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APRESENT A{:.AO 

Ao ser entregue ao prelo o volume n.º 90 das publica~óes 
<la antiga Comissiio de Li11has Telegráficas Estratégicas de 
ltfato-Grosso ao Amazonas (" Comissáo Rondorl"), tiúe opor
ti1nidade de esclarecer as circunstáncias que concorrera1rt 
para que f óssem retomadas por éste Conselho as impres
sóes daqueles trabalhos - suspensas em 1930, ao ser ex
tinta a dila Comissáo, bem como, a reimpressáo de alguns 
volu1nes cuja prin1eira edi9iio está /1.á muito esgotada. 

No momento e1n que escrevo estas rzotas, está.o sendo 
impressos os seguintes volumes desta pequerza biblioteca: 

N.º 92 - da "Comissao Rondon" - Anexo n.º 5 - Etno
grafía - Tomo JI.º da Publica9'fí.o n.º 76 . . 

N.º 95 - "Evolu9iio da Politica Ind(genista Brasileira" , 
pelo Sr. Antonio dos Sa11tos Oliveira Júnior, Auxiliar Admi-
11istrativo do C. N. P. I. · 

, N.°ª 98-99 - Cole9áo de Albuns Fotográficos, sob o ti-
tulo "Indios do Brasil" (1890-1944). Tomos JI e JI. 

N.<· 101 - "A Semana do Indio, de 1946 a 1950", co11-
tendo conf eréncias, discursos, etc. 

N.º 105 - "Religiáo e Ll!f itologia /{adiuéu", por Darcy 
Ribeiro. 

N.º 106 - "A Co111issáo Ro11don na Exposir;iio. Retros
pectiva do Exérc~to", por A-ntónio dos Santos Oliveira 
Júnior. 

N.º 107 - "Gramática, Vocabulário e Textos da Lingua 
la-Té", /alada pelos indios Fulni-ó, de .liguas Belas, Estado 
de Pernambuco, por Max H. Boudin. 

., 
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N.º 108 - "Rio Jaú-Coára - Notas sóbre o levanta
n1ento désse rio e outros itinerários - llsos e costL11nes da 
popiLla9ao, pelo 2.º 11enente Luís JJf oreira de Paula. 

* 

Particularmente quanto ao presente relat-Orio, de traba
llzos executados, há um quarto de século, nos longinqiios 
sertóes de Mato-Grosso, pelo e11láo Capitao Ramiro Noro
nlza, recentemente transferido para a 11eserva da l.ª classe 
~o Exército 110 pósto de Coronel, logo após o brilhante dina-
1nismo com que exercera o cargo de Governador do Terri
tório de Ponta-Porá; apraz-me sobremodo pre/ aciá-lo, quer 
por se tratar de urrz dos mais esf or9ados, dedicados e com
petentes colaboradores da Comissáo 11elegráf ica, qLier pela 
importáncia geográfica co1n que contribuiu para ·a co11stru
cáo da Carla de Llf ato-Grosso, no desviiicil/1ar do emaranhado 
~ 

das cabcceiras: 

a) do Rio Manso ou das Llf ortes, aflL1e11te da 
1nargem esquerda do .1.4ragiiaia; 

b) do Rio Manso aflue11le da 1nargem es
q11erda do Cuiabá . (Paragiiai); 

c) do R io Paranatinga, f or111ador do 11eles Pires 
(antigo S. Llf anuel ou das Trés Barras) afluente da 
margem direita do Tapajós; 

d) do Rio Arinos, afluente da margenz direita 
<lo Juruena, Vale do 1~apajós 

todas colocadas en.tre paralelos de 14º e 16º sul e entre me
ridia11os de 54º e 56º a leste de Greenwic/1; e, mais para o 
nascente, a cabeceira ainda desconhecida entéio, do mais 
voliimoso formador do Xingu - o Culuene. 

Conqiianto f igurem co1n relativa aproximar;áo, as pro
iecóes de tais cabeceiras nas Cartas do Brasil do 1.º Cente-.. .. 
11ário de nossa Independencia (1922) e na que foi impressa 
em 1939 pela lnspetoria Federal das Estradas - dese-
1zhad~ esta última pelo Sr. Luiz Privat, que f ora nosso de
se11/1ista, durante vários anos ·- a verdade é que só aos 
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trabalhos da nossa Cómissao é que se de ve a decif ra~áo 
dos enigmas que representavam, nestas ·e noutras zonas, 
todas as antigas cartas de Mato-Grosso, até a do notável 
geógrafo que foi Pime11ta Bueno, . desde que, de 1890 até 
1930, nos empenhámos a fundo e ininterruptamente nas 
pesquisas indispensáveis para a constru~ao duma carta de 
Mato-Grosso que, com a máxima exatidao possível lhe te
presentasse o vasto território. 

* 
Os traball1os erzu1nerados nos trés itens do titiilo, rziio 

.f oram realizados 11a_ orden1 ai citada, 1nas, pela importárz
cia do que corresponde a explora9iio e ªº levantamento do 
rio Culuene, destacámos éste para o primeiro lugar, co11-
quanto possamos quase dizer q11e .f oi o últi1no a ser levado 
a efeito. 

H ouve-se o explorador com gra11de pericia e método, 
no desenro·lar de suas atividades, evitando com admirável 
bom-senso a perda do precioso tempo e, completando todo 
o alentado progran1a que lhe f óra impósto, dentro do curto 
prazo de seis meses menos seis dias, co11tados de sua par
tida de Cuiabá para o sertáo-norte do Estado, até seu feliz 
regresso a capital matogrossense! 

Cumpre abrir, nesta altura, un1 paréntesis, para con1 
justi9a exaltar o gesto patriótico de Noro11ha, com o qual 
rep1·oduziu o de que foi ·autor, 011ze anos antes; o saudoso 
Tene11te Lyra (J oáo Salustiano), quem, resistindo l1eroica
mente aos a pelos af etivos de sua distinta noiva - éle que 
finha urna alma grande, u1n cora9áo de ouro - para cum
p1·ir a palavra empenhada, 11áo vacilara em declarar, pe
rentória e varonilmente, que considerava questáo de honra 
o desobrigar-se do compromissd solenemente tomado pe
rante o seu che/e, mesmo que para isto fósse preciso des
n1anchar o noivado! 

Po is bem, N oronha 1ne havia participado ta1nbém seu 
noivado e percebendo inteligentemente que eu reduzira a 
tare/ a a éle con/ iada, para facilitar seu regresso a Cuiabá 
em meados de 1920; "lendo nas entrelinhas" - como táo 
bem ace11tuou no relatório - q11e a mi·nha orde1n de ser-
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viro, expedida e111 fins de 1919, se amputara matéria esse11- · 
cial a um dos objetivos colimados por tal expedi<;ao, quanto 
ao reconheci1ne11to de verifica~ao ao divisor de águas: i\ri
nos-Paranatinga; có11scio da imprescindivel necessidade que 
este problema impunha quanto as nascentes do mais orien
tal dos formadores do Xingu - o Culuene - nao trepido u 
em i11ternar-se até lá, realizando obra completa e ·fndefecti
vel con1 a explorar,ao e o levantamento déste importante 
caudal que desceu até a embocadura do seu principal 
af le u.te - o Curisévu - percorrido por éle, em seguida, 
ág11as aci1na, con1pleta11do assim os elementos geográficos 
de que haviamos 1J1ister ¡Jara locar no mapa o imenso e 
original leque dos formadores do Xingu. 

Co1no é sabido, o cientista alemao f{arl von den Steinen. 
Jora o primeiro descobridor do vale do Xingu, sob o duplo 
po11to de vista: geográfico e etnográfico e para suas pes qui. 
sas percorrera, e1nbarcado en1 canoas, vários dos seus for
madores, e1n duas ex pedi<;óes, na segunda das q11ais, que 
data de mais de 111eio século atrás (1.887-8), descera o Curi
sevu, e11quanto qi1e, da primeira (1884) deslisara pelo dórso 
do 1~arrLitatoala ou Batovi, do Jatobá, do Ferro e do Steinen. 

As duas expedi<;oes foral'n descritas 11Qs livros que pu· 
blicou, en1 si1a lingua natal, em Leipzig (1886) e em Ber
lim (1894). 

Nas incursóes realizadas te ve o explorador alen1fí.o co11-
iacto amistoso com as tribos dos Bacairi, dos Anauquá, dos 
Custe11au, Uaulapiti, Vaurá ( Uaurá), Suiá, Trumai e 011tras. 

Conquanto muitos erzsinamentos, nos dois prismas in
dicados - o geográfico e o etnográfico - nos te11han1 tra
zido ainbas as expedifóes, seja-me perdoado o org11lho na
cionalista com que devo assinalar que as i11forma<;óes p11-
blicadas, e1n vários tópicos, apresentam erros e exageros, 
que f oram depois apo11tados pelos exploradores da Co1nis
sao Rondon. Para comprová-lo e evitar que me alongue 
den1ais nestas apreciar;óes:,, convido os leitores a f olhear 
com atenr;ao as duas publicar;óes da re/ erida Comissao: 
u1na já e1n impressao (11. 0 90 - Explora<;ao do Ronuro pelo 
Capitao Vicente Vasconcellos); outra a ser breve entregue 
ao prelo e que é o presente volume 11.0 75. Igualmenf e o 

• 
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comprovará o con/ ro11to das carias geogTáficas até agora 
publicadas, co1n a Carta de lllato-GTosso segu11do os dados 
colhidos por todas as comissóes que chefiei, carta esta ora 
em vías de co11clusáo, sob a visáo técnica do Coro11el Fran
cisco Jaguaribe Gomes de Mallos, che/e do servir;o carto
gráfico da "Comissáo Rondon". (*). 

C. N. P. l. - Rio de Janeiro, 6 de deze1nbro de 1950. 

C .:\.No100 l\fARIANo DA SILVA RoNDON, 

·Genera l Presidente do G. N. P . I. 

( ~ ) Entregue a in1pre.ssfio Cl11 f l llS el(\ 1950, con f i~1da tlil.S cu ida dos 1 t!cn i~05 
da Con1panhia Litográfica Ipiranga, de S5o Paulo . 
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INTRODU~AO 

1 ' 

Em fi11s do a110 passado (1919) tinha recebido do 
Sr. General Rondon instru~óes para os trabalhos topográ
ficos de verifica~ao no Divisor Arinos-Paranatinga, a fim 
de mell1or aproveitar as explora~oes já feitas <lestes dois 
r1os. 

E quando a espera dos 11ecessáríos recursos - que sem
pre foram exíguos, como por demais demorados - apa
rece a oportunidade do reconl1ecimento ao Vale do_ J)oguba, 
ao meu r egresso, enco11tro em Cuiabá o Capm. Bacari Re
ginaldo - do Rio Novo - que coro 3 companheiros tinha 
vindo fazer queixa de persegui~oes e violencias praticadas 
contra eles por civiliz~dos. 

1 .. endo tido comunica~ao <lestes fatos o Sr. General, 
nessa ocasiao no Rio, sustou a nossa partida e lembran
do-se de que o Estado de Mato-Grosso 11avia, por urna Re
solu~ao recente (de .1918), reservado terras para os indios, , 
i11clusive Bacairis - e11tre o Paranatinga e o Xi11gu - apelou 
ai11da para o Governo de D. Aqui110 e conseguiu a verba 
de 20 :000$000, verba de auxílio a Colonia Teresa Cristina, 
para medir e demarcar as terras destinadas aos mes1nos 
índios, be111 co1110 f u11dar um Pósto de Prote~ao naque las 
alturas - "Pósto Bacairi", assim deno1ninado a principio 
e posteriormente crismado com o no me de "Simoes Lo pes", 
em ho1nenagem ao saudoso enge11heiro republicano Dr. 11-
defonso Simoes Lopes, ex-Ministro da Agricultura. 

Enquanto cogitava do recebin1e11to daquela importán
cia, tive ordem pessoal do Sr. General - ampliando os tra
balhos até o Culuene (Xingu próprio) - de explorar este 
curso dágua -cm suas cabeceiras (digamos: o Alto-Xingu), 
devendo antes porém executar o reconhecimento da estrada 
de Cuiabá a Barra dos Bugres. Neste reconhecimento, que 
tinha também por objetivo os afluentes da margem direita 
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do Cuiabá, voltei pelo Yale do Parí (do Paraguai), ¡)as-
sando pelas cabeceiras do Brumado e das Sete-Lagoas -
fechando o servi<;o 11a Vila do Rosário-Oeste. 

Urna vez de volta a Cuiabá - muito propositadame11te 
aguardei a estiada das águas para poder enfrentar, com 
maiores vantagens, a co1nissao do Nordeste do Estado. Co
mecei desde logo a orga11izar tudo, deixa11do ou sendo obri
gado a deixar parte da carga para ser remetida até certa 
altura (até a Fazenda do Laranjal) por intermédio da Casa 
Orlando, proprietária da mesma F azenda. 

O nosso objetivo resume-se, pois, no seguinte: Reco
nl1ecime11to de verifica9ao ao Divisor Arinos-Paranalinga, 
parti11do da Povoa~ao da Cl1apada e com maior volta pelos 
principais formadores do Rio Manso, do Cuiabá; daí, dire
tamente e fazendo o levantamento expedito, até a regiao 
onde iremos medir e demarcar as ter ras e fundar o Pósto. 
Urna vez ali, to1naremos todas as providencias para que 
se possa receber gado e outras cria~óes, iniciar planta~óes, 
construir rancharia, etc., etc. rfudo neste pé e as terras rne
didas e demarcadas, retrocederemos sobre o Estivado -
um dos prinpais pontos de amarra~ao do servi~o de veri
fica~ao - e, em caminho, tomaremos as medidas para su
prir o "Pósto", mandando gado, 1nudas, etc., deve~do com
pletar tu do com a nossa vol ta, depois de f echarmos uns 
dois ou tres polígonos no divisor. 

1 

Assim, concluida que se ja a veril ica9ao e co1npleta, 
consolidada a f unda9ao do Pósto, partiremos para as ba11-
das do nasce11te em demanda das águas do Culuene. 

1 • 

Os trabalhos em perspectiva compreendcrao porta11to: 
. . 

1.º Reconl1ecimento de verif icacao ao divisor Arinos-.. 
Paranati11ga. 

2.º Funda~ao de um Pósto de- Prote~ao aos indios e 
medi~ao e demarcacao de terras para os Bacairi. 

3.º Expedi~ao do Alto-Xingu (Culuene) e sua ex
plora~ao. 

As instru~óes a propósito das duas primeiras :partes dos 
trabalhos, for~avam, ou melhor, traziam nas entreli11has 
a 3.ª parte. Disto ficámos desde logo conve11cidos e quando 
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o nosso Chef e veio á Cuiabá por ocasiao das Festas do Bi-
centenário, tivemos pessoalmente a confirmavao de tal 
conjectura. 

Será esta última parte a mais interessante, para nós 
particularmente rica de impressoes, de imprevistos, por 
tratar-se de um dos mais importantes cursos dágua do 11osso 
Brasil. 

Muito embora a través de simples inf ormav6es, que é 
o quanto co11segue gravar o s~rvivo expedito, terá a exp~o
raváo do Culuene para nós a importancia de, pelo menos, 
trazer para a pe11u1nbra inais u1na porváo <leste legado de 
inais de quatro séculos, até hoje em parte e em grande 
parte, inf eliz1nente, sepultado no desconhecido ! 

Que nos a1nparen1 as i1ossas fórvas, como é, conf esse
mos, a convicvao, a f é que ternos no engradecimento. de 
nossa Pátria, pelas inaos de seus próprios filhos. 

* 
* * 



El\iI l\1ARCHA PARA A FRENTE 

• 
APARELHADOS, COl\1: HOJ\tlENS PRATICOS E FERRAMENTAS 

PRÓPRIAS, E~I MAIO DE 1920, DIA 

8 - aproximadamente as 3 horas da tarde (primeiro 
día é sempre assim - tudo atrasado!) soltámos em Cuiabá 
16 cargueiros, acompanhados de 15 11omens: 

J eróni1no Dias Serra - encarregado do Pósto 
José Francisco da Costa - Arrieiro ....... . 
Joao Papa da Cunl1a - Carpinteiro-canoeiro 
Rómulo Gomes do Prado - Auxiliar (1

) (C) 
JQa_quim Leao da Costa Teixeira - id. . .. . 
Joaquim Claro da Silva - e1npregado .... . 
Antonio Joaquim dos Santos - id. . . . . (C) 
Domingos Pinto de Sonsa - id. . . . . . . ( C) 
l\fanuel Candido da Silva - id. . . . . . . ( C) 
Tibúrcio Valeriana de Andrade - id. ( C) 
Augusto Santana de Mirando - id. . . ( C) 
José Caetano Martins - id. . . . . . . . . . . (C) 
Manuel Benedito Francisco - id. . . . . ( C) 
Manuel Joao da Silva - id. . . . . . . . . . . ( C) 
Virgílio Machado Monteiro - id. . . . . ( C) 

1 
2 
3 
4 -{) 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

l1omens estes que, a bem dizer, nao podem ter própria-
1nente servi~o designado, porque vamos para o Sertao. Al
guns mais habilitados e de conf ian~a sera o designados para 
uns qua·ntos servi~os fixos, mas todos serao aproveitados 
.de acórdo com as oportunidades·; parte f icará no Pósto -

(1) A· letra (C) assinala os que desceran1 o Culuene. 
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uns cinco pelo menos - e os nove restantes f orinará o a 
turma para a Expedi~áo ao Culuene. 

* 
9 - Ultimando providencias, especialmente co11tas e 

correspondencias, sómente hoje pude partir. .c\partei-me 
de do is amigos ( 2 ) 11as Tres Barras e cerca das 8 ou 9 da 
noite cheguei ao ... i\.ricá, onde estavam acampados n1eus 
J101nens. 

* 

10- No pé· da Serra, apesa.r de urna pequena errada, 
que nos ia conduzindo para o Cabral. 

* 
11 - No Apertado, pouco além da Povoa~áo da Chapada. 

* 
12 - Voltámos á Chapada, onde iniciámos o servi~o, no 

mesmo local em que a Expedi~ao Alemá tinha deixado re
ferencia - co11forme afirmo u um velho sabido do lugar. 
llousámos no Capáo seco (l\1farco) . 

* 
13 - Fomos com o servi~o a Lagoinha de Baixo. A tropa 

chegou tarde. 
* 

14 - De falha, porque nao e11contrámos prontos os ge
neros (rue tínhamos encomendado a Nene Moreira, de quem 
compramos uns burros (10) na cidade. E' um homem pouco 
seguro em seus tratos, quanto demasiadamente ambicioso 
em seus negócios e mesmo f ora deles. 

* 
15 - Prossegui1nos. Fomos receber a carga para fre11te 

- no Jardim - onde pousámos já um pouco tarde, deixando 
o servi~o pouca cousa para trás. -

* · 

16 - Passámos o Jangada, co1n a tropa, já no fi1n do 
<lia, pode-se dizer. Parámos com a tropa de levantamento, 

( 2 ) Joao Gomes Monteíro Sobrinho e Germano José da Silva. 

... 
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a f i111 de preparar a passagem. Pousá1nos pouquinho adia11te, 
11uma cabeceirinha, onde tivemos·de acudir a un1a mula que 
se atolara. 

* 

17 - ·Fizen1os ainda cedo acan1pame11to (6.º) no Ro11-. 
cador - passa11do o resto do dia a conseguir passagem nova. 
Para ineter em prática o cabo, já nao tínha1nos 1nais te1npo. 

