena , nao excede de uma centena 
de homens. 

Os seus· aca1mpiamentos s.ao, e•m geral, am·· 
plos, hem cuidados, proximos dagua. 

Quando muito passag.eiros, nao se proce
dendo a a.bertu1ra de fossas f,ixas, soffre.m inten
sa icontamina~ao do solo. Concorre, tambem, 
para is~10, o abandono ao ar livre dos residuos 
da ma tan~a do gado, ou a sua inhuma~ao muito 
superficial. 

A parada ou a dorm·i1da nesses acampamen
tos, ja ·a1bandonados, e extremamente desa1grada
vel. 0 mau cheiro e a abundan·cia de m1oscas os 
'caracterizam. 

De Tapirapoan ao retiro da invernada de 
Campos Novos d '. Serra do Norte, as tropas> . 
arrastando-se lenta e penosamente, param ne~ses 

} 
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antigos acampamentos. E, assim, vencem as 
eta pas se;giuintes : 

Dias Kilmts. 

l. 0 Tapira,poan ao Saito do Sepotuba 24 
2. 0 Sal to a Aldeia Queimada . . . . . . . . 54 
3. 0 A. Queimada ao Rio Verde. ( Ilioce) 21 
4.0 Rio Verde ao Sacre (Timalatia) . . . 36 
5.0 Sacre ao Pa1pagaio (Utiarity) . . . . . 29 
6. 0 Papagaio ao Burity (Zolahoruina) 19 
7. 0 Burity a Agua Quente . . . . . . . . . . 28 
8. 0 Agua Quente ao Saueuina . . . . . . . . 9 
9. 0 Saueuina ao Mutum . . . . . . . . . . . . 18 

10.0 Mut. ao Tyra-se (bar . . do Juq·uinha) 19 
11. 0 Tyra-se ao U aicaicore-sue . . . . . . . . 12 
12. 0 U aicaicore-sue a Barrinha . . . . . . . . . 15 
13.0 Barrinha a Varzea Comprida . . . . . . 12 
14. 0 V arzea Comrprida ao Gralhao . . . . 11 
15. 0 Grallhao ao Mandagu:ari . . . . . . . . . 15 
16. 0 Mandaguari a Aldeia . . . . . . . . . . . . 6 
17. 0 Aldeia a Cachoeirinha . . . . . . . . . . . 7 
18. ° Cachoeirinha a Dois Veados . . . . . . 9 
19.0 Dois V·eados a Juruena . . . . . . . . . . 6 
20.'0 Ju:ruena ao ·Ranchio ..... . . . . . " 25 
21.0 Ran.chao ao Zaco-z.aco-rosa . . . . . . 5 
22.0 Zaco-zaco-rosa ao Juina . . . . . . . . . 7 
23.0 Juina a Aldeia 20 de Setembro . . . . 7 

.. -
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24.0 Aldeia 20 de Setembro a Urutau 
25 ° u t ' , p . . ru au a r1mavera ...... .... . . 
26.0 Primavera ao Camararesinho . .. . . . 
27.° Camararesinho ao Caniga . . . . . . . . 
28. 0 ·Canga ao C.him,arrao ....... . . . . 
29.0 Ohimarrao ao Camarare ...... . . . 
30.0 1Camarare ao Mutum-Cavallo .. . . 
31.0 Mutum-Cavallo a N·hambiquaras .. . 
32.0 Nhambiquaras ao retiro de C. Novos 

71 

12 
12 
13 

9 
9 
5 
1 

14 
6 

Nos aicampamentos, usam-se as barracas re
gula,mentares. As de ofifici'aes, embora amplas, 
muito deixam a desejar quanto a durabilidade 
e a 'Permeabilidade a agua. 

As barracas de pra\as de pret, alem dos in
convenientes acima, sao pequenas para abrigo de 
2 homens, como e regulamentar. 

Preferi·vel 1para as pra~as, sao OS pequenos 
tol1dos de Iona. 

Nos biva.ques, nao se armando as barracas. 
os trabalhadores dorme·n1 em redes, sob as arvo
res, OU, a roda do fogo, em le•itos improvisados. 

Nao ha u1m vestuario regulamentar. Em 
servi~o, os homens trazem, habitualmente, alem 
da cal·~a , a camis.a ou a b1'usa, chapeo de palha ou 
de feltro, alpercata de couro. 

Poucos possuem mosquiteiro. 
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0 trabalho, por sua natureza, e dos mais 
pesados: - derru·bar a matta, ro~ar, lavrar e car
regar postes , etc. 

0 1bede!ce ao seguinte horario: 

Al vorada . . . . . . 4 horas da manha 
1. 0 tempo de servi~o 6 as 11 horas da man'ha 
2. 0 tempo de servi~o 12 as 5 ·horas da tarde 
Silencio . . . . . . . 9 horas da noite 

Des:can~o aos dominjg1os. 
A alimenta~ao do pessoal d eipende in teira 

mente do se.rvi~G de transporte, insufficiente 
para um a'bastecimento normal. 

Nao 1possuin1do o Estado de Matto-Grosso 
uma agricultura desenvolvida, nos trabalthos da 
C·ommissao usam-se m·uitos generos importados 
d'o Su,l do paiz ou da R ep·u·blica Ar,gentina. 0 
transporte <lesses generos, nos .poroes dos ·carguei
ros, exige de 3 a 4 mezes ate ·Caceres. De Cace
res a Tapirapoan, no bojo das planchas, 14 a 15 
dias. Finalmente, de Tapirapoan a Juruena OU 

Campos Novos, nas bruacas das tropas, 20 a 30 
di as. 

·Os maiores em:bara~os ao transporte estao, 
certamente, no trecho de Tapiraipoan ao Jurue
na, que e u·m deserto arenoso. As tropas soffrem 
innumeras baixas na sua travessia, quando nao . ' .. 

: 
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sao a ttingidas por algu•ma epizootia ( f e·b·re aph
tosa, ipeste de ieadeiras). Boas pasta gens se en
contram apenas em Campos Novos. 

Assim, demorada,m€nte transportados e em 
mas condi~oesr de preserva·~ao, nao e de extranhar 
que os diversos generos ·cheguem aos acampa
mentos s·emp·re mais ou menos avariados. A fa
rinha de mandioca e o arroz, transportados em 
saccos de ju ta ou de algodao, soffrem o mofo; o 
feijao, o ca1'uncho; a carne secca, franca deterio-... 
ra~ao. 

Ate a carne verde e de .ma qualidade. 0 
gado, trazido ·dos pantanaes de Matto-Grosso, 
ate che'gar a invernada de ·Campos Novos, e to
cado durante 40 a 50 dias. Sem que tenha tem
po bastante para beber e rp1astar, e en:curralado 
logo ao cahir da tarde. Depois de uma perma
nen.cia na inve·rnada, os bois sao em·prega,dos no 
transporte de postes, e, abatidos, quando ja nao 
s·e p1restam a esse fim. A carne ver,de e, assim, a 
do animal can1~ado . 

Quan1do :possivel a distribui~ao diiaria de 
generos alimenticios, a tabel1a a.doptada e a se
g uinte: 

Arroz .. . .... .. .. . . 
Feijao . . .. . ... . . . 
Farinha de m•andioca . . 

16 centilitros 
22 
66 
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Ca rne se-0ca .... _ . .. . 
verde . ..... ... 

Banha . . .. .. .. . . . _ . 
A ssucar . .... ...... . 
Cafe moido . . .. . _ .. . 

3 5 0 gram mas· 
700 

50 
50 

100 

Raramente, porem, se faz a d1istri·bui~ao re
gulamentar da ra\io a(i•ma. Periodos h-a, em 
que ate a carne verde dhega a faltar. Sao os pe
riodos de "bris.a"' em que se nao pode con tar 
com ·q uaesquer recu-rsos da regiao, 1batida em to
dos os sentidos pelos indigenas. 

A ,ca rne verde e a farinha de mandioca se 
d istribuem, habitualmente, sob a forma de fa
rofa ( celica de 2 litres), que o sol dado com€, pela 
m anha, com o cafe, e, no intervallo do 1. 0 para 
o 2.0 tempo de servi~o. a hora .do almo~o. Os ou
tros generos, fornecidos. e·m natureza, for-mam o 
jantar, que e feito pelo p1rop-rio soldado. 

A a1gu,a 1d'e bebida, quando de rio ou de cor
rego, e geralmente boa. 0 mesmo nao se di 
com a agua de lagoa ou de cabeieeira, sernip-re mais . 
ou m1enos 1mpiura. 

N osographia. - 0 impaludismo manifes
ta-se com fr.equencia nos trabalhadores da Com
missao, embora sob for.mas ·benignas. Nao fi
gura entre as causas do obituario. 

... 
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A seguir, pela sua frequencia e, sobretudo, 
pela sua gravidade, o beriberi merece destaque. 

Em Abril, Maio e Junho de 1910, surgiu 
sob forma eipidemi1ca no acampam1ento do Jurue
na. 0 pessoal entre·gava-se, enta·o, a tra'balhos 
exhaustivos com o .p·r-oposito de inaugurar a es
ta~ao do J uruena a 14 de J ulho, e, ao mesmo 
tempo, passava por um dos mais intensos perio
dos de brisa. Os seguintes topicos de diar:o refle
ctem hem a situa~ao: 

21 / 6/ 910. "Chegada a Juruena. A ali
men ta-~ao do pessoal, ha dias, e escassa". 

22/ 6/ 910. "Ida ao acamoamento da Con-
~ 

struc~ao. Impressao <lesoladora. Para a alimen-
ta~ao de 80 homens nao se conta senao com a 
carne de boi magro e can\ado. Dos ou tros gene
ros, restam apenas 2 sa.ccas de feijao e 1 kilo de 
assucar. Appareceram os primeiros casos de be
riberi: 2 of fi,ciaes, 1 inspector de linha e 1 sol
dado,.. 

30/ 6/ 910. "Na,o se fez, no destacamento 
do Juruena, distribui~ao de generos. Alguns ho -
mens sahiram em busca de alguma ca~a . e outros 
;para tirar mandioca na ro~a dos Nharnbiquaras, 
no Ranchao. A carne verde nao fi lta " . 

1/ 7/ 910. "Volta-sea tirar mandioca na 
r~a do Ranchao. A' falta de ipreparo convenien-
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te da massa de mandioca, verificaram-se 2 casos 
de intoxica~ao". 

2/ 7 / 910. "Refei~oes de carne verde, e nada . " ma1s . ; 
4 /7 /9·10. "Cbergaram novos generos. Dis

tribui~ao normal". 
21 /7 /910. "Com€~a a falta de alimentos. 

Refei~oes exclusivas de carne verde". 
Durante o surto epide.mico, occorreram 3 6 

casos. De 23 sao as seguintes observa~oes resu
midas: 

Obs. I - V. B., pardo, 19 annos, rio-gran
dense do norte, p,ra~a do 5.0 batalhao de enge
nharia, exame em 26 de Junho de 1910. 

Antecedentes morbidos pessoaes. Sa.rampo e 
impaludismo na infancia; nunca teve molestias 
venereas, n·em a!busou de bebidas alcoolicas; ta
bagista. Ha u•m anno e meio, em servi~o da com
missa·o, tern soff rid,o f requentes vezes de accesses 
p·al'ustres. 

Doen~a actual. Come~ou, ha 5 mezes, por 
edema e dormencia dos m·embros inferiores, diffi
culdade na marcha e palpita~oes. Ultimamente, 
ha 18 dias, os edemas se generalisaram, invadin
do o tronco e a face. 

Estado presente: Hypoesthesia dos mem
bros inferiores e superiores; certo grau de hyper · 
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resthes1a do tronco e da cahe~a; hyperesthesia 
muscular a pressao. Edemacia de todo o corpo; 
ascite pouco pronunciada. 0 .fi!gado com 13 
centimetres na linha mamillar e o ba~o com 8 
no seu maier diametro. A area cardiaca de ma
tidez relativa com ..I 49· centimetres quadrados 
(Potain); o ictus cordis na 1borda superior da 6.a 
costella, a 12 centimetros da linha meso-esternal; 
o cora~ao em franca asystolia; crises de angustia 
e de dyspnea. Sub-delirio. Nauseas e vomitos con
stantes ; prisao de ventre rebelde. Oliguria; tra 
\Os de albumina. Ap·yrexia; 122 pulsa~oes por 
minute. Falleci·mento em 28 de Junho. 

Obs. II - J. S. , pardo, viuvo, 54 annos, 
matto-grossense, escriipturario <la commissao, 
examinado em 28 de Junho de 1910. 

Antecedentes hereditarios. Mae fallecida de 
variola ; o pae vivo e ainda sadio; a mulher mor
..ta de af fec~ao gastro-intestinal; 13 filhos, sen do 
5 mortos·. · 

Antecedentes morbidos pessoaes. Sarampo' 
em 18 78; variola em 188 7; dysenteria em 1904; 
gonorrhea e c_ancro sypihilitico aos 22 annos; can
cros venereos aos 25; alcoolista inveterado, es
tando ·ha um anno em a1bstinencia completa. 

Doenfa actual. De·pois de um chuvisco, a 
cerca de um m ez, sentiu indisposi~ao geral, ano
rexia , nauseas, falta de ar e sensa~ao de corpo 

i 
! 
I 
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quente. Dahi em diante prisao de ventre rebelde, 
vomitos matutinos amargosos e dor no hypo ·· 
chondrio direito. 

Estado presente: Hy-peresrhesia cutanea e 
muscular; abolidos os reflexes rotulianos e exa
gerados os cutaneos. Nenhuma infiltra~ao ede
matica. Emagrecimento accentua:do; certo grau 
de atrop·hia dos muscu1os da perna; equinismo 
dos ,pes. A attitude em p·e ea marcha impossiveis. 
Adenites inguinaes. ·O figado medindo 9, 5 cen
timetros na linha mamillar; 0 ba~o, doloroso a 
palpa~ao, com 11 centimetros no maior d iame
tro. A area cardiaca de macissez relativa com 12 7 
centimetres .quadrados (Potain); o ohoque <la 
ponta no 6.? espa~o. a 9,5 centimetres da lin·ha 
median a; so pro diastolico, no f6co aortico. com 
ligeira propaga~ao para os vasos do pesco~o. Vo
mitos e accesses dyspneicos. Lingua saburrosa; 
sialorrlhea ; solu.~os rebeldes a todos os medica
mentos emprega:dos. Oli,guria; ausen.cia de ele-
1nentos anormaes. P 'ulso fra.co e n.um·eroso. A 
temperatura axillar igual, no dia 28, de m~nha a 
36,4, e a tarde a 38°; no ·dia 29, de ma~ha, a 
35,3, ea tarde a 38,l; no dia 30, de manha, a 
35,4, e a tarde, a 3 7°. Morte no dia 30 de Ju
nho, a noite. 

Obs. III - G. C. , branco, 33 annos, mat-
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to-grossense, inspector de linhas telegraphicas. 
examinado em 2 3 de J un1ho de 1910. 

Antecedentes hereditarios. Pae fallecido 
consequentemente a erysipela, ea mae, de infec~ao 
puerperal ; 10 irmaos todos sadios, a excep~ao de 
um, que sof fre de aliena~ao mental. · 

J).n.teceden~es m·~rbi~os pessoaes. Sarampo 
e var1cella na 1nfanc1a; 1mpalu.dismo em 19 04 ; 
gonorrh·ea em 1908; nao e alcoolista; tabagista. 
Ha um anno e.m pleno sertao, s6mente adoeceu 
de febre intermittente. 

Doenfa actual. Estando em servi~o , ha 20 
dias, sentiu 1que a vista esicurecia e as pernas vacil
lavam, o que o fez deitar-se por espa~o de uma 
hora. Ao levantar-se estavam as pernas dormen ~ 
tes e errfraquecidas, caindo com facilidade. Al
guns dias depois a·ppareceram-lhe incha~ao <las 
pernas, sensa~ao da cinta thoracica, cansa\o aos 
men ores es.for~os, nauseas e vomitos. 

Estado rp1resente: Anesthesia dos men1bros 
inferiores ate o meio .das 1coxas; ausencia dos re
flexes :patellares e enf raquecimento dos cutaneos. 
Edema pre- tibial e perimaleolar. fvla rcha ligei
ra1m·ente escarvante. Anemia. Per.cep,~ao visual 
dupla. Lucidez de espirito, impa.ciencia, tihana
tophobia. 0 .figado 1com 12 centimetres na linha 
mamillar e o 1ba~o com 6 na maior dimensao. A 
lingua levemente saburrosa; prisao de ventre re-

~· 
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belde. V omitos constantes com o aspecto e con
sistencia da colla. A fig.ura cardiaca de macissez 
relativa medindo 134 .centimetros quadrados; o 
choque da ponta no 5. 0 espa~o, a 10 centimetros 
<la linha mediana; hyperphonese da bulha pu~
monar; tachycardia. Dy&pnea ,constante. Ur1-
nas poucas, a vermelhadas e com a densidade de 
1,016. ·O pulso fraco, irregular e accelerado. 
Apyrexia. Morte em 28 de Junho. 

Obs. IV - J. C., pardo de 23 annos, per
nambu.cano, soldado do 5.0 batalhao de engenha
ria, examinado em 26 de Junho de 1910. 

Antecedentes morbidos pessoaes : Sarampo e 
variola na infan.cia, gonorrhea em 190 5; nao e 
alcoolista; tabagista; impalu.dismo em 1908, em 
servi\o da Commissao. 

Doen~a actual: Data de um mez. A princi
pio edema, dormencia e fr.aqueza ?as p·ernas. A 
poucos .dias oedema esten~e-u-se ate o abdomen e 
a

1
ppareicera,m-1Jhe <lores art1culares, nauseas e vo-

mitos. 
Estado presente: Anes·tihesia d.os membros 

inf eriores e do a•bdomen; hy.peresthesia do res to 
do corpo; quasi abolidos os reflexo~ patellar,es 
e p·resentes os .cutaneos. ~de~a elast1.co dos pes, 
das pernas e da meta de 1nf er1or das c<?'xas. ~ 
ventre (onstipado, abahulado e tympan1co; o f1-
gado com 8 cen timetros na linha mamillar e o 

Srtw J ._ ...._ . 
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ba~o com 16, 5 na maior dimensao. A marcha 
pouco perturbada; imperfeito o Romberg. A 
area cardiaca de mati.dez relativa com 9 5 centi
metros quadrados; o choque da ponta no 5.0 

espa~o, a 8, 5 cen timetros da linha meso-esternal; 
nenhuma perturba~ao cavdia:ea pela escuta. 0 
pulso e a tem.p·eratura, ate o dia4 de Julho, em 
q ue f oi removi.do, normaes. 

Obs. V - A. S., branco, 3 3 annos, casado, 
matto-grossense, ·guarda-fio, examinado em 29 
de J unho de 1910. 

Antecedentes morbidos pessoaes. Varicella 
na inf ancia; gonorrhea e cancro syphili ti co em 
1899; impalu<lismo em 1901; dysenteria em 
1907; impaludismo e beriberi hydropico, si
multaneamente, em 1908; alcoolista inveterado; 
ta·bagista. No sertao, presentemente, ha poucos 
mezes. 

Doenfa actual. A cerca de 5 dias vem sen
tindo caimbras nos muscul9s das panturrilhas, 
peso e amortecimento dos memibros inferiores, 
cansa~o aos menores esfor~os. 

Ao exame: Anesthesia dos pes, das pernas 
e das rnaos; abolidos OS reflexes patellares e pre
sentes os cutaneos. Prisao de ventre; o figado 
com 18 ieen timetros na linha mamillar; normal 
o ba~o. A area cardiaca de matidez relativa com 
120 centimetros quadrados; o ictus cordis no 6. 0 

-6 
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espa~o, a I 0 centimetros da linha me<liana; forte 
e m·etallica a l. a bulha no f6co mitral ; h y·perpho
nicas as ibulhas da base; ruido de gal ope direito. 
Apyrexia. Pulso 92. Oliguria. 

Obs. VI - J. N., preto, de 36 annos, per
nambucano, .cabo .do 5. 0 ba talhao de engenharia, 
1Compare1ceu a exame em 1 de Junho de 1910. 

Antecedentes morbidos pessoaes. Sarampo 
aos 12 annos; bron1chite astJh.matica desde a in
ifancia ; sez6es, tpor diversas vezes; gonorrhea aos 
21 annos ; alcoolatra; tabagista. Serve na com
missao ha 2 annos, ten do sof frido diversos acces
sos de impaludismo. 

D oenfa actual. Aippareceram-lhe ha 3 dias 
cansa~o ,geral, !Peso, dormenieia e <lores surdas nas 
pernas. Ao par disso escarros abundantes, areja
dos e com estrias sanguinolentas. 

Esta do .presente: Anesthesia dos pes e das 
pernas ; enf raq uecidos os reflexes pa telares e 
.cu taneos ; my algia :dos g.astrocnemios a pressao. 
A~p\l)·etite .conservado; evacua~6es regulares; o fi
gado, doloroso a percussao, com 10 centimetres 
na linha mam1illar; o ·ba~o c·om 19 centimetros 
no maier diametro. A1deniites cervicaes. Ruidos 
disseminados .de bronchite as·thmatica. A fi,gura 
cardiaca de matidez relativa com 129 centimetros 
quadrados; o choque da ponta no 6.0 espa~o, a 9 
centimetros <la linha meso-esternal; retum1bante 
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e metallica a ib:ulba aorti,a. 0 pulso e a tempera
tura ate o dia 16 -de Julho, e.m que foi removitdo, 
nada accusaram de anormal. 

Obs. VII - A. J., pardo, 29 annos, ser-· 
gipano, soldado do 5.0 batalhao de engenharia, 
apresentou-se a exa·me em 1 de Jul'ho de 1910. 

Antecedentes morbidos pessoaes: Sarampo; 
sezoes aos 18 annos; gonorrhea aos 25; nao e 
alcoolista; fumante. Serve na commissao ha 2 
annos e s6mente u·ma vez adoeceu de rheumatis
rno .poly-articular. 

Doenfa actual. Depois de um banho, ha 
perto de um mez, come9o_u a ter accesses febris de 
3 em 3 dias, fraqueza, dormen,cia e incha~ao nas 
,pernas. 

E~tado presente: A:bolida a sensibilidade 
nos membros iniferiores ; a usente o reflexo pa tel
lar direito e .muito enfraquecido o esquerdo; di 
minuidos os reflexes cutaneos. Edema ao longo 
das ttbias. 0 figado -com 15 centimetres na linha 
mamillar; 0 ba~o, doloroso a palpa~ao, com 18 
1centimetros na maier dimensao; anorexia; pri
sao de ventre. A area cardiaca de ·matidez rela ~ 
t~va .com 145 .centimetres .qua,drados ea ponta do 
icora·~ao na borda superior da 5. a costella, a 9, 5 
icentimetros da linha mediana: ruido de galoipe 
direito. Ate 16 de Ju1lho, em que foi removido, 
teve accessos palustres nos dias 6, 8, 10 e 13. 
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Obs. VIII - C. G., preto, 2 8 annos, per-
nambucano, so1dado do 5.0 batalhao de engenha
ria, examinado em 1 de Julho de 1910. 

Antecedentes hereditarios. P·aes falle·cidos de 
variola. 

An.tecedentes morbidos pessoaes. Sarampo 
aos 6 ann-os; asthma aos I 0; rheumatism-o em 
1904; variola em 1904; cancro syphilitico, go
norrhea e conjunctivite consequente, ha uns 3 an
nos; nao abusa de bebidas alcoolicas, nem e ta·ba
g ista. Trabalhan·do ha 2 annos na commissao, 
esta ·e a primeira vez em que adoece. 

Doenfa actual. Depois de ingerir al1g:uns ali
mentos requentados, ha 3 dias, sentiu deres ao 
nivel do umbigo, o ventre intumescido, e as per
nas fracas, pesadas e dormentes. 

Estado presente: Integra a sensibilidade; 
abolidos os reflexos .patellares e p·resentes os cuta
neos. Edemacia da regiao pre-tibial. Anorexia; 
diart1hea; normal o baso; o f igado com 12 cen
timetres na linha mamillar. A area cardia.ca de 
matidez relativa com 146 centimetres quadra
dos; o cheque da ponta no 6. 0 espa~o intercostal, 
a 10, 5 centimetres da linha m·ediana; nenhum 
d isturbio cardiaco pela ausculta~ao. Ate a data 
da remo~ao, 16 de Julho, a curva sphygmo-ther
mometrica manteve-se normal. Esternalgia e ti
bial1gia esquerda. Adenites inguinaes e supra-
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epitrochleanas. U rinas .fortemente coradas;. corn 
1010 de densidade, nao .continbam album1ina 
nem gl ycose. 

Obs. IX - P. F., 23 annos, pardo, per
nambucano, soldado do 5. 0 ha talhao de engenha
ria, com1pareceu a exame em 2 de Julho de 1910. 

Antecedentes morbidos pessoaes. Sarampo 
e variola na infancia; dysenteria e ·beriberi conse
cutivamente em 1904, no Acre; nun:ea adquiriu 
doen·~as venereas; alcoolista moderado; ta1bagis
ta. Durante 2 annos, em servi~o da commissao. 
s6m·ente adoeceu de sez6es. 

Doenfa actual. Depois de um ban1ho frio, a 
menos de uma semana, a ppareceram-1.he pertur
ba9oes dysenteriformes, enfraquecimento das per-: 
nas e cansa·~o geral. 

Estado presente: A sensibilidade abolida 
nos me·mbros inferiores, ate rpouco acima dos joe-
lhos, e diminuida nos membros SU1periores ate a 
re'.giao dos cotovellos; ausentes os reflexes patel
lares e normaes os cutaneos. Ap1petite conserva
do; prisao de ven tre; o f igado com 8 cen timetros 
no maior diametro. A area cardiaca de matidez 
relativa media 118 centimetres quadrados; a 
pon ta do cora\ao no 5. 0 espa\o, a 9 cen timetros · 
da linha mediana; a 2.a bulha no f6co aortico 
refor\ada e de timbre metallico; ruido de galope. 

... 
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Durante a observa~ao, teve urn accesso palustre 
em 13 de Julho, sendo removido a 16. 

Obs. X - C. F., pardo, 21 annos, sergi-
1pano, soldado do 5. 0 batal\hao de engenharia, 
'eXarninado em 3 de Julho de 1910. 

Antecedentes morbid.as pessoaes. Sararnpo 
aos 14 annos; 1gonorrh:ea e cancros venereos aos 
18; aLcoolista moderado; tabagista. D ·urante o 
e&pa,~o de 2 annos, em que serve na commissao, 
tern a·doecido apenas de feb·re intermittente. 

Doenfa actual. Ha uns 4 dias, e na ausencia 
de a.ccessos feb.ris, as pernas ap-resentaram-se ede
maciadas, ,pesadas e doloridas. 

Presentemente: a·bolida a sensibilidade nos 
mem1bros inferiores e diminuida no resto do cor
po; muito enfraquecidos os reflexes rotulianos e 
normaes os cutaneos. Infiltra~ao edematosa, 
molle e elastica, ao redor dos maleolos e na regiao 
pre-tibial. Anorexia; p ,risao de ventre; abdomen 
1crescido e tympanico; o figa1do medindo 12 cen
timetros na lin'ha mamillar e o ba~o 13, 5 na 
maior dimensao. A fligura cardiaca de matidez 
relativa .com 107 centimetres quadrados; a ponta 
do cora~ao no 5.0 espa\o intercostal, a 9,5 centi-

. metros da linha mediana; a 1buliha aortica retum
bante e metallica. 

Ate 16 de Julho, data da remo~ao, mante
ve-se a pyret1co. 
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. Obs. XI - V. J. , preto, 28 annos, per-
namlbucano, soldado do 5.0 bata~hao de engenha
ria, compareceu a exame ·em 3 de Julho de 1910. 

Antecedentes morbidos pessoaes. Sarampo 
aos 8 annos; co·queluche aos 18; sez6es aos 22 ; 
peste bubonica aos 24; gonorrhea, cancro duro 
e a·denites recolhidas aos 22; alcoolista invetera
do; taibagista. Estando no sertao a 2 an nos e 8 
m·ezes, s6mente tern adoecido de febre intermit
tente· . . 

Doenfa actual. Sem causa apreciavel, ulti
mamente, tern apresentado fraqueza e incha~ao 
<las pernas, deres articulares, tonteiras e "vexa-- ,, me no cora~ao . 

Esta do presente: Anesthesia das macs e dos 
mem1bros inferiores, ate os joelhos; diminu-idos os 
re'flexos (Patellares e cutaneos. Edema do dorso 
dos p,es e da regiao pre-tibial Prisao de ventre; 
abdomen <:rescido; o figado 1com 10 centimetres 
n~ linha mamillar e o ba<;o com 6 no maior dia
metro. A area -cardiaca de matidez rel a tiva com 
105 centimetros 1quadrados; o choque da ponta 
no 5. 0 espa~o, a 8, 5 cen timetros da linha meso
esternal; nenhum disturbio cardiaco p ela escuta . 
Ol~~uria; ausencia de albumina e de glycose. Re
movido a 16 de Julho, apresentou nos dias 13 e 
15 accesses de impal udism:o. 
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Obs. XII - A. V., preto, 21 annos1 bQ-, 
hiano, soldado do 5. 0 batalhao de engenharia, 
examinado em 5 de J ulho de 1910. 

Antecedentes hereditarios. Pae, fallecido de 
aneurisma da aorta, e a mae, de congestao pul
monar. 

Antecedentes morbidos pessoaes. Sarampo 
aos 8 annos; sez6es aos 10; coquel u-che aos 15; 
a usencia de accidentes venereos; nao e alcoolis
ta nem tabagista. Tern sido victima de febre in
termittente, durante o periodo de 2 annos, em 
que se a(ha no sertao. 

Do~nfa actual. Depois ,que f@i empregado 
no traibalho exha.ustivo de .carregar ;postes, come
~ou a sentir fraqueza geral, <lores constrictivas no 
thorax, peso e dormencia nos membros inferiores. 

Estado presente: Conservada a sensib1lida
de; abolidos os reflexos rotulianos e enfraqueci
dos os cutaneos; hyperest'hesia muscular. Born 
appetite; prisao de ventre; o figado reduzido a 
uma lamina medindo 5 centimetros na linha axil
lar anterior, 4 na mamillar e 3, 5 na parasternal; 
0 ba~o, doloroso a palpa~ao, com 8 centimetres 
no maior diametro. A area cardiaca de ma tidez 
relativa com 124 centimetros; o choque da pon
ta sob a 6.a costella, a 10,5 centimetres da linha 
mediana; fbulhas enfraquecidas; ruido de galope 
jbem lPerceptivel no f6co tricuspide. Urinas nor-
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maes; densidade 1018. Antes de removido, a 16 
de J ulho, teve accessos de impaludismo nos dias 
7, 9, 11 e 13. 

Obs. X~II - G. A., preto, 24 annos, pau
lista, soldado do 5.0 batalhao de engenharia, com-
1pare<:eu a exame em 5 de J ulho <le 1910. 

Antecedentes morbidos pessoaes. Coque
luche na infan:cia; dysenteria aos 19· annos; go
norrhea e cancros ven·ereos aos 20; alcoolista e 
tabaigista. Nao teve doen~a de importancia, du
rante o periodo de 2 annos, em que se acha no 

,.,, . .. :1 :, 

sertao. · · 
Doenra actual. Iniciou-se ha 8 dias por fa

diga geral, dormen.cia, edema, peso e nevralgias 
·nas pernas. 

Status presens: Anesthesia dos membros in
feriores e 1hyperestihesia dos superiores; quasi abo
lidos os reflexos patellares e normaes os cutaneos. 
Marcha embara~ada e pouco firme. Appetite con-· 
servado; saburra e tremor lingual; prisao de ven
tre; figado com 14 centimetros na linha mamil
lat; o ba~o normal. A area ,cardiaca de matidez 
relativa com 113 centimetros; o ictus cordis no 
5.0 espa·~O a 9 centimetres da linha meso-esternal; 
nenhuma perturba~ao a ausculta~ao do cora~ao. 
As urinas nada accusavam de anormal. Ate a re
mo~ao, em 16 de Julho, conservou-se em apy-. 
rex1a. 
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Obs. XIV - A. S., preto, 23 annos, per
nambucano, soldado do 5.0 batalhao de engenha
ria, examinado em 6 de Ju1ho de 1910. 

Antecedentes morbidos pessoaes. Sarampo 
aos 12 annos ; cancros venereos e adenite inguinal 
sup,purada aos 17; alcoolista inveterado; taba
gista. D.urante o es.pa,~o de 2 annos, em que ser
ve na commissao, adoeceu de febre intermittente 
uma vez. 

Doenfa actual. Come~ou ha quatro dias 
por fra,queza, formi·gamento e edema das pernas. 

Estado presente: Hy;poesthesia dos pes e das 
pernas; myalgia dos gastrocnemios a pressao; 
abolidos os reflexes ·patellares e normaes os cuta
neos. Forte edema do dorso dos pes e da re
giao pre-tibial. Born app·etite ; evacua\6es regu
lares ; o figa<lo com 7 centimetres na ·linha ma
millar e o tba~o com 8, 5, na maior dimensao. A 
fi1gura cardiaca de matidez relativa com 116 cen
timetros; a ponta do cora,~ao no 5.0 espa~o, a 
10, 5 centimetres da lintlia mediana; refor~ada a 
bulha aorti:ca; de tim·bre metallico a 1. a :bul:ha no 
f6co mitral; palpita~oes. D yspnea de es.for~o. 
Oliguria ; ausencia de elementos anormaes. Ac
cesses palustres em 10 e 14 de J ulho. Remov ido 
em 16 do mesmo mez. 

Obs. XV - J. S., pardo, 20 annos, ala ~ 
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goano, soldado do 5.0 batal1hao de engenharia, 
a.presentou-se a exame em 7 de J ul1ho de 1910. 

Antecedentes m orbidos pessoaes. Saram·po 
aos 7 annos; dysenteria aos 16 ; gonorrhea aos 
19; sez6es por di versas vezes; nao e alcoolista ; 
tabagista. No servi~o da commissao ha 2 annos, 
adoe.ceu uma vez de sezoes e outra, em Novem
bre de 1909, de edema generalisado. 

Doenfa actual. Ha muitos mezes que lhe 
vem apparecendo edemas fugazes das pernas, can
Sa\o 1generalisado, dormencia ate quasi as vi
rilhas. 

Status presens : H ypoesthesia dos mem1bros 
inferiores; enfraquecidos os reflexos pa tellares e 
cutaneos. Anorexia ; prisao de ventre ; o figado 
com 13 ·centimetres na linha mamillar e o ba~o 
com 12.5 no seu maior diametro. Suffoca~ao ; 
sensa ~ao de barra de ferro na base do thorax. A 
area .cardiaca de matidez relativa com 13 2 centi
metres; o cheque da ponta na borda superior da 
6.a costella. a 11 cen timeters da linha meso-ester
nal; bul'has da base en:fraquecidas; ruido de ga
l ope; palpita~oes ; ha timento dos vasos do pesco

·~O . U rinas normaes ; 1011 de densidade. Acces
so palustre em 9 de Julho. R emovido a 16. 

Obs. XVI - E. R ., preto, 27 annos , flu
minense, soldado do 5.0 ·batalhao de engenharia. 
examinado em 7 de J ulho de 1910. 
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Antecedentes morbidos pessoaes. Sarampo 
aos 8 annos ; sezoes aos 9; adenite suppurada aos 
26; alcoolista ; tabagista. Durante dois annos, 
em servi~o da commissao, adoeceu duas vezes de 
febre intermittente. . 

Doenfa actual. Ha tres dias, principalmen
te ao .cair da noite, tern notado incha~ao dos p1es e 
das per'nas, assim como a sensa~ao de um peso no 
estomago, ap6s as ref ei~oes, e eructa~oes acidas 

Esta do presente: Embotada a sensibilidade 
dos membros inferiores, ate os joelhos; abolidos 
os reflexes tPa tellares e normaes os cu taneos. Ade
nites inguinaes. 0 f ~gado com 11 centimetres 
na linha mamillar e O ba·~O, doloroso a palpa·~ao, 
com 8 centimetres no maior diametro. A area 
cardiaca de matidez relativa com 123 centime
tres quadra·dos; o -choque da ·ponta ,sob a 6.a cos
tella, a 10 centimetres da linha meso-esternal ; 
hyperphonese da bulha pulmonar. Accesses pa-
1 ustres em 10, 13 e 15 de Julho. Removido a 16 . 

Obs. XVII - J. S., pardo, pernambucano, 
sol.dado do 5. 0 batalhao de engenharia, examina
do a 10 de Julho de 1910. 

Antecedentes hereditarios. Paes fallecidos 
de impaludismo. 

Antecedentes morbidos pessoaes. Variola 
aos 15 annos ; a usencia de accidentes venereos : 
nao e alieoolista; tabagista. Durante dois annos. 
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no sertao, adoeceu uma v·ez de fe.bre palustre ter~ 
~a e outra, em 1909, de beriberi. 

Doenfa actual. Come~aram as pernas a in
char ha 10 dias, parecendo-lhe isto consequencia 
de trabalhar junto ao fogo, ·como cosinheiro. 

Status pz:esens: Presente a sensibilidade nos 
membros inferiores; hyrperesthesia muscular; 
abolidos os reflexes rotulianos e integros os cuta
neos; peso e <lores nas panturrilhas. Anemia pro
nunciada. Edema da regiao pre-tibial. Saburra 
lingual; prisao de ventre; o figado com 11 centi
metres na linha mamillar e o ;ba~o com 6 no 
maier diametro. A area cardiaca de matidez re
lativa medindo 114 centimetres quadrados.; o 
cheque da ponta no 5.0 espa~o, a 9 centimetres da 
linha mediana; so.pro diastolico no f6co aortico, 
fraco e com pequena area de propaga~ao; ruido 
de galope intermittente. A<Ccessos de impaludis
mo em 10, 13 e 15 de Jul'ho. Removido a 16. 

Obs. XVIII - J. A., branco, 21 annos. 
parahy:bano, soldado do 5.0 batal1hao de enige
nharia, examinado em 11 de Julho de 1910. 

Antecedentes morbidos pessoaes. Sarampo; 
variola aos 12 annos; gonorrhea em 19·08; al
{'.Oolista moderado; tabagista. A 2 annos e 5 
mezes em servi~o da Commissao, adoeceu em 
1909 de impaludismo . 

. l 
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Doenfa actual. Come~ou ha poucos dias. 
no corrego do Sapesal, por edema e dormencia 
das pernas; depois appareceram-lhe formigamen·· 
to, caimbras, sobretudo a noite, sensa~ao de peso 
no estomago, ap6s as refei~oes. 

Estado .presente: Apa·gada a sensibilidade 
nos membros inferiores; diminuidos os reflexos 
rotulianos e normaes os cutaneos. Anorexia; vo
mitos as vezes; diametro hepatico se·gundo a li
nha mamillar egual a 1 0 cen timetros; o ba\O com 
14,5 centimetros no seu maior diametro. A ma
tidez cardiaca relativa, pelo Po~ain, com 14 3 

1centimetros quadrados; o choque da ponta no 
5.0 es.pa~o,. a 11 centimetros da linha mediana; a 
1borda direita da a uricula direita, no 3 .t espa~o, a 
4,5 centimetros da borda correspondente do es·· 
terno ; hy:perphonese da ·bu1ha ,pulmonar; ruido 
de galope. Apyrexia. 

Obs. XIX - J. S., branco, 23 annos, per
nambucano, soldado do 5. 0 ba talhao de engenha
ria, .compareceu a exame em 15 de Julho de 1910. 

Antecedentes morbidos pessoaes. Sarampo 
aos 12 annos; sezoes aos 19; nunca teve moles
tias :renereas ; alcoolista moderado; tabagista. Em 
serv1~0 da Commissao a 2 annos, adoeceu uma 
·vez de impaludismo. 

Doenfa actual. Come~ou ha 4 dias por in
cha~ao e dormencia das pernas, cansa\O. 
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Estado p·resente: Abolida a sensi'bilidade 
nos mentbros inf eriores ate o ter~o inferior das 
coxas; hyperesthesia muscular; exagerados os re
flexos patellares e cutaneos. 0 figado mede 8 
centimetros na linha mamillar e o ba~o 9 cen
timetros no seu maior diametro. A area cardia
ca de matidez relativa e de 104 centimetres qua 
dra-dos. 0 ictus cordis hate no 5. 0 espa~o, a 1 O 
centimetres da linha meso-esternal. Nada de 
anormal pela escuta do cora~ao. Accessos pal us . 
tres em 18 e 20 de J ulho. Removido a 21. 

Obs. XX - A. J., 2 7 annos, pardo, para
hybano, soldado do 5. 0 batal1hao de engenharia, 
examina.do em 15 de J ulho de 1910. 