18 - i\.o meio-dia, mais ou me11os, tínhamos tudo na 
margem direita. A pelota nao era ta1nbé1n possível, pois a 
passagem é numa corredeira. O cabo deu inuito bon1 re
sultado. Fizemos o 7.º Acp. (ª) no Pedra Grande. 

* 
' 

19 - Fomos chegar já tarde no Sucuri, já e1n águas do 
Rio Manso. O servi~o ficou para trás cerca de légua e meia, 
sendp que nesse trecho é un1 simples varado uro. · 

·* 
20 - Fizemos o 9.º Acp. b.em próxi1no ao rio l\1anso; o 

servi~o ficou cerca de urna légua pa~a trás. 

* 
2l - 1~ranspuzemos o Rio Manso e fomos fazer o 10.º 

Acall!pamento num corregozinho: o Piraputanga, onde -~ 
por urna errada - . a tropa chegou um pouco tarde. I>reci
samos concertar estes desencontros, que nao só prejudicam 
ao pessoal-como aos animais, impedindo de romper cedo a 
1narcha para a frente como conseqüencia da chegada tarde , 
ao acp. na vespera. 

* 
22 - Por urna errada que recaíu nas costas do nosso 

prático, fomos ter a urna pastagem abandonada do Pa11nei-

(ª) Abreviatura de ·a campamento. 

• 
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ras. Carga Ilas costas com risco e muares a nado! Resolve
mos por isto, pousar logo adiante, no Cambaiuval. (11.º Acp.). 

* 

23 - Demos u1n descanso para a lavagem de roupa do 
pessoal. 

* j . 

25 - f"'izemós o 12.º Acp. na Salóba, hoje Tu~uti: 

* 
25 - Pousamos na bocai11a, em águas do Cuiabá, na 

ponla da Serra Azul. O servi~o ficou um pouco para tr~s 
gra~as sobretudo a urna outra errada a que nos conduziu 
o nosso prático (?). Verdade seja dita: nunca havíamos 
cogitado destas erradas! Certamente, pela falta de práticos 
- porque nao nos fiando, ou nao os possuindo nunca, 
sempre tivéramos o cuidado de tomar previamente nossas 
inf orma~óes. Tanto que os ·enganos, as erradas de agora. 
le1n sido corrigidos por urnas i11f orma~óes anotadas que 
nos f orneceu pessoa conhecedora des tas alturas: certos 
passos importantes, pontos da serra e morros característi
cos, etc. l\1as ... vao acabar as erradas! 

* 
26 - Fizemos o 14.º acp. na passage1n do Sao José -

no Cuiabá, com carga e tropa tudo do outro lado (m. dir.). 

* 

27 - Fomos pelo caminho do Cuiabazinho, passage1n 
de cima, que nos conduziu ao Vaquejador. Aí deixámos 
urna ref ~rencia, que será tomada como amarra~ao ¡Jara o 
Estivado e Rio Novo. Pousá1nos (15.º acp.) nu1n corrego
zinho - o For1noso. 

* 
28 - Fizemos o 16.º acp,., 110 Cuiabá da Larga - u1nas 

duas esta~óes aquem da Fazenda de Hern1enegildo. 

* 
29 - o. 17.º ·Acp. - depois de ter atravessado o Cuiabá 

do Bonito, a primeira vez, numa cabeceirinha, . pouco aquern · 
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da 2 .. ª . passagem, a do Despr~i~do. Aí 11os ~lcan~ou o ,Co
ronel Aniceto Botelho, da firma Orla11do Irmáos & Cia'., 
que tem providenciado sobre o i~esTo da nossa carga . ,e 
.outros for11e~imentos na Fazenda do ~..iara11jal. 

* 
30 - Fizernos o 18.º acp. na Fazenda do Laranjal. 

* 

31 - De f alba, nao só para desca11so como por termos 
n1anaado preparar u1v pouco de car11e de sol e estarmos 
a espera da carga que ' 'e1n por interm~dio da Casa Orlando. 

* 
JUNHO 

1-2 - Idem, _idem. 

* 

3 - Prosseguimos. O 19.º Acp. na Figueira, um retiro 
de gado. 

* 
4 - Na Fazenda do Bananal (20.º Acp.). Adquiri1nos 

do Sr. Jange, por ·50,00 ·cada u1na, 3 vacas leit.eiras com 
crias, urna mesa, un1a porta e pouca cousa 1nais.. iµclusive 
11m galo ·e tres galinhas. · 

* 
5 - Pousámos a 1narge1n do Paranati11ga, tendo dei

xado o· servi~o pquco aquem, devido a urna errada, nova-
?"';·. mente, do no~so prático. Pomos imediatamente ao Sítio ~e 
~ Antoninho. (4

) Nao quer ·mudar-se para a outta banda do 
, Paranatinga. Co1n o tempo ele mudará, talvez, de resolu-
~ao e quanto a nós a ordem que ·ternos, mesmo em vista da 

concessao estadual, é medir terras para o lado de lá, mar
ge1n direita. Apesar de tudo 'iúostrou-se ele cordato e nosso 
amigo.. Mu dará de i4éias, estot1 certo, mesmo que para tal 

( 4 ) Antoninho é o mesmo indio António Bacairi, que aéompanhou Von 
den Steinen em 188.4. 
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pre.ci~emo~ . cony,idá-Ic)' .novaµiente. Vámos ver o. que en-
. coritraremos entre o Azul e o Vermell10 ou ITa'. altura do 
Rib~ . dos Caiapó. ·Consta que o ·difícil é a inata para a la
voura. Capóes, capoes e nada mais - dizem. O resto é 
ca1npo, ca1npo sempre como .afirmam. 

* ' . 

6 - Passámos o Paranatinga pelas ináos e nas canoas 
de casca dos Bacairi e pousárnos. na ~narge111 esquerda do 
Ribeirao Azul. · ,. 

' 

* 
.. 

. 7-9 - Em percorrida entre o .. A.zul e o Vermelho e para 
além <leste até suas contraverte11tes com o Ta1nanduá, o 
Pindoba1 etc., etc., cortando e1n · vários rumos de sol a sol. 

* 

10 - Já resolvidos a ficar por aquí dia11te do que vi111os; 
sai1nos nu1na última percorrida a selecionar dentre alguns 
pontos, o mais vantajoso dos que ternos visto. Contudo 
mandámos mudar de aca1npamento para um ·<lestes pon
tos que nos parecia o .1nelhor. Nao podíamos fugir do se
guinte: próximo de lugares d·e cultura mais fácil; mais ou 
1nenos· no ce11tro das terras, para melhor trabalhar o gado; 
e equidistante ta1nbém dos pontos de mata. Aguadas, boa 
vista, bem ventilado, etc. De volta ao 11ovo acampamento, 
na cab. do Agua Verde, estava resolvido: 11enhu1n outro 
Jugar sobrepujava a este, qua11to as condi~óes pre-esta
belecidas. 

* 
11 - Tratá111os enláo de meter nláos a obra! Be1n junto 

ao acampamento . e perto do local escolhido para o Pósto 
um capáo coro boas mad·eiras, inclusive quantidade de_ 

aroeiras. Fazer logo tima casa com boro madeiramento e 
· espa~osa, éis o pri1neiro problema que se nos i1npunha . 

• t . . ' • 

* * 



FUNDA<;AO DO .PóSTO· BACAIRI 

De 11 de junho a 31 de julho ..::..... fu11da<;ao do Pósto Ba
cairi - o qual f oi inaugurado a 14 de julho (1920). 

As pvimeiras providencias f oram: 

a) Dotá-lo com 4 vacas, todas aco1npanhadas de crias~ 
1 galo e tres galinhas; 

b) Confec<;ao dum carretao, com rodas de jatobá, 
serradas de u1na tora, a f im de arrastar madeira1ne11to; 

e) aquisi~ao de duas juntas de bois: urna de guia e 
outra de coice - co1n arreamentos (cangas, etc.) .; 

. . 

d) constru~ao dur11 pontilhao para atravessar út11' · ri.! 
beirao; · ·: · 

. . . 1 

e) derrubada imediata da 1na·la, ·para fazer a ro~a; .' . . · 
f) planta<;ao de ma11dioca; . .. . . :-. 

g) constru<;ao de ranchos, cercas, etc. 
. ·~ 

* 
.. * 

.. ' 
. ' 

• 
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EXPEDICAO AO CULUENE ' · 

I>rincipal for111ador do Xingu 

Partida do Pósto: JULHO 31 · 

Descoberta: AGóS'fO 8 

Regresso ao Pósto: OUTUBRO 6 

1920 

JULHO . : 

31 - As 9 horas, no Pósto Bacairi, co1n todo o pessoal 
reunido e com uns 20 Bacairis, inclusive · urna mulher e 
duas criancinhas e mais .::1 Anahuquás, 11asteá1nos a nossa 
handei.ra pelas m~os de u1n jove1n Bacairi, de uns 10 . a 12 
anos, como melhor incentivo- aos que partiam e i11elhores 
despedidas para os co1npanl1eiros c1ue ficava1ri ·. ' · 

Com pouco, partimos com a tur1na, constituida de 7 
Bacairis, inclusive o vell10 Chef e Capm. Antoninho, a inda 
urna vez a trazer o seu concurso para a civiliza~áo; 4 Iana
l1uquás, dentre os quais o chef e Ialóique e outro de nome 
Cuiapáre, espécie de seu lugar-te11ente; 13 homens dos 
nossos completavam a turma. Nossa tropa se compunhn 
de 17 cargueiros, 5 animais de se]a e o cavalo-madrinha. 

* 

4 lanalzuquás (ou Anaitquas): 

1. lalóique, um dos Chef es de inaior prestigio do 
Culuene e do Xingu. 

2. Cuiapáre, seu lugar-te11ente. 
3. Macauam, indio vivo, mo~o . 
. 4. l\1ais um quarto, cu jo nome nao me ocorre. 
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7 Bacairis: .. . . . 
1. Anto11i11ho ou ...t\ntónió Pi11to de Souza Leque, nome 

que as vézes adotava, por ser o de seu }Jadrinho, ou Antónib 
Guaiamá Brasil. Foi o 1nes1no que acompanhou as expedi
~oes de 1884-1887, dos ale1naes. Puxava de urna p.er11a, .de
vido a um desastre acorrido qu,ando fabricava urna ca11oa 
de casca de jatobá,, na expedi~áo ale1na de 1884. En1 1887 
ele acompan~ou a expedi~ao que veio ao Sao Louren~o ~sr 
tudar os Boróro e aí casou-se corn Rosa Boróro, levando:-p 
com seu f ilho, já mo~o, ·José Coroado, para o Paranat\n.gr. 
onde este casou-se com un1a Bacairi. Rosa faleceu n~ss~1 

·-reg1ao. 

2. 1l1 andú, Bacairi. 
il. Pedro, Bacairi. 
4. Luiz, Bacairi. 
5 . N unes, Bacairi . 
6. Marcelino, Bacairi. 
7. Afonso, Bacairi. 

13 Civilizados: 

1. Cap. Noronha. . 

• 

2 . José Ca etano ~1arlins (.José Caboclo) . 
3. Rómulo Gomes do Prado. 
4. Antonio Joaqui1n dos Santos. 
5. Domingos Pinto de Sousa. 
6. ~1anuel Benedito Francisco. 
7. Manuel Candido da Silva. 
8. Augusto Santana de ~1iranda. 
9. Virgílio Machado Monteiro. 

10. 1''ibúrcio V aleria110 de Andrade. 
11. José ¡ .. .,ra11cisco da Costa. 
12. Joaqui1n Leao da Costa Teixeira. 
13. Joao Papa da Cunha. · -

4 Ianahuquás, 
7 Bacairi e 
13 civilizados, 

. . 

. . 

. . . . . . 

: . : 
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portanto, que, a 31 de julh·o dé 1920 partiram do Posto Ba
cairi, J1oje Pósto "Simoes Lopes", rumo ao nascente, tendo 
descoberto o rio Culue11e, a 120 quilómetros, depois de 9 
.ciias ·de pe11etra<;áo _. 

Os tres últi1nos civilizados (11-12-13) e Antoninho Ba
cÁiri, a 19 de agosto regressaram ao Pósto Bacairi, condu
zi11d9 a tropa de 17 a11imais, e11quanto os demais - 4 Iana
huquás, 6 Bacairis e 10 civilizados, encetavam o Jevanta
mento e explora<;ao do rio Culuene. desde o Ribeirao "15 de 
agosto" (dos Matrinxás), ·até a barra do rio Curisevu (420 
·c1uilómetr6s) . 

Augusto Santana de lVIiranda faleceu, co1no consta do 
diário e Tibúrcio Valeriano de Andrade, já no regre&'iO da 
expedi<;ao, a urnas 20 e poucas léguas do Pósto - aba11rlo
nou a turma de explora<;ao, como ta111bém consta do diário. 
tendo Tea parecido em Cuiabá, depois. . 

Co111 duas léguas ou pouco ·menos, atravessámos o Rl
b·eirao Azul, onde já tinha ma11dado abrir a passagerr1 para 
a tropa. Com cerca de uns 4 quilómetros mais passám.os 
das águas do Auz para as do Ribeiráo dos Caiapós, pousanrlo 
adiante, uns 2 quilómetros 1nais, numa cabeceira <leste. 
1"otal do dia - 16. 797 metros pode-se dizer qt1e exclt1si
va1nente em ca1npo, ca1npo Ii'1npo ~ Amanha teremos. cedo 
talvez, a passagem do Caiapó. 

A 

AGOSTO 

1 - Os indios Bacairi ·nos prestam bons servi<;os no 
pique e abertura de passagens nos cursos· dágua - sendo 
a tur1na e11carregada dessa parte, constituida exclusiva-
1nente por eles, sob a dire<;ao dum dos nossos ho1nens. Pen
sávan1os utilizá-los co111 especialidade 11a conf ec~ao das 
ca11oas de ca-sea, co1no ·ente11didos que sa<;> neste "n1étier" 
e ta111bé1n na 11av~ga<;áo. 

()s Ianal1uquá, e1n nada l1abituados eo1n os 11ossos 
siste1nas de trabalhoJ apenas 11os aco1npanham; todavia. 
para tirar partido deles ,__ cogitan1os de utilizá-los corno mais 
ou 111enos co11hecedores do baixo-Culuene. 
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,Hoje tivernos o .~van~o u1n pouc9 reduzido, em cons~~.
qüencia de tres passagens, urna delas a do Ribeiráo dos 
Caiapó, afluente de vulto do Para11atinga. A pesar de 12 m. 
apenas de largo ~ pela seca - sente-se pela caixa e pela 
1nata de que se orla, ser um bom contrihuinte. Total do 
servico == 10. 303 metros . .. 

* 
:¿ - Ainda boje foi reduzido o rendimento, nao t.endo 

passado de urnas duas léguas escassas, conscqüencia de 
u1n macegao velho e vários corregozinhos de passage1n tra
balhosa. A macega e o cerrado desde cedo; f e]izmento agora 
a tarde apanbámos terre110 melhor. Do alto do inorro rlo 
Cedro (assim denominado pelo Tenente Pirin.eus, quando 
na explora~áo do Parana.tinga lbe deu este no1ne, igual ao 
duma cachoeira), próximo ao qual fizemos o nosso 3.º Acam
pamento, visitámos no rumo de uns 85.º. ou melbor. senti
mos as cabeceiras do Paranatinga, camufladas por detrás do 
espigao disfar~ado que separa suas aguas das do Caia.pó -
afluente seu, de gra11de 1nassa. A nossa pri1neira orie11ta
~~ao se1npre f oi para as ca.beceiras do Paranatinga~ su pondo 
o Culuene seu contravertente, ou quando nao, para per
correr caminho mais fácil. Total boje == 10.988 m. 

* 

3 - A jornada foi muito boa, sem empecilhos. Basea
dos nas opserva~oes de .ontem, do alto de um dos topes do 
l\ilorro do {:edro, boje cortárnos pelo divisor do Caiapó com 
o Paranatinga - sempre em campo· aberto, campo f áciJ 
e quase que no 1nesmo run10. Fizemos acampan1ento pr<)
x i~no do ~Iorro do Cavaleiro, assim denominado porc1ue 
o chef e Bacairi aí viu l1oje rastro de cav'alo e mesmo o da 
bota do cavalciro que ai cheqou 11as últin1as áquas e retro· 
cede u 11ova1nente, para as ba11das do sul, de 011de viera ( ! ! ! ) . 

Deste morro vee1n-se as últimas cabeceiras do Caiapó. 
já perto: o Paranati11ga, agora já em terreno cad·a vez iuajs 
alto, e a serra, cada vez 111ais baixa. sorne-se por detrás <lo 
cspigao - parecendo deixar a orienta~ao com que vi11ha, 
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do · i1ascente, tendend·o·~ par-a sudeste, a fi111 de inclinar-se li
geirame11te para o norte. 

Percebe-se, alé1n do Ribeir~o dos Caiapó, para além <:Io 
111assi~o c1ue o separa das águas do Xingu, u1n pouco · a 
i1ordeste, u111 morro a1to e inais r.. direita dele, um desváo. 
que de11uncia suas vertentes. Distará, tal vez, nesta dire~ao, 
t11na légua ou légua e pouco. Amanhá certan1ente podere-
111os positivar algu1nas destas suposi~óes. Total do serYi<;o 
:.::: 10 .155 metros, próxima1nente ao nascente. 

* 
4 - lloje, con1 pouco niais de légua, sernpre aproxi

n1adan1ente no rumo do levante, se11timos que o Ribeirfio 
dos Caiapó já tinha ficado para trás. 

J á para o f im da jornada, vadeámos um ribeiráo que, 
Se nao atentássemos para a época de seca que atraYessa
lllOS, nao teria grande i111portancia; observando-se. porénl, 
sua caixa, ·de uns 40 m. de largura, empedrada de barranca 
a barranca, cuja altura vai por uns 3 a 4 metros e i11ais; 
notando a boa mata que carrega; nao é difícil identificá-Jo 
a u1n bra~o· de algum porte, inor111ente cá pelas cabeceiras~ 
Con1 pouco mais, alcan~ámos um outro, nas mesn1as con
di~óes, inais ou menos, e 011de fize1nos o nosso 5.º acan1-
pa1nento, com u1n total de 19. 493 inetros de servir.o f eito. 

* 

5 - Prosseguindo inais ou inenos no mes1no ruino de 
111archa, por volta das 10 horas, já co1n urna légua boa, alca11-
~á1nos oulro ribeirao, pouco menor ~¡ue os de ontem. () 
Paranatinga roda encostado a Serra Dourada - tendo fi
cado pouco para trás, na altura do nosso ú1timo acampa-
1ne11to ou pouco antes, os derradeiros vestigios da Serra 
A.zul. Esta serra - cuja po11ta contornámos pouco antes de al
can~armos a passage1n do Sao José, no Cuiabá, e que aco1n
panhámos continuamente até saltarmos o Paranatinga -
aco1npanha também esse rio pela sua marge1n esq.uerda. 
abrindo, porém, um desváo para o sul que abra~a as águas 
do Sao Manuel e do Ribeirao do Pacu (afluente <leste, já bem 
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próximo da barra), para segui-lo novamente. de perto, até 
próximo de suas cabeceiras, onde se desfaz, despeda~a eITl 

morrotes e brocotós, para dar lugar a que apareva, riun1 
só · lnassi~o, a serra que se vinha, de quando em vez, obser
vando, por detrás de suas bocainas - a Serra Dourada . 
Alguem, dentre tantos pesquisadores que por aqui anda
ram a cata dos "Martírios", deu este nome a serra, que de 
fato, é distinta da Ser~a Azul, por sua cór vermell10-ama
relada. Cerca de 1 h 30 m fincámos a última estaca, pois 
que, estando nós já bem próxi1no das extensas cabeceiras 
do .Paranatinga, resolvemos fazer acampamento para, ainda 
cedo, aproveitando O Testo do dia, levarITIOS urna explora
~ao até suas contravertentes. Já tínhamos u1n primeiro 
ponto em vista. e out~os além <leste: um morro que no l_e
vantamento tomot1 a letra H, para designar as intersc~oes 
que o fixam. 