Antecedentes morbidos pessoaes. Sarampo 
aos 19 annos; ·gonorr!hea e adenites; alcoolista; 
tabagista. Durante dois annos, ao servi~o da 
Commissao, foi atacado uma vez de impalu·~ 
dismo. 

Doen.fa actual. De:pois de grandes esfor~os 
musculares, ha dez dias, sentiu pontada tho
racica e canceira; no dia seguinte ha via incha
\ao e dormencia das pernas. 

Estado presente: A1bolida a sensi1bilidade da 
mao direita, dos pes e das pernas; abolidos OS re
flexos patellares e presentes os cutaneos. Fun
c~·oes gastro-intestinaes regulares; o f~gado com 
8, 5 centimetros na linha mamillar e o ba~o com 
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10 na maior dimensao. A area cardiaca de mati
dez relativa com 95 centimetros quadrados; o 
clioque da ,ponta no 5. 0 espa~o , a 9 centimetres 
da linha mediana; hyperphonese da 2.a bulha no 
f6co pulmonar. Accessos palustres em 17 e 19 
de Jul1ho. Removido a 21. 

Obs. XXI - C. R., branco, 26 annos, 
pernambucano, ca:bo do 5. 0 ,batalhao de engenha
ria, examinado em 16 de Julho de 1910. 

Antecedentes morbidos pessoaes. Sarampo 
aos 18 annos; gonorrhea, cancros venereos e ade
nite s.uppurada aos 19; alcoolista; tabagista. No 
servi~o da Commissao, durante dois annos, tern 
soffrido bastante de feibre intermitten.te. 

Doenfa actual. Come,~ou no dia 29 de Ju
nho: fadiga ao andar, principalmente ao subir 
ladeiras, ·pernas pesadas, mal estar ap6s as re
fei\oes. 

Esta do presente: Anesthesia dos pes e per
nas, das maos e ante-bra~os; ausencia dos reflexos 
rotulianos e normalidade dos cutaneos. Fraco 
edema pre-tibial. 0 figado mede 13 centimetres 
na linha mamillar e o ba~o 12 no seu maior 

· diametro. Urinas normaes; 1021 de densidade. 
A area cardiaca de matidez relativa igual a 171 
centimetros quadrados; o choque da ponta no 6.0 

espa~o, a 10,5 centiinetros da linha mediana; hy
perphon,ese da 2.n bulha pulmonar; rui<lo de ga-
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lope franieo. Accesso pal.ustre no dia I 7 de Ju
lho. Removido a 21. 

Obs. XXII - J. N., bran co, 2 2 annos, 
·pernambucano, soldado do 5. 0 batalhao de en
·genharia, examinado em 18 de Julho de 19·10. 

Antecedentes morbidos pessoaes. Sarampo 
aos 10 annos; cancros venereos e gonorrh,ea aos 
16; nao e alcoolista; ta.bagista. No servi,~o da 
Commissao, durante dois annos, soffreu por duas 
vezes de fe:bre intermittente. 

Doenra actual. Com-e~ou ha quatro dias 
por edema incpnstante e formigamento das per
nas, sem outras perturba~oes organicas dignas de 
registro. 

Estado 1pr1ese,nte: Hypoesuhesia dos mem
bros superiores e .in.feriores; enfra:quecimento dos 
reflexos rotulianos e cu taneos. 0 figado mede 
9 centimetros, na linha mamillar, e o ba~o 6, 
no seu maior diametro. A area cardiaca de mati
dez relativa e de I 09 centimetros quadrados; o 
1cboque da ponta no 5.0 espa.~o, a 9 centimetres. 
·da lin·ha meso-esternal; nenhuma perturba·\ao 
cardiaca pela escuta. A,cesso palustre em 19 de 
J ulho. Removido a 21. 

Obs. XXIII - R. S., preto, 2 7 annos, 
ala!goano, soldado do S.0 batalhao de engenharia, 
comparec-eu a ·exame em 21 de J ulho de 1910. 

-7 
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An.tecedentes morbidos pessoaes. V ariola 
na infancia; cancros venereos aos 20 annos; gran
de alcoolista; tabagista. Durante 2 annos e 5 
mezes, ao servi~o da Commissao, s6mente adoe
(eu de febre intermittente. 

Doenfa actual. Come·~ou ha ieinco dias por 
edema dos p·es e <las rpernas, cansa.~o e uma sensa
~ao de ·peso nas panturrilhas. 

Esta do presente: Abolida a sensibilidade 
nos membros inferiores e su·periores, e diminuida 
no res to do corpo ; rachialgia; muito en f raqueci
dos os reflexos rotulianos e cutaneos. Func~6es 
gastro-intestinaes regulares; o figado com 11 , 5 
centimetros na linha m amillar. 0 ba~o, doloro
so a palpa~ao, mede 9 centimetros no seu maier 
diametro. A figura cardiaca da matidez relati
va e igual a 107 centimetros quadrados; 0 cheque 
da ponta no 5. 0 espa~o, a 10 centimetres da linha 
meso-esternal ; hyperiphonese da 2.0 bul1ha no 
f6co pulmonar. Accesses palustres em 21 e 24 
de Julho. Removido a 25. 

Obs. XXIV - M. B., branco, 20 annos, 
parahybano, soldado do 5.0 batalhao de enge
n-haria. examinado em 22 de Julho de 1910. 

Antecedentes morbidos pessoaes. Sarampo 
aos 11 annos; variola aos 12 ; cancros venereos e 
gonorrhea aos 17; nao e alcoolista ; tabagista. A 

l 

i 

INTERIOR DO BRASIL 99 

2 annos e 2 mezes, ao servi~o da Commissao, s6-
mente adoeceu de impaludismo. 

Doenfa actual. Come~ou ante-hontem por 
uma pontada no epigastro, peso e dormencia nos 

, -pes e nas maos. 
Estado p·resente: Anesthesia dos membros 

inferiores e das maos; a:bolidos OS reflexos patel
lares e cutaneos. Prisao de ventre; a1bdomen cres
cido e tym·p·anico ; o figa·do com 17 centimet~os 
na linha mamillar e o ba·~o com 11,2 na ma1or 
dimensao. Adenites in-guinaes e supra-epitro · 
chleanas. A area cardiaca de matidez relativa 
e de 116 centimetres quadrados ; 0 cheque da 
pon ta no 5. 0 espa\o, a 12 cen timetros da linha 
meso-esternal; hyperphonese da bulha pulmo
nar. Urinas normaes: 1018 de densidade. Apy
rexia. Removido em 25 de Julho. 

Do ponto de vista clinico, os cases verifica
dos assim se repartem dentro da classifica~ao de 
SGheube: 

Forma aguda-perniciosa . . . . . . . . 3 
hypertrophica . . . . . . . . . . . 2 
a trop·hica . . . . . . . . . . . . . . . 1 
rudimentar . . . . . . . . . . . . . 30 

Todos occorreram em individuos, ha mais 
de um anno, ao servi~o da Commissao. 
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Dos 4 cases fataes, 3 pertenciam a forma 
agudo-perniciosa e I a hyrpertrophica. 

Quasi todos os doentes foram removidos 
para Ta pirapoan e Ca.ceres. 

·O surto epidemico attin.giu cerca de 50 % 
dos tra1balhadores, apesar do .mesmo regime de 
iVida a que todos esta vam su1bmettidos. 

Essa diversidade nas reac~oes individ.uaes, 
levou-nos .posteriormente ( 1) a um ensaio de 
diagnostico etiologico, de ac.cordo com os infor
mes anamnesticos e clinicos das observa~oes re
gistradas, o que 1per.mittiu repartil-as da seguin
te forma: 

Polynevrite palustre . . . . . . . . . . . . 16 
- ethyl-palustre . . . . . . . 5 

alcoolica . . . . . 2 
- syphilitica . . . . . . . . . . 1 

E' sa·bido, povem, que, para os partidarios 
da doutrina infecciosa do beriberi, a concomitan
cia de factor.es toxi-infecciosos communs nae 
passa de um elemento predisponente. 

'' Apenas cream a disposi~ao para o beriberi, 

. , 
(1) M1Urillo de Campos, 0 problema do beriberi 'no Bra

sil, Rio, 1917. Este trabalho, erroneamente, publicado como 
de collaboragao con1 o Prof. Juliano Moreira nos Annaes do 
l.° Congresso B. de Neurologia, Psychiatria e Med. Legal, 
apenas recebeu a orienta~ao do saudoso Mestre em alguns dos 
seus pontos de vista. 
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pelas altera\oes nervosas de que se acompa
nham", escreveu Nina Rodrigues. Shiga ( 2 ) , no 
Japao, se exprime de maneira identica: - "Os 
·desvios symptomatologicos do beriberi se rela
cionam com as disposi~oes individuaes e com cer
tas complica~oes . Os individuos, que ja tiveram 
febre typhoide, OS al.coolistas, OS desportistas, Sao 
os que aipresentam mais facilmente o ,beriberi, so
bretudo da forma cardiaca aiguda". 

No surto epidemico ·em questao, qualquer 
que seja a theoria adQptada, o papel da alimen
ta~ao , enicarada nao s6mente a hy1ponutri\ao mas 
ainda a carencia rvitaminica, esta fora de dis-

,., 
cussao. 

Alias, desde a descaberta de Eykman rela~ 
tivamente a polynevrite das aves, a theoria ali
mentar do beriberi en.controu uma demonstra
~ao irreifutavel. Das interpreta.~6es da ac\ao mor
bigena do arroz, o alimento· mais in.criminado, 
a que alcan\OU maier voga foi certamente a da 
carencia da vitamina anti-nevritica. Sobretudo 
no Oriente, procurou-se demonstrar· que o beri
beri surge nas collectividades nutridas com o ar
roz polido, e desap·pare.ce logo que 0 mesmo e 

(2) Shiga, Prophyla/Xis of kakke, The Japan Medical 
World, 15 de Mar~o de 1926. 

, 
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su·bstituido pelo arroz vermelho, incompleta
mente descascado. 

o ·b jec~oes a tJheoria a vitaminotica surgiram 
nos paizes, ·como o Brasil, em que o arroz nao 
tern un1a tao grande importancia no regime ali
mentar. Verdade e que, tam;bem, no Oriente, se 
procurou distin1guir o beriberi da doen~a dos co
medores de arroz. 

Modernamente, porem, o conceito da avi
taminose tornou-se muito mais amplo. Assim, 
Strauss ( 1) sustenta que a prapria polynevrite 
alcoolica resulta princi·palmente da ·.carencia da 
alimenta~ao em vitamina B. Aos portadores da 
polynevrite alcoolica, nao ha inreonveniente na 
ingestao da dose habitual de alcooL desde que 
tenham um regime alimentar hem equilibra·do e 
rico em vi taminas ( concen tr ados de vi taminas B, 
levedo de cerveja ou outros productos analo·gos). 
Donde a conclusio de ,que a polynevrite alcoolica 
nao se ligue primitivamente a um effeito neuro
toxico do alcool, mas .a caren-cia alimentar. 

Na epidemia occorrida no J uruena, entre
tanto, um facto deve ser resaltado. Si metade dos 
trabalhadores adoeceu de disturbios polynevriti-

(1) M. B. Strauss - L'etiologie de la 'J)Olynevrite 
"alcoolique", analysado na Presse Melicale 10 de Agosto de 
1935. ' 

' , . .. ' "T "'i!iiif 
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cos,a outra metade conservou-se integra,apesar de 
sugeita as mesmas condi~oes de vida , ao mesmo 
regime de carencia vitaminica e de hyponutri~ao, 
donde a supposi~ao de que a avitan1inose tenha 
sido insufficiente para a determina~ao do mal, 
tornando-se necessaria a interven~ao de um factor 
desencadeante toxi-infeccioso commum ou ainda 
desconhecido. 

De accordo com o conceito classico de Diirck. 
de que 0 beriberi e apenas um nome de conjuncto, 
um complexo symptomatico ligado aos mais di
versos agentes causaes, chegamos, no nosso traba · 
Ibo ja referido sobre o problema do beriberi no 
Brasil, a conclusoes como as que se seguem: 

I Nao :qos parece que o beriberi, ao menos 
como o temos observado, seja uma doen~a au
tonoma. 

II Apparecem as nevrites multiplas com 
certa predilec~ao nas collectividades, principal
mente militares, em virtude de dois facto·s: 1. 0 ) J 

frequencia de individuos trabalhados por certos 
agentes toxicos e infecciosos, reconhecidamente 
nevritigenicos ; 2. 0 ) a existencia de uma alimenta
~ao debilitante, mais ou menos alterada nos seus 
componentes principaes. 

III Da coincidencia <lesses dois factores de
pendem as pseudo-epidemias de beriberi, isto e. 
de nevrites multiplas da mais diversa et iologia. 

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



104 MURILLO DE CAMPOS 

VI Presentemente, a denomina~ao - be~ 
riberi - s6 pode ser tida como equivalente a de 
syndrome polynevritica , pois tern sido emprega
da entre nos para designar os mais diversos casos 
de nevrites multiplas, analogoo aos existentes em 
todos os climas, e nenhum pertencendo especial
mente ao nosso. 

V As melhoras rapidas qu.e as vezes apre·· 
sentam os chamados beribericos, quando deixam 
um supposto f6co do mal, obedecendo a uma an
tiga indica\ao therapeutica , provem de que, nas 
mudan\as de clima ou nas viagens, se verificam 
nao somente modifica~oes do regime alimentar, 
mas ainda de certos habitos nocivos. 

VI Explicam-se tambem, por essa forma. 
a reincidencia frequente do mal, quando os indi · 
viduos voltam aos logares em que adoeceram, e o 
modo caprichoso por que, em uma collectividade, 
o contagio poupa innumeras pessoas submettidas 
as mesmas condi~oes de existencia, e nao se propa
ga aos moradores das habita~oes proximas. 

As doen~as venereas aipenas se enieontram 
entre os tra:balhadores recem-Chegados. 

Os processes ulicerosos nao sao raros. Em 
um caso, posteriormente em tra tamento no Rio 
de Janeiro, o dia·gnostico de leishmaniose foi es
tahelecido. 

INTERIOR DO BRASIL 105 

Epidemias d~ dysenteria e de febres erupti
vas ja se tern verificado, principalmente nas es
ta~oes telegraphicas. 

Muito communs sao .certos accidentes de 
trabalho . - escoriasoes, ul(era~oes, calosidades 
- ligados sobretudo ao transporte dos postes. 

Finalmente, registramos 3 casos de Jerimen
tos por flecha: 

10 l .0
, o de um engenheiro militar, ferido, 

proximo do Ranchao, em 9 de .Aigosto de 1910, 
quando em servi~o de aibertura do picadao. Sof
freu um ferimento penetrante do hemithorax es
querdo, pouco abaixo do mamillao, por flecha 
de taquara, alem de 2 ferimentos transfixantes 
do bra~o esquerdo por flechas faripadas. 0 qua
dro .clinico apresentado constou de dysp·nea in
tensa, escarros hem·optoicos e febre ate o dia 16 .. 
~ 

· 0 2. 0
, ode um aspirante a official, ferido no 

mesmo dia e no mesmo local a flecha farpada . 
Apr·esentava um ferimento na parte su1perior da 
face anterior de cada hemithorax. Forte dyspnea. 
Evolu\ao apyretica. 15 dias depois, a punc~ao do 
thorax, a direita, deu sahida a um liquido ama
rello citrino. 

0 3. 0 , o de um sol dado que, p-risioneiro dos 
Nham1biquaras, lograra evadir-se. Em 4 de De
zembro de 19111 quatro dias depois de atacado, 

J 
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aipresentava uma ferida incisa da massa sacro
lom1bar direita. Cicatriza~ao lenta. 

Em nen'hum delles occorreram quaesquer 
symptomas de intoxica~ao , 0 que f az suppor. nao 
se tratasse de ferimentos por flechas envenenadas. 
E isto, principalmente, de1pois que o Dr. J. B. de 
Lacerda ( 1), examinando uma amostra d? ve
neno u tilizado para as lflec:has pelos Nham·b1qua
ras, e em cuja composi\ao entra uma Strychnos, 
demonstrou 1que a sua inocula~ao no cobayo e 
no pombo se acompanha de graves perturba~5es 
motoras e morte. 

Indicafoes hygienicas. - 0 trabalho, em 
regi6es como o Noroeste de Matto-Grosso, requer 

" ,.,, " " uma boa organ1za·~ao san1tar1a. ,, 
Logo de inicio, .deve fazer-se uma selec\aO 

rigorosa dos tralbalhadores, afasta~do-se syste
maticamente os impaludados chron1cos, os ethy-
listas, os syp·hili ti cos, etc. . . . 

·O abastecimento de generos ah.ment1c1os, 
dadas as grandes difficuldades ao servi~o de tr~n~
porte, devera ser estudado de sorte a perm1tt1r 
uma ra~ao hy1gieniiea, nao s6mente do ponto de 
vista quantitative, mas ainda do qualitative. 

( 1) Dr. J . B . de Lacerda, Rem<11rques ethnograph~ques 
et physiologiques 8'1tr le curare, 1.° Congresso Internacional 

dos Americanist as, Washington, ·1914. 

{ 
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A observa~ao frequente de casos de beriberi, 
desde o inicio dos tra1balhos da Commissao, coin
cidiu com a impossibilidade de se distribuir uma 
ra~ao de boa qualidade e sufficiente. 

A conserva~ao dos generos alin1enticios , 
transportados para tao longinquas paragens, 
esta na dependencia de um acondicionamento 
adequado. Em alguns pontos da Amazonia, o 
arroz, o feijao e a farinha de mandioca sao con
servados em 1garraf 5es arrolhados, previamente 
aquecidos. 

0 charque enlatado e, certamente, preferivel 
a carne secca enfardada, e, tamtbem, a carne ver
de, quando de animal can~ado. 

Na impossibilidade da distri'bui~ao de legu
mes e de fructas, deve-se .cogitar de .uma ra~ao 
diaria de succo de limao. 

Nas viagens ·de largo curso da marinha in
gleza, distribue-se a cada individuo, diariamen
te, uma ra~ao de 112 grs. de succo .de limao em 
agua e assucar. Cada 100 grs. de succo de limao 
contem 60 de alcool ~ 40° (Anderson). 

Ca1da trabalhador deve possuir, no minimo. 
duas mudas de pe~as do vestuario, uma para o ser· 
vi~o, e ou tra para o repouso e a dormida. 

Ao equipamento do tra.balhador, convem 
accrescentar um sacco impermeabilizado para a 
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guarda <las pe~as do vestuario. e ou tros ob jectos 
de USO. 

Do equi.pamento devem fazer parte; syste
ma ticamente, uma rede leve e um mosquiteiro, 
adaptado a esse meio de dormida. Assim, ao lado 
do emprego do quinino preventive; ter-se-a con
corrido para a protec~ao mecanica na prophyla
xia do impaludismo . 

. Na hY'giene dos estacionamentos, por mais · 
ra.pidos que sejam, a localiza~ao afastada dos 
c.ursos da1gua, a a·bertura de fossas fixas , a inci-· 
nera~ao dos residuos da matan~a do gado, sao 
medidas cujo alcance nao se discute . 

• 

. 

Do Rio de JAneiro A CuyabA 
atraves de GoyAz 



I 

NOROESTE DE 
TR.I ANGULO 

. ' 

S. PAUL 0 
MINE I RO 

E 

Uma turma de inspec~ao do Servi~o de Pro
tec~ao aos Indios partiu da Capital Federal, nos 
primeiros dias de Maio de 1911, com destino a 
cidade de C.uyaba. De passagem por S. Paulo 
essa turma per.correu o trecho da Estrada de Fer
ro Noroeste entre Bauru e Itapura. 

Bauru e uma villa em pleno desenvolvi ~ 
mento, emquanto que Itapura, a antiga sede da 
colonia militar do m·esmo nome, nao passa de 
um povoado decadente, conhe.cido principalmen
te pela violencia das suas sezoes. 

Na esta~ao de Miguel Calmon, o exame de 
um contil1(gente de 50 pra~as do 53° Batalhao de 
Ca~adores, empregado na proteo~ao dos selvi
colas, permittiu reconhecer a existencia de sete 

I 

~ 
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impaludados, cinco venereos e de um portador 
de m yase nasal. 

Na esta~ao de Jacutin·ga, na fazenda do 
Arariba, foram inspe-ccionados alguns remanes
centes dos Guaranys. Num total de 2 7 indivi
duos, quasi todos impaludados, esses indios ar
rastam uma existencia de grande miseria. 

Atravessando o Trian1gulo M.ineiro, na fa
zenda do Cedro, pouco adeante de Araguary, e 
feita sem difficuldade a verifica~ao da existencia 
do barbeiro nas habita~oes ruraes. 

Em Sant' Anna do Parnahy1ba, nos limites 
de Goyaz, fez-se identica verifica~ao, assim como 
o registro de um case de lepra. 

I 

I I 

OS SERTANEJOS DO SUL 
DE GOY AZ 

Sao em geral mesti~os, rotineiros e incultos. 
Nao rare, porem, encontra-se um typo interessan-· 
te de homem branco, alto, magro, cabellos louros 
e olhos azues, que lembra os habitantes do Norte 
da Europa. 

Vivem disseminados a~ longo das estra· 
<las. A sua casa, os instrumentos de trabalho os . ' 
me1os de transporte e, tambem, alguns dos seus 
costumes, ainda sao OS do Periodo Colonial. 

A casa e muito tosca, as paredes de barrotes 
enfileirados, e a cobertura de palha. Situada a 
;beira da estrada, proximo dagua, nao raro tern 
come ap!Pendices o paiol, o gallin·heiro, o chi
queiro e o curral. Dahi a razao porque se en
contram tantos insectos nocivos no seu interior. 

-8 
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Os sertanejos, para a dormida, usam "gi
raos" cobertos com couros. A roupa de cama re
sume-se na manta. 

As paredes interiores exhibem, dependura-
dos, couros de on~a e de outros animaes, sapi
quas, armas branrcas e de fogo, etc. 

Poucos utensilios de mesa e .de cosinha: -
panellas de ferro, pratos e talheres de latao, va- , 
sos de ceramica, porungos. 

A alimenta·~ao ha1bitual tern como base o 
feijao, o arroz, a farin·ha de milho e a carne sPc
ca. Raramente, legumes e fructos. Cafe, ado~a
do com rapadura. Usam o leite apenas como 
dieta, ao contrario da cacha~a, que tern as mais 
di versas f inalidades. 

Ainda nao recorrem a fossa fixa. 
Quasi todos os homens trabalham como va

queiros, boiadeiros, tropeiros, etc. Tao limitadas 
sao as suas aspira~6es que, as vezes, deixam a im
p·ressao de pouco interesseiros. 

0 impaludismo e o amarellao, que chamam 
de (I biru"' sao en·contrados a cada passo. 

0 bocio verif ica-se, as vezes, em familias 
inteiras. .P ovoados como os de Santa Cruz, Bar
ra e A·gua Branca, ao que se diz, sao habitados 
quasi que ex·clusivamente por papudos. Alias, 
ja em 1841 , Saint'Hilaire notou que quasi todos 
os habitantes de Goyaz eram portadores de bocio. 
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Em Corumbahyba, a f amilia A. J. a pre
se1;:ta os seguintes casos de bocio: - pae normal; 
mae, portadora de bocio; dois filhos, de 18 e de 
16 annos, portadores de bocio; filha, de 8 annos, 
normal. 

Em Bomfim, a familia T. B.: - av6, pelo 
!ado paterno, portadora de bocio; .pae e mae, 
normaes; f ilhos de 15 e de 11 annos, portadores 
de bocio; filhos de 13 e de 9 annos normaes. 

. E' ·Corrente a cren·~a na origem hydrica do 
b?:10. As. a·gua.s da vertente ama-zonica produ .. 
z1r1am ma1s boc10 que as da vertente platina. As 
aguas de certas ifontes produziriam o bocio, em
quanto ,que as de o.utras teriam a virtude de des
manchal-o. 

Assim descrevem as primeiras manifesta
~6~s do bocio: - deres na pa rte anterior do pes
co~o, fortes e constantes, por uns 10 a 15 dias . 
Depois, palpita·~oes, embara~o res·piratorio e o 
apparecimento do tumor. Raramente, fe1bre. 

0 1bocio recebe denomina·~oes diversas, se
gundo a forma que apresenta: - papo de caro
fO, papo de cacho, papo de cordao, papo dagua, 
papo d' ar, etc. Ao papo d' ar tambem chamam 
papo roncador, porque, havendo uma communi
c~~ao c?m a trachea, :iao raro, se acompanha de 
d1sturb1os da phona~ao, que lembram a ventri-
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loquia. E' a proposito <lesses disturbios ·que o 
povo diz: 

Papa roncado 
Seu dona, na Varanda 
Elle, no corredo. 

Encontra-se o barbeiro em Sant' Anna do 
Parnahy·ba, Corumbahyba, Caldas, Bomfim, 
Annapolis, Curralinho, Ita:pirapoan, Araguaya 
e na propria Capital. As tropas parecem concor
rer para a sua diffusao 

As epidemias de febres eruptivas de vez em 
quando se verificam na popula~ao sertaneja. De 
passagem pela fazenda da Barra, perto de Curra
linho, vimos uma pequena tropa estacionada e, 
sob uma barraca, 3 variolosos em plena phase 
erup.tiva. Grande e o ·pavor que a variola infun
de. Muitos variolosos vem, por isso, a fallecer, 
nao da doen~a. mas do a1bandono, da falta de ' 
alimentos. 

Poucas sao as pessoas vaccinadas contra a 
variola. 

As doen~as venereas, a lepra, as ulceras 
-chronicas, nao sao de verifiiea~ao rara. 

Nas vizinhan~as da villa do Araguaya, re
gistramos um caso de psychopathia, isolado, ha
via muito, em uma pe~a da casa, guarnecida de 
grades. 
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Os recursos therapeuticos, de que o sertane·· 
jo se utiliza , limitam-se quasi ·que exclusivamente 
a estas OU aquellas ,plantas da chapada OU da 
matta, como ja foi reJerido na primeira parte 
deste trabalho. 

A ban:ha de anta, em fric~ao , goza de virtu
des curativas nas <lores rheumaticas. A banha de 
carp·ivara, nas <lores sciaticas. 

0 kerozene e quasi uma panacea, emprega
se em quasi todos os males. 

Na luta contra a doen~a, ainda recorrem, . , 
conv1ctos, as rezas. 

Assim, a que se seigue, e de uma chocante 
simplicidade: 

- "Santissimo e purissimo Jesus. Assim 
como os homens e os animaes vos reconheceram, 
no presepe, coma o verdadeiro M essias, assim pe
dimos a cura desta creatura. Deus Padre, Deus 
Filho, Espirito Santo''. 

Esf outra e dirigida contra a bicheira do 
gado: 

- "Sao Jacob teve 12 filhos, de 12 ficaram 
11, de 11 ficatam 10 ... de 1 ficou nenhum; as
sim, tambem, cci.iam os bichos de 1 a 1, de 2 a 
2 ... de 12 a 12, e as feridas logo sequem. Deus 
Padre, Deus Filho, Espirito San.to". 

l 
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INDIO ,S CHERENTES 

Aieompanham a turma de Inspec~ao do Ser
vi~o de Protec~ao aos Indios, dois indios da tri
bu dos Cherentes. Regressam do Rio de Janeiro, 
onde p ermaneceram desde a Exposi~ao Nacional 
de 1908, e se dirigem para a sua tribu, que se 
acha no sul da ilha do Bananal. 

Um dell es - V aquezene - fall a o portu
g uez e, assim, prestou algumas informa~oes so
bre a sua tribu. 

Os Cherentes sac sujeitos as sezoes - ru, 
ao amarellao - curand"i, as manifesta\ oes rheu--. . , , 
mat1cas - sonquetonzequt, e a p·neumon1a -
donapurci. 

A mordedura de cobra - anquenene~ai' -
nao e accidente raro. Tem-se por venenosa a je
quitiranaboia - anquecedarti ( cobra de azas). 

Plantam o feijao - nazunce, o arroz -
car6, o milho e a canna de assucar, 
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" v aquezene e um indio de cor moreno-es-
cura; cabellos longos, negros e lisos; olhos pe
quenos, castanho-escuros; bocca grande; bigode 
ralo, cahido. Glabella saliente. Nariz chato. 
Dentes maus, amarellados, e com ausencia dos 
incisivos superiores. Sulcos naso-labiaes, pro.fun
dos. Permanente e profundo, um sulco horizon
tal na fronte. 

Vaquezene e um indio docil, tranquillo, um 
tan to reservado. 

T odas as manhas, com o seu com1panheiro 
Seminacru, canta al1guma cousa em que se perce
be, frequentemente, o estri1bilho - Odz ... 
crod1.. E', ao que dizem, uma invoca~ao ao soL 

Anthropometria. Indio Vaquezene: 

Altura 
Grande abertura 
Curva an tero-posterior maxima 

- da cabe~a 
- transversa bi-auricular 

Perimetro da base do cranio 
Diametro glabello-mentoniano 

- bi-malar 
bi-goniaco 

Fenda buccal 

1,58 
1,67 

0,37 
0,38 
0,58 
0, 145 
0, 155 
0, 15 
0,08 
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Alguns vocabulos cherentes: 

Doen~a 
Tosse 
Dor de cabe~a 

- thoracica 
- abdominal 

Gora~ao 
Bocca 
Carne 
On~a 
Cachorro 
Gallinha 
Boi 
Homem branco 
Agua 
Aguardente 
Fome 
Se de 
Frio 
Quente 
Fogo 
Forte 
Fraco 
Sim 
Nao 
Que e isto? 
Um 

A • 

rezequ1 
daque~a 

A ' cranzequ1 
A ' soaquetanzequ1 

dequezequi 
daceri 
dacedana 
tacamonl .. 
ruqu1 

, .. 
uapec1 . , 
s1ca 
quetedu 

A 

a~oen , 
ca 

• A 

cucu1ce 
merandl 
cubudl 
hed1 

, .. 
uacroqu1 

A 

coze 
siquetidl 
sepetecondl 
• A 1nze 

A 

anre 
marepecan-han 

• A 

s1mece . 

121 
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Dois 
Tres 
Quatro 
Cinco 
Se is 
Tudo mais 

MURILLO DE CAMPOS 

, 
penequana 

A A 

mereprane 
' , A 

s1quapece 
' A qu1tenonzance 

A • ' I en1cra1crua 
I , 

ca burl 

IV 

. 
SERTAO DE LESTE DE 

M A T T 0-G R 0 S S 0 

Feita a travessia do rio Araguaya, a altura 
da villa de igual nome, che,ga-se ao povoado 
matto-grossense do Registro do Araguaya, cuja 
,popula~ao nao excede de umas 3 00 almas. 

Observamos, ahi, cinco cases de bocio, dos 
quaes dois em yelhas pretas africanas. Um dos 
outros doentes, tamlbem e mudo. 

Encontra-se o barbeiro em quasi tedas as 
ha·bi ta~oes. 

Os cases de impal udisme e de amarellao .. 
sao communs. 

Em Pouso Alto, registrames um case de 
infec~ao puerperal com distur.bios men ta es ; na 
esta~ao General Carneiro, um de lepra; na esta-
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~ao Coronel Ponce, dois de bocio ; na esta~ao 
de Rio Manso, dois de bocio. 

0 sertao de Leste de Matto-Grosso e muito 
menos habitado que o .Sul de Goyaz. Identicas, 
porem, sao as condi~oes de vida do sertanejo. 

Da esta~ao de Rio Manso, os excursionistas 
seguiram. pela estrada de 1Corumba ate o povoa
do do M1moso, na regiao dos pantanaes. 

10 Mimoso, povoado de 350 a 400 almas, 
encontra-se no tempo da secca: um vasto cam po, 
revestido de ca pim crescido, on de a penas os va
queanos distinguem o trilho batido; de distan
cia a distancia, lagoas em correspondencia com os 
pontos de maior declividade da bacia. 

No tempo das chuvas, a corixa da A gua 
Branca e o rio Cuyaba, distante cerca de d.uas le
guas, adquirem grande volume dagua e inundam 
os campos do Mimoso. Constitue-se, assim, um 
verdadeiro mediterraneo, navegavel por balsas, 
planchas e canoas. 

Com a vinda da secca, as aguas refluem 
para as corixas e para o rio Cuya·h·a, nao ficando 
senao as lagoas, ·sempre coalhadas de toda a sor
te de passaros: gar~as, tuyuyus, colhereiras, curi
cacas, patos, marrecos, etc. 

Os afamados campos do Mimoso servem a 
numero~os rebanhos ,que, por occasiao da cheia, 
se refug1am nos morros e nos firmes. 

INTERIOR DO BRASIL 125 

A agua de bebida, no povoado, provem de 
cacimba, quando nao apanhada nas corixas. E' 
qe .cor amarellada e de accentuado gosto. 

0 impaludismo, as verminoses intestinaes e 
OS distur!bios dysenteriformes sao OS principaes 
factores de morbidez. 

Vimos um caso de affec~ao cutanea que, 
1por varies ·motivos, lembra a pinta. 0 pacien
te, de 20 annos, vaqueiro, nascido no Mimoso, 
nao accusa antecedentes venereos. Ha 7 annos, 
appareceu-lhe pe,quena man.cha 1branca e prurigi_
nosa, de escama~ao fina, na nuca. Tempos de
pois, outras nas pernas, na fronte, e, ultimamen
te, na parte anterior do thorax, nos bra~os e an
tebra ~os , e na regiao temporo-occipital. Come
~am por pequenas manchas isoladas que augmen
tam de tamanho e se fundem. No· couro cabellu
do, o p elo torna-se branco, mas nao cahe. Nao 
ha pert.urba~oes da sensibilidade. A maior das 
manchas, a da parte anterior da ,perna direita, 
mede 34 centimetres no maior diametro vertical 
por 11 no transversal. 

Quanto aos antecedentes de familia t infor
ma 0 paciente que 0 seu pae e portador de peque
na mancha avermelhada, pruriginosa, de cada 
lado da face. 

.. .. 

I 
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OS INDIOS BOR6ROS 

Formam uma n umerosa tribu, pa rte colo
nizada, parte ainda em estado selvageni. 

As colonias do S. Louren~o e do Corrego 
Grande sao autonomas, ao passo que as do rio 
Barreiros, do rio dos T achos e do Sangrador, 
sao dirigidas pelos Missionaries Salesianos. 

Foi na colonia do S. Louren~o, fundada 
logo depois da pacifica~ao de parte da trib_u, em 
1886, que von den Stein ( 1) procedeu aos seus 
no ta veis estudos soibre os Bororos. 

A colonia do Sao Louren~o conta presente
mente cerca de 200 indios em 18 choupanas, e 
a do Corrego Grande 350 em 30 choupanas. 

(1) Unter den naturvolkern Zentral - Brasiliens. Tra
duc<;ao do capitulo XVIII, por Basilio de Magalhaes, na 
Revista do InstitutoHistorico e Geographico do Brasil, t. 
LXXVIll, 1915. 
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Na co Ionia dos Barreiros es tao installados 
121 indios, na do rio dos T aches 2 5 0 e na do 
Sangrador 80. 

Os Bororos sao indios de estatura alta, o 
talhe mostrando-se fre:quentemente acima de 
1, 70. Bem proporcionados. Musculosos. Ma
lares salientes. F·endas ·palpebraes, ligeiramente 
inclinadas. Nariz grande, achatado. Bons dentes. 

Os homens trazem cabello .comprido, cor
tado apenas na fronte segundo a linha de inser
~ao. Em alguns, pequena tonsura ao alto da ca
be~a, a qua!, certamente, se liga a antiga deno
mina~ao de C.oroados, por que tambem os Boro
ros sao conhecidos. Muitos tern os cabellos tran
~ados e amarrados. 

Trazem o la·bio inferior perfurado na parte 
media e, atrav·es do orificio, uma haste de 10 a 
12 centimetres ou um enfeite de osso, concha, etc. 

Perfuram os lobules das orelhas, guarne
cendo os orificios com enf.eites ou, simplesmen .. . 
te, o cigarro. 

M.antem faixas estreitas nos bra~os, a altu
ra das axillas, assim como pulseiras feitas com 
a fi:bra de tucum; um cordao, a vol ta do ventre; 
varies cordoes nos tornozellos. 

No penis, os indios conservam uma 1bainha 
ou cartucho de palha - ba, por meio da qual 
recalcam a glaude e tornam saliente a extremida-

I 
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de livre do prepucio. Come~am a usal-a antes 
da puberdade e nao a deixam dahi por deante. 
Trazel-a equivale a estar composto, vestido. 0 
uso continuado desse artefacto, alem de certo 
grau de irri ta~ao da mucosa balano-prepucial, 
acarreta evidente af inamento da glande. 

·Os Bororos raspam ou arrancam as pesta
nas e as sobrancelhas, assim como os pelos da 
face, <las axillas e da regiao pu·biana . 

Empastam, em cestas occasioes, os cabellos 
com urucu. 10utras vezes, apresentam-se de ros
to pintado com UrUCU, resina e carvao, e OS horn·· 
bros cdbertos, a maneira de dragonas, de uma 
camada de resina e de pennugem de arara. Al
guns, alem disso, ostentam collares de dentes de 
on~a, ou pennas de arara nos ca·bellos. 

As mulheres cortam os cabellos como os ho
mens. Tambem raspam os cilios e supercilios. 
0 c6rte rente do cabello, na mulher, significa 
pezar, lute. 

A·penas perfuram os lobules das orelhas . 
Usam faixas estreitas a altura das axillas, 

cordoes nos pulses e nos tornozellos, alem de uma 
faixa larga de em;bira a cintura, a qual tern um 
prolongamento, no sentido antero-posterior, des
tinado a cobrir as partes genitaes. Muitas indias 
trazem ainda collares de contas. 

-9 
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Como os homens, as mulheres utilisam lar
ga-manu 0 urucu na pintura da face e do resto 
do corpo. 

Nas colonias Salesianas, as mulheres, quan
do nao se apresentam vestidas, ja trazem, pelo 
menos, uma camisola. 

Os ranchos dos Bor6ros, feitos de folhas 
de palmeira sao levantados, quasi sempre, a bei
ra dos cursos dagua. 

Cada rancho aibriga 3 a 4 familias, cujos 
componentes dormem a vol ta do fogo sobre es
teiras de buri ty. De grand es laminas retiradas da 
casca da figueira ( codobi ) faze1n uma especie de 
cobertor. Alguns indios ja se utilisam, para a 
dormida, da rede OU do gitao. 

No interior dos ranchos, de cujo asseio nao 
cuidam habitualmente, ha toda a sorte de resi
dues. Fumaceira desagradavel, asphyxiante. 

Os Bororos vivem sobretudo da ca~a e da 
pesca. Plantam a mandioca, o cara, o milho e a 
canna de assucar. Tiram do serrado muitos re
curses: - fructos ( taruma - cogoi, ca ju -
cotcho, jatoba - boquadi, ata do serr~do pra
gu.raut, joa - risica, marmelada de espinho -
arica, tarumarana - tchio-tchio, manga1ba -
bato, etc.) palmitos, cocos, mel, etc. 

Preparam bebidas fermentadas com o suc
co extrahido do burity, do acory, etc., que tern 
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consumo principalmente durante algumas festas 
e ceremonias religiosas. 

Na pesca, es·pecialmente nas bahias e ensea
das, empregam o cip6-timb6-curoe. Tern a cren
~a de que as folhas de coroa de frade - caridjoru
bo ou de douradinha - coguecuro, postas no in
terior das redes, attrahem OS peixes. 

·Os Bor6ros nao ma tam o veado, totem da 
tribu, a nao ser em circumstancias especiaes, me
diante a interven~ao do bari. A proposito, refe
riu-nos o indio Adriano Aimegera, nosso cicero
ne, a seguinte lenda, ·que, alias, ja se encontra 
registrada por von den Stein, desde 1894: 

-"Um bororo estava a pescar, quando 
uma flecha alcan~ou um peixe grande, que outro 
nao era senao jacome, o rei das aguas. Para v in
gar-se do atrevido, jacome fez que as aguas subis
sem e inundassem tudo. Da morte apenas esca
pou um bor6ro, que galgou elevado monte. La 
·no alto, fez fogo, apanhou a cinza e atirou-a em 
varias direc~oes. Pou.co a pouco, as aguas bai
xaram ate o seu nivel commum. 0 bororo ao 
descer do monte, por um trilho novo, deparou 
com uma veada, que lhe deu a noticia do desap
parecimento da tribu. Os actuaes Bororos pro· 
vem dessa uniao". 

Tambem nao matam a arara mansa, o ta 
mandua, 0 tuyuyu. 
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Nas colonias salesianas, os indios servem 
sob a direc~ao dos religiosos, mas ainda e patente 
a sua inadapta~ao a um trabalho regula r. 