Suspenso o trabalho, saí co1n o Antoninho Bacairi . e 
dois homens - o Do1ningos e o Antó11io Joaquim. Do 
1norro, divisámos: pela sua esquerda, (11ós voltados para o 
Norte) contravertendo com os últimos ribeiroes do Para-
11atinga, que atravessámos, um leque de cabeceiras f or
mando já um ribeirao, a distancia de urna légua. Neste 
ponto desapareceu com o o Az = 20º; outro leque, contra
verte11do coro águas do 1º, e com águas ta1nbém do I)ara
natinga, com o azimute de 62º e dist. + 6 q11ilómetros, de-- · 
saparece, julgando eu que vá reunir-se ás primeiras; e,. por 
fim, um terceiro que, contravertendo com o Paranatinga 
própriamente, apruma-se no ruino do Nascente, conduzido 
pela ponta da Serra Dourada, que lá no fundo se desfaz 
nurr1 espigao baixo - e nesta dire~áo, com 89.º, a sua 111at8 
se funde com urna outra inaior. Assim 11os parecen ta1n
bé1n que desde o sul, mais densa, tendo por ant~paro, mais 
para além, urna serra que parece apru1nar-se para o norte. 

A referida mata, que o Antoninl10 Bacairi supoe seja 
do Culuene - porque. disto o informara o José Coroado, 
quando andou por estas alturas1 numa batida aos Caiapó, 
seus inimigos - reveste o vale · dum grande rio, que corre 
para o Norte, e dista urnas cinco léguas do ponto de obser
va~ao1 o qual já está inais ou menos urnas duas léguas para 
o nascente e urnas seis ao sul das cabeceiras do Curisevu. 

• 
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E quando o índio nao nos possa tirar . de dú.vida sobre a 
hipó tese de serem todas . estas águas ·de u1n afluente qual
quer do Curisevu, resta-11os un1 argumento, para nós po
deroso: os cientistas que d~sceram o · Curisevu, nao permi
tiriam que este nome permanecesse rio-abaixo, até a sua 
barra com o Culuene, urna vez que afluente de inais vulto 
aparecesse: e seria o caso vertente, pois que todas as águas 
aci1na referidas, todas estas vertententes novas que assinalá-
1nos l1oje, por todas as razóes deveria1n dar um for1nador, 
bem inaior que o Curisevu - tanto mais quanto, ao que 
se deduz da carta, ele nao tem muito espa~o para muita 
• agua .. 

A nossa conclusao é, pois, ·que a IT1ata que se avistou, 
bem pode ser a mata do Culuene, devendo suas cabeceiras 
estar um pouco mais para ·o sul; e seria este o nosso rtimo, 
se nao fósse a serra e a morraria que se percebe e que nos 
<lificultaria muito a 1narcha. 

Resolvemos. de pronto, por estas considera~óes, a ga
nhar o Divisor .dos dois últimos leques, o qual, na dire~ao 
do nascente, como percebe1nos de longe, nos levará até 2 

referida mata, se1n en1pecilhos. Aí, f eito o reconheci1nento, 
re111ontar as cabeceiras e11quanto se preparam as canoas; 
ou tomar novo rumo, será preferível, co1no nos j)arece. 
'I'otal do servico do dia 12. 260 metros . . 

6 - Tendo deixado o acp. cedo ainda, por volta das 
8 horas transpúnhamos como servi~o o espigao divisor do Pa
ranatinga e - Xingu - digamos assi1n, para melhor acertar
n1os. 1\ van~á1nos por entre u1n ribeirao que se vem f or-
111a ndo e a ponta da Serra Dourada, que ve1n pela direita 
- J ado do sul. : 

. O dia inteiro, depois c¡ue deixámos o Paranatinga, inar
cl1ámos ein terreno n1ovi1nentado, éom cerrado u1n pouco 
sujo, 1nacega'is, grolas, cabeceiras fundas e apesar de todos 
estes trope~os, consegui1nos ~m total de 18. 036 metros . 

. .. \s 4 l1oras, ordenado o aca.1npamento e encerrado o ser
Yi~o saí com o Domingos e1n reconhecime11to. Alcan~adc 
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um: dos 1norrotes, . dos ·que vem pela·. direita, vimos . a inata 
·d.c :ontem que a¡)esa:r do tempo enflima~ado, ·nos ¡)a.rece df 
um curso dágua irnportante, pois que, numa 'distancia 
.aproximada de cinco léguas que nos revelou urna inter
se9ao grosseira mes1no, e1a aparece num fundo baixo e ao 
_pé da serra - o c¡ue contra-indica urna simples cabeceira. 

. . ; Alén1 disto, qual a razao de tanta água de todas estas 
vertent~s procurarem aquela dire~ao - o nascente? 

Calculáramos, co1no disse, un1 111áxi1no de cinc~ léguas 
,para alcan~ar ess~ po11to. 

Adiante da mata, pouco mais para o norte, abre-se t1m 
v~o, como se, no caso de um curso dágua, procurasse este 

·O nor11.ordeste ( '?) . 

. . . . O que certa1nente já 11ao deixa inais dúvida, é que es
ta111.os em águ_as do · Culue11e - num de seus afluentes oci
-Oentais. 

* 

7 Disse que ontem ti.vemos, durante o día i11tefro, 
i11na. po~ta da Serra Dourada, pelo lado direito. 

(~erto do terreno e1n que esta in os, ficou detern1ina do 
<JUe a turma do pique iria para a frente com o Antoninho, 
enquanto nós teríamos parte da manha dedicada a urna vi
sita a um dos morros da Serra Dourada. 

Desde be1n cedo . marchamos para lá e sómente ás 8 
:libras . galgá1nos . ~ morro,. A travessia,_ de cerca de u1na 
legua·, 'foi toda feíta em brocotós 1nedonl1os. 

Fixei o ponto de observa9ao pelos azimutes ton1ados 
para ~tres outros pontos bem conhecidos e assim pude co
lher · · novos elementos. Daí percebi dois ribeiróes, co1no 
:senti, pe]o vao que forn1a Ul11 contraforte da serra Dou
rada com un1 outro massi<_;o alto que lhe fica por detrás 
(será o 1nassi90 que forma os chapadóes que vao ªº rio 
das lVIortes?) e tive a intui9ao de que por aí correría u1n 
curso dágua de algum porte, mas cujas cabeceiras prova
velmente contraverte1n com o próprio Paranatinga. 

· 11ste vao, como os espigóes que dao lugar aos dois 
outros ribeiróes, bem como o outro que vem pela 11ossa di-
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reita - todas estas águas correm para o nascente, com leve· 
inclina<;ao para .. o norte.. Daí nasce urna pergunta mais.: 
para 011de vai tanta água~? . · , 

· Regressei ao 'acampamento ·somente a.s 10 horas. · A. 
turnia do pique já devia estar longe. 

C.onfa11do COlll a minha dem·ora, disto prevenira aos 
ineus home11s, determinando que deveriam f azer alto por· 
vo1ta de duas léguas e ficassem a nossa espera. Encetámos.. 
o s~rvi~o 2.s 19 h 30 m. Conforme as indica<;oes <1t1e nos 
ti11l1a1n sugerido as observa<;oes da véspera, o pique foi f eito. 
se111pre pelo espigao, sem trabalhq algum quase. Pela~ tres 
l1oras alcan<;ámos a ltJriila . q~e descansav~ a nossa espera~ 
11u1n ribeirao - o primeiro- dos que tinha observado pela 
i11anha. 'I'em u111a _ caixa de 20 metros por 2 a 3 .metros de· 
barra11cás -· caixa exclusiva1nente de pedra - agora coro. 
pouca água, · quase que cortado. Faz barra no que ven1 pela 
11ossa esquerda, desde as pri1neiras águas do (~uluene. Fo- · 
mos até ali, de passagem, a ver o porte do outro e verificá--
111os ter 16 111etros de largo, água quase parada. .\pesar da 
]1ora, ainda prosseguimos até pouco adiante, onde acam-
J)ÚltlOS, 11 u1n· corregozinl10 salobro (cerca de 4 quilómetros), 
já con1 o cair do dia, ati~gindo u1n desenvolvin1ento de 
15. 280 metros. 

* 

8 - Ilompemqs boje cedo para a frente. Tínl1a1nos a~ 
esperan<;a de_ que nao precisaríamos do 'dia intéiro para al-
can<;arn1os o nosso objetivo, pelo cálculo aproximado de: 
nossas observa~oes. · · 

Esperáva1nos, a cada passo, um ribeirao de algum porte, .. 
pois que tinhamos visto suas nascentes na serra e depoi~. 
sua mata que rumava para o levante, com pequena co~1- · 
versao para o norte. · 

Depois <leste ribeirao nao nos surpreenderíamos de· 
encontrar qualquer outro curso dágua que rodasse do sul~. 
ou que surgisse por trás do Morro Redondo. 

Tudo isto co11firmava o que havía1nos observado e que· 
estava de acórdo com a informa~ao que José Coroado dei
xara com Antoninho Bacairi. 
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Levamos a primeira parte ·do dia a correr eín· busca 
..do tal ribeirao, nunca perdendo as esperan~as de ehcon
trá-lo, porquanto tínhamos visto suas nascentes. Por volta 
do meio-dia, o Antoninho e seus rapazes da turma do pique, 
..chama por mim, com insistencia, ao toparem com uns ta
_piris ·de ca~ada - das últimas águas -- que eles atribuíram 
aos índios Caiapós. 
, . Possueni estes silvícolas urna ou outra faca, mas quase 

·toc;las em ma u estado. 
Os ta piris e11contrados tinl1a1n ca pacidade para abrigar 

.urna dúzia de pessoas aproximadamente. 
1"01námos por um trilho que vinha na dire~ao de nossá 

_marcha e mais adiante, com urnas duas ou tres esta~oes, 
.P.assávamos por · outro tapiri maior, ond~ findava o trilho 
.. que seguíamos. Com pouco mais - })Or volta das duas 
horas - resolví deixar o servi~o de 1evantamento, para 
tomar a testa diretamente de urna explora~ao, porque agora 
.o : terreno tornava-se num charravascal, o ribeirao nao apa
recía e nao sabíamos para onde marchávamos. Tropa, 
.turma. do pique, servi~o de levantamento, tudo em ordem, 
.é verdade, mas, por vezes, se acotovel~ndo, o que nos obri
__ gou a tal delibera~ao. 

De~ci ao ribeirao que trazemos pela esquerda e que 
1nede 17 metros de largura. 

Sigo para a frente, encontrando a tropa parada mais 
.adiante: o arrieiro José Francisco, tendo cortado para a 
frente, a f im de melhor dar cumprimento ao que lhe tinha 

.sido determinado, parou no ribeirao que esperávan1os en
-contrar, dum momento para outro, porquanto víamos tima 
mata, que no-lo anunciava. 

i\ turma do pique t~mbém ali estava parada, o Cap1n. 
Antoninho, que a chefia, internara-se para adiante e dera 
com o come~o de um grande charravascal, donde voltara 
.com o informe de que tudo era brejo para a frente, só 
transponível com estivado .. 

Que fazer? ... 
. ~ompi, acompanhado pelo Domingos, charravascal a 
,dentro, prosseguindo sempre, conqunato, sem nenhum exa-
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gero, tal vegeta~ao, tao difícil '(\e ·vara1.;:, ~.cada ._ vez mais se 
adensasse~ parec.endo. intérmina!· · .:~ .. ; J .. , .-. . ;. · .. :~ . .• . .. 

. Nao acaba · m':¡tis, disse en; · e -'·tesp·0,'ndeti'~íiie "'<;l:· .... '.Dbmiffgo~ 
. -, • ~. 3 '"· ' . d ' ... . ,,. - . . . f • • ) • . como .. unl eco: · .. .: __ .. ~ Va1 toaá a v1 a!. ; ·;., - · · ..... "· , "~!'- ": .· ; . • · ' 

Bem, Sígaillo~, riáo h~. o~lr~ re~é4i9'~se~iio ~c~~p~~~ 
mos, para u1na e·xplora~ao ! . Felizmente co~~~a .,P. : .~1,~nn.a.t 
um pouco para a esquerda ~ nao tarda - :~.IZ _o Dom1ngos 
- ·a mata · encorpada: · Com polleo; ·demos, - ~e _ ' fi:it~, .e~ 
mata ca11~ada, fechada na nossa frente· sul-notte'.::: Chégá·· 
m.os a urna cabeceirinha, deseemos. por . ela .e , mais adi1ante, 
sem que esperássemos, surgiu,-nos: µm rio largo de mais··de 
60 inetros, fundo, de água .. muito · lí1npida .e . de boa ~orren-

• . e \ , , , •I J. + o ' t "'! ~ 1 \ , . , ' ... : ''!., • '. I' ., , " 

teza. D,ir~g1~-s~ .. pa~~ a . __ nossa: ~ e~querda,; y~te .:dizer, .. P?ra,. 9 
norte C>) (o sentido da n.os~a, n:i~r~ha· ~ra: k poen~e-n~~~~ll;~~). 
O . A!lto~inl~o depois _ p.os _.;a.~o~p,.é}1~:1iou · · ~a1~bé~~ ~~eln , d~ 
Domingos. .. . , . . , .: - ., · .. · -~ . : . 

·~ 1 ' ' • • • ,\ - ' • • , • ! • • 

Com cerca. de 23 léguas, , a . partir -do pasto~· · nove- dias 
de inarcha~ caminho 11ovo, quase sempre. para o .nascente, 
alcan~ámos o rio Cul u ene! · 

'f e1nos sido felizes: Con1 tres ro.eses, de n'.ossa partida . 
de Cuiabá, calculáramos --· alcán~á-lo e fazem ·hoje precisa:. 
mente tres meses, pois que despachei ·a · tropa a' ·s 'dé ma·i_o. 

Com 8 a 10 dias julgávamos estar i1as suas inárgens 
e faze1n boje 9 días que deixám·os .. ó Pasto Bacairi ~ ·Tota:i 
do dia 13. 069 metros . 

• . , 

* ' . 

9 - Como ·o Cúluene possua pouca mata e· mata des_- . 
provida de jatobás para o fabric9 . de canoas de casca -~ de 
outras madeiras próprias para a cohfec~ao de urna ou .. duas 
do tipo das ubás ou montarias, cedo subi com alguns homens 
a vermos se no ribeirao (que esperáva1nos ontem a cada 
instante) haveria boa água para aca111pamento ·e _ madeira 

, . ' 

propria ~ , , 
Baldadas nossas pesquisas nesse reconhecim~nto, 'iol~ 

vemos imediatamente para o outro ribeirao, que ·fiéou ! ássim 
.. .. 

( 5 ) Nesle lugar o'ncte ! tam'bém acampárn&s~ determinámos fbsse. ' abcrto o 
"Pórto da Comi~sflo Rondon"·. ··,. .. .. ..: ' · · · 

' 
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denominado Ribeiraó ·das · Canoas: · e aí próximo1 f izernos 
acampamento (numa cabeceira), .d·evido ~ ·sua· águá .. pés
sirna. Tencionávamos acampar na barra, para tern1os a 
madeir~ do rib~irao .e a água do Culuene, porém o pontal 
é coberto de imenso charra vascal , fechado; o que .também 
concorreu para;evita-:.lo ·~·· . . . .. . '. . . : . . 

Alguns jatob~s .. expetirneiitado~ nao se' prestaram ao 
fabrico de canoas, por falta de seiva: tínhamos troncos 
secos e a casca adere11te tornara-se quebradi~a e nao se 
despega va .da madeira ·:· Nao obstante, os Baca.iris. pensam 
consegui·lo de dais. que· encontrarai:n e nossa gente já . co-
111e~ou a ·derrubada ·de tres madeiros mesmo. Cuida-se tam-
bé1n do · encabamenlo¡. de mais · ferra1ne11ta. ; · 

. . : ...... 
·. ' ' 

" . 
' " ~~ . 

V · ~; 

• ... " • • ~ ~ : . .' .~ . '--' l ':..- • • • • • 

' . " - . : \ ~ , '· . . 

,• 
• • 1 

. . 

·• 

10 - Ficaram pro11tas duas boas ca11oas 'de casca de 
jatobá, fabricadas pelos Bacai1·i. 

. . . 

Amanha cedo viraremos um· batelao de 36 palmos e 
um·a ·canoa de· 27, ambos de mandovi. O serviro vai adian
t.ado. Farao os Bacairis, amanha, urna ubá e mais duas 
canoas de casca. Os . Jana/1U;quá, co.m quem . ty1nos insis
tido para confeccionare1n urna pepe bacairi, arra~ja1n inil 

·desculpas · e sempre alegres e vadios, de quando em vez, se 
lin1~t.am apenas a sacudir um pouco· o· tronco dum jatobá, 
dos que se encontram · na área do seu próprio a.campa-
1nento~ quase que dentro mesmo das redinl1as deles! Sáo 
adoravelme11te vadios! 

.. 

E, a propósito, aqui como por toda a parte - é ¡Jreciso 
pacié11cia e um pouco de habilidade, Pf!.Fª lidar conz eles, 
principalme11te quando de tríbos diferentes, · estáo convi
vendo conosco nos nossos acampamentos. 

Egoístas, ciun1entos ou amb,iciosos - se ja ó que f or! 
- nao gosta1n muito de ver '~ estreitadas as nossas rela~óes 
co1n os das outras tríbos e, sempre que pode1n, aprovei
tam para insinuar u1na ausencia má contra estes outros. 
Fazendo-nos de desenten.didos ou a.proveitando para apro
ximá-los - ou mesmo . procurando .desculpar este ou aquele 
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<- ·· vamos conduzindo· esta gente na ilusao de que ·possam 
ter nisto algum ·proveito. 

11-12 - As embarca~óes - u1n batelao, o ".Culucne", 
u tna canoa - "Cuiabá" - e mais cinco canoas de casca 
de jatobá, be1n como os remos, tucJ~ pronto! 

* 
13 - Cedo desci o Ribeirao das Canoas com o Anto-

11inho e outro homem, a fim de reconhece:r a barra e es
-colher local para abrir porto e remeter a carga. pela tropa. 
Infelizmente, porém, o ribeirao, com muitas vol tas, é em
pedrado até a barra. Sómente ás 9 horas regressei ao acp., 
con1 um pique aberto para a tropa. J oguei quase _ todo o 
1>essoal na vara~áo das canoas e mudei de acampamento 
para a barra. 

As sete da noite, ainda batendo as estacas dos toldos, 
·chega o pessoal das canoas: a · "Culuene" e a "Cuiabá" ao 
tope do último pedral (urna cachoeira) e as cascas, aqui 
ao posto! 