0 esf or~o do indio e, assim, rem unerado: 

- - se trabalha todo o dia, recebe 4 cartoes do va
lor de 250 n:~is cada um; se meio dia , 2. Com 
esses cartoes sao adquiridos os generos e utensi
lios de que necessita, na propria Colonia. 

Difficilmente os indios se submettem a esse 
regime: - ora assaltam as ro~as da communida
de, ora a abandonam da noite para o dia. 

Como em outras tribus, o casamento entre 
os Bororos faz-se precocemente. A mulher, via 
de regra, e ainda imptrbere. 

0 Casamento nao tern grande estabilidade : 

- por motives varies; as vezes dos mais futeis, 
os .conjuges podem separar-se. 

A poly1gamia traduz presti1gio, autoridade. 

Em uma das colonias salesianas, por occa
siao da nossa passagem, p.rocedia-se ao bacororo, 
conjunto de ceremonias ligadas a morte de um 
indio. Parte das mesmas e interdicta as mulheres. 

Logo que o bari .entreve a approxima~ao 
da morte, come~a o moribundo, ou o supposto 
nesse estado, a ser enrolado nas esteiras ... 

I - -

• 
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Ao mesmo tempo, come~am os choros e la 
mentos dos seus parentes. 

0 enterro faz-se 2 dias depois e, no fim de 
15 a 20 dias, a exhuma~ao para a limpeza e po
limento dos ossos. Recolhidos a um cesto, depo
sitam-se, entao, os ossos no ba'ito ( o alojamento 
dos solteiros). Aparamentados e munidos de in
strumentos varios, os indios ·entoam canticos es
tridentes e procedem as dansas funebres. Ao que 
parece, tern o proposito de invocar a alma do fal
lecido, a a'ige (I), que ahi comparece nesse mo
mento. S6mente depois dessa ceremonia, tern 
logar o enterro definitivo. 

N osographia. Na colonia S. Louren~o, at
tendemos aos seguintes doentes: 

I) Maria, 50 annos, impaludismo. 

2) Magocuara, 3 0 annos, conjunctivite, 
cega de 0. E. 

3) Agostinho, 20 annos, bronchite grippal. 

14) Menina, 2 annos, bronchite grip·pal. 

5) Man.e, 2 5 annos, ha 2 mezes com escar-
ros hemoptoicos, dyspnea de esfor~o , depois de 

(1) Von den Stein, como significado de alma, registra 
o vocabulo bupe. 
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grandes esfor~os despendidos na ceremonia do . 
mart go. 

6) M enina , 5 annos, grippe. 

7 ) H om em, 30 annos, escoliose consecuti-
va a um t raumatismo da columna ve rtebral. 

8) M enino, 4 an nos, grippe. 

9) Velho, g rippe. 

10) Chi1bai'bo , menina, cega de A . 0. desde . 
o nasc1mento. 

11 ) V elha, impaludismo. 

12 ) v ,elh a, <lores rheumaticas articulares. 

13) P edro, 20 annos, sciatica post-palustre 
ha 3 mezes . 

14) Victoria, lipoma do bra~o esquerdo. 
15 ) Sergia, d6r de dente. 
16) V elha, d6res rheumaticas. 
17) Crean~a , grippe. 
18) Homem , estaphyloma de 0. D. 

Na aldeia do Corrego Grande: 

1) Iobocua, parto ha um mez, infec~ao 
puerperal. 

2 ) M ulher, 3 0 annos, bocio. 
3 ) V elho, bolsa purulenta da nadega direi

ta, placa de gangrena no pe esquerdo. 
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4) Francisco, 20 annos, ferida incisa na 
parte anterior da p erna d ireita . 

5 ) Joaquim, 8 annos, infesta~ao da super
ficie ,cutanea pelo bich o de p e; pes deform ados ; 
lesoes superficiaes <las orelhas. 

6 ) Catharina, 7 annos, collec~ao purulenta 
sob o couro cabelludo, com abertura na regiao 
parietal direita. 

7) Maria, 5 annos, collec~ao p urulenta sob 
o couro cabelludo, com abertura na regiao occi
pital. 

Na colonia dos Barreiros ( 1) : 

1) Luiz, 6 annos, cego de A. 0., volume~ 
sos es ta phy lonias. 

2 ) Felicidade, 45 annos, impaludismo chro
nico, sciatica direita . 

3 ) Dorothea, velha, cega de A . 0 . 
4 ) Appolonia, velha, conjunctivite chro-. 

nica. 
5) Philomena, 3 0 annos, conjuncti vite 

chronica. 
6) Laura, 20 annos, impaludismo. 
7 ) Jose, 2 annos, gastro-en terite. 

( 1) 0 rio Barreiros e um af fluente do r io das Garc;as, 
que , por sua vez, vae ter ao Araguaya . A descoberta de 
diamantes no rio las Gar <;as, ja em 1911. tornou in tenso o 
movimento de garimpeiros na regiao . 



.. j h :, . + 

136 MURILLO DE CAMPOS 

Na colonia do Sagrado Cora~ao (rio dos 
Tachos): 

1) fvlenino, 10 annos, engorgitamento dos . 
,ganglios do pesco~o, cicatrizes que lembram as da 
escrophulose. 

2) Miguel, 70 annos, cego de ·O. D., con-
junctivite chronica. 

naes. 

3) ·Cyrillo, 12 annos, conjunctivite aguda. 
4) Daniel, 40 annos, cego de 0. D. 
5) Maria , nevralgia dentaria. 
6) Firmo, 20 annos, <lores rheumaticas. 
7) Antonio, 18 annos, do res rheuma ticas. 
8) Tobias, velho, ca taracta de A. 0. 
9) Legado, rh·eumatismo. 
10) Caho, amarellao. 

11) ·Phelippe, perturba·96es gastro-intesti-

12) Keroto, velho, cataracta de A. 0. 
13) Venancia, velha, conjunctivite chroni-

ca, e.czema do pesco~o. 
14) Boe, 25 annos, bronchite aguda. 

15) Alexandre, 10 annos, impaludismo. 
16) Octavia, nevralgia dentaria. 
17) Georgina, 20 annos, dysme-norrhea. 
18) Caritinha, 13 annos, impaludismo. 
19) J .ulietta, 28 annos, rheumatismo. 

r • · t c " SP 1 Z 
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20) Joanita, 12 annos, 1fissura do seio es
querdo consecutiva a amamenta~ao do primeiro 
filho. 

21) Leopoldina, 16 annos, rheuma tismo. 
22) Umbellina, velha, cataracta de A. 0. 
23) .Elvira, 20 annos, rheumatismo. 
24) Suzana, 15 annos, gravida, anemia. 
2 5) Ang.elica, 14 annos, dysmenorrhea. 
26) Garbriella, 30 annos, impaludismo. 
27) Sabina, velha, cataracta de 0. E . 
3 8) Elisa, 18 annos, rheumatismo. 
29) Celia, 20 annos, muito anemiada ap6s 

repetidos abortos provocados (maus sonhos) ~ 
3 0) Salustiana, cega de ·O. D. 
31) Velha, cataracta de 0. E. 
3 2) Manna, 7 annos, engorgitamento dos 

1ganglios do pesco~o, um dos quaes em franca 
,.. 

suppura~ao. 

33) Maria, 8 annos, conjunctivite aguda. 
34) Quirino, 15 annos, cego de A. 0. 
3 5) Jose, 20 annos, cego de A. 0. 
36) Joa1quim, 8 annos, surmo-mudez con-

g.enita. 
3 7) Ricardo, 5 annos, mudez congenita. 

Na co Ionia do Sangradouro: 

I) Aurora, I 0 annos, syndrome dysente
riforme. 
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2 ) Aniceto, I 0 annos, estaphyloma de 
A. 0. 

3 ) Ricardo, 2 annos, impaludismo. 
4) Saviana, 50 annos, cega de A. 0. 
5) Josephina, 10 mezes, varicella. 
6) Marianna, 14 annos, varicella. 
7) Ephigenia, 20 annos, gravida, varicella. 
8) Attilio, 7 annos, infesta~ao pelo bicho 

de pe. 
9) Licinia, 3 0 annos, rheuma tismo. 
10) Roque, 40 annos, ulcera do nariz com 

destrui~ao dos ossos e das partes molles. 
11) Pedro, velho, infesta~ao pelo bicho 

de pe. 
12) Pancracio, 17 annos, impaludismo. 

0 impaludismo e, conforme a esta~ao, a 
doen~a dominante entre os Bororos. Affecta, 
geralmente, formas :benignas, mas nao sao raras. 
em certas epocas, as formas" graves que dizimam 
a tribu e a obrigam a mudan\a das mal6cas. 

As manifesta~oes rheumatismaes ligam-se, 
de um lado, a dormida junto do fogo, e, de ou
tro, a grande .baixa da tem·pera tura em certas 
epocas do anno. Na noite de 11 de Julho de 
1.911 , na colonia do Sangradouro, por exemplo, 
tivemos temperatura a:baixo de 0°. Pela manha, 

/ ~~---:-~~~~~~--~-----~~-
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alem de forte geada por toda a redondeza , encon
t~ava-se a agua congelada nos pequenos reci 
p1entes. 

, As friagens .. alias, observam-se em qualquer 
epoca do anno, nas regioes seccas do planalto. 
Alexandre Ferreira, em 1768, ja as referira. 

Em 1822, 'cita o Dr. Joao Severiano o fa
cto da morte, em consequencia da friage·m, de 20 
negros recen tern en te chegados ao valle do rio 
Manso. 

Peles mesmos motives, explica-se a fre
quencia dos disturbios do apparelho respiratorio. 

As affec~oes oculares sao um flagelo destes 
indios. No inicio, tern a apparencia de uma sim
ples conjunctivite catarrhal ( vermelhidao, muco
sidade espessa, ·cilios agglutinados, sensa\ao de 
areia nos olhos, p·hotophobia) ; mais tarde,, po
rem, a falta de um tratamento adequado, 0 pro
cesso inflammatorio tende a propagar-se e, dahi, 
o app·~recimento das synechias, dos estaphylo
mas e, portanto, da cegueira. Provavelmente, a 
fumaceira do interior dos ranchos e o habito de 
arrancar os pelos oculares concorrem para essa 
aggrava~ao. 0 exame de alguns frottis da secre~ao 
ocular despertou em um especialista do Rio de 
Janeiro a suspeita de tratar-se de uma esporotri
chose ocular. 
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Por occasiao de nossa passagem, ass1st1mos 
na colonia do Sangradouro a uma pequena epi
demia de varicella. 

0 bicho de pe, abundante nas mal6cas, de
termina, as vezes, uma infesta~ao cutanea gene
ralizada, dos pes a cabe~a. 0 prurido, obrigan. 
do a um co~ar energico, concorre para certas in
fec~oes secundarias. 

Na colonia do Corrego Grande, vimos um 
menino de 8 annos, que, ha algum tempo, apre
senta a infesta~ao. Por todo o corpo, percebem
se as eleva~oes caracteristicas, os pon tos negros 
de peripheria avermelhada. Os pes, deformados. 
inaptos ;para a marcha. Na face anterior do ab
domen, nas nadegas. na fronte e nas orelhas, pe
quenas feridas consequentes ao co~ar. Extrahe
se, sem difficuldade, aqui ou alli, o insecto nas 
varias phases de sua evolu~ao gestatoria. 

No.utro caso, o de um velho magrissimo. 
verdadeira mumia atirada a uma esteira junta ao 
fogo, alem das lesoes cutaneas devidas a infesta
~ao pelo bicho de pe, nos membros e no tronco, 
observam-se grandes bolsas purulentas nas nade
gas e uma placa de ga111grena no grande dedo do 
pe esquerdo. 

Em do is meninos, ao I ado da inf esta~ao ge
neralizada, encontram-se collec~oes purulentas 

INTERIOR DO BRASIL 141 

sob o couro ca·belludo, cuja aibertura deixou sahir 
puz ralo e esbranqui~ado. 

A essas collec~oes purulentas chamam bo
cureboe ou cureduboe. 

As mulheres apresentam, as vezes, no ab
domen, conse.quentemente ao uso da faixa de em
bira, uma erup~ao papulo-vesiculosa e pustulosa, 
que pode alastrar-se. E' o kigorireboe ou bari
gu.i. Possivelmente, e a mesma af fec~ao· que von 
den Stein descreveu, em condi~oes analogas, sob 
a denomina~ao de birigori. 

0 unico caso de bocio -ruo - encontrado 
entre os Bororos, em uma india de uns 3 0 annos. 
manifestou-se ap6s um parto. 

0 barbeiro - batche ou crugudogue -
nao se en contra nas mal6cas. 

Certos accidentes consecutivos aos grandes 
esfor~os physicos, o.bservam-se em algumas fes 
tas e ceremonias f unebres. Assim, no marigo, 
que faz parte do bacororo, tendo OS homens Va

lidos de andar muitas vezes a volta dos despojos 
do morto, segundo determipado rythmo, com 
um grande disco de talcs verdes de burity, de um 
peso approximado de 9 arrobas, a cahe~a, acon
tece la um ou outro cahir e morrer, ap·6s fortes 
hemoptyses. 

Nern sempre o desfecho .e fatal e, pouco a 
pouco, as condi\oes do accidentado melhoram e 
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tomam o feitio de uma insufficiencia cardiaca,. 
como no indio que vimos na colonia do Sao 
Louren~o. 

No marigo, muitos sao OS homens que nao 
supportam o disco de burity e o deixam cahir, ou 
o passam adeante, sob o riso e a zombaria dos 
presentes. 

Em um desporto indi1g·ena, que consiste em 
correr com um fardo pesando 4 a 5 arrobas as cos
tas, tambem se verificam accidentes graves. 

Nao se encontram, entre os Bororos, por
tadores de doen~as venereas, lepra, tucberculose ~ 
cancer. 

A gravidez e o parto - aredanarieguedo
butunure e aredabutunure - tern a assistencia 
das velhas da tribu. Para a seccao do cordao um-.. 
bilical basta uma simples lasca de taquara ou o 
corte de uma flecha. Depois do parto, a vulva 
e coberta com uma lamina de cod obi ( figueira) . 
A mulher mantem-se em dieta durante alguns 
dias, assim como o seu marido. 

0 recem-nascido, para ·que tenha um born 
desenvolvin1ento, e friccionado com as folhas de 
cudoboerubo e envolto numa lamina de codobi. 

A amamenta~ao da crean~a pode prolongar
se ate 3 e 4 annos. 

0 aborto e de pratica corrente, nao somen
te por motivos de supersti~ao, mas ainda por ou-
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tros quaesquer. Um mau sonho, sobretudo com 
os cayamos ( inimigos ), por exemplo, e um mo
tivo para a provoca~ao do aborto. 

Por outro lado, ha da parte das indias pre
occupa~ao em evitar a prole. 0 numero de recur
ses tidos como anti-conce.pcionaes e esterilizantes 
e grande . . 

Os seguin tes inf ormes, colhidos na colonia 
do rio dos T aches, deixam perc0ber como a pro
le e desprotegida nesta tribu: 

1) Octavia, 20 an nos - nenhum f ilho: 

2 ) Georgina, 24 annos - 2 abortos. 

3 ) Caritinha, 13 annos, abandonada pelo 
marido - nenhum filho. 

4) Jacintha, 12 annos - filho com 1 mez. 

5 ) Leopoldina, 16 annos, esposa do bari-· 
nenhu1n .f ilho. 

6) Elvira, 26 annos - nenhum filho. 

7) Angelica, 14 annos - nenhum filho. 

8) Gabriella, 30 annos - 1 filho vivo e 6 
mortos. 

9) Celia, 20 annos - 3 filhos vivos e 1 
aborto. 

10) Julia , 50 annos - 1 filho vivo e 4 
mortos. 
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Na colonia do Sangradouro: 

1) Licinia, 30 annos - 2 filhos vivos e 1 
rnorto. 

2) Ephigenia, 20 annos - 1 filho. 
3) Cutar6da, 40 annos - 4 filhos, todos 

mortos. 
Em 1910, segundo informa~6es do Padre 

Pezzina, houve, na colonia dos Barreiros, 4 nas
cimentos para 36 casaes, e, na do rio dos Tachos, 
12 para 50. 

A therapeutica dos Bororos. A medicina, 
entre os Bororos, e exercida pelo bari, rnixto de 
curandeiro e de feiticeiro. 

A no~ao da doen~a - djorubo, nao pass:i 
dos seus symptomas mais apparentes: dor, fe
bre, tosse, vomito, etc. 

Obedece a doen~a a uma causa sobrenatural, 
a uma influencia extranha. 

Os recursos em.pregados pelo bari, visam 
uns a preven~ao das doen~as, e outros o se.u tra
tamento. 

Entre os recursos preventivos - boereboe, 
es tao os seguintes: 

l .0 a fric~ao do corpo <:om as folhas de atu· 
goboetagureu ( unha de vacca). 
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2. 0 ·a fric~ao do peito com 0 carvao de bo
quedaga ( tucum). 

3.0 a lavagem do corpo com o infuso de 
diorubotoboedoepa ou de beta6djorubo ( favei
ra d'anta). 

4.0 a applica~ao em diversas partes do cor
po do kidoguro ( 1) de oco"ica (marrnelada pre
ta) ou de coguridjorubo (hortela do serrado) : 
sumaga"i (jatoba do campo), emai· .(piuva ) , 
eco"ipo (1piqui), aroecodudireu (paineirinha), 
djorubopagadureu (herva de passarinho), etc. 

Contra o irnpaludismo - magato, orure
boe ou boeru ( febre, cal or) recorrem, durante os 
accessos, aos se·guintes infuses: 

1. 0 da entrecasca de boecogodoepa. 
2. 0 das folhas de djorubomagadureuepa. 
3.0 <las folhas de paraquiogododjorubo 

( carobinha do serrado). 
4.0 das folhas de boecogodureujamedoepa 

(paratudo). 

Nos disturbios de natureza rheumatismal: 

1.0 o infuse de boecoripadboecadjedjedo: 
djorubo. 

(1) 0 kidogur o e uma mistura de resina de almecega 
ao carvao obtido de diversas plantas . Tern urna ac~ao revul. 
s1va. 

10 



146 MURILLO DE CAMPOS 

2. 0 a fric~ao das folhas de boecoripadboe 
cadjedjedodjorubometria (herva mular ) sobre os 
pon tos dolorosos. 

3. 0 a fric~ao das folhas de itchegodjorubo 
(a tinha do cam po) . 

4.0 a applica~ao demorada das folhas de 
djorubocogodoboede e de aroecodudreu (painei
rinha do campo) sobre os pontos dolorosos. 

5. 0 0 infuso das f olhas de araredureu (bar
ba-timao). 

Contra os estados grippaes: 

1. 0 o infuso das folhas de cujarepa, assim 
1como a aspira~ao dos seus principios essenciaes. 

, . . ,., 
apos conven1ente tr1tura~ao. 

2. 0 o infuso das folhas de poditugorubo~ 
reubarierugo e de ioaragareu ( araticunzinho), 
assim como a fric~ao do carvao ohtido dessas 
plantas sobre o thorax e o pesco~o. 

3. 0 a fric~ao das folhas de codoipore sohre 
o tronco. 

4. 0 o inf uso das flares de coguecureu (cam
ba ra da beira da matta), especialmente quando 
ha tosse. 

5. 0 a fric~ao das folhas de geporo ( ariti
cum do serrado) sobre a fronte. 
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6.0 o infuse das folhas e das raizes de boe-. . , . 
curicoriepacurireu. 

7. 0 o inf uso das f olhas de berago ( mal va 
vermelha ou breu) contra a tosse. 

Na pneumonia revestem o thorax de uma 
camada de nonogo ( urucum) e applicam varias 
especies de kidoguros, sobretudo nas temporas e 
nas regi6es deltoidianas. 

As dares de dentes, a que tanta importan
cia ligam, sao tratadas mediante 0 bochecho do 
infuso das folhas de paraquiogododjorubo (ca
robinba) ou a suc\ao dos brotos de cotche (gra
vata). 

Nas affec~6es oc.ulares - iococori ( dor 
d · olhos) usam: 

1. 0 la var os olhos com o infuso das folhas 
de djoruboiocopegaepa ( fructa d' oleo). 

2. 0 ap·plicar sobre as palpebras, a noite, as 
folhas previamente aquecidas de aigedjorubo
boecuepa e de mara. 

Contra a variola - d jorubocorudore ou 
boepegareu - emprega-se o infuso da entrecasca 
de bareguekerireu (pau-terra). 

Os doentes de varicella, que vimos na colo
nia do Sangradouro, traziam na face e em ou
tras partes do corpo o kidoguroboepegareu e o 
kidogurojaimoreu, este ultimo feito com o car
vao do fructo do jatoba. 
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Nao costumam rasgar os abcessos, mas fu
ral -os com um espinho. Dahi a frequencia com 
1que se produzem os trajectos fistulosos. . 

0 bicho de pe tam·bem e extrahido com um 
simples es.pinho. 

Sabre as feridas ap·plicam folhas ou o car
vao pul verizado de <::ertas plantas. 

No tratam·ento das fracturas, .ja p-rocuram 
obter a coapta~ao das extremidades osseas e a sua 
manuten~ao por meio de apparelhos improvisa-
dos, feitos com hastes seccas de burity. , 

Nas <lores e inflammacoes articulares, recor-., 
tern a ligeiras escarifica~oes feitas com uma pe
quena flecha de ponta de osso - togurobacu
reuboe. 

Contra as mordeduras de cobra fazem: 

1.0 a lavagem do local ferido com os infu
ses das folhas de atugotcheba e de quipeguruqui
qutrireu. 

2. 0 a fric~ao, no mesmo local, das folhas de 
cudoerubo e de buquepetchiareu. 

·Contra a mordedura da tocandira, friccio
nam, no local, as folhas de origodjorubepa ou 
applicam 0 carvao de determinadas raizes. 

Para que se abrevie o tra1balho do parto, a 
mulher deve tomar o infuse das folhas de na-
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reguedo botuomarigo curidiguedoepa e applicar, 
nas virilhas, o kidoguro de baztoretcheba. 

Para que a cabe~a do feto nao acarrete em-
0bara~os ao trabalho do parto, a mulher, durante 
a gravidez, deve comer a semente torrada de ja
tugua ( caja). 

A dimin ui~ao das dor·es do parto e conse
guida mediante a .comJbustao da medulla de tu
gu6c6do (bucha) e aspira~ao da fuma~a. 

Para que a mulher se conserve com vida, de
pois do parto, deve untar-se com n.onogo ( uru
cum), da ca'be~a aos pes. 

Evitam-se fortes hemorr:ha·gias depois do 
parto, tomando a mulher o cha de aremetoreu
doepa e applicando sobre o ventre uma pedra 
aquecida - c6. 

Dentre os innumeros a1bortivos, figuram: 

1.0 o inifuso das folhas d·e aremecuiaepa. 
2. 0 o infuse da casca de coguecuro. 
3. 0 o infuso das f olhas de aquiri ( angico). 
As folhas de nariguedo, mantidas sob a fai-

xa abdominal, facilitam a concep~ao, emquanto 
,que as de quioquidjorub6 e as de bareguekerireu 
a evitam. Tambem evitam a concep~ao os infu
ses das folhas de djorubocaiareu-re-boetoribo
quada e de boaroepa ( ariticum do serrado). 
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Evita-se o cansa~o, durante as marchas, 

friccionando sobre os membros as folhas de oqua
djorubo (cha de frade) e amarrando nos torno
zellos a embira de baiogo (balsa de pastor). 

Torna-se a v6z forte e clara, mediante o 
uso do cha de irtiocoriepa. - A mastiga~ao 'das fo
lhas de boamedodjorubo tambem conduz a es
se fim. 

Para fallar com facilidade, deve-se tomar 
o cha f eito com as f olhas de toguecurireu-6-d jo
rubo. 

0 kidoguro de curoboe facilita o desenvol
vimento da crean~a. As fric~oes de boeruboqua
diare fortalecem os musculos e os ossos. 

Evita-se a insola~ao, mantendo-se sobre a 
ca'be~a a~gumas f olhas verdes de cur oboe. 

Prendem ao corpo das crean~as as f olhas de 
otcherogue, para que nao se afastem das maes. 

Para que se conserve a amizade do compa
nheiro, a mulher deve usar o cha de caloareo-6-
djorubo. 

As folhas de geporo, mantidas ao alto do 
rancho, im·pedem que as doen\as ahi penetrem. 

Para nao ter callos nas maos, quando se 
agitam as caba~as nas ceremonias religiosas, de
ve-se friccional-as com as folhas de bacororoepa 
( arnica do serrado). 
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0 kidoguro de quiogorogo-6-robureu evi
ta os accidentes durante as ca\adas. 

Antes de enfrentar um inimigo ou a on~a, 
deve-se machucar e atirar em sua direc~ao um pu
nhado de folhas de quioqui-6etarureu, o que lhes 
enfraquece o vigor. 

·Os bon.s sonhos surgem com a aspira~ao da 
fuma~a resultante da combustao das folhas de 
b6einuiaopegaepa. 

Para que se tenha somno leve, deve-se fric
cionar a fronte com as folhas de pariquiogodo
djorubo ( <:arobinha). 

Quando se deseja a morte de um inimigo, 
procede-se assim: - sobre 0 seu rastro, enterra
se verticalmente metade de uma folha de boetche
ba de sorte que a sua face ventral corresponda as 
costas do desaf fei~oado. 

0 djorubode e uma planta toxica cuja ac
~ao se exerce ate a distancia, ao que affirmam. A 
derrubada de um pe proximo das mal6cas, pode 
acarretar maleficios a innumeros individuos. 

Manaro e a planta de que tiram o veneno 
para as flechas. 

0 curoe ( cip6-tim'b6) , usado na pesca, em
prega-se tam·bem contra os inimigos. 

A fric~ao do corpo com a raiz de boetcha
gue, torna o individuo refractario a todos os ve
nenos, 
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Para abrandar a intensidade dos raios do 
sol, o bari faz uma invocacao com as folhas de .,. 

meri d jorubo. 
Para que nao se seja attingido pelo raio , 

deve-se friccionar o corpo com as folhas de baiga 
hedjorubo. 

T odas as no~oes acima seguidas fazem 
·pa rte do pa trimonio profissional do bari e tern 
um cunho accentuaqamente pessoal. Nao admi
ra, porisso, que variem de uma mal6ca para ou
tra, as vezes nao muito distante. 

Sem fallar nas ptopriedades de muitas das 
plantas utilizadas pelos indios, e que sao utiliza
das tambem pelos sertanejos, deve-se accentuar 
a influencia que devera ter nos seus effeitos nao 
s6mente o prestigio do bari, mas ainda a boa dis ~ 
posi~ao psychica dos pacientes. 

Anthropometria. - Indio Miguel, da co
lonia salesiana do rio dos Tachos: 

Altura : ......... ... .. .. . . 
Grande abertura . . . . . . . . . . . . . 
Perimetro thoracico . . . . . . . . . . . 

- abdominal . . . . . . . . . 
Distancia furculo-pu·biana ..... . 
Curva antero-posterior da cabe~a . 

- transversa bi-auricular ... 

1,82 
1,89 
0,995 
0,94 
0,57 
0,35 
0,39 

... 
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Perimetro da base do cranio . . . . 
Diametro bi-malar ....... ... . 
Altura da fronte .. _ .. ...... . . 
Altura do nariz . . . . . . . . . . . . . 
Largura do nariz . . . . . . . . . . . . 
Altura da orelha direita .... ... . 
Fenda buccal. . . . . . . . . . . . . . . . 

\ 
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0,575 
0, 15 
0,06 
0,06 
0,04 
0,075 
0,075 t 





A 

I 

DESCIDA DO RIO 
JURUENA 

As cabeceiras do Juruena, assim como o seu 
encontro com o Arinos para a forma~ao do Ta
paj6z, eram conhe.cidos ha muito. 0 seu curso 
propriam£nte dito permanecia, entretanto, igno
rado. A turma da Commissao de Linhas Tele
graphicas, que partiu da Esta~ao de Juruena em 
28 de Dezembro de 1911, tinha por principal 
objectivo a explora~ao do curso desse grande rio. 

Ja volumoso deante da Esta~ao Telegra
phica, o Juruena corre impetuosamente sobre 
um leito eri~ado de pedras. As innumeras cor~ 
redeiras e cachoeiras, estendidas de uma a outra 
margem, denunciarn a Ienta transi~ao do Pia
nalto Central para a ba.cia do Amazonas. 
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As suas margens, em geral baixas e alaga
di~as, sao guarnecidas de ma ttas, on de, de vez 
em quando, se veem 1grandes claros, vestigios de 
antigas ro~as dos indigenas. · 

Outras vezes, as mar.gens se apresentam re~ 
vestidas de charravascaes ou serradoes. 

Nas mattas marginaes, destacam-se, pelo 
hello porte, diversas especies de palmeiras. As 
seringueiras ainda sao raras. 

D epois de 23 dias de descida, a turma ex
ploradora alcan~ou a f6z do Arinos em 21 de 
Janeiro de 1912. Desses 2 3 dias de via·gem, 2 0 
foram sob constantes chuvas. Plena esta~ao das 
aguas. 

0 quadro a pagina $eguinte resume algumaa 
verifica~oes thermometricas e barometricas feitas 

~ durante a excursao. 

Os trabalhos da expedi~ao correram peno
samente. Ao par das chuvas incessantes, o peri
go inevitavel da travessia das corredeiras e ca .. 
choeiras desconhecidas. 

Os 14 homens, que compunham a turma, 
obedeciam mais ou menos ao seguinte horario: 
- partida do pouso, depois de ligeira ref ei~ao : 
entre 7 e 8 horas da manha ; descida do rio, ate 
as 11 horas; estacionamento ate 1 hora da tar
,de, para repouso e prepare do alm~o; descida 

30-12-911 
31 - -

1- l -912 
2--
3· __ 

4--
5 --
6--
7--

11 - -
12 - -
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 - -
19 - -
20 --
21 - -
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do rio de 1 as 4 horas da tar de; estacionamento. 
para o preparo do jantar e dormida. 

Os locaes de estacionamento nao passam de 
pequena area na matta marginal, conveniente
mente limpa, onde se armam as barracas e toldos. 

Nern todos OS homens possuem redes e mos
quiteiros. Muitos dormem sobre couros, junto 
ao fogo, inteiramente a merce de verdadeiras nu
vens de caparanas. As noites, para esses homens, 
sao de grande soffrimento. 

Durante o dia, os carapanas desapparecem 
e sao su,bstituidos por outros nao menos incom
modes insectos - os piuns e as mutucas. 

Ao partir do J uruena, a turma explorado
ra dispunha dos se:guintes generos alimenticios, 
calculados para tres mezes: 

Farinha de mandioca .. .. . 
Feijao . .. . . . . ... . . . .. . 
Arrez . ........ .. .. . . . 
Assucar ...... . .. . .. .. . 
Banha . . ..... ... . . . .. . 
Xarque .. . .. .. ... .. . . . 
Leite condensado . .. . . . . . 

. 1000 
1000 
200 
120 
120 

60 
3 

litros 
-
kilogrs .. 

• ca1xas 

Depois do ~lagamento das canoas de viv-eres, 
occorrida a 19 de Janeiro, ficaram os mesmos 
muito reduzidos: 120 litros da farinha, 120 de 
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feijao, 60 de arroz, 15 kilogrs. de xarque, alem 
das latas de banha e de leite condensado. Como 
consequencia a base da alimenta~ao passou a ser 
o palmito de anaja ou de burity, ate o encontro 
dos primeiros nucleos de seringueiros do Alto Ta-. , 
paJOZ. 

Os recurses fornecidos pela ca~a e a pesca fo
ram insignificantes. Aguas limpidas, falta de an
z6es, grande perigo em afastar-se dos pousos. 

Apenas uma vez, durante a descida, houve 
encontro com os indigenas. Foi no pouso da f6z 
do Juina, em 31 de Dezembro. Ahi surgiu, na 
margem opposta a do pouso, um grupo de Nham
'biquaras a .gritar - Amanaue - e a gesticular 
pacificamente. Uma canoa, que partiu do nosso 
pouso com alguns brindes, trouxe, em retribui
~ao, espigas de milho e massa de mandioca. Eram 
indios vindos certamente do acampamento de 
Campos Novos, pois traziam p·e~as de vestua• 
rio e utensilios usados pelos trabalhadores da 
Commissao. . 

0 pessoal apresentou optimo estado sani
tario, nao se registrando senao alguns casos de 
pertur.ba~oes dig es ti vas e de re sf riados. . 

No dia 8 de Janeiro, um soldado, ao ba
nbar-se no rio, foi mordido em um dos dedos da 
mao esquerda, prova velmente por um es.corpiao. 

-11 
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Logo depois accusou do.res e dormencia ao longo 
do antebra~o e do bra~o, reac~ao ganglionar axil
Iar, febre, formigamento generalizado, palavra 
arrastada, estado lypothymico. Foi feita a me
dica~ao de urgencia, nao se notando, no dia se
guin te, senao certo grao de abatimento. 

I I 

0 RIO TAPAJ6Z 

0 rio Tapaj6z, 1que resulta da uniao do 
J uruena com o Arinos, tern o mesmo aspecto 
physico do Juruena ate a cachoeira de S. Joao 
da Barra. Dahi, por· deante, adquire um maior 
volume e as suas cachoeiras, sem fallar no Salto 
Augusto, revestem maior imponencia. 

Trechos ha em que o Tapaj6z se apresen
ta coalhado de ilhas. 

Tapaj6z e um nome derivado de Tapayu
na ou Tapayiraparana, voca;bulos indigenas re
latives a cor escura <las suas a.guas, a qual deriva 
rtao do facto de serem barrentas, mas da grande 
profundidade do leito do rio (Dr. Joao Seve
riano). 

Na epoca da cheia, as margens, alagadas, 
lembram grandes lagos arborizados. Sao os 
. , 
igapos. 



\ 

164 M·URILLO DE CAMPOS 

Junto as cachoeiras e corredeiras, as mar
gens, revestidas de grandes pedras, formam de
positos dagua, vivei.ros de borrachudos e piuns. 

A ca.choeira de S. Joao da Barra, onde che
gamos no dia 3 de Janeiro, e um formidavel 
caixao de pedras, por onde o Tapaj6z, estrei
tado subitamente, se precipita com inaudita vio
lencia. 

Do lado esquerdo da cachoeira, ainda se en
contram vestigios do antigo varadouro. Por ahi 
foram arrastadas sobre rolos de madeira as nos-

,.. 
sas canoas. 

Nas mattas marginaes ja sao encontradi~os 
o tocary ou castanheira, o cacao, o caucho e a se-. . 
r1ngue1ra. 

No dia 4 de Fevereiro, chegamos ao Saito 
Augusto que, de longe, e annunciado por um 
ronco apavorante, e, de mais proximo, por .um 
rolo perrnanente de furno. 

0 salto tern cerca de 12 metros de altura: 

- as aguas projectam-se por dois canaes, ~om 
tres degraos cada um. 

E' um accidente natural de grande belleza. 

0 Salto Au:gusto, situado em urn dos con
trafortes da serra dos Apiacas, como e sabido, re
cebeu essa denomina~ao em hornenagem ao ca-
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pitao-general Joao Carlos Augusto de Oyenhau
sen Gravenberg, que, no proposito de incremen
tar a navega~ao no Tapaj6z, ahi estabeleceu em 
1809, urn destacamento militar, ao lado de uma 
aldeia de Apiacas. Em 1845, depois de repetidos 
ata:ques dos indios selvagens, esse pesto foi aban-

.·. :'.¥ it. 1. '· donado. Para recordal-o, a'penas se ve, do lado 
.. 's~ ~, lf .. , .. '. esquerdo do salto, um vasto campo. 

\ ... ;" . Nos come~os do seculo passado as commu-
.g,.,, .... nica~oes entre Cuyaba e Santarem se faziam com 
·':L~ · certa regularidade pelo Arinos-Tapaj6z. 0 gua-

:.~ ~.~-' rana fig~rava entte OS ·prin.cipaes productOS de 
~ commerc10. ,,._ / 

.. ;"; Em 1829, a expedi~ao scientifica do Conde 
de Langsdorff desceu o Arinos-Tapaj6z, Her
cules Florence tendo feito a proposito um rela,. 
to ( 1). 0 conde de Langsdorff adoeceu, porem, 
de impaludismo no porto do Rio Prete, pouco 
adeante de Diarnantino. Era o porto de em'bar
que para Santarem. J:?epois de repetidos acces-

, . sos, appare.ceram-lhe disturbios mentaes: -
• \:•:\ 

1 "perdeu a memoria, revelando completo trans-
.·,~t ·*;· .1 •• torno de ideas, commettendo actos desassiza-
~~· ~/·.·« · dos ... " Ao chegar ao Salte Augusto: - " ... a 

A ' 
' l j I • 

.':ion .l ' \. 

':~, . I t 

.i 
·1 (1) Revista Trimensal do Instituto Historico do Bra-

sil, tomo XXXVIII. 
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sua fraqueza era tal que nao podia sahir da rede; 
a perda do appetite completa. Os calafrios vol
tavam-lhe diariamente as mesmas horas, prece
dendo accesses de tal intensidade que faziam-no 
involuntariamente soltar gritos entrecortados e 
dar pulos de agitar as arvores, onde a rede, mos
quiteiro e toldo estavam amarrados,.. 

Pouco antes do Salta Augusto, veri'ficou
se o pittores.co incidente referido por Hercules 
Florence: - "Tendo apparecido, numa extensa 
praia, :grande numero <lesses selvicolas ( Apia
cas), e no meio delles um com certos distinctivos 
vistosos de capitao, julgou o born do consul rus-· 
so, 1que devia tambem envergar o seu grande uni
forme e la foi para terra mettido em farda de 
gala, espadim ao lado, chapeo armado a ca
be~a e .condecora~·oes ao peito. Imagine-se a sua 
figura no meio daquelles indigenas nus em pelo, 
que mostravam fundo pasmo e bestial alegria ao 
contemplarem tamanha ostenta~ao e esbugalha
vam os olhos ante tantos bordados a ouro e bri~· 
lhantes tet.eias. A final, uma india perguntou .por , 
gestos se aauillo era vestimenta ou a propria pelle 
de tao alto personagem, e, melhor informada, 
pediu ·que lh' a cedesse por um pouco. Langsdorff 
que nao resistia aos caprichos do hello sexo, ci
vilizado OU nao, immediatamente despiu a far
d~ e a passou a rapariga, que de golpe nella se 

·~ 
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enfiou, passeando muito ufana com o seu singu
lar adorno, emquanto o consul ficava em man
gas de camisa. mas com cal~as de galao, espadim 
e chapeo armada. N ern parou ahi a aventura. 
De repente a india disparou para o matto, se
guida de todos os mais, e o expoliado poz-se a 
correr como um desesperado atraz da sua veste 
·de ·gala, na maior e ma is grotesca furia. E a 
Commissao perdeu dois dias a espera d·e uma res~ 
titui~ao que naturalmente nao se deu". 

·O conde Langsdorff f alleceu em 18 5 2 , na 
Allemanha, sem jamais ter recuperado a razao. 

No local da antiga colonia do Salta .i\ugus
to, .e ·grande a humidade entretida nao s6ment.e 
pela projec~ao das aguas, mas ainda pela natu~e
za do terreno constituido de grandes lages sch1s
tosas, permittindo grandes po~as dagua. Sohre 
o salto ha permanentemente uma bella columna 
fumarenta de 7 a 8 metros de altura. 

Merece registro a abundancia de carapanas 
e dos mosquitos chamados "polvora". Um 
exemplar destes ultimas, examinado no Rio de 
Janeiro pelo Prof. A. Lutz, foi descripto coma 
especie nova do gen~ro culicoides, a acolytus ( 1). 

(1) Memorias do Instituto Os•valdo Cruz. T. V. , F. l , 
1913. 
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No dia 13 de Fevereiro, depois de 48 dias 
de descida, encontramos as primeiras barracas de 
seringueiros do Alto Tapaj6z, no igarape da Mi- , 
sericordia. Sao barracas abandonadas, tendo ao 
lado duas sepulturas. Ahi residiu um casal de 
nacionalidade :grega, mas por pouco tempo: -
a mulher morreu de impaludismo, e o marido, 
no curso de um accesso, suicidou-se, atirando-se 

• ao r10. 

Passada a cachoeira de S. Florencio, chega· 
mos ao harracao da Boa Vista, installado ha 
·cerca de dois annos. Nas suas vizinhan~as, 40 
homens tra'balham na extrac~ao da seringa e do 
caucho. Um dos caucheiros, um peruano resi
dente no Tapaj6z ha mais de seis annos, referiu
nos que em media um hornem consegue derru'bar 
200 pes de caucho por anno. ·Cada pe de caucho 
fornece 20 kilogrs. de borracha. 