·Nota curiosa e certamen/e de in1porttn1cia: 

r\.qui no pontal do Ribeirao das Canoas com ·O Culuene, 
cncontrámos urna madeira cortada a machado há muito 
te1npo - parece - e logo adiante, ao marcharmos para o 
porto que fica no remanso da barra do ribeirao, urna rampa, 
perfeitamente talhada a pru1no nos flancos, ampla, formada 
de dois planos inclinados:- bem como vestigios de caminho 
que n~o deixam absolutamente a menor dúvida sobre ter 
sido aberto por gente civilizada - algum explorador. Per
feitamente conservado, estamos nos servindo dele mesmo, 
para a marcha da tropa de cargueiros, sem que f osse neces
.sário reparo algum. 

15 - Verificado que necessitamos de nlais urna ou 
dua·s canoas, pois que, ou a madeira de que f oram feítas 
.as duas, ou o construtor, ou ambos; ·nao prestamt ... 



- 31-

Verificado este contratempo a hora de carregar, para. 
¡)artir! Que fazer?! Toquei todo o pessoal para o mato, com 
a incumbencia de descobrir madeiros próprios para a con
fec~áo de canoas; porém, .a tardinl1a todos reentraram no 
acampa1nento, sem terem enco11trado, 11as margens, árvo
res que servisse1n. l\1as, prosseguiram as buscas e a 

16-17 -
¡)rontas! 

. . . 
* 

duas ca11oas grandes de xin1buva estavan1 

* 
18 - As duas canoas no porto. 

* 

19 - Partida, subindo o rio. Estou se1n canoeiros 
quase c1ue de u1na vez! Os Bacairi com suas cascas pegam 
boa carga e con1 seguran~a. Sao peritos. As canoas de ma
deira pouca carga pegam. 

Para aliviar a carga, tive de deixar tres latoes e depois 
inais dois. A canoa pequena, desti11ada ao servi~o de levan
tamento, mal pega um ho1nem, alé1n do piloto e do proeiro. 

Passei. . . as insígnias do comando para urna casca, dos 
Bacairi. 

O emborque do batelao, e coro ele um pouco de carga 
perdida! Pousámos perto. 

O construtor das canoas pediu para regressar co1n a 
tropa, devido a sua saúde. 

* · 

20 - Andámos bem, a pesar das in in11eras corredeiras 
e algu1nas cachoeiras. 

* 

21 - Perdemos urna casca, a cujo bordo vinham dois 
dos nossos homens e um Janahuquá, devido exclusiva-
1nente ªº exagerado apego a vida de um deles. 
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E1nborque do batelao e com ele Inais ainda UD1 pouco 
de carga perdida! 

l\1andei encostar as embarca~óes, enquanto fui a um 
morro próximo, a ver o que podía informar-nos um ribei
rao ali existente ,e vindo do quadrante sul - enquanto que 
o maior, o Culuene, surgia das bandas de S. O., conforme 
mais ou menos tínhamos visto para trás. 

O afluente de leste - nos enganou - nao apareceu. 
Tal vez as cabeceiras do Paranaíba, quem sabe?; .. 

Reconhecidos estes formadores e as dire~óes dos cur
sos, resolvi iniciar os trabalhos na barra do ribeirao que 
denominei "do Sul" (6

) pelos seguintes motivos: 

Na altura em que encontrámos o Culuene, ir até as 
suas cabeceiras, correspondería a desistirmos de explorá-lo 
-para haixo, devido a deficiencia dos nossos recursos, es
pecialmente agora que ternos 19 indios conosco, dos quais 
os quatro Ianahuquá, que obstinadamente tendem para 
descer. 

Subir .as cabeceiras seria limitarmo-nos a alcan~á-las 
e tomar, sem demora, o destino do Pósto - tal é a nossa 
situa~ao. 

Portanto, vamos executar a parte para nós mais inte .. 
ressante ,e de mais valor: vamos descer - mesmo porque, 
a explora~ao do pósto para a Linha de Leste virá f azer a 
luz sobre estas e outras cabeceiras. 

O Culuene, para mim, tem suas cabeceiras contraver
tentes com afluentes da marge1n esquerda do Parana
tinga e quem sabe se nao será sua aquela cabeceira que 
aparece na estrada de Sao Manuel, contravertendo com o 
rio l\1anso do Cuiabá? Convindo neste pensar, sairia ela 
por certo nestas alturas, e nao seria para agora a sua des-

(&) Mais tarde denominado "15 de agósto": ·~a sua barra at.irá~os urna 
bomba de dinamite, apanhando cérea de .60 f!latr1nxas - para adm1racao e de
lícia dos f ndios, sobretudo dos Ianahuqua. R10 de barra pedregosa. 
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cidá. Demais, do Pósto ao porto do Culuene, agora com ca .. 
minho aberlo, sao quatro dias de viagem, COITI tropa. 

* 

22 - Abaixo do penúltimo acp. de subida . 

* 
23 - - No acp. velho (011de fora1n feitas as canoas) 

cedo (1
) Tínhamos aí .urna canoa e urna casca, que desti

návamos a carga que ficou e aos tres homens que vem por 
terra. 

Ao pa~sar a cachoeira da Saudade, que está situada 
para o lado de cima da barra do Rib·eirao das Canoas, lá 
ficou a canoa pequena. 

A tarde ·e .a noite: te1npestade. Foi-se a casquinha dos 
Ianahuquá. 

* 
24 - Para a frente! 
Ajuntámos, de véspera, formando balsa, os dois ba

teloes. 
Pouco abaixo encontrámos ·ª casca dos lanahuq11á. 
Urna das cascas dos Bacairi f oi a pique, numa cachoeira 

e, com ela, parte da carga . 
Vieram por terra os dois tripulantes, acompanhados 

de dois dos nossos homens também. 
Os Bacairi iniciaram e abandonaram logo em seguida 

o fabrico de un1a canoa de casca .. 

* 
25 - Nao largá1nos muito cedo, mesmo para dar um 

pouco de tempo aos dois Bacairi que come~aram urna outra 
canoa de casca de jatobá. 

(7) De volla a éste póuso, o Domingos encontrou aí mesmo e mostrou-me, 
chamando a minha atenea.o, urna legítima estaca de amarrar burro - um velho 
cerne próprio, despontado a faca o na sua parte mais grossa. Assim, já ternos para 
dar tratos a bola mais esta estaca que se ajunta a "nota cu1·iosa e ce1·tamente 
importante" do dia 13 deste. 
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Co1n pouco, ·esiivemos e1npenhados na travessia duma 
éachoeira, que nos obrigou a descarregar e, mais adia11te, 
lutámos com as corred e iras, urna das quais bem f orte. 

Desta última que deixámos por volta das duas horas da 
tarde, o rio come~a logo a mudar co1npletamente de aspecto. 
Antes, terras firmes e secas, po11ca 1nata, Inas abundante 
de jatobás e palmeiras uauassú, mata. estreita, quando nao, 
e mais vezes, campo. Agora aparece in com f reqúencia os 
baixios, barrancas podres, grandes saranzais. Até parece 
que estamos descendo o Cuiabá ou o Paraguai - 11ao 
l1á a menor dif eren~a, no que diz respeito ao aspecto geral. 

Pouco a11tes de abrirmos acampamento, os dois Bacair1 
nos alcan~aram com a sua nova canoa de casca, traze11do 
um dos nossos trabalhadores, dos tres que vi11l1a1n po terra. 
Mandei dois ho1nens subir o rio 1111ma casca, a fim de ver 
se trazem llffi deles que f icou para trás e até agora, as 20 
l1oras, ainda nao deu sinal de si. 

Esquecia-me anotar: o rio, 110 último trecho descrito, 
deslisou absolutamente calmo, come~ando a desdobrar-se 
11uma infinidade. de voltas curtas, características dos terre
nos baixos e alagadi~os. 

Aparecem aí urna ou outra gar~a e o tuiui11 també1n. 
E por falar nestas aves, que gosta1n das lagoas e alagados, 
lembremo-nos dos peixes, que ternos tido em abundancia 
extraordinária: jaú, pintado, barbado, matrinxa, a piranl1a 
comum, o pacú-peha e alguma piaba. 

Ca~a, pouca ternos visto, bem pouca: raros jacus -e ra
ríssimos mutuns. Ho je, no fim da jornada, na altura de 
um gra11de ribeirao que tivemos pela esquerda, algurnas . 
cap1varas-. 

_!\. propósito <leste ribeirao, estamos pro¡)e11sos a identi
ficá-lo com aqu~le que, nas cabeceiras contravertentes con1 
o Paranatinga, recebeu o nome de "'Águas Novas". 

* 

26 - O rio, durante tóda a jornada, como ontem, no 
último trecho: as voltas rápidas e curtas, se multiplicam; 
nas 1narge11s, bastante saram, das duas qualidades; baixios, 
etc. e tal, modelos Cuiabá ou Paraguai. 
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No firn desaparece o sararn e corne~am raros can1alo
tes, urna ou outra boca de baía. 

Aparecem entao novarnente os tuiuiu, haguaris e tarn
bém os cabe~as-secas. 

As tres e meia da tarde, deparámos com urna grande 
cachoeira - Cachoeira das Ca pi varas. E' de notar que a 
ca~a, nesta altura, nao se assusta, nern se espanta corn a 
nossa presen~a. Assirn encontrámos, numa das pedras do 
tope da cachoeira, quatro capivaras juntas, aquecendo-se 
ao sol e c1ue absolutamente nao f ugiran1 .a nossa apro
xirnacao! • 

* 
27 - As 2 l1oras da tarde · f aziarnos a pri1neira esta~ao, 

deixando a cacl1oeíra já para trás. E' o que se poderia cha
mar um cacl1oeirao, tanto pelas quedas dágua, como pela 
extensao de cerca de urn quilómetro. Co1n pouco mais, es
távamos empenhados noutra cacl1oeira, que t.a1nbérn exi
giu a descarga das ca11oas. 

Puxámos rnais para <liante e vi1nos pousar abaixo de 
urna outra - a cachoeira das Pirararas, deixando as e1n
barcac6es de madeira inda do lado de cima. N urna vista .. 
dolhos que co11seguimos de t1m espigao aqui perto: para 
trás, tres ou quatro léguas, a S.S. E.. o Morro Alto; do su l 
para o norte e ·ao lado do n~scente. a urnas seis ou oito Ié
guas, um pontilhado de alguns morros af astados, que pa
recem indicar a divisória do Cult1e11e e do Para11aiúba; ao 
norte, distante urnas cinco léguas, urn morro de duas pon
ías,. por trás do qual levanta-se agora urna fu1naca alta: 
do lado do Curisevu. do nascente, um espigao, 11ao n1uito 
longe . O rio vai dar urna boa vol ta para o lado do N. E. 
Hoje nao consegui1nos inais do que 4 quilómetros. 

, * 
28 - Das 9 horas as 9112 - empenhados 11uma ca, 

choeira, que nos to1nou cerca de duas horas. Por volta de 
urna hora da tarde estávamos na cabe~a da cachoeira da 
Fuma~a, que nos tomou urna hora apenas. Afora estas 
duas e um ou outro pedral, o rio, com aspecto dif erent.e 
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dos dias de trás, aparece e1n estiróes abertos e francos, pen
dendo u1n pouco para o nascente. O inorro e o f ogo que 
ontem vi1nos mais ou menos ao norte, hoje estao um pouco 
para o poente e se nos afiguram a pouco mais de urna 
légua de distancia . :Este inorro parece pertencer a um es
pigao que, pela nossa esquerda, vem do sul - quem sabe 
separa11do .aguas do Curisevu? :Este espigao, do lado do 
poente está cerca de quatro a cinco quilómetros. A uns seis 
quilómetros mais ou rncnos e do lado do nascente, desee 
u1n outro. Nao consegui acompanhar o curso do Culuene, 
além do l.º ou 2.º estirao. Nao sei se corta os morros que 
vem pela esquerda - e neste caso ele terá amanha a dire
<;ao, pelo menos, N. N.O.; ou, se os acompanha pela direita 
e nestas co11di~6es ele terá o seu curso na dire<;ao N . N. E . 

l\1atas e inargens firmes. sen do curioso como, desde 
come90,_ o jatobá vem predominando de unia maneira bem 
acentuada. Nestas vistas de conjunto que procuramos, 
sempre que possível, apanhar, de urna eleva9ao qualquer, 
ou mesmo de cima duma árvore; ternos notado que o ter
reno é - pode-se dizer - relativamente pouco n1ovimen
tado e daí o fato das cachoeiras nos terem causado urna 

A 1 

certa surpresa. 
Outra cousa curiosa é que o rio quase que nao te1n 

afluentes, tanto duma co1uo doutra 1narge1n. Pela es
querda era de prever mesmo que nao os tivesse de impor
tancia, porque, ao que todos sabemos, o Corisevu nao anda 
longe. 

* 
29 - Hoje deixámos o acp. um pouco mais cedo que 

outro dia e, apesar disto, nao conseguimos avan<;ar em ex
tensao, mas transpuzemos mais um obstáculo: a "Cachoeira 
do Paraiso". Sómente as tres da tarde, reatávamos a poligo
nal pelo lado de baixo, com o prazer ·de contemplar os seus 
degraus múltiplos e retalhados pelos blocas de gres, já com 
os ouvidos abertos a um outro rumor que surgía pela 
frente. Com pouco mais, as quatro horas, no tope de um 
cachoeirao mais forte, e talvez mais fácil de vencer. Pou
sámos do lado de cima, já em lugar próprio, para melhor 
f acililar a vara~áo das canoas; e ficaram prontos os piques, 
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tanto para a vara~ao da carga, como das canoas. A ca
choeira é curta, porém fort~, regulando uns quatro a cinco 
metros o desnivel, formando quase que urna só queda. 
"Cachoeira das Gar~as" f oi o nome que 11os acudiu, pelo 
grande .número que logo vimos destas lindas aves. 

* 
30 - Bem cedo f oi iniciada a vara~ao. As nove horas 

e meia, tudo pronto, reencetáva1nos os trabalhos pelo lado 
de baixo. Por volta do meio-dia, na testa de urna corre
deira, ouvindo-se mais para baixo urna zoada forte: Era 
urna cachoeira grande, f orte e bonita - a "Cachoeira 
For1nosa". 

Vara~ao de carga em boa extensáo e passagem das ca
noas com algum trabalho. Conseguimos f azer o nosso acp. 
10 pelo lado de baixo, com tudo pronto e reatado para 
prosseguir viagem. Sempre ternos visto f ogo, em muitas di
re~óes; ternos visto várias queimadas e mesmo pousado em 
algumas delas recentes, duns 15 dias (8

) Há uns tres ou 
quatro días, um fogo próximo, a N.O., ontem fogo também 
próximo, a S.E. ·e hoje, agora mesmo, outro ao poente. 
Vimo-lo de boa distancia, aproximámo-nos dele até bem 
perto e agora já o vamos deixando para trás, sem que apa
re~a outro menor vestígio de indio I 

Ca~a e peixe em abundancia. 
O rio, depois da cachoeira das Gar~as, abriu-se em es

tiróes largos ·e, dentro em pouco apresentou-nos alguns bai
xios, saranzais, etc . 

Curioso: sempre que aparece urna barranca alta de uns , 
20 e 25 metros, pela direita sempre, urna cachoeira nao se 
faz esperar e nunca pequena. 

* 

31 - Cedo deixámos o acp. e por todo o dia o rio, por 
vezes em estiró es francos, retorna va de vez em quando os 
baixios, com os sarans, etc. 

(ª) Em amba:s as margens. • 1 • 
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Hoje, por volta do meio-dia, co1no de costume, lá apa
rece a tal barranca alta pela direita e por sinal, pouco mais 
adiante outra vez e afinal a cachoeira esperada; mas, fe
lizmente, nao passou, co1no se diz, de um pequeno "arre pio,, . 

...-i\. jornada i11teira apresentou-nos apenas urna ou outra 
corredeira, todas fracas. No último trecho de hoje, o rio 
caracterizou-se bem pelas voltas em que se desdobrou ~ 
indo de urna barranc_a a esquerda a outra da direita, depois 
do intervalo de u1nas duas voltas e deixando a impressao 
perfeita de que se estava sempre repetindo o mesmo pe
quen.o trecho! 

Vem pela esquerda a "Serra das Ararunas", serra · nao 
muito alta. 

* 

SETEMBRO 

1 - Co1n urna l1ora inais ou me11os de descida, depois 
de ter deixado o acan1pamento, com surpresa vemos entrar, 
pela direita, um afluente: o mais i1nportante que aparecen 
a té a qui; é u1n rio de 53 metros de largura, de pro
f undidade 1nédia ( um metro e pot1co), corre11do com pe
c1ue11a velocidade. 1.,razíamos de Cuiabá o nome de Couto 
de l\1agalhaes, co1n a inten~ao de com ele balizar 11m aci
dente de porte e que fósse condigno de tao alta distin~ao; 
porém, que aqui fique neste~ pequeno rio, como 11omena
gem modesta, mas sincera, a quem parece que se1npre pre
f eri u perlustrai;' os ·sert6es} antes que vi ver 110 conf órto 
das cidades. Do Rio Couto de Magalhaes para baixo o nosso 

• rio e1n explora~ao· abre-se com estiróes visivelmente mais 
francos, as voltas já nao sao curtas, conservando todavía 
o mesmo aspecto. Pendeu um pouco mais para o norte. E' 
o mesmo río, porém, ampliado em tudo; donde deduzimos 
a importancia da contribui~a·o do río Couto de l\1agalhaes. 
Nas praias também, agora maiores, encontram-se as pri
meiras ninhadas dos tracajás. Precisamos assinalar tam
bém a c1uantidade extraordinária de ca~a, como de peixe: 
é, sem exagero, um despropósito - para nos servirmos de 
urna expressao mais eloqüente. Ainda boje, enquanto dá
van1os a esta~ao da barra do rio Couto de l\:Iagalhaes -
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no pontal - indiferentes a nossa presen~a e quase que a 
nossa aproximac;áo, quedavam-se tranqüilos sete mutuns. 
A cac;a e muito especialmente o peixe tem f eito as delícias 
dos índios, que nos acompanham. De uns dois ot1 tres dias 
para cá, o peix·e-cachorro _a parece u pela primeira vez e 
hoje - a pira11ha de papo amarelo foi também assinalada. 

* 
2 - Dia auspicio_~º-.: Por volta das 11 horas, subindo o 

rio, duas canoas: era1n quatro la11ahuquás e dois Calapalos 
que vinham ao nosso e11contro. Quando o Ialóique (capi
táo) decidiu-se a nos acompanhar, com tres dos seus súdi
tos, do Pósto, despachou os de1nais ( 4) para sua aldeia, 
determinando que Cabuzala subisse o Culuene. Nao espe
rávamos esta sortida, porquanto eles, em suas viagens, nao 
se alongam com muita facilidade; como também nao pen
sáva1nos estivessem os Calapalo tao pertol 

Nao há inais cachoeiras daqui para jusante e apenas 
existe111 dois afluentes, pela direita, segundo eles inf or1na1n. 

* 

3 - Os dois Calapalos, u1n dos quais é o Capitao Ca
luvocu - aprese11tara1n-se, especialmente este í1ltimo, 
como se já vivessem há muito em con'tacto com civilizados. 

Por certo, pensamos, resultado . das inf ormac;oes, ou 
melhor, da propaganda dos Ianahuquá. Caluvocu já nos 
pro1neteu ir até ao Pósto. La1nento - e esta nao é a pri
meira vez - lamento e certan1ento em poucos dias esta
rei senlindo ainda mais, a grande falta que nos f aze1n os 
brindes, especialmente quando ternos encomendas e reco-
1nendac;oes para colecionar seus artefactos, etc., etc. l\1uita 
e11comenda e muita economía - é inuito difícil de conci
liar, para nao dizer i1npossível! . .. 

4-5 - O rio con1 o mesmo aspecto que ontem, isto é, 
baixios, pontas de saram ou de praias, tudo a repetir-se e 
por demais monótono. Uma outra vez, 1nuito raramente, 

\ 
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percebe-se um espiga.o pela direita e outro pela esquerda, 
paralelos, como que -canalizando as águas numa dire~áo 
só (N .E. ou N .N .E.). 

No mais, ~erpenteia sem.pre igualme11te: duas ou tres 
voltas que o levam a urna barranca do lado do nascent~ 
(a direita) ·e outras tantas que nos dao outra barranca do 
lado do poente (a nossa ·esquerda). E isto urnas duas ou 
tres vez~s ao dia - sempre a repeti~ao do que se tem visto 
para trás! Por vezes tem-se a impressao perf eita de que 
se voltou a navegar pelo mesmo trecho. 

Ontem, no enta11to, apareceram as primeiras baías. 
Por sinal que a primeira delas, ou porque fósse a. primeira 
ou porque como vento reinante supuzéssemos houvesse urna 
corrente dágua, julgámos que fósse um rio, aliás com grande 
surpresa para nós - porqt1e sabíamos mais ou menos a 
altura do Curisevu, para nao esperarmos afluentes pela 
esquerda! # 

Hoje também as baías - e que baías bonitas!. .. 
Os Janahuquá e os Calapalo nos avisaram de que sairiam 

adiante, a fim de alcan~arem a casa dos N aruvóto. Disse
ram que lá estariam pouco ant~s do sol entrar. Julgámos 
que ta1nbém alcan~ássemos a casa deles; no entanto, assim 
nao acontecen, a pesar dos 31 quilómetros de servi~o. Saí
ram para conseguirem a farinha e os beijí1s de que estao 
desprevenidos. A1nanha cedo estaremos com eles. 

* 
6 - U1n i11cide11le dos n1ais lamentáveis a registar: 

Infelizmente, cerca de urna hora da madrugada, um dos 
nossos homens acordou alguns dos co1npanheiros com um 
ressonar f orte e estranl10 ! Levanto u-se um deles, chamo u 
pelo 11ome o que ronca va, indagando se sen tia algt1m mal; 
·e como _ ob_tivesse resposta negativa, voltou a deitar-se no
vamente. -Logo depois, quase que em seguida, ouviu-se o 
rolar de um b·alde e dum corpo pela barranca do rio, pois 
que o Santana - assim se chamava a vítima ~ que ador-

. mecera bem junto .a barranca e a beira do fogo da cozinha, 
cafra na corrente. Dado o alarme, imediatamente - imedia-
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tamente 1nesmo - estáva1nos todos diligenciando para a sal
va~áo do Santana. Foi afinal encontrado já_ cadáver e ·a pe
sar de ter a inda o corpo quente. Encontrámo-lo no fundo do 
rio, .estando o seu corpo preso a um páu, bem próximo ao 
lugar em que rolara da barranca. Do exame do local, de 
tudo ~e depreende o seguinte: bem provável tivesse sido 
acometido de algum ataque - talvez de gota - porque, 
além do lugar onde ele caíu, nos inteirar de que seria quase 
impossível tratar-se de um simples af ogamento; o terreno, 
em baixo, na orla do rio, apresentava urna rampa suave, 
a ponto de nela ter parado o balde, que també1n fóra ar
rastado na queda, apesar da sua forma e da altura de que 
caí u, f acilitarem, sem dúvida, o rola1nento para dentr0 
dágua. 

N esf a parte, portanto, co11cernente ao pessoal, já nán 
teremos completa a nossa satis/ a9ao. 

Cerca de nove e ineia estávamos com os nossos compa
nheiros que se tinha1n adiantado: os lanahuquá e os Cala
palo. Estavam de pouso no porto de cima (margem es
querda) dos Naruvófo. Aí al1no9ámos e desce1nos até o 
11órto do meio, onde chegámos cerca das 10 horas e meia. 
As onze está vam~s de 1narcha para as casas dos ~r aru voto: 
lalóique, Cabuzala e mais t1ns quatro Janahuquá, l\tandu 
e Francelino (Bacairís) e um dos nossos - o José Caboclo. 

Com quatro a cinco quilómetros de marcha (urna hora 
ex.ata a bo1n andar) na dire~ao geral de uns 255º, terreno 
plano, pouco elevado, vegeta~ao aberta - grandes inan
gabais e inú111eros piquizeiros <le tamanhos extraordinários 
-- estávamos <liante de um dos quatro gra11des ranchos dos 
Naruvóto. 

Com pouco, depois de se entenderem co1n Ialóique, 
quase imediatamente após a nossa chegada, de um dos ran
cl1os sái um Naruvóto., conduzindo urna índja pelo bra~o e 
apresenta-a como a mulher do Capitao, que tinl1a falecido -
o que aliás nao nos foi difícil perceber, porque já estáva
n1os inteirados de tal. Houve um pouco de como~ao, da 
parte de uns poneos índios, que choraram, ao desenro]ar-se 
esta cena, em nossa presen~a; porém, imediatamente mu
daram de atitude e tornara1n-se alegres, ao avistarem os 
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reduzidos brindes que ll1es pudéra1nos levar: 2 f acoes, um 
macha-do, algumas missangas e uns carreté~s de linha 1 
Após a apresenta~ao da mulher do Capitáo, fiz-lhe entrega 
de algu1nas missangas e, em seguida, tomando-me ela pelo 
bra~o conduziu-me para dentro do rancho; puxou entao 
um dos banquinho·s em for1na de tartaruga ou de tatu -
que p_Qssuern como. as mais finas mobílias de seu ... apar
tamento - e conv1dou-me a tomar assento, com um gesto 
fidalgo e gentil. Dentro em pouco, os beijús, e os iningáus 
11áo se fizeram esperar ... 

Porém, antes de mais nada, nao cheguei a tomar as
sento, tal a admira~áo viva que me despertou a arquite
tura interna do rancho! 

O scu aspecto exterior, apesar da rigorosa simetria e 
capricl10, nao deixava adivin4ar - o gosto, a arte, o ca
¡>richo que inspiraram o arquiteto das selvas! E' simples
me11te urna constru~ao, no genero, de nos fazer invejal 

Noutra parte daremos un1a descri~áo mais detalhada P 

completa da nossa visita. 

* 
7 - Pelas nove mais ou menos chegámos a barra do 

rio "Toruinhe" ou "Sete de Setembro", largo de cerca de 
95 metros e com boa descarga, pois que, embora nao este ja 
esta ai11da calculada, basta que se diga, como prova do 
afirmado, que, da barra para baixo, o Culue11e 1nudou com
pletamente: já nao tem aquelas vol tas tao rápidas a suce
derem-se de praia a praia. O rio, mais a1nplo, mais largo, 
as s~as voltas já dáo a i1npressáo de estiroes, o céu já é . 
1na1or. 

i\manhá ,estare1nos no porto dos Calapalo . O Capiláo 
deles que conosco vinha, seguiu l1oje cedo, por terra, a fi1n 
de avisar a sua gente. De passagem: por terra, vai-se da 
taba dos N aruvóto .a dos Cala palo eril um dia, e das casas 
<lestes as dos Janahuquá, no Curisevu, também nun1 dia de 
1narcha. 

8 - Pelas nove horas da 1nanha chegámos ao porto dos 
Calapalo. Muito ao contrário do que esperáva1nos, aí nao 

• 
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enco11trá111os se11ao dois Calapalos e um /a11al1uquá. Nao 
escondemos a nossa contrariedade! Procurámos os dois (~a
lapalos e trocámos um facao e um machado, por urna mo11-
taria~ que todavia nao nos serve, por ser pesada demais. 
Obtivemos mai~ urna canoa de casca, u111 arco e flechas. 
Com algu11s enf iados de missangas, qt1e lhes of erecemos, 
aprese11tamo-lhes nossas despedidas, entregando tan1bém 
um fardam·ento para Amutuá - capitáo. - Os indios mos
trara.ro-se encantados com o aspecto daquela indumentária 
e P.ediré!In que guardássemos o farda mento, para que·:: ... '-\mu
tuá viesse recebe-lo, solenemente, co1n un1 séquito de mu
lheres e cria11~as, amanha ... com o sol ainda baixo. 

Co1n isto, os Janal1f1:quá - co1no os Bacairi, ou qual
quer outra espécie de índio (e quem sabe se, questao de 
escala, també1n nós outros civilizados?!) - que vinl1a1n 
f azendo pressao para nao obsequiar1nos os Calapalo e 
outros, porque sente1n-se prejudicados ( ?) e mostrara1n-se 
despeitadíssimos e tao contrariados que se prepara.rain para 
se recoll1erem, por terr3:, aos seus penates! 

A custo e com promessas, conseguimos r eave-los, })Or
c1ue, alé1n do mais, ternos o interesse de, por inter1nédio 
deles, conseguirmos portador para o Pósto! 

E' verdade! Precisa-se de inuita paciencia e diploma
cia para conduzi-los, dissipando-lhes os amuos! ... 

Agora, ao escurecer, ouvimos gritos vindos de trás. 
Era111 Iana/1uquás embarcados 11u1na canoa, acompanl1ados 
de dois Calapalos. Vieram avisar-nos de que Amutuá, inu
lheres, crian~as, etc. esta o de pouso aí perto e que a1nanl1a 
cedo estarao aqui. 

Vejamos se ficou bem entendido - porque foi o que 
nos pareceu, por urna ou outra palavra /a11ahuquá c1ue con
seguimos trocar! 

O rio, i1as mesmíssi1nas condi~oes - parece que 
.cipia a aprumar-se para o N. e N. N.O .. em busca do 

· ·sevu. (9
) 

• prn1-
Curi-

(9) Escrevemos con1 clareza, como que querendo mostrar o modo de pro
·nunciar, pelo menos n1ais comum, entre os índ'ios . 

, 
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Para amanl1a, ao que parece, teremos o outro afluente 
- ainda da direita - o Rio Tanguro. 

9 - Quatro meses fazem que deixámos Cuiabá. 
De fato o chef e Cala palo - Amutuá - pousou perto 

com companh~iros, mulheres e crian~as. Nao tínhamos 
perfeita certeza disto, porém, cedo, um dos Calapalos que 
pousaram conosco, pediu urna canoa para ir buscar Amu
tuá. Entáo embarcámos numa outra e fomos ter com essa 
gente. 

Com um estirao e urna volta para cima, vimo·-los todos 
na barranca, formando um grupo regular. A canoa que 
sub ira na nossa frente, larga va, no momento, trazendo 
Amutuá, Caluvocu, um companl1eiro ·e urna crian~a - urna 
menina de uns tres anos, um encanto I 

O encontro, as apresenta~óes protocolares. . . f oram 
rápidas e num instante, estávamos com eles. Fomos, da 
mesma forma que entre os Naruvóto, recebidos com as 
maiores demonstra~óes de .· alegria e - podemos dizer -
que com inteira confian~a! Inteira confian~a porque, com 
pouco, depois da troca de presentes, f omos muito obse
quiados. Logo a seguir, desceram todos os indios, até o 
nosso acampamento e meia hora depois tínhamos encor
porado a. nossa turma - o chef e Amutuá e um compa
nheiro, os quais nos acompanhara1n até o Pósto! "Atdtou 
Capitáol" Atdtou Calapalo!" foram as aclama~óes nas des
pedidas. Pode-se dizer que qua11do estivemos com eles no 
primeiro ponto, foram até carinhosos, ora avisando que me 
afastasse da barranca para nao cair, ora com outras ma
nif esta~óes palpáveis de simpa tia. 

Eram cerca de trinta índios, entre os quais: duas mu
lheres, urna delas esposa de Caluvocu e urnas dez crian~as" 
inclusive tres meninas. 

Iniciámos o servi~o pelas 8 horas e 30 minutos e co1n 
urna hora, inais ou menos, de descida, lembrámo-nos de que, 
da Casa dos Calapalo a casa dos Janahuquá, no Curisevu, 
sao dois dias e meio, e que nao conseguiremos }evá-los, Oll 
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melhor, arrastá-los até o Ronuro! Achando além disso dis
pensável prosseguir o trabalho topográfico - por já estar 
feita pelos alemás a parte do levantamento que vai do Curi
sevu ao Ronuro (dois dias de servivo apenas) - pensei 
e1n econizar uns cinco ou seis dias, fechando o servico na .. 
barra do primeiro. E assim pensando, ape11as parámos 
para o descanso das 12 a 1 hora e cogitámos logo de remeter 
u1n portador ao Pasto, a fim de cha1nar o José Fra11cisco, 
para vir b·uscar-nos no Curisevu, com a tropa. 

Apenas eu expuz e mostrei a necessidade de nos auxi
liar, o Calapalo foi de opiniáo que cortassem rumo dali 
mesmo ·e que ele seguiria para executar a missao! Em re
sumo: prontamente, influí dos e satisf eitos, partiram, le
vando a missiva, dois Bacari ....-- o Af onso e o N une, u1n 
lanahuquá - Macauan e o Calapalo que viera com Amutuá. 

Ialóique, o chefe Ia11ahuqu~, deu em alta voz e reite
radas vezes - ord·em a Macaua1n para que em sua casa 
f óssem providos do necessário: beijus, f arinha, mi1110, etc. 

E Iá se f oram os nossos companheiros, prontos e sa
tisf eitos, tendo na frente a distancia de uns 10 ou 12 dias 
.de viagem - e1n troca de um machado, um f acao ou qual
quer outra cousa. 

"Pórto do Bom Despacho", lembrará, no Rio Culuene, 
no principal formador de urna das artérias mais importan
tes do nosso Brasil, a separavao dos companheiros que par
tiram para levar lá fora as boas novas e trazer-nos a fácil 
condu~ao com que encerraremos, e1n melhores condi~oes, 
os nossos trabalhos. Lembrará a concórdia, a fraternidade. 

E de passage1n notemos que tém sido inestimáveis os 
servis;os que a expedir;áo tém prestado os irzdios. Os Ba
cairi co11-f eccionaram as canoas de casca, pega11do boa parte 
da carga e agiam com urna rapidez extraordinária para 
varar as cachoeiras. O servi~o de Ievantamento tem sido 
f eito exclusivamente em canoas deles e tripuladas por eles. 

* 
Noutro ponto nos referiremos aos servi~os dos indios: 

mostrando o concurso enorme que nos prestara1n, para 
concluir que se nao concorrera1n com a maior soma de 
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esfor~os, tor11aran1-se indispensáveis - pelo menos -
para que tudo chegasse a tal ponto en1 condi96es tao liso11-
jeiras de exito. 

A11tes que nos esque9amos: infeliz111ente nao foi boa 
a impressáo que nos deixou o físico dos Calapálo, em geral. 

Dos trinta e ta11tos que vimos, entre os quais vinte e 
tantos ho,mens, nao pode1nos dizer que vimos mais do que 
uns quatro de alguma rob·ustez. O resto, de estatura me
diana ou para inenor; fra11zinos e de aspecto mais ou 
menos doentio; maus dentes, quase que geralmente; as 
duas mulheres e as crian~as, também fracos. Os Naruvótu 
- de11tre os poucos que virnos - apresentavam 50% nas 
inesmas condi~oes. 

Outra cousa nolável: os mais fortes sao justamente 
aqueles de cór inais carregada e que aliás aparecem em me
nor nú1nero. Entre os Calapálo, notámos urna mulher, 
u1na crian~a e uns tres 11omens de oll1os claros e gateados, 
como se costuma dizer. Vimos ainda um rapaz, dos tais 
f ortes e trigueiros, corn os cabelos crespos (o africano ali 
nao andou longe!) . 

·Há consegui11te111e11te mu ita inescla. Os N aruvóto, a pe
sar de seus vizinhos e amigos possuírem culturas mais \ ra.

riadas, nao tem senao a n1andioca brava para a farinha e 
o beiju. 

Os Calapalo tem o milho, a inandioca mansa, assim 
como os l analzuquá. · 

Quanto .a co1nplei~ao dos lanahuquá, a deduzir do que 
conhecemos até aqui, sao sadios e fortes. 

Como novidade, vin1os u111 N aruvóto de nariz aquilino. 
~stes indios sao, em regra, de estatura acima da mediana, 
pouca cousa. 

* 

Tive1nos u1n af'lue11le pela direita: o rio Tanguro, com 
cerca de 28 metros de largura. 

Diz o Cala palo A1nutuá, que os J arun1a descero pelo 
1·anguro e vem até a . barra. 
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Os Jaruma, como os Chuia, sao indios que hahilavam 
a ·margem direita do Ct1lue11e, donde havia1n sido cxpuJsos 
pelos Juruna do Xingu, para o Paranaiuba. 

10 - Passámos pelo porto dos Cuicuro e .conforme já 
csperáva111os, nao vimos ne11l1um deles. Esperárnos un1 
pouco, porc1ue sabemos c¡ue os Janal1i1quá faze1n o que 
}lOde1n para que nao nos aproximemos das outras tríbos. 
po1s que assim serao co11templados com maior i1úmero de 
brindes. 

:Estes, como todos os outros indios, procuram sempre 
afastar, com intrigas e invencionices, a concorrencia aos 
presentes: é humano! 

Já ref eri a este propósito que, com os Cala palo, tivc de 
insistir f erre11hame11te para conseguir, a muito ~usto, re
co11duzi-los novamenle á 11ossa companhia. Desde o pri -
meiro dia em que nos encontrámos com Cabuzala e Calu
vocu, que imediatamente procurara1n afastar a concorren
cia dos Cuici1ro. Certamente estes estao tan1bém indúzidos 
por aqueles de que nós vimos fazer-lhes mal] etc. 

Pousámos junto a um pesqueiro deles e aí deixaremos 
a1nanha uns brindes. 

* 
11 - O rio boje, mais do que ontem, vem pendendo 

para o poente. Nao esteve ~uito largo, como para trás . 
Pouco antes do meio--diá os Ianal1uq11á nos dissera1n que 
mais adiante havia casa de gente deles. Nao descansaram 
conosco. Na canoa em que vem os tres Ianalzuquá ~ Ialói
que, Cuipáre e M aquiana, filho de Cabuzala - tocararn 
para a frente e so mente, por vol ta das tres horas, encon
trámos Jalóique, no porto dos Ivótaro - margem esquerda 
- tendo os dois ontem ido a casa <lestes. Procurámos todos 
os meios para saber de quem se tratava e para que melhor 
fiquemos esclarecidos; daí e apesar da hora adiantada o 
resoJvermos nao ir mais adiante e acamparmos. 