0 pessoal do barracao Boa Vista e o pri· 
meiro nucleo humane encontrado desde a parti- ' 
.da da esta~ao telegraphica do Juruena. Ate en
tao, inteiramente isolada e entregue aos seus pro
prios recurses, apesar da alimenta~ao deficiente 
e de toda a sorte de priva~oes, a turrna exp-edi
cionaria sempre gozou de born estado sanitario. 
Dahi por deante, come~aram a surgir os primei~ 
ros cases de irnpaludismo. 

Em um 1barracao situado pouco acima da 
cachoeira de S. Simao foram as canoas, em que -vinhamos desde J uruena, substituidas por leves 
montarias, mais adequadas a passagem das ca
choeiras e corredeiras do Baixo Tapaj6z. 

A 18 de Fevereiro de 1912, chegamos a 
'Collectoria do Esta do de Matto-Grosso, que se 

· · acha installada, desde o anno de 1905, na con .. 
fluencia do rio S. Manoel. Ahi permanecemos ate 
o dia 18 de M.ar~o. aproveitando esse lapso de 
tempo na realiza\ao de algumas verifica~oes com
plementares dos tra.balhos da turma exploradora 
do valle do Juruena-Tapaj6z. Assim, por exem
plo, a excursao feita ao igarape Cururu. 

Deixando a Collectoria do S. Manoel, pas-
',t:, .-: _, . ' · iSamos a 2 7 de Mar·\o pelo porto de S. Luiz, o 

;¢~~ ~ · entreposto commercial do Alto Tapaj6z. A 29, 
t.~/ .' alcan~amos Itaituba, e a 30, chegamos a Santa-

. , ;~1'.· · · ,~em, o termo dos nossos trabalhos. 

. '1i{:J'. f · Quasi toda a descida ate Santarem foi rea-
"" '

1 
.:;f,<:J ,1\1 · • lizada com um tempo chuvoso. Do quadro 

·, ' . .::V· 1~· seguinte constam algumas indica~5es t1hermome-
., tricas e barometricas colhidas durante a excursao: 
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Temperatura Pressiio - mm. 
Graus 

,-- . 
. . . . . s . s s s 8 8 

('($ . 0.. ~ . ~ 
1:1') {I.) . ..c; . . ..c; . 

{I.) {I.) Cl.) ..E . ....c: N 
..c; ..c; N 

('-.. ...-< ('-.. ('-.. .-< ('-.. 

22- 1 -9·12 23 26 25 746 748 745 . 
23-- 22 32 26 747 748 746 
24-- 23 29 27 747 749 744 
24-- 23 27 25 747 745 744 
26-- 23 ,5 25,5 746 749 
27 -- 24,5 23 749 749 
~ g . 
L - - 22,5 22,5 23 749 749 744 
29-- 23 27,5 26 747 749 747 
30-- 22 27 747 747 
31 - - 22 748 
2-2-912 23 749 
5-- 23 34 747 745 

·6-- 31 748 
7-- 23 748 
9 - -- 23 31 25 751 753 750 

10 - - 25 27 752 753 
11- - 26,5 27,5 25,5 751 750 753 
12 -- 23 34,5 - 754 754 

I I I 

OS SERINGUEIROS DO 
TAPAJ6Z 

A maior parte dos trabalhadores dos serin
gaes, sobretudo do Alto-Tapaj6z, precede dos 
Estados do N orte e do Nordeste do paiz. Ahi 
chegam, sem as necessarias cautelas de prophy
laxia, depois de uma extenuante e lenta subida 
do rio, em que as montarias sao conduzidas a 
":gancho e forquilha" ao longo das suas margens. 

De Santarem ao S. Manoel gastam-se, em 
media, 3 a 4 meze§ na esta~ao secca, e 1 e Vz a 
2 na chuvosa. 

Durante a subida, OS homens sao for~ados 
a um servi~o esfalfante (remar, passagem das 
montarias pelos varadouros, transporte da car
ga, etc.) , sem que tenham uma alimenta~ao com
pensadora. Ajunte-se a isso que dormem, sem 
qualquer protec~ao, nos pousos infestados de 
anophelinos contaminados, e comprehende-se a 
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' 

razao da elevada mortalidade <lesses recem-chega-
1 dos, <lesses "brabos"; segundo a expressao regio

~ D '}( nal. 50 % e, ao 1q_ue diz;m. a m·edia o'bituar~a que 
1. j se toma em cons1dera~ao ao contra.ctar a intro

\ duc~ao de novos tra'balhadores. 
0 impaludismo ·e o grande alliado dos en

carregados de barracoes: - a febre, dizem ironi
camente, e o melhor meio de "amansar os bra
bos". ·Com effeito, depois dos primeiros acces
sos, tornam-se inteiramente submissos ao regime 
dominante nos seringaes, hem proximo da es
cra vidao. 

Nos seringaes, as barracas se levantam em 
pequeno claro, aberto na matta, a beira de um 
<::urso dagua. 

A alimenta\ao no Alto Tapaj6z tern por 
base a farinha dagua, o feijao, o arroz, a jabd e 
as conservas enlatadas. Devido ao d ifficil trans
porte, esses generos, alem de muito caros, as ve
zes chegam a faltar. Eis alguns dos pre·~os cor
rentes: 

Paneiro de f arinha dagua ( 5 0 
kilogrs.) .. ..... . .. . . .. . 

Feijao ou arroz, kilogr. . .... . 
Jabd; kilogr. . . ... . .. . . ... . 
Cafe, kilogr. . ... . ..... ... . 

. . Aguardente, garrafa . . . . . . . . . 

50$000 
2$500 
3$000 
4$000 
5$000 
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. 
Durante as saf ras, os ,barrac6es nao f orne

cem aguardente aos seringueiros, que a adquiri
rem, entretanto, sem maiores difficuldades, aos 
regatoes. : , d ~~_; 

Quando grande a escassez d·e generos ali-
• • • • - A ment1c1os, os ser1ngue1ros nao tern outro recurso 

senao voltar-se para a ca~a e a pesca. · Alguns 
·mais previdentes, no tempo em que ha abundan
cia de peixes, preparam a Farinha de peixe; sem
pre 'hem .conservada em ;g,arraf oes arrolhados. A 
castanha, os cocos e os palmitos se obtem sem 
.grande esf or~o. 

Raramente se veem, a volta <las barracas, 
pequenas ro~as de feijao, milho, etc. 

Pelas despezas feitas com o se.u transporte 
ate o seringal e com o fornecimento dos alimen
tos e dos u tensilios necessarios, o seringueiro fica 
ligado solidamente ao patrao. A borracha extra
hida, ·com ·que deve pa·gar-se a divida, jamais sera 
bastante ... 

Nos seringaes, os homens permanecem in~ 
teirpmente isolados. Todos usam, para a dormi
·da, a rede e 0 mosquiteiro. 

Os barracoes lembram 1boas f azendas, em 
que ha conf.ortavel casa de moradia, pomar, ro
~as, etc. 

Quasi todos os seringueiros apresentam ma
nifesta~oes clinicas de impaludismo. Nao sao ra-
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ra sas formas malignas: - durante a nossa per
manen·cia no Alto Tapaj6z observamos 2 casos 
de impaludismo em que symptomas broncho
pulmonares estavam em primeiro piano, e .urn 
outro caso, de typo continue hyperpyretico. 

Os povoados de S. Luiz, Pimentel e Bella 
Vista, no Alto Tapaj6z, sao fo(OS de contami
na~ao para os recem-chegados. 

A verdadeira therapeutica anti-palustre 
ainda nao tern livre curso nos seringaes. Encon
tram-se os mais di versos preparados de quinine, .. . 
arsen1co e ferro, mas nao se encontram empolas 
e comprimidos de saes de ·quinina, conveniente
mente dosados. 

Como remedio popular anti-palustre, cita
se o macerate de cabacinha ou paulista. Prepara
se assim: - a quarta pa rte de .uma cabacinha 
fica em macera~ao nagua, durante uma noite, e, 
pela manhi., ao macerato, juntam-se farinha, as
sucar, cacha~a e algumas folhas de malva. 0 todo 
.e tornado aos gales de hora em hora ate effeito 
purgative. Deve-se guardar dieta alimentar du,. 
rante cinco dias. 

0 beriberi se verifi,a, as vezes, dura·nte a 
safra, entre os S·eringueiros, ha muito, interna
dos na matta. 

·Os disturbios ;g,astro-intestinaes surgem, 
principalmente, durante a vasante. 

( 
. 

sri ~'""' · · · 

• 
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Casos de doen~as venerea e de tuberculose 
pulmonar nao sao taros entre OS seringueiros do 
Baixo-Tapaj6z. 

, Contra as picadas do piun e do borrachudo 
e .corrente o uso de um mosquiteiro de rosto, que 
protege a cabe~a e o pesco~o. 

Os seguintes dados estatisticos, organizados 
rpela Pref.eitura Municipal de Itaituba, represen
tam a natalidade e a mor.talidade no Tapaj6z: 

An nos Nascimentos Obitos 

1900 
J 10 57 

1901 12 37 
19·02 22 33 
1903 22 33 
1904 28 67 
1905 1.5 42 
1906 16 43 
1907 19 . 30 
1908 18 30 
1909 6 20 

Segundo H. Coudreau, o municipio de Itai
tu·ba tern uma popula~ao que nao excede de 
4 . 500 almas. 



.. 

IV 

OS INDIOS APIACAS 

Da antiga tribu dos Apiacas, nao encontra
mos senao poucas dezenas de indios disperses 
por alguns barracoes. Falla-se, e verdade, na 
existencia de indios foragidos nas mattas do iga
rape da Misericordia. 

Attribue-se o desapparecimento das ulti
mas mal6cas de Apiacas a acontecimentos rela
cionados com a mo rte do collector de Matto
Grosso Thomaz Carneiro. Por uma questao de 

·· remunera~ao do trabalho indigena, ao que se af
firma, esse funccionario foi assassinado. Os col
lectores seguintes, Paula Correia e Paes Silva, no 
proposito de vingan~a, organizaram diversas ba
tidas e destruiram a grande mal6ca, situada aci
ma da cachoeira de S. Simao. Assim, ja nao se 
en.contram os eximios canoeiros, que tanto con· 

-12 
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correram para a navega~ao no Tapaj6z, no co
me~o do seculo passado. 

Ainda por occasiao da descida da turma da 
1Commissao de Linhas Telegraphicas, presencia
mos a ·pericia com que o indio apiaca Cadete con
duziu a nossa montaria atraves das cachoeiras e 
corredeiras do Alto Tapaj6z. De uma feita, por 
exemplo, ao terminar a travessia da cachoeira do 
Caho Lino, a nossa montaria foi c.olhida pelo 
forte rebojo ahi existente. Tudo prenunciava 
um desastre inevitavel. Os remadores, inexpe
rientes, immobilizaram-se a vista do abysmo, 
mas Cadete, de um pulo rapido e seguro, saltan
do para a outra extremidade da embarca~ao, con
seguiu restabelecer o seu equilibrio e tiral-a de · - . ' ' ,,.,, tao cr1t1ca s1tua~ao. 
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Segundo inf orma\ao do indio Cadete, os 
Apiacas usam uma bebida fermentada - a pin
dooae, feita com o succo da bacaba. 

Preparam a farinha dagua - uia - da se
guinte maneira: - as raizes da mandioca ficam 

. em macera~ao, num cocho, ate que se desaggre
guem; em seguida, sao, se.ccas ao fogo, em vaso 
adequado; e, por fim, passadas pela peneira. 

Os Apiacas nao matam o tamandua, o gua
riba e a pregui~a. 

Todos os indios examinados revelaram si
gnaes clinicos de impaludismo. 

Nas crean~as, o augmento de volume do 
ventre, que tanto chama a atten~ao, corre nao raro 
por conta da hepato e esplenomegalia. 

Alias, tambem nos adultos, ainda que na Vivem na collectoria do S. Manoel 20 in
dios Apiacas: 5 homens, 8 mulheres e 7 crian~as. . :~~· .~~~~-, a~s~ncia de. accessos palustres recentes, o exame 

t , :~~· ,~~;,, chn1co descobre sempre augmento de volume do 
As mulheres usam cabellos compridos, cui

dadosamente penteados. Face tatuada sob a for- · , 
ma de mascara. Dentes incisivos superiores apa - .: · · 
rados, ponteagudos. Nenhuma perfura~ao das 
orelhas, nem do septo nasal. 

Para a tatua.gem servem-se da fuma\a do 
cedro ou do kerozene. 

Os Apiacas, e abelecidos na Collectoria, 
adoptaram os habi s dos seringueiros. 

t ·./. .. ;~7: · \ , 1 figado e do ba~o. 
,~.ft\. ,..., I , ~ 

'~'.}'. <. . Os Apiacas sao pouco sujeitos as affec~5es 
·do apparelho ocular. 

Nenhuma referencia fazem ao bocio, as 
doen~as venereas, a tu!berculose, a lepra e ao be
riberi. 

Tratam a mordedura de cobra mediante a 
ligadura acima do ponto ferido e a applica~ao re-
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petida de po feito de dente de capivara ou de 
ra-bo de tatu-mirim. 

As mulheres nao sao alheias as praticas com 
fim a-bortivo ou esterilizante, recorrendo, nesse 
1proposito, a varias p1antas da matta. 

Anthropometria. Indio Cadete; 
\ 

Altura 
Grande abertura 
Perimetro thoracico 

- abdominal 
Distancia furculo-pubiana 
,Curva antero-posterior maxima 

da cabe~a 
tra nsversa ·bi --auricular 

Perimetro da base do cranio 
Diametro glabello-mentoniano 

- bi-malar 

- bi-goniaco 

Espa~o inter-palpe.bral 
Fenda palpebral 
Largura do nariz 
F enda buccal 
Comprimento das orelhas 
Largura das orelhas 
Altura da fronte 

1,55 
1,63 
0,89 
0,75 
0,485 

0,335 
0,355 
0,535 
0, 125 
0, 14 
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India Jesuina: 

Altura 
Grande abertura 
Perimetro thoracico 

- abdominal 
Distancia furculo-pubiana 
·Curva antero-posterior maxima 

da cabe~a 
transversa bi-auricular 

Perimetro ·da base, do cranio 
Diametro glabello-m-entoniano 

- bi-malar 
- bi-goniaco 

Espa~o inter-palpebral 
Fenda palpebral 
Largura do nariz 
F enda hue.cal 
Comprimento das orelhas 
Largura das orelhas 
Altura da fronte 

India ·Maria: 

Altura 
Grande abertura 
!Perimetro thoracico 

- abdominal 

1,50 
1,57 
0,865 
0,82 
0,455 

0,365 
0,35 
0,52 
0, 13 
0,14 
0, 135 
0,035 
0,035 
0,045 
0,065 
0,06 
0,03 
0,05 

1,47 
1,50 
0,81 
0,78 
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Distancia furculo-pubiana 
Curva antero-posterior maxima 

da cabe~a 
transversa bi-auricular 

Perimetro da base do cranio 
Diametro glabello-mentoniano 

- bi-malar 
- bi-goniaco 

Espa~o inter-palpebral 
1 Fenda palpe.bral · 

Largura do nariz 
Fenda buccal 
Comprimento das orelhas 
Largura das orelhas 
Altura da fronte 

Vocabulario: 

Aziva 
Cunha 
Cunumi 
Nhandirare 
Ziea 
Ziquepeheracana 
Page 

0,51 

0,335 
0,35 
0,505 
0, 13 
0, 13 
0,135 
0,032 
0,03 
0,033 
0,045 
0,06 
0,032 
0,055 

11 Homem 
Mulher 
Crean\a 
Pae 
Mae 
Irma 
Medico 
Ca pi tao 
Padre 

Anazara 
Mahiranhandevuvapa-

venhame 
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B! asileiro 
~undurucu 
Bravo 
Manso 
Medroso 
Piloto 
Remador 
Doente 
S~o 
Born 
Mau 
Cousa ruim 

Cab·ello 
Olho 

.· Bocca 
Barba 
Lingua 
Nariz 
Ore Iha 
Dente 

· ·~ ,' · · Cabe~a 
-:1Sh , pesco~o 
"· ,.. N ~ . ·.: , uca 

jti.~ P d Ad"' ~M~·. omo e ao 
l'. Peito 

Cora~ao 
Columna vertebral 

ltapoga 
ltaura 
lmandaraive 
Nhiro 

, . " Oque1ce 
Hearapeta 
.Hea pa pora-he 
Icaroara 
Dziarounitzon 
I uaron-un-djizon 
Nin-aroin-run-pezon 
Nin-aroin-paven-homa-

" . , reu pe-acon1quecana 
Aiava 
Airiecuara 
Aizurua 
Aivanindiva 
Aicoa 
Aitchin-ha 
Aiapeao 
Airan-ha 
Ai a ca 
Aicura 
Aietoa 
Aizuioga 
Aipatchia 
Aitan-ha-ha 
Aicupecangueva 
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Costella Aizaruca-ba Carne Are6-ba Mamma Ai ca ma Alimentos Mate 
Bra~o Aiceva Agua He-ha Polle:gar Aipoana Pallidez Au-hi-ho Indicador Ai poana pen a ra lctericia Aire-ha M.edio M.eterepenara Febre Raue Annular M.eterepenara Tasse Arena Minimo Aipoaen-·bia , ~ .. 'Ii : Incba~ao Direbiganiaroin Unba Aipoapen-ha ' ' Pneumonia Aicaruaraea ~, 't ['! 

Mao Aipoa .Dor Ai-he Ventre Tire beca-b.e de cabe~a Aiacau-be Umbigo Aitoa de barriga Aivecan-be Figado Aipe-ha 
I na perna Aitumacan-be 

Ba~o Aiebepiara Parto Aimem·bera Estoma•go Aioguira Ferida Piruru-ba Rim Napu~a Remedio Mo-ha-ha Cox a Aiuva Palmeira pindoba Aguassu Perna Aitumacanga Algodao Ameneze Pe Ai pea Cara Cara Osso Aican-ha Milho Avassia Articula~ao Orena-ha-ha Banana Pacova Pelle Aipira Anaja Ina ta-bi Sangue Tacuva Jato ha Zuta·nva · Su or He-hai Assahy Zuzova-hi Saliva Arendega · Castanha Nba Urina Aite-ha Timb6 Timb6 Fezes Areu bozacon Farinha dagua Uia .... Leite Aicam'be-ba Cip6 -~! ~:~He-he-poa 



186 MURILLO DE CAMPOS INTERIOR 00 BRASIL 187 

Caucho Ta pa-ha-ho-huegeuva ~ Jacu I Nhacupemba 
Burity Buritiva Ma cu co Nhambua 
Tu cum Tucuma-ua Mu tum Mu tum 
Caja Acazatzima Arara azul Arar6boe 
Campo Nhuna - vermelha Caninde 
Matta Cauera ~acamin Uraza6 
Plan ta Men-ha-hea Gaviao Coadua 
Flor In·hatera .,pO,:tlba Becaua 
Fructo Iva Pa to Ipega 
Feijao Comandaia Marreco Ipega 
Folha ca-ha Ma ca co Cai'a 
Raiz Ivapoa · Arraia Zaveo~ra 
Ca sea Jp€a Jacare Jacare 
Cobra Bosa Sucury Bosua-ua 
Pacu Arevorione Tracaja Zavacia 
Jahu Jahu Ovo de tracaja Zavacenpia 
On~a Zauara Animal Buza 
Piun Piun Terra Aui-ho 
Carapana Nhantchi-hun Fogo Ta-ta 
Carra pa to Zatavoga Chuva Amaua 
Peixe Piqueria Frio Eir6-hia 
An ta Tapira Cal or Aicubaeva 
Gallinha Nhamocin .. ~ua Za-he 

, 
" Ara Tamandua Tamandua ,. ,. .Sol 

Coruja µ rucureai'a 
~ J•. ~· .. i. .... ' 

Geo Hivaga ·,,,~. i ! 
. ' 

Borboleta Panama 
~~ :t;,,;;~ 

Estrella Za-ta-ta-he 'I."'. I 
~ .;lr 

Cachorro Auara Casa Ega 
• Arer6ga Gato Zanaria l Mal6ca 
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Porta 
Janella 
Tatuagem 
Deus 
Um 
Do is 
Tres 
Quatro 
Cinco 
Mui to ( mais de cinco) 

Pou co 
Morro 
Pedra 
Saito Augusto 
Ilha 
Corrego 
Rio S. Manoel 
Flecha 
Arco 
Rifle 
Esteira 

~ .Carvao 
Linha 
Anz61 
Roupa 
Rede 
Panella 

Azurua 
Mani-hama 
Aissupora 
Ae-hia 
Adzipeipotari 
Mocoedzi potari 
Moapei 
Macoin-hato 
Coaivete . . , 
Apotamapor1vacoa1va• 

A' ' te1potar1 
Coai va terai 
Ibetera 
Ita 
Itoa 
Ipa-ua 
Icuava 
Issingu 
6iba 
Hibirap6ra 
Tupa 
Pinudzin-ha 
Ib6ga 
Mimbo-ha 
Itapotanha 
Bira 
Tupava 
Canera-i~a 

Fu mo 
Doce 
Cacha,~a 
Espelho 
Banco 
Faca 

·Branco 
Amarello 
Pre to 
Vermelho 
Verde 
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Petama 
Hun-hea-he~o 
Cauentaza 
Za vai piacera 
Canana 
Amanguari 
Cariva 
T chin-hu-huin te 
Hone 
Ipirapezo 
Ove 
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0 S· I N D I 0 S M U N D U R U C 0 S 

Os Mundurucus formam numerosa tribu 
mansa, estabelecida em diversos pontos do Alto 
Tapaj6z, mas sobretudo nas margens do igara
pe Cururu. A' toda a regiao do Cururu se cha
ma correntemente - Mundurucurania ( 1) . 