* 
12 - Apesar de monopolizados pelo Jalóique, os seus 

vizinhos e amigos parece que já estao certos da nossa pas-
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sagem e de que trazemos algu11s brindes para eles. Ho je, 
pela ma nhá, a tra vessaram o rio e viera1n para o nosso 
acampamento cerca de cinqüenta e tantos Navuq11óro do 
.lvótaro (córrego que desagua no Curisevu), entre homens, 
tn ulheres e crian~as, parecendo ser quase toda a turma! 
Dizem que tem cinco ranchos, de inaneira que, da inesma 
forma que nos Navurólo - onde vimos quatro ranchos 
para u1nas 40 pessoas - é sob esta única base que pode
mos avaliar e1n ci11qüuenta indiví9.uos o seu total, para ter
mos u111a idéia, ao i11enos grosseira, da popula~ao desse 
núcleo silvícola. Os Calapalo como os Cizicz1ro, tem cerca 
de 10 ranchos (cada tríbo), o que corresponde a un1a po
pula~áo total de 200 índios. Fonios tambén1 obsequiados 
pelos Navuquóro e, quando partimos, fomos acompanha
dos por urna canoa tripulada por quatro deles, até o porto 
de baixo! Deixara1n-nos a i1npressao de que sao f artes, 
1nais sadios que todos os demais e mais carregados na c6r~ 
tan1bé1n. 

Por eles soube1nos que da uutra banda, no 1nes1no dia. 
com pouco mais de n1cio dia de vjagem, se chega á casa dos 
Aravóto e depois .a. dos Jacariana, moradores da margem di
reita, mais ou ine11os a E. N. E. do porto de.les. 

Prossegui1nos a nossa viage1n e quando já próxin1os do 
f i1n, pelas duas da tarde, numa praia a esquerda, f omos 
surpreendidos pela presen~a de um M eináco, duas mulhe
res e tres crian~as. Encostámos e o que é curioso é que nos 
recebera1n com a inaior naturalidade como se tratassem 
co1n a gente de todos os dias ! Este Af eináco é troncudo, de 
pequena estatura, inuito f orte - o indio de aspecto mais 
/orle que lemas visto por aqui - tipo co111pletame11te dif e
ren te dos den1ais. 

Pouco antes das quatro horas fecl1árnos o servi90 na 
barra do Curisevu Por volta das cinco horas ou cinco e 
meia, do lado de cima, tres canoas: urna, a do ¡lf eináco com 
a f amília e, as duas outrasJ conduzindo :5ete Cuvic1zros. 

Pousá1nos todos na barra e niio seta f ora de ·pro pósito 
registarmos que, ao concluir nossos trabalhos tínhamos 
reu1zidos, de ¡Jouco, 110 mesnzo lugar: quatro Bacairis, tres 
l a1zahuqL1ás, urn Cala¡>álo ( estes fazendo parte da tur1na de 

- -...._ 
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explora~ao), um M eináco, com as d·uas mulheres e tres 
criancas, sete Cuvicuros e sete civilizados - f o(f os 11a 1ne-.. 
lhor cordialidade e 11a mais completa har1nonia JJOssivel! 

13 - I11iciámos· a subida do Curisevu, tendo e11corpo
rado a turma um Cuvicuro que concordou em aco1npa
nhar-nos até o Pósto. Estes Cuuicuros c1ue vin1os sao todos 
f orles e sadios, da n1esn1a f orn1a que uns tres ou quatro da 
mesma gente e que .encontrára1nos entre os Nauuquóro. 

Subimos tal vez mais de urnas tres léguas. 

1-1 - ./\inda nao tínha1nos reiniciado a viagem e, vin
das de cirna vi1nos aproximarern-se duas canoas com duas 
mulheres, dois l101ne11s e quatro crian~as. Eram J..lavuquó
ros do lvótaro. 1"'omou a palavra urna das índias, a n1ais 
velha - Eriuoá, tal o seu .no1ne - e, inleressante ( ! ) , só-
111e11te ela falava, fato que nos causo u .espécie ( 1º). · 

A turma dos N avuquóro é chefiada por urna índias ( ! ) : 
a Vairuma. Enlre os Nav11quóro as mull1eres, salvo as 
mais jovens, como quase sempre acontece ta1nbém entre 
nós, falavam .2. vontade e dese1nbara~adamente, mais 1nes1no 
do que os homens! 

Quando encontrámos ·o Jlf ei1iáco, este deixou as duas 
111ulheres que trazia e1n sua con1panhia, quase que toda 
a conversa9ao. Agora com esta fan1ília j é I~riuoá a intér
prete de todos! 

J-Javiam tido 11otícias da nossa passagem e ali estava 
o prim~iro esca.Ja o da f a1nília para se candidatar ao nle11os 
ao presente de un1 f acao! De1110-Jhes uns colarezin11os~ uns 
anzóis, alguns pregos, alé1n de un1 facao e assim co11segu)-
111os deixá-los satisf eitos . 

. Por volta de 1neio.,dia para urna J1ora, quando descan
sáva111os, fo1nos alcan9ad;OS por urna canoa co1n quatro 

(l!l) Porque, ern r egra, sao ·sei:npre -0s hornens qu e costurnan1 entabut¡1 r 
conver~;acao. 
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ra pazes Auitis ( disse1nos Aueitá - e f omos corrigidos por 
tres deles: Auiti (11

). Queriam tan1bé111 ferrameritas e vi
nha1n anunciar que o seu chefe, coro sua gente, traziarn
-nos beijus, farinha, etc. Já tínl1a1nos passado pelo porto 
déles, certamente ·em alguma baía e como se tratasse de 
índios que já tero ido (os Auiti) ao Bananal do Sr. Jange 
e creio que mais adiante, nao quizemos perder talvez u1n 
dia, á espera que fós~e1n e voltassem; insistindo, todavia, 
para que viessem con osco até ao Pósto, a té 011de prome
tcram eles afina!, que 110S seguiria1n. De fato, a hora do 
pouso, /alóique e Ami1tuá infor1naram-nos de que tres 
deles arnanha estariam de volta, para se encorporare1n na 
i1ossa turma . 

* 

15. - Terceiro dia de subida, tendó conseguido urnas 
· tres e meia a quatro léguas de ~11arcl1a fluyial. O Cuvicuro 

l ' a rita acaba de nos referir que já esteYe prisioneiro dos 
Chuia, os quais usam frag1neµtos de madeira nas orelhas 
e nos lábios ! 

* 
16 - Pelas o1to horas da i11anha ouvimos tocar un1a 

flauta, cujo som partia da margem direita, parecendo pro
Yir de um campo, que come~ou a aparecer nesse ponto: 
está vamos perto do porto dos M eirzáco . 

Os tres Janahuquás que tinl1am pouco antes passado 
-3. nossa frente, já lá . estavam; e, quando tomámos o ca-
1ni11ho, já vinha de voila o Cuiopáre, dizendo que os Mei
náco tinham f ugido ! 

Cremos que nao <levemos ter mais dúvidas sobre a preo
cupa~ao que tem os lanalzuquá de af astar de nós as o u tras 
tríbos - da mesma forma con1 que, entre seus próprios 
com pa11heiros, tero po: há~ito depi;-e~iarem ~s que se ~n
conlra1n ausentes, no interesse ego1st1co de t1rarem n1a1or 
lucro. 

11 () Os Auiti deram-nos boa in1pre·ssiio -Oc certa disciplina, porque todos 
eles Liveram urna só palavra de saudacao para cono.seo, ass im que se a.pro
xi rnaram. 
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Nao C.onseguimos ver os Meináco e apenas - ·tima vez 
só no porto - lá deixámos' um ~acao, como lembrarr~a, 
Pelo que corre entre eles, esta política de lalóique já está 
descoberta e nao conseguirá af astá-los. Aliás, os ltl.ei'náco, 
como os Auiti, já estivera1n lá e1n cima e quando 1nenos, 
conl1ecen1 os Bacairi do Paranatinga. · 

* 

17 - Preparávan10-nos para largar, quando, de jusante, 
surgiu u1na. canoa com c1uatro Auitis, contando com o chef e 
~,anacu. Ficámos bastante co11te11tes. Foram encorporados 
a turma, engodados - á. falta de inelhor isca - com uns 
anzóis e pregos? e partira1n co11osco, sob a pro1nessa de nos 
aco111panhar até lá e1n cirna !. .. 

Pelas duas 11oras chegámos a.o porto dos Janahu.quá, 
que tem, a um quilómetro escasso, afastados do río, dois 
ranchos, a c1ue de11ominam: Curuquitcha. 

As tres e u1n' quarto, acmpanhados de José Ca.bocio e 
dois Baca.iris· - o ~·fandu e o Francelino ·- estávamos de 
1narcha para a sua taba, onde chegámos pouco antes das 
cinco horas. E' 1nais ou me11os de légua e meia a distancia, 
e111 terreno quase plano, de mata e capoeira. Cinco ran
chos - urnas 150 pessóas, 110 máximo, entre homens, mt1- . 
lheres e crian~as. Ao centro do terreiro bem limpo, agru
pavam-se alguns homens e cria11~as; das portas dos ra~
·chos emergiam furtivame11te inú'meras cabe~as de mulhe
res e sobretudo de cri.an~as que nos espreitava1n. 

Percebi que 11a área central os índios localizam o, ce-
111itério da aldeia. Viam-se ali sepulturas recentes, aponta
das pelos parentes en1. pranto, das qua.is partiam trilhas, 
que se dirigiam aos ranchos, distantes uns dos outros cerca 
,de 50 metros. 

Com pouco, f eitas 1nais ou menos as apresenta~óes, 
que vieram de mistura com os conhecidos que já tinhamos 
ali - conhecidos do Pósto - demos a entender que t.ra
zíamos a recompensa, p_ela companl1ia dos quatro Janah·u
quás na ·expedi~ao e que queríamos a_r1nas~ redes, pr~vi
soes, etc. Demos en tao início á distribui~ao de algu1nas · 
.missagas pelas inulheres e crianvas que, a urna palavra do · 
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chef e, ·vieram enfileirar-se com su as crian~as, ali bem perto. 
Aos homens, demos anzóis1 pregos e dttas . meias pe~as de 
chita, com alguns carrctéis de linl1a, para que tu do f osse 
dividido tambén1 pelas muJheres e crian~as e 13 facoes 
Colins.

1 
que, como nao chegassem para todos, f oram entre

gues a lalóique para repartir. Foi grande o contentamento 
daquela gente e com pouco - a distribui~ao ainda e111 co
me~o - os beijus e a farinha surgiam de todos os lados 
trazidos por 1naos, quer de homens, quer de mull1eres, ou 
1nesmo de crianvas. 
. . Qua11do f azía1nos a distribui~áo entraram pelo meio 
µaquela gente os Auiti que nos acompanham e Tanacu f o1 
logo acompanl1a11do no choro e nas la1nenta~oes aos pa
rentes que ali estavam junto t..s sepulturas. Sóme.nte os pa
rentes - parece - sentem ou tem obriga~ao de chorar 
pelos seus inortos, com exce~ao talvez de um estranl10 con10 
aquele, por estar em visita de a1riizade. 

Causou-nos espécie - e daí nossa conclusáo - que, 
enquanto os parentes pranteavam os seus mortos, o resto 
<;la aldeia esta va ruidosamente em festa, todos estes, rindo 
e princando, alegres certarnente pela novidade da nossn 
-yisi ta. 

Antes que nos esque~a1nos, registemos qiLe os l10111e11s 

!fé1n u1n amor extraordinário a seus filhos e 1nuito espe-
. cial1ne11te .aos 1nais novos - os de colo. Os pais todos vie

ram cu1nprimentar-nos, aprese11tando-nos s~us filhinhos 
com i11sistencia. J á durante a viage1n Jalóique e Cuipare 
11ao fala vam noutra cousa: qua11do tristes, corzf essavam-nos 
as . saudades que sentia1n dos seu f ilhinh_os. . . "que f ica
rarn chorando". . . E precipitava1n seu regresso B. casa, 
. quando apertavam as saudades dos filhinhos! 

Insistiram muito para que ficássemos com eles uns dois 
ou· tres días e assim que anuimos em transferir para ama
·nha nossa partida, dernonstraram grande contentamento. 
Pelas nove horas? aproveitando a lua, deixá1nos os nossos 
acolhcdores amigos, chegando as 11 e tanto ao acampa-
1nento, vindo uns tres ou quatro indios em nossa con1pa
·11hia. Com estes, vieram quatro outros, carregados de bei
jus e farinha. 
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'"fiven1os notícia dos nossos portadores, que leva1n sete 
di as na nossa frente. Do despeito, pelo fato de terem visto 
darmos presentes aos Ja11ah11quá, ou da politica destes, 
resulto u que Am·utuá e os quatro Auitis - se f oram e1n
bora, se1n nos darem a niíni1na sa tisf a~ao l 

* 
18 - Cedo vieram retribuir, e1n nosso acp., a visita que 

111cs fizéramos e trouxera1n-nos air1da mais beijus e inais 
cuias, arcos e flechas. Apesar de 11ova insister1cia para q11e 
ficásse1nos, díespedi1no-n(os e partimos: era1n 11 horas e 
meia. Segue1n ern nossa companhia ainda Cuipare, sua fi
ll1inha, duas 1nulheres e dois rapazes. 

'"five1nos cl1uva a. tarde e a noite. 

* 
1 f) - .1.i\o escurecer, f on1os alcan~ados, no pouso, por 

n1ais duas ca r1oas com cinco I anahuq uás, c1ue se encorpo
raram na nossa turma.· 

* 
20 - Em . 111eio da viage1n e11co11tramo-nos co1n tres 

1lf einácos, ciue descia1n, de vol ta da casa dos Bacairi: f oran1 
tan1b·ém encorporados a turn1a, apesar da política 11egati
vista dos lanalzuquá, tendo sido necessário que os amea
yasse de nao lhes dar o prometido, caso os M ei11áco 11ao nos 
acompa11l1assem ta1nbém. 

Passá1nos quatro cacl1oeiras e acima da última pousá-
111os, 110 porto dos Bacairi . . Pomos á sua casa - urna meia 
légua. distante: tres ra11cl1os, u1nas cinqüenta pessoas, todos 

V . 

e111 preparativos para subire1n para o Para11atinga. 1~nco11-
.trá1nos aí li1n Calapalo, que vinl1a com os portadores da 
11-0ssa correspondéncia. . . por estafetas silvicolas. 

~1 - Diversos Bacaiiis vieran1 visitar-nos, trazendo a]
guns beJjus . Entre eles já conl1ecía1nos) do Pósto, urna 111eia 
dúzia. 

I...ogo de co1néc;o.; urna série de cacl1oeiras, cuja conla 
até perde1no8": cachoeiras das seis as novel E1n 1nei.o da 
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viagem apareceram-nos duas canoas com cinco Bacairis, 
que vi11l1am vindo do Maiére para deixarem suas panelas 
ali guardadas até sua volta. Todos eles, nossos conhecidos. 
I11for1nara111-nos que nossos portadores só tem um dia na 
11ossa fre11te : ainda nao quero acreditar, apesar de saber 
c1ue o :Niandu entende bem a nossa língua. 

Numa cachoeira grande, pousámos, a montante: é a 
cacl1oeira do Maiére - a11tiga morada dos Bacairi. 

* 
22 - U1nas tres cachoeiras fáceis e as tres horas che

gá111os ao Salto Taunay, onde passámos as canoas descar
regadas. Aí pousá1nos. :Este salto - que está ali em frente, 
debaixo de 11ossas vistas - !leste te1npo de seca, nao passa 
de u1na cacl1oeira com dois degraus de 50 a 60 centímetros, 
cada u1n - diga111os, um desnível total de lin,50 no má
xi1no, de 1nontante para jusante. 

* 

23 - Ainda nao tínha1nos urna l1ora de marcha e encon
trámos na barra do Panecuru, urna de nossas canoas, só 
con1 u1n homern, por ter o outro desertado, sem conseguir, 
feliz1nente, levar o companheiro. 

Prossegui1nos nossa viagem, substituindo-o por t1n1 
Bacairi, que foi, por seu turno, rendido por um Cuvici1ro, 
de i101ne: Varita. 

* 
24 - Cedo 1nandámos u1n dos nossos homens cortar 

ru1110. na altura do · acampamento, a ver se encontrava a 
hatida do ho111em que fugiu ontem. As nove horas estava 
de Yolta, sem ter encontrado rasto algum e dando noticia 
das cabeceiras ali próximas. Esta espera e alguns secos, 
reduzirar11 a nossa marcha de um terco! .. 

* 
25 - Ontem choveu ,a_ tarde e toda a noite, e hoje o rio 

encheu, nao permitindo a navega~áo a zinga, o que nos 
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atrasou bastante - inais de u111 ter<;o, isto é, inais de tres 
horas de viage1n. 

Passá1nos pelo Córrego do .. i\ra111e. 

* 
26 - Pelas oito ou 11ove horas passá1nos ¡)elo porto da 

Co1nissao Alema. .A.s duas 11oras, mais ou menos, deixá-
111os o Curisevu e entrámos por urn seu bra<;o da margem 
esquerda e, com pouco, tive1r1os de vencer u1na cacl1oeira, 
que nos tomou algum tempo; passámos })ela canoa dos 
portadores nossos e, mais adiante, tí11hamos concJuído a 
nossa viage1n por água. A batida ou corte dos portadores, 
11ao tem mais de uns tres dias; co11seguintemente, teren1os 
que esperar pela tropa uns tres ou quatro días; talvcz. 

* 
27-30 - . Com os í11dios a espera da tropa - fazeI!l 

quatro días! I11feliz1nente este atraso <levemos aos próprios 
indios Bacairi, que, apesar das pro111essas, demoraram-se 
e1n sua casa - - subi11do o Curisevu - durante quatro dias. 
Contudo, como já tenl1arn certa con1preensao do be111 ou 
do inal que pratica1n, 11ao receberao n1ais cousa algu1na no 
Pósto e nao precisarao aparecer n1ais lá, absolutamente 
o que servirá de li<;ao a eles e aos outros! 

* 

OUTUBRO 

1 - Cerca das 10 horas saí1nos con1 cinco homens, dos 
qua is quatro indios e f on~os acampar da serra para diante, 
11a esperan<;a da tropa ou de algum si11al. 1,e11do atingido 
um bom ponto de observa<;ao, com quatro léguas, sómente 
as nove horas da noite chegámos ao acp. J á para cl1egar -
de volta - um clarao para as bandas do ]JOente! ... 

2 - Esta demora já nos dá muito que pensar, peJa 
falta de recursos, bastante sen.sível, pois a qui ternos co-
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nosco -- a parte os Bacairi, afeitos a tudo - onze Ianal1ii
quás, inclusive duas inulheres e u1na crian~a, tres M einácos, 
um C11vicuro e un1 Calapálo, todos vindos atrás das pro
n1essas de brindes! Fora1n nossos presti1nosos auxiliares, 
uns co1n 10, oulros co1n 15 e inais dias de reino e zinga -
de sol a sol - e afinal, coitados! -- ainda tivera1n de su
portar seis dias de espera, alin1entados apenas com u11s ¡)u
nhados escassos de farinha e f eijáo cozido - que é tu do 
qua11to te1nos para suste11tá-los e para o i1osso ranc110 de 
verdadeira ca1npanha ! 

Despachei o José Caboclo ao encon tro da tropa, co111 
orde1n de faze-la apressar a marcha e dar-nos um sinal. 
com fogo, ao alcan~á-la. Em vao! Partirei amanha, sem 
aguardar inais nada! 

* 
3 - Afinal, a penas tí11l1an1os palmilhado u1na Iégun 

curta, com um rapaz e dois Bacairis, quando percebemos 
latidos de cao e de11tro em pouco surgiran1-11os pela frente 
o José Francisco e o velho Antoninho. Os índios co11ten
tíssimos e admirados - exce~ao de dois deles - observarr1, 
corn interesse e i11teligencia, a_ nossa tropa, cujo aspecto e 
cuja marcha constituían1 espetáculo 11unca visto! . 

Co1no já vi11l1a puxando um pouco, ordenei a. tropa 
que boje descansasse . 

Agregados a ela Yiera111 o lanahuquá-Nacau, un1 Cala
pálo e dojs Bacairis - os portadores (1 2

) • 

* 

4 - l'Ioje cedo dis lribuímos u111as inissangas para as 
duas indias e para a cria11cinl1a; rapaduras, f arinha e f eijao 
para todos. Com inacl1ados e f acóes reco1npensámos .
nitida1nente o exp1ica1nos - aqueles que ti11ham servido de 
portadores ou que nos tinl1am auxiliado no ren10 ou nos 
transportes de carga, salientando a importancia de seus . 
serv1cos. 

~ 

( 1 2 ) Xo Pós to f icou un1 Cnlapálo, com o pé ferido e q ue preferiu f icar 
por nao l el' qu erido n1onla L' ! 
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Quanto aos demais, f izemo:> trocas com ·armas1 redes, 
·remos, etc. sem que ta111bén1 os desgostássemos. 

Conseguimos, felizmente, deixá-los bastante satisf eitos 
e nesta convicc;ao é que o Pósto tem necessidade irnediata 
·de se prevenir de uns qua11tos artigos, porque, toda esta 
gente que reside na zona: Curisevu-Culuene, nao tardará 

·em voltar, em b·usca de novas provisóes - disto ternos 
i.)ousá1nos no Bato vi ( rio) . 

5 - Pousán1os l1oje 110 Dese11gano 
·ráo dos Caiapó. 

* 

águas do Ribei-

6 ·- Chegá1nos ao Posto. Com pouco, h.asteá1nos a 
nossa Bandeira, em presenc;a de todo o pessoal reunido 
.e ti.vemos a oportunidade de falar-lhes, incentivando-os -
tanto aos índios co1no aos 11ossos caboclos - a que conti
nuasse1n a prestar o seu co11curso 11a 1nanute11~.ao e no de.
senvolvimento do ~ pósto indígena. Como ensinamento e 
doutrina, recapitulei passage11s da expedic;ao, acentuando 
as faltas e as reco1npe11sas; estigmatizando o ato amoral 
do desertor, que aba11donou seus co1npanheiros de Jutas) 
em pleno sertao, e exaltando ~ atitude do outro, que re
peliu as lábias da traic;ao e da covardia; recordei, final
mente, com palavras do mais sincero pesar, as cenas da
quele doloroso acidente que vitimou um dos nossos con1-
panheiros, cujo corpo ficou sepultado numa curva do 
'Culuene, porém, cuja memória veio com cada u1n de nós, 
para a sombra da Bandeira, · que nos viu partir e nos con
forta na chegada, panejando ao vento, como se fóra o pró
prio Brasil agradecido aos trabalhos com que esta1nos co11-
correndo para o seu engrandeci1nento I 

Desde onte1n que um Bacairi e todos os nossos, exce
~ao de um, caíran1 co1n f ebre. Até ao porto do Curisevu, 
nu11ca tivera1n cousa algun1a, pode-se dizer: Esta1nos provi
-Oenciando sobre seu tratamento. 

RA~ílRO N ORONlIA. 

* 
* * 

> 



OS 1NDIOS 

Nos pri1neiros co11tactos con1 os índios /Jacairi (princí-· 
pios de junho), apressá1no-11os e111 fazer liga~ao logo co1n os 
í11dios do Culuene. Esles e ac1ueles sao relacionados e a inda 
havia, nessa época, uns ren1anesce11tes dos Bacairi 110 alto
-Curisevu, .a altura do ~1Iaiére. Alguns días depois está va
mos com nove indios Ianahuquá no Pósto Indígena que se 
come~ava a fundar. Chefiava a turma o Cap. Cabuzala, pai 
do lVIaquiana, este, me11ino de 10 a11os. Depois veio o la
lóique com Ctiiapáre, l\1acauana e outros. Puz-me a apren
der alguma cousa de sua língua, em constante e estreita li-· 
ga~ao, até que, c1uando da nossa partida para as bandas do 
Culuene (cabeceiras), vara11do pelo vale do Paranatinga, 
ficou assentado que os c1uatro Ja11ahiiquás iriam conosco 
e, por })roposla deles inesinos, Cabuzala regressaria ao 
baixo-Culuene, lá onde vivia111, para subir com outros í11dios. 
o mes1no rio e para viren1 atcando fogo, de quando e1n 
quando, da mesma forma que nós o faríamos, ao e11cetar-· 
mos nossa descida. 

Assim, segundo tal co111bina~ao, teríamos urna liga<;áo 
pelos claro es ou pela f un1a~a provocada pelas queimadas. 
De fato, assim foi feíto e u1n belo dia, como consta do diá
rio, lá deparámos com duas canoas, numa das quais vinha
o f amaso Cabuzala, cu jo no1nc ficou le1nbrado num ribei-· 
rao que desagua no Culuene. 

* 

Quando estávamos fabricando as canoas, o indio (:uia-.. 
páre, Janahuquá, adoeceu, penso que com pneumonia ( dor· 
de cabe~a, frio, febre, pontada no pu1máo direito, inape
tencia, etc. ) . 
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I1nagi11e-se a responsabilidade e 111esmo os embara~os 
.1que ¡Joderia acarretar a expedi~ao u1n dese11lace fatal! Ti
,ve111os que nos multiplicar em cuidados: barracas dobra
,,das, carr1a improvisada, para agasalhá-lo; chá de canela, 
J'ri~<>cs de pro11to-alívio, gotas do mesmo remédio, as me
ºJl1oras e inais fortes dietas para alimentá-lo e urna perma-
nente assistencia para animá-lo, porque o indio já se punha 
~a chorar, desesperan~ado de rever os seus pagos (" imére") 
.. e seu fill1inho de colo que tinha f icado na aldeia. . . Reagiu 
,be1n., felizn1ente, e quando chegámos .á primeira aldeia -
.dos Naruvóto, e1n lo11go discurso, aprese11tou-me como seu 
.salvador (1

:: ) ! 

Resultado: un1a pobre índia, co1n urna adenite, vários 
indios com dór de olhos, dois outros feridos, etc. vieram ao 
.consultório. Fez-se o que foi possível e felizmente, como 
a maioria padecesse de dor de olhos e tivéssemos urna meia 
dúzia ·de colírio Moura Brasil a todos conseguimos curar. 
Calcula11do empiricame1Tte a gravidade desta af ec~ao, pelo 
.aspecto dos órgáos visuais, inarcávamos aos pacientes 4, 6, 
.8 ou 10 sóis ( dias) e co1n tres aplica~oes religiosamente 
f eitas, cada dia, ia1n ficando todos restabelecidos naqueles 
·prazos! 

* 

A propósito dos "tapiris" de ca~ada, encontrados no 
·último trecho, a11tes de alcan~armos o rio Culuene, talvcz 
.seja interessante fixar algumas observa~óes que podem trazer 
esclareciincntos sóbrc os índios dessa regiao: 

a) José Coroado, o aborígene f i.1110 de Rosa Boróro 
- india esta que se casara com o l:ap. A11toninho ·- quando 
f oi ·para o Paranatinga, chefiou um grupo que se aldeou 
no Ribeirao Azul, em cuja barra hoje está o Pósto "Simóes 
Lopes". 

Contam que certa vez os índios Caiapó desceram das 
cabeceiras extremas do Paranatinga, vieram a aldeia de 
José _Coroado e aí mataram urna ou duas pessoas bacairis; 

( 1 ~) "Alátou Ca.pitáo" - Capitao bom. E assim foi mesmo ... 
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e ·que este saiu no encal~o Jos atacantes, sem dar-Jhes tré-· 
guas, acabando por atacá-los em sua própria aldeia, pouco. 
alé1n das cabeceiras do Paranatinga, metida 11os desvaos de 
urna morraria,. 011de havia um rio gra11de ao qual nos refe-· 
riremos em outro lugar. Compunha-se a aldeia de algu-
1nas cl1o~as mal feítas e possuia pequenas ro~as de mandioca, 
aliás mal cuidadas. Pelo visto, inf ormaram ainda que esses. 
indios da vam preferencia 2.s ca~adas de porco do 1nato,. 
jaboti e anta, e que, ªº c1ue supunham, nao se dedicava1n a 
pesca. 

De vol ta dessa represália, José Coroado, c1ue teve sua 
ta1~ef a facilitada porque levo u armas de f ogo - \Vinches
ter 44 - trouxe de lá duas crian~as, urna das quais conhe
ce1nos 110 Rio Novo, em casa de Joaquim Ferro, 1nenin.o 
já de uns 12 anos. Era de cór trigueira, bem cuidado, f orle, 
fisionomia agradável (nao fósse índio ... ) Cha1nava-se An
ló11io Caía pó . 

* 

b) Os 1noradores, muito disse.minados, da regia o do. 
Sao Manuel, tinha1n sempre receio dos indios crue proce
diam do nascente - das bandas das cabeceiras do Para-
11ati11ga. 

* 
e) Quando 1nais tarde cuida va de desenvolver o Pósto 

"Simoes Lopes", certa vez, no cami1~ho que vai do Pósto. 
á aldeia do Cap. A11toninl10, na distancia de meia légua 
111ais ou menos, f oi morta por indios estranl1os urna índia 
Bacairi) que conduzia u1na cria11~a de colo. Mataram-na e, 
j u11to a vítima, deixaram seus ta capes ( uns tres), um arco 
e duas flechas. Estas armas foram enviadas para· o Escri
tório da "Co1nissao Rondon". Sao perf eitamente iguais as 
c1ue vi nas Colonias Salesianas da Linl1a de Leste (Taxos) 
onde os Boróro era1n de quando em vez atacados etn iden
ticas condi~óes que os Bacairi. Os Salesianos ( ouvi o re-
lato do Padre Colbacchini) dessa Col9nia dizia1n que os 
índios atacantes cha1navam-se Caiánio e que procediam de 
ale1n do rio das l\'Iortes1 depois de um chapadao, 11uma de.
pressáo grande, onde havia u1n rio també1n grande e onde 
infor1navam que se encontrava1n ouro e dia1na11tes (ReJato 
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do Padre Colbacchini). Segu11do os Salesianos, 11esses ata
ques dos Caiámo, se1npre pe:".'ecia1n sómente. os Boróro, 
apenas se descuidassem um pouco, e111 suas excursóes corn 
os padres. Jamais atacaram a qualquer civilizado, mesn10 
os que isolados, percorriam a Linha Telegráfica ou esti
vesse em cam peio. A preferencia deles era o próprio Bo
róro ( Ainda inf orma~óes do Padre Colbacchini) . 

• 

* 

d) No Pósto "Si1nóes Lopes", a u1na légua mais ou 
menos, nun1a ro~a próxima do l\.forro do Ronuro, lado 
Norte, mataram um Bacairi e lá deixaram os tacapes -
do mesmo tipo inconfundível dos Caiapó ou Caiámo. 

Os í11dios do Curisevu e do Culuene, qua11do vinJ1a1n 
ao Pósto "Simoes Lopes", fazia1n a lravessia de 20 léguas 
do porto do Curisevu ao Pósto, verdadeiramente asso1nbra
dos, e talvez, em conseqüencia das inarchas for~adas, che
gava1n com os músculos das pernas doídos. 

En1 agosto, setembro e outubro, percebem-se ao longe as 
queimadas· daqueles indios, do lado de leste, para qt1em 
está no Pósto "Si1nóes Lo1)es" e vem-se no 11orizontc os 
claroes de i11cendio naquelas bandas, noite a dentro. 

* 
e) Certa vez, eremos ter ouvido do saudoso CeJ. Alí

pio Bandeira, os seguintes infor1nes: os Boróro eram se
nl1ores também das terras que se estendcn1 pelo Gar~as, 
cabeceiras do Araguaia, e tinha1n 11essas regióes por ini1ni
gos os Tapuio, bastante aguerridos e e1n gra11de número. 

Eram inimigos dos Boróro e Yedavarn o livre transito 
dos civilizados de Goiás a Cuiabá e vice-versa. Se nao há 
e11ga110, ex is tia um caminho que, transpondo o Araguaia, 
alcan~ava as minas dos Araiés e daí, por um chapadáo 
livre, demandava Cuiabá. Os de Cuiabá entraram em en
tendi1nento com os Boróro, com os quais viviam e1n boa 
paz e fizeram urna alian~a }Jara exter1ninar os seus inin1i
gos - os Tapuio - visando a garantía de livre transito. i\ 
alian~a da tática do índio co1n as armas do civilizado, li-
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quidou c1uase toda a tríbo dos 11apizio, cujos remanescen
ites, e1n peque11os grupos, espall1ara1n-se e, para vivere1n, ti
veram que se defender co1n t11na tática mais engenhosa, 
como passo a explicar. 

Várias vezes vimos no horizonte ou a distancia, subir 
u111a f uma~a de pouca dura~ao e e1n seguida urna ou duas 
mesmo, em outros pontos afastados, noutras dire~oes. Nao 
f oi por outro motivo, tal vez, que, err1 nossa penetra~ao para 
o Culuene, vimos e1n alguns Jugares pequenas coroas de 
queimadas, em plena macéga seca, como quem tivesse feíto 
o fogo e o apagado rapida1nente, e111 seguida. E' um pro
cesso de sinaliza~ao ótica, o telégrafo semafórico desses 
índiosf 

Já tínhamos sabido, pelo i11dio Bacairi, c¡ue o Caiapó 
nao percorre, 11e1n faz ca111iJ1ho batido. Cada un1 sai ou 
anda numa dire~ao, a distancia, para despistar, marcand~ 
certamen te o ponto de reuniao. Quando encontrámos os 
<'tapiris" perto do Culuene, os caminhos · que conduziam a 
eles, acabavam a menos talvez de uns 50 metros e logo vi
nl1am as batidas que podiam confundir-se com as trilhas de 
antas ou qualquer outro animal de porte semelhante. 

Disse-me ainda o Bacairi que, em lugares onde' poden1 
deixar rastros, enrolam capim nos pés, mas nao sabemos 
se o terror que lhe infunde o Caiapó, teria dado lugar a 
fantasía ... 

* 
/) Ouvimos dos Baicari que os Caiapó fazem suas 

'Ca~adas de antas, porcos do mato e caetetus, com f ogo e 
porretes, mas embora nao tenhamos certeza, supomos pro
vável que apliquem o mesmo processo também na ca~a as 
seriemas e aos gavioes. 

* 
g) Dizem que dao preferencia á anta. ao porco do 

mato e outras ca~as e, de ludo o que ouvimos, ficámos com 
a impressao de que nao se dedicam - os Caiapó - a pesca. 

E' sabido que, qua11do se entra pelo sertao e se nota 
que a ca~a e o peixe vao escasseando, vamo-nos aproxi
mando de zona habitada pelos índios. Pois bem, no Culu.ene, 
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desde que encontrámos indios, ou por melhor dizer, desde 
a esta~ao zero, na barra do Ribeirao 15 de agosto, onde 
come~á111os seu levantamento, até certa distancia da aldeia 
dos Naruvóto, a quantidade de peixes foi sempre notável, 
chega11do mesino 3s yeze~, a exceder a qualquer espectativa ! 

* 
011de estive1nos fabricando as canoas, uns dois ou 

tres molhes de talos de buriti assinalavam a travessia 
desses índios, . du1na para outra 1nargem, utilizando-se 
destes feixes como flutuadores. Estavam meio-escondidos, 
nao havia qualquer vestigio de caminho ·e o rio Culuene, 
e1n toda essa regiao, co11tinuava sempre bastante ¡>iscoso. 

Estas observa~óes conf irma1n aquela im pressáo. 
O indio ern geral quer viver nas proximidades de Rio 

Granlle, como certa vez observou-me o General Rondon; 
c1uer rio grande, visando princi1)a]me11te a pesca. 

O l~aia¡Jó, (:aiamo, Tapúio on Clzavante - perseguido 
por toda a par~~' no1neada1nente pelos seus próprios irrnáos, 
teria f ugido do rio grande, con10 quem se via na i1ecessi
dade de fugir do indio 111ais f orte; e para nao se ex por 
com n1ais freqüencia, retraiu-se para os desvaos das ca
beceiras mais altas, onde teria perdido o hábito de alimen
tar-se de peixe ( ?) . Será que sao bons nadadores? 

* 
O Ribeirao 15 de Agosto, a julgar pelas f otografias pu· 

blicadas pela "Funda~ao Brasil-Central" te1n a sua barra a 
u1nas duas ou tres léguas distantes de urna das malocas 
dos Chavanle. Segundo o diário de 1920, ali mataram-se 
co1n u111a só bo1nba de dinamite, cerca de sessenta matrin
xás, para delicia dos Bacairi e dos Ja11ahuquá que faziam 
parte da Expedi~ao de 1920, sobretudo para estes últimos, 
(¡ue ficaram empolgados com a novidade! 

Urna segund~ maloca, também assinalada pela "Fun
da~ao", deixa-nos supor que os indios que a povoam, bebam 
a . água das cabeceiras dos rios Couto de Magalhaes ·e Sete 
de Setembro . 

* 
* * 

.. 



.. 

• 

• 

UM ENCONTRO COM O CORONEL FAWCETT 

No· diário da Expedia.o, dia 13 de agosto, consta urna 
nota c11riosa e certamerite de in1portancia. Quando regres
sárnos a Cuiabá, após u11s quinze dias de descanso no Pósto 
Bacairi e tarnhém para tomar algumas providencias sobre 
sua consolida~ao, aproveitámos para realizar o reconheci
mento topográfico de verifica{:áo das águas do Norte e do 
Sul, em alguns pontos situados eritre águas do rio Ciiiabá 
( cabeceiras) e o Estivado - do rio Arinos. Para isto, já 
línharnos deixado urna estaca de referencia no "Vaqueja
dor" - quando tra~á1nos a poligonal: - Chapada - Pósto 
Bacairi. 

Ao sairmos do Pósto, na tarde do mesmo dia, encon
trei-me com Fawcett e Ernest Holt, cuja história já é co
nhecida. Regressei corn an1bos ao Pósto para dar-lhes 
urnas indica~oes de que careciam e uns tres dias após, relo
mava o reconhecimento do divisor Cuiabá-Paranatinga
-Arinos. ~ste servi~o consta das cadernetas entregues por 
mim ao Cel. J aguaribe, chef e do servi~o cartográfico da , 
"Comissao Rondon". -

A 2 ou 3 de novembro chegava a Cuiabá exatanzente 
seis meses menos seis dias que dali havia partido para o 
reconhec;imento, trabalho a que demos início na Chapada, 
donde demandámos o Para11atinga. 

N um grande alto, previsto, em águas des te rio, f undá
n1os o Pótso Indígena) daí partindo para a descoberta e ex
plora~áo do Culuene. 

* 
* * 



RESUMO DOS SERVI<;OS EXECUTADOS 

a) . Poligonal: Chapada - Pósto Bacairi - Culuene; 
b) Explorac;ao do Culuene; 
e) Fundac;ao do Pósto Bacairi; 
d) Reconhecimento do divisor: Cuiabá-Para11ati1.1ga

-Arinos. 
* 

EXUMA~ÁO DO DIÁRIO DO CEL. PAULA CASTRO 

CONFRONTOS 
' 

Urna vez em Cuiabá, passados alguns dias, o saudoso 
Joáo Barbosa de Faria trouxe-me um diário da Expedi~áo 
do Tenente-Coronel Paula Castro, realizada e~ 1900 na
quela regiáo - documento para mim desconhecido. Foi 
examinado com atenc;áo e nos propuzemos a interpretar a 
marcha de sua Expedic;áo e111 forma gráfica - pelos rumos 
gerais e distancias estimadas e1n seu registo. (Este do
cumento foi também por mim entregue ao Coronel Ja
guaribe). 