A mal6ca existente no local "Santo Anto
nio sentou 0 pe" nao e propriamente uma mal6-
ca, mas um dos melhores barracoes das redonde
zas. Compoe-se de tres pe~as amplas, tendo todas 
as a.berturas ;guarnecidas de tela metallica a pro
va de piun e de mosquito. No alto da cobertura, 
ve-.se suspensa um a fa ix a de palha tran~ada -

(1) Ayres do Casal, 1817, assim denominou todo o ter
ritorio entre o Juruena, o Tapaj6z. o Madeira e o Ama
zonas . 
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"para que a felicidade ahi entre" - conforme 
uma crendice commum entre os seringueiros. 

Os utensilios e as armas sao os dos serin- · 
gueiros. Alias, todos trabalham como seringuei-· 
ros para a firma Siqueira ~ Cia. ' 

Ahi se encontram 9· homens, 8 mulheres e . 
1 0 crian~as. 

1 

No dia 4 de Mar~o de 1912, iniciamos a 
subida do igarape Cururu e, depois de 7 horas 
de viagem, chegamos ao Patinazd, onde passa
mos a noite. 

No dia 5, pela manha, encontramos, na 
margem esquerda do igarape, o primeiro agrupa
mento de indios: 2 homens, I mulher e 2 crian
~as, moradores de um pequeno rancho. 

Nesse mesmo dia, passamos por outro ran:
cho, onde se encontrou apenas um velho inteira
mente despido e cujo corpo, com excep~ao das 
maos e dos pes, esta coberto de tatuagens. Traz 
no penis u 11a bainha de palha. As suas orelhas 
tern perfura~oes no lobulo e junta a helix. ' 

Todos os outros moradores estao em via
gem para Santarem, a servi~o da firma Wil
son~ Cia. 

No dia 6, nossa montaria e conduzida atra
ves da matta alagada pelo indio mundurucu 
Joao Affonso. S6mente a tarde chegamos a ma-
16ca do Rotirauni onde se encontram 28 indios. 
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0 tuschdua Pompei, que e capitao da Guar
da Nacional, recebeu-nos com demonstra\oes de 
grande satisfa~ao. Entre outras manifesta~oes de 
bondade, offereceu-nos um jantar a rigor: -
meza, toalha branca, pratos, talheres, e iguarias 
delicadas como carne de cotia, carne de macaco, 

' I 

virado de milho, min:gao de tapioca, etc. 
A mal6ca do Rotirauni e uma das mais 

ptosperas do Cururu. Boas ro~as. Crea~ao va
riada. Ahi, tivemos opportunidade de ver uma 
anta domesticada. 

Pompei e os seus indios tra1balham na ex
trac~ao da seringa, para a firma Josue Gon~al
ves. Como tuschdua responde pelas dividas de 
~odos, as quaes excedem de 6 cantos de reis. 

Segundo as inf orma~oes de Porn pei, ha no 
Cururu 18 mal6cas, dispostas na seguinte or
dem, a partir da bocca do igara p·e: 

1. • - Cheiradi (a que alcan~amos no 
dia 4). 

2. a - Prozubiuat 
3. a - Proerect 

4. a Chabrabiuat OU Rotirauni 
5.a Arucareuat 
6.a Capipiuat 
7.a Caracupiuat 
8.a Uaccidzibiuat 

-13 
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9. 3 Duarubiuat 
.10. a N uaporeuat 
11. a Capiqpiquai. 
12.a Uacupariuat 
13. a Oariuat 
14.a Oetauanaueuat 
15.a Oanab,arariuat 
16. a Oreuboddarardtsuat 
17.a Crerepiuat 
18.3 Aipcauat (Samauma). 

Em muitas dessas malocas ha de 20 a 25 
indios. 

0 igarape Cururu, na esta~ao secca, muda 
inteiramente de aspecto: - extensas praias, ten
do ao centre um ribeiro accessivel as montarias. 

Durante a cheia, como presentemente, as 
aguas do Cururu transbordam e cobrem toda a 

·-reg1ao. 
10 igarape corre ao centro da ilha Cururu, 

que e a maior do Tapajoz. Coberta de campos .e ,, ~ 
de m attas, nella tam'bem se encontra um Iago. 1 .. 

Na foi possivel a turma da Commissao ir ·' ·:w 
1
. 

alem da maloca do Capipi, pois dahi para cima o . ~ ·. 
C urur{1 se torna muito-encachoeirado. ' 

Em 1881 , frei J?-elino de Castrovalvas ten'
tou localizar cerca de 800 mundurucus no Baca
bal, proximo do lgapo-assu. A escassez de ali-
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mentos para tao grande agglomera~ao humana , 
as viagens frequentes a ltaituba, de onde os in
dios regressavam doentes de grippe, pneumonia, 
etc., concorreram para o fracasso dessa tentativa 
de coloniza~ao. 

Os Mundurucus sao indios de estatura abai-
'· . 
xo da mediana, moreno-claros, robustos. Mus-

1·culos salientes; ossos fortes. Cabello liso, corta
'do a maneira dos civilizados. Conservadas as 
pestanas e sobran.celhas. Barba e bigode, ras-
pados. 

Olhos, castanho-escuros; fendas palpebraes, 
levemente obliquas. Malares salientes. Dentes 
maus, cariados geralmente. Nariz saliente, le
vemente a1quilino. Orelhas perfuradas, tanto no 
lobule como na helix. 

Os Mundurucus nao trazem habitualmente 
la~os ou fa ixas no tronco e nos membros. 

Nao somente os homens, mas tambem as 
. mulheres, tern a superficie do corpo coberta de 

~,, tatua·gens, feitas com o succo de genipapo ou a ., . 

I f uligem de kerozene. , 
' ' 

' As tatuagens, de cor azul escura, obedecem 
a desenhos complicados, sobretudo na face e na 
parte anterior do peito, onde as linhas, capri
chosamente entrecruzadas, formam innumeros 
pequenos losangos. 
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Feitas as tatuagens desde a infancia, ao che- .. 
gar a idade adulta, OS individuos ja Se acham . 
completamen te ta t.uados. 

Ha'bitualmente, os homens andam vestidos, 
ao passo que as mulheres apenas se vestem a ap
proxima~ao de extranhos. 

As indias, em geral de estatura muito bai
xa, sao propensas a obesidade. 

Os Mundurucus, no trato corn os excursio- · 
nistas, dernonstraram sempre bom humor e satis
fa~ao. 

Fortes OS la~os de familia, ao par de uma 
elevada exterioriza~ao affectiva. Vimos com que 
agrado Pompei recebeu o guia da turma, seu fi
lho, que nao via ha algum tempo. 

Sao _particularmente apegados aos caes, seus 
insepara veis .companh·eiros de ca\ada. · Ao qu'e 
inf ormam, a mo rte de um cao desperta a mesma 
tristeza que a de um ser humano. 

. ' ~, ~ I ' 
);,~ > I I 
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,~I . .' ": :ch<iua, o outro afastou-se com todos os seus ade-
, } ~T '' ' ~ p "" • • 'b 1 
... :· ~ qf/ · . -~ ·' t'tos. ara que nao const1 tu1sse uma nova tr1 u, 
"t . 
·~· . o tuschaua preparou-lhe uma cilada, mandando 

.~t,.1• ~ ·: · . matal-o depois de uma ca~ada. Como prova da 
~~/b:J ,' ;. execu~aO da ordem sinistra, OS mandatarios apre-
1~'t sentaram-lhe a cabe~a do rebelde, que foi conser

yada como um tropheo. 
Come~aram, entao, as lutas com os Paren

tintins. Tempos depois, os que perderam o chefe, 
ja corn outro tuschaua, atacaram o fratricida, 
refugiando-se, a s·eguir, na matta. Contavam 
nao ser perse:guidos pelos Mundurucus, mas do 
odio do irmao ao irmao nasceu o odio da tribu 
a tribu, de sorte que, quando rnenos esperavam, 
forarn novamente atacados. Todos os vencidos 

'''%'!1<-~r~~ . foram decapitados. A apresenta~ao da cabe~a do 
' vencido converteu-se em uma prova de valor e 

dedica~ao ao chefe. E, dahi, o costume dos Mun
durucus de decapitar os prisioneiros nas lutas 

· · que mantern corn as tribus inimigas. 
Mantem, tradicionalmente, urn sentimento 

de odio pelos indios Parentintins. A proposito, 
ha uma lenda, alias, ja referida por Barbosa Ro~ \ , ... \i\: 
drigues ( 1) : - Ou tr' ora dois irm

1

aos disputa- 'c. ·~'V. ·,; ·~ 
Essas cabe~as - pariua-a - depois da ex-

;"-"<.'!••···"'-~ 'trac~ao da massa encephalica, atravez do buraco 
ram a dit ec~ao da tribu; escolhido um para tus-

( 1) J . Barbosa Rodrigu~ - O Tapaj6z~ Rio. 1875. 

occipital, e do arraricamento dos olhos, sao mu
·mificadas mediante a immersao no oleo de andi
roba e a exposi~ao ao fumeiro. Marti us e Sp ix, · 
G. Tocantins, Barbosa Rodrigues e H. Cou
dreau descrevem esse tropheo guerreiro dos Mun-

, durucus. Durante a nossa excursao ao igarape 
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Cururu, nao tivemos opportunidade de encon-~ ~ .· 
tral-o em nenhuma das mal6cas visitadas. Ape- ·'l 
nas vimos na mal6ca do Rotirauni 2 cinturoes 
feitos com os dentes de prisioneiros sacrificados. 
Sao cinturoes usados exclusivamente pelos tus
chauas. Aos mesmos denominam - pariuate-
ran. 

J 

Tanto a ca'be~a mumificada como o cintu'
rao de dentes humanos sao reliquias que se exhi
bem em div.ersas festas e ceremonias com o pro
posito de estimular o espirito guerreiro dos mo
~os e de incrementar 0 odio as tribus inimigas. 

Quern quer que visite as mal6cas dos Mun
durucus tern antes a impressao de hons ranchos , 
de seringueiros, com todos o's sens aviamentos, 
do que propriamente de habita~oes indigenas. 

Cada rancho abriga 20 a 30 redes. 

Os Mundurucus dedicam-se, principalmen
te, a extrac~ao da seringa e ao servi~o de trans-
porte fluvial. Plantam o milho, a mandioca, .a ' 
canna de assucar, a banana, o cara, o guarana, · 
etc. Muito se utilizam da ca·~a e da pesca. 

Entre as suas prohibi~6es alimentares, fi
gura a carne de on~a e dos ophidios. 

Nas diversas mal6cas, os doentes mais en
contradi~os sao OS impaludados. E, depois, OS 

portadores de disturbios broncho-p·ulmonares. 
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As manifesta~oes de natureza rheumatismal sao 
. tambem muito communs. 

Nao se encontram portadores de doen~as 
venereas, nem tao pouco de tuberculose, lepra, 
beriberi, bocio. 

Tam'b·em nao se encontram cases de affec
~oes oculares e da pelle, tao frequentes em ou
tras tri'bus. 

Os surtos de febres eruptivas nao sao rares. 

Os Mundurucus tern fama de muito super
sticiosos e prop,ensos a uma credulidade ~ega e;n 
toda a forma de feiti~aria. U ma tal aff1rma~ao 
e. exaggerada, pois, nesse particular, pouco se 
afastam de outras tribus. Alias, o homem que 
soffre nao prescinde do que se propoe a ~livial-o. 
O desejo de curar-se desperta a conf1an~a no 
curandeiro, ao ponto de revestil-o de poderes so
brenaturaes. Comprehende-se, assim, o ex ito do 
curandeiro em muitos cases e, em muitos outros. 
o absurdo da sua interven~ao. 

Quando o curandeiro indigena a~firma qne a 
morte se approxima de um doente, n1n.guem t~m 
a menor duvida a respeito. Todos tratam de aJu
dal~o a morrer. Von den Stein viu, entre os Bo
roros, depois de uma senten~a dessa natureza, 
um dos presentes apertar um la~o no pesco~o do 
doente. 
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Casos ha em que o curador, percebendo a 
inef ficacia dos seus recurses na cur a de um doen
te e, consequentemente, o seu desprestigio no seio · 
da tribu, nao hesitara em invocar uma influen
cia extranha - o feiti~o. E o infeliz, quasi sem':" . · 1 .. 

pre um desaffecto, a quern o · curandeiro designar1 : r' ~ 
como res·ponsavel pelo apparecimento de uma· · •' f 

epidem '. a na tribu oti pelos males de determinaw ·' · 
do individuo, estara condemnado, sem appella- :~ i. - , ' 
~ao , a morte. 

As palavras do curandeiro indigena conser
vam intacto o seu effeito magico, primitivo. 

Anthropometria. Indio Joao Affonso: 

Altura 
Grande abertura 
P·erimetro thoracico 

- abdominal 
Distancia furculo-pu'biana 
1Curva antero-posterior maxima 

da cabe.~a 
transversa bi-auricular 

Perimetro da base do cranio 
Altura da fronte 
Dia metro gla hello-men toniano 

- bi-malar 
- ibi-goniaco 

\ 

1,51 
1,55 
0,83 
0,75 
0,515 

0,325· 
• 

0,365 
0,525 
0,08 
0,125 
0, 13 
ot 11 

~ !~~-..Ji;~ ..................... ~oa..:.J~~~===.:.~~~--------------..-..--................ 
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Espa~o inter-palpe'bral 
Fenda palpebral 
Largura da base do nariz 
Fenda ·buccal 

Vocabulario: 
f , ! 'l 

~ :'qabe~a 
'. (:apellos 
~·Sobrancelhas 
Pestanas 
Olhos 
Nariz 
Barba 
Big ode 
Regiao malar 
'Bochecha 
Labios 
Bocca 

.. ', Gengiva 
/. Oente 

· ~ ~· '.\ Narinas 
· "Moleira 

Mento 
Lingua 
Orelha 
Pesco~o 
Pomo de Adao 

..... , 
01a 
A• , 

01arap 
6ietaern!bira 

A •A , • , 

01eta1pra 
A. •A , 

01eta 
oiabe 
6ibirap 
6ibirap 

.... . , 
01utacu 
6iacombi 
6ibiche 
6icombichere 
6inangribe 
"'• ,. 01na1n 
6ia·biu,nta 
6iahiqui 
6inhaepae 
"' . 01con 
..... . . 
01aup1 
6iamboe 

A •A A 

01ecaupe 

201 

0,03 
0,035 
0,035 
0,058 
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Garganta 
Nu ca 
Esclerotica 
Cornea 
Pei to 
Costella 
Espa·~o intercostal 
Costas 
Columna verte'bral 
Espadua 
Esterno 
Clavicula 
Bra~o 
Antebra~o 
Cotovello 
Mao 
Pollegar 
Indicador 
Medio 
Annular 
Minima 
Phalange 
Phalanginha 
Phalangeta 
Unha 
Mamma 
Grande peitoral 
Deltoide 

6iacombira - . , . 01ap1 -. , 91tarupa -. , 01tacauta 
6ican-ha 
6iacharan 
6icharan-bipa 
6ichabi - ' . , 01up1rau 

A f • , 

01aun-p1a 
6ibarao -.. , ' . , 01a u p1a uquen p1ra u 
6ibaiquibi 
6ibabiquoi 
6 i·bassanara 
oibe 
6ibachiri 
6ibepa tchian 
I piraceapete 
6ibia ta bichea pete 
6ibiteitepe 
6iberau 
6i'beueara p 
6ibeabi 
6ibana 
Ican-un 

- • •A 01camp1eu 
Baiquibin 
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•I 

Babicutein 
oi-he 
6iambi 
6ianhopa 
6ien-ha -. . , 
01e1ra 
6ican-han-hibe 
Nhanonparaie 
Nhenebunen 
6iabinun 
6inhampe 
I A A 

op·oe 
6ianchabioat 

.... . . 
01ra1 
6ichabira 
6ichabirari -. ,., .01£arape 
6iba um·biche 
Tauin-pea 
Tauin-pe 
Toi 

.... . . 
01r1 
Caitchun-au 
Epita 
Chibara 
\Eiraipe 
D ·abi 
Tche-tchi-piu 

203 
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Leite -. . Cara Oaida 01camot1 
Febre Pa-hi 

Ba ta ta Dechiquea 

Dor 6ichabipi 
Timb6 Saue 

Pneumonia 6icamapi 
Banana Acoba 

lncha~ao 
-.,.. Milho Marara 01erat 

Ferida -. , ' l( ~ f Mandioca Ucepeta 01ruaru ,, . 
" Manicoera 

Remedio Poca-ha ), ·, Uacera 
' 

Par to I tare ,~ ·~ ~ 1 Melancia Melancia-a 

Animal Soatamain 
• Pimenta Uachin-han ,,~ ' 

Carne Ien 
.J ·Furno He 

Mucuim Cassau 
.. . Sal Canta 

Carapana Chi 
Jacu Marura 

Pinn Iopoo Coaty Pocua-aua 

Carra pa to Puru 
Jacare A pat 

Cobra Poribe 
Jaboty PO-hi 

Surucucu Poritambe · Tartaruga Canhanhare 

Suc.ury Peichiri On~a pintada Bararicat 

Peixe Achima · On~a preta 6idjamiuto 

Jabu Jahu Anta Biu 

Tambaqui Tam.baqui Tamandua Uaremantche 

Tucunare Potl-pe At lbinl 

Pa cu · -· :-l"Pacure 
•• ·Terra !pi 

' , ' 

Curimata Curimata-a Ceo Topane 

Plan ta Taira 
"Trovoada Ca biruchichi 

Alimento Uebeap ·chuva Mabarap 

Farinha Chintanan 
· Vento Cabiru 

Assucar Assucar-a Agua Iribi 

Castanha Oerain Lua Ca chi-a 
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Sol 
Pedra 
Tapaj6z 
Cachoeira 
Nhambiquara 
Parentintim 

Cachipiap 
Ita 
Irichiri 
Cachoeiru 
Parabitata 
Pariua 

VI 

OS INDIOS MAUES 

Os Ma ues ou Ma uhes. tao conhecidos como 
antigos productores de guarana e pelo concurso 
que deram ao commercio entre Cuyaba e Santa.
rem, no ·COme~o do S·ec.ulo passado, ja nao S~ en
contram facilmente em todo o Tapaj6z. 

Em 18 75, Barbosa Rodrigues ainda fez 
destacada referencia a esta tribu, cujo numero 
avaliou em 700 a 1000 almas, distribuidas por 
pequenas mal6cas no interior da floresta. 
. Vinte annos depois. H. Coudreau escreveu 

. £ft~·{~_:..·: qu~. os Maµes se ~cham em via de franco des~ppa
~ ·. ·,:,)· ,rec1mento, allud1ndo, entretanto, segundo 1nfor
,. I ~~ .. ;d . ·"rna~oes dos proprios indios, a existencia de Maues 
\ ~~·f bravos ao sul e ao sudoeste do igarape da Mon-

tanba. 
Durante a excursao da turma da Commis

sao· de Linhas T elegraphicas, nenhum rep·resen
~ t. , . :- · tante desta tribu foi encontrado. 
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