Pois bem. Executado o gráfico paciente1nente, estimando 
as distancias pelas marchas de cargueiros em explora~ao e 
procurando dar urna interpretac;áo mais adequada ao con
junto, de acórdo com os dados desse diário de Paula Castro, 
chegámos a um "croquis" que decalcado sóbre o nosso con
junto topográfico da Regiao, cobriu aproximada1nente urna 
faixa da área que vai do Fica-Faca a barra do Ribeirao. 15 
de agosto. Este "croquis" ta1nbé1n deve estar com o Coro11el 
Jaguaribe . 

Esta circunstancia deve ligar-se áquela n.ota curiosa e 
talvez importante do diário. 

* 
* * 



Organizando estes apontamentos em 1945, isto é) 25 anos. 
após a execu~ao dos trabalhos já ligeira1nente descritos, e · 
atendendo ao apelo do ineu chefe de entáo e atual Presi
dente do Conselho Nacional de Prote~áo aos indios; venho 
atualizá-los nlediante as referencias a constru~ao que rea
lizei, duma rodovia, na zo11a em que a11tes operara. 

Reco11hecendo a utilidade e a oportu11idade de inter
calar aqui tais notas, valho-1ne dos borroes de 1neus diários 
e exercito a memória ¡)ara organizar os esclarecimentos que 
se seguem, docume11tados con1 algumas fotografías que 
melhor elucidam certas fases desse empreendimento. 

, De 1927 a 1930 fizemos urna pista para automóveis 
que, partindo da chapada, alcan~ou o Pósto Simóes I ... opes, 
tra11spóz o Para11atinga e foi prolongada em rumo norte, 
numa extensa o de 120 quilón1etros. Além disto, f orarn ainda 
locados mais 120 quiló1netros até o atual Pósto .José Bezerra. 
Na constru~ao do primeiro trecho, que vai da Ponte Falsa, 
na Chapada, até o Pósto, medindo 192 quilómetros e cor
rendo s6bre o divisor) tive111os nossas vistas voltadas para 
as águas que corre1n para leste - (Araguaia) . 

* 
Tomemos para referencia a cabeceira do (ialheiro ou 

111es1no a água e1ne11dada da Lagoa Con1prida, ao norte da 
qual se encontra a uns dois ou tres quilómetros, o UFica
Faca", po11to mais al to dessa regia o ( uns 900 e tanto metros 
de altitude) . 

Vindo do Sul, antes de chegar ao Gall1eiro, encontra-
1nos, dobrando para Léste e depois u1n pouco para St1doeste, 
algumas pessoas que aí já viviam nessa época, como mora
dores, na cabeceira da la cuba do Rio das Mortes. ~sses 
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ho1nens, quando nós estáva111os na l...,agoa Co1nprida, até Já 
iam,, se1n atravessar água. 

Quando estes moradores. penetrava1n para Léste, entre 
as águas do Rio das l\'Iortes e outros do Norte (Culue11e?) 
avanvavam urnas 15 a 20 léguas, extraindo seri11ga de rnan
gabeira e alcanvava1n um grande ribeirao, que se dirige para 
I-'éste e a que de11omi11avam "Espu1na"-. 

* 
A pista para automóv·eis, antes de cl1egar ao tope do 

chapadao, para descer ao Sao Manuel (lugar denominado 
Pouso-Alto) proi)orciona o e1npolgante espetáculo de avis
tar-se, .á direita (Léste), urna cabeceira que é água do Culuene. 

i\.í fizeinos entrar um home1n, marcha11do para o 11as-
. centé, o qua! encontrou um Rio Gra11de e um salto. Demos 
esta informavao a urn garimpeiro (Pessione), que, em 1933 
ou 1934, ffzera ao' mesmo ponto urna excursao, com o de
se jo de encontrar o lugar onde Paula Castro havia anun
ciado) em seu diário, urnas f aiscas de o uro. De lá trouxe-nos 
Pessio11e quatro f otografias, numa das quais ·está o s.aJto do 
Culue11e - gentileza esta que possibilitou a exibi<;ao 'que 
ora favo na fotogravura a11exa, ¡Jara tor11ar conhec.ida esta 
beleza natural, escondida lá nos ínvios sertoes de nossa 
Pátria. 

1\S CABECEIRi.\S D() CUI .. l JENE 

Em conclusao, quanto ás nasce11tes do rio Culuene: 
a) Pelo que registá1nos e111 nosso diário sobre o río 

grande além das cabeceiras do J>ara11ati11ga como ao Ca¡J. An
to11inho tinha afirn1ado José Coroado, seu enteado; 

b) P.ela observava·o do terreno, alén1 das cabeceiras do 
l)aranatinga; 

e) pela observa~ao f eit8 na barra do "15 de agosto'' 
(llib.) - vide diário; 

d) pelo "croquis"-intui~ao aproximado, organizado 
com dados constantes do diário da ~:xpedi~ao Paula Castro; 
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e) pelo que se observou em toda essa regiáo atraves
sada pela pista para automóveis; 

f) pelo depoimento do hornero (Benedito) que en
trou em Pouso-Alto n1archando para I"'éste; 

!]) pela entrada de Pessione e suas fotografias; 
/z) e por ludo quanto se poude harmonizar no con-

junto desses dados, parece que o rio Culi1en.e tem suas ca
beceiras mais alta~ na regiáo do UFica-Faca", próximas a 
I~agoa Comprida; e que a cabeceira do Gal/1eiro, que verte 
do chapadáo da Arnica se ja a principal. 

Río de J aneiro, outubro de 1945. 

RAMIRO NoRONifA 

* • 

~ l t 

•·' 

• 
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DOIS AR'fIGOS IMPORTANTES 

Cumprindo determi11ac;oes do Exmo. Sr. General Can
dido l\1ariano da Silv·a Rondon, Preside11te do Conselho Na
cional de Protec;ao aos indios, anexo, ao fin al dos relató
rios e diários do atual Coronel Ramiro Noronha, com a 
devida venia do jornal que os publicou, em Cuiabá - "O 
Estado de Mato-Grosso" - dois artigos de grande interesse 
para a corografia <leste Estado, um, referente as cabecei
ras do rio Paraguai, outro. concernente as nascentes do 
Xingu. · 

O segundo artigo constitue urna exposi~ao elucidativa 
sóbre a determinac;ao das principais cabeceiras do Xingu, 
através justamente dos trabalhos realizados pelo autor e 
que estao consubstanciados nos relatórios que integram a 
presente Publicac;ao n.º 75 da "Comissáo Rondon". 

Ao ser publicada a Carta de Mato-Grosso, em que se 
cxibem, em conjunto, todos os trabalhos geográficos e to
pográficos realizados sob a dire~áo do Exmo. Sr. General 
Rondon e na qual figuram, por conseguinte, os resultados 
da Expedic;áo ao Culuene, poderao os estudiosos da. nossa 
geografia capacitar-se da seguranc;a com que o Coronel 
Noronha avanc;ou suas afirmativas, que, táo profundamente 
vieram alterar ludo quanto até entao estava esbo~ado em 
relac;áo ao vasto leque de formadores do Xingu. 

Com estas ligeiras palavras de esclarecimento, trans
crevo, a seguir, as duas substanciosas contribuic;oes, ofere
cidas pelo próprio explorador ·que estudou in loco os dois 
problemas ne las f ocalizados. 

C. N. P. l. - Río, 12 de outubro de 1945. 

Cel. AMILCAR A. BoTELHo DE MAGALHAES, 
Secretário 
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NASCENTES DO RIO P.A.RAGUAI 

O Major Ra1niro Noronha, figura de relevo da Co1nis
sao Rondon, é um dos inais seguros conhecedores do ILi11-
terland matogrossense, que palmilhou e1n todos os <1ua
drantes, realizando explora~óes que enriquece1n o nosso 
acervo geográfico. Distinto oficial de artilharia do nosso 
Exército, al1na forrada de modéstia inexcedível, os seus nu-
1nerosos estudos sóbre a regiáo do i1_orte, que percorreu 
como auxiliar do General Rondon, atestam a sua probidade 
de cientista de valor .. 

Ainda agora, satisfazen~o legítimas indaga<;óes de 
D. Amélia de Arruda Alves, inteligente professora nesta 
capital, o l\1ajor Ra1niro N oronha, em carta íntima, diri
gida a um seu a1nigo, respondeu aquela consulente. Os es
clarecin1entos que enviou de Campo-Grande, versando sóbre 
as cabeceiras dos rios Paraguai e Xingu, aco1npanhados 
de croquis topográficos elucidativos, nao se destinavam a 
publicidade . 

Entretanto, tratando-se de dados de interesse coletivo, 
to1namos a delibera~áo de publicá-los, contrariando embora 
os dese jos do missivista, expressbs aliás de forma impera
tiva, em sua carta. Assim, o MATO-GRosso reproduz J1oje 
a parte referente .2.s nascentes do Paraguai e, na próxima 
edi~ao, transcreverá a parte que toca as nascentes do Xingu. 

Cumpre observar que o texto, revestido de fei~áo in
teiramente pessoal vai de molde á intimidarle entre o · re
metente e o destinatário. 

* 

AMPLIA(;.AO DA CARTA DA COMISS.AO RONDON 

(Ese. 1/1.000.000) 

l?egiáo - nascente do RIO PARAGUAI 

. . . 

N·uma vista de -conjunto - tem-se logo urna idéia de 
toda a rede hidrográfica Qaquele trato de terra - toda ela 
inetida num palmo quadrado de papel. 

• 



.. 

. _,.., 1 . -- -

Com u1n curvfmetro qualquer ou urna simples régua 
mili1netrada, ou até mesmo por estimativa -- ve-se que o 
Amolar, com um percurso aproximado de 5 (cinco) léguas, 
r ecebe pela esquerda o Sete Lagoas como sirnples afluente, 
a pesar de suas águas . e11grossadas pelo M elgueira, que com 
ele desee do planalto; e, com mais ou menos urna Jégua 
abaixo, vem pela direita o Diamanti110. Até a barra <leste,. 
ele é ribeiráo-A1nolar e daí por <liante passa a chamar-se: 
Paraguaizinho até que, percorridas urnas cinco léguas ma.is, 
recebe ele a um ternpo - numa distancia de uns cem me
tros - o Santana, pela direita, e o Brumado, pela esquerda, 
a vista um do outro. 

Paraguaizi11ho, Sa1ztana e Brumado se 
nun1 só ponto, lugar denominado por isto: 
daí por <liante o lendário Paraguái. 

* 

• r eunem ass1m 
Trés Barras, e 

Isto é o que ressalta 2. primeira vista. Se, porém, o es
tudioso, lembrado da conexao estreita entre a hidrografia 
e a orografía, entra a examinar o gráfico com mais inte
resse, come~ará entao a ver -- meio-imagina~ao, meio
-realidade - . o relevo do terreno que as águas teriam 1node
lado; verá as faixas dos depósitos f érteis que váo alargando 
as planicies ~ o.nde o verde-escuro das matas encorpa
das vai balisa~do os rios; e, para o espigao, os terrenos 
abertos - terras secas, vestidas de ca1npos e cerrados. Serao 
todas· conclusóes muito prováveis. 

* 

.. Cabeceira . do Amolar . .. Que1n' hoje viaJar, de auto) de 
Cufabá a Diamantino, ou cqm destino . aos planaltos d~ 
"Com. Rondon", na <lescida para o An1olar, com a cabe
ceira já próxima,. a lembrar a ~'matula" ou o. "guaraná"; 
que de antes um relance de vistas para a direita (I ... éste), 
verá, a m~nos de qllilómetro, em plano mais alto, desta 
cado - parte no céu, parte na tinta mais clara do cerrado 
- verá o c_apao verde-escuro, onde nasce o Parag11ai -
pontuado do verde.¡mate hrilhante do "uauassu" inco·nfun-
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dível; mais alguns solavancos pára o carro num bueiro de 
uns do is . ou tres metros e, no lado de cin1a, a do is passos 
da margem direita - ve-se a pequena barranca: urna des
cida, que permite J!l:lais f 2.cilmente refrescar o rosto e lavar 
as 1naos nuns quatro palmos de água rasa, só na época da 
estiagem - E' o Paraguail 

Agora, para estirar a conferencia ou aumentar o capí
tulo que se elabora, deixa-se o carro ali mesmo na passa
gem e a pé, com um quiló1netro - pelas voltas - chega·-se 
ao capao de mata mais ou menos lim'pa e sempre fresca, 
largo de uns 200 metros e dividido por duas rampas sua
ves e o postas, no fundo das qua is corre u~ filete - ou 
como <liria o caboclo: um "f lo rente" - de do is palmos 
dágua fresca e leve. Com uns 300 metros a montante daí 
- des·po11ta-se o capao e atinge-s~ a extremidade da mais 
alta cabeceira do Paraguai. 

Agora, ali rr1esmo onde d cerrado encosta ao capao, ou 
ali mais para cima um pouco, sobe-se num dos paus altos 
__:. urna sucupira, por exemplo, e lá de cima, para urna 
vista mais larga sobre o conjunto, num giro de horizonte, 
ve-se: para Oeste o terreno que vai descendo e por onde se 
mete a cabeceira - balisada pela mata de anteparo; ao 
Norte, Oeste e Sul - sempre o cerrado ·e cerrado alto. 

Depois disto, seria interessánte prolongar a excursao 
até a Lagoa dos ll eados, que fica ali ao Sul a menos de légua. 

Que o terreno nao <leve ser muito pesado, já de longe 
vinl1a dizendo o aspecto do cerrado: areia, nao muito sol ta. 
A lagoa é urna restinga de campo estreito, aberta 110 cer
rado, dividida ao meio por urna ia1xa de brejo que une 
duas po~as dágua; seria interessante que o nivel daquelas 
po~as . viesse dizer se ali ainda se bebe água do Paraguai; 
e, no trajelo, se estivéssemos sob out-nov.. as jaboticabei
ras estariam carregadas e · a~ frutas deliciosas .. .. 

Mas ... - já é tempo! - Fiquem as jaboticabeiras para 
011tra ocasiao. 

RAMIRO NoRONHA 

1 . 1 '' 

(D'"O Mato-Grosso" de Cuiabá, em 26-,IV-~933). · 

... 
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NASCENTES DO RIO XINGU 

N esta segunda parte, respondendo a indaga~áo de 
D. Amélia de Arruda Alves, o I)r. Ramiro Noro11ha lembra 
.a oportunidade de um batismo de emergencia. Os que 
acompanham os estudos da geografía regional sabem o que 
:significa tal expressao, e o que ela encerra de nacionalismo. 

Por isto a 11ossa delibera~ao de publicar na íntegra a 
inf orma~ao que se segue, embora a sua f ei~ao pessoal, na 
parte derradeira. Pela grande importancia do assunto, o 
·próprio autor concordará . sem dúvida com esta vulgariza-
~ªº tao necessária. 

* 

"CROQUIS" · - CABECEIRAS DO XINGU 

Segundo trabalhos inéditos da Com. Rondon, S. P. Indios, etc. 

Seguindo o mesmo processo que para as cabeceiras do 
'Paraguai. (Um bom croquis /ala mel/1or que ... ") - ali 
-esfá, náo direi tudo, mas quase tudo - metido dentro de 
um palmo e meio quadrado de papel. 

A simples vista o Culuene destaca-se como o principal 
formador do Xingu. Tem as suas nascentes nos chapadóes 
<lo Fica-Faca (altitude 934 metros - Dr. \rogel), contra
verf'endo com as cabeceiras do Sáo .. Vanuel, afluente do Pa
ranatinga; envolvendo pelo Sul todas as águas <leste rio, 
mantém a dire~ao N. E. até receber pela direita o · ribeiráo 
15 de agosto, de onde se orienta para o N. N. E., em ct1jo 
rumo vai avolumar suas águas - primeiramente com o 
Couto de Jlagalháes (largura ·== 45 metros) e depois com 
o Sefe de Setembro ou Torúinhe (largura == 94 metros), 
ambos pela direita; e a partir <leste rio já bem aberto sob 
céu mais amplo, largo de mais ou menos 300 metros e de 
estiróes mais francos, ruma de vez o Cziluene para N. N.O., 
até que, transposto o paralelo de 12º ajunta-se pela esquerda 
ao Ronuro, depois do qual passa a chamar-se Xingzz: re
cebe neste último lance - o Tanguro, pela direita, e o Curi
seLJu, pela esqúerdal,; 
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N avegável franca1ne11te na extensao de 360 ( trezentos'. 
e sessenta) quilómetros a partir da Cachoeira Formosa para 
baixo, trecl10 e1n o qual apresenta no rigor da estiag~m -
u1n "arrepio" único - a corred e ira Avisrara. 

O 1~011uro, }JOr seu turuo, recebe pela direita o Jatobá 
e o 1'a1lzitatoala ou Batovi - este já no fim de sei.I curso -
com a barra 2. vista; e pela esquerda - o Steinen, co1n o-
sub-afluente Ferro (Joaquim). 

Sob outro aspecto, o croquis a inda mostra: 

1 - Dire{:do geral: Nao decide em favor do Ci1lue11e, . 
ne1n do Ronuro; 

II - Llfaior extensao de curso: Culuene - mais ou me--· 
11os 620 quilómetros. R anuro - mais ou in en os 420 quiló-
1netros - rela<;ao tres para 2; 

111 - Maior volu1ne: N:ao tenho comigo os. eleme11tos . 
que existem para o cotejo. Mas o meu companheiro e amigo. 
que fez a expedi<;áo do Ro11uro em 192,1, Capitao Vascon- · 
celos., dis·se-1ne, ou li 110 seu relatório inédito, cousa co1no. 
que os dois rios se equivaliam quanto a descarga. f"'iquei 
con1 esta impressao da equivalencia, senao com a da supe
rioridade do Culuene. E' o que guardo da palestra que aci
de~1talmente ti vemos sobre o assunto. 

A ele, como a mim, 11unca preocupou senao a pr_iori-· 
dade da verda<;le. E tanto assim -. que o explorador do· 
Ci1luerze (1920) preferiu dizer:· · 

. "O Xingu é formado pela reuniao dos ríos ... " 
Mas va1nos nlais adiante, ainda com .o croquis sob as. 

vistas: 

a) Área molliada pelas águas do Culuene - inais· ou 
menos 45 .. 000 quilómetros quadrados; idem pelo Ronizro - -
1nais ou menos 30. 000 quilómetros quadrados ·- guardandó 
a rela<;ao de tres para dois; 

· ·b) Altitude. Morro do Ronuro - ponto m~is alto 
que balisa as extre1nas cabeceiras <leste rio, morro em cujo 
flanco de Oeste afinquei um marco de pe~ras, em 1920 r 
nível acim.a do . mar 595 ( quinhentos . e 11oventa e cinco). 
i11etros, segundo o Coronel Fa·,vcett) para citar um elemen.tQ-

.. 
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1que nao é meu; altitude dos Chapadóes do Fica-Faca, 011de 
~nasce o Culuene, ponlo que mais se al~a no planalto - 934 
(novecentos e trinta e quatro) metros - segundo o Dr.,r oge.l, 

.elemento que igualme11te nao é meu. ·Por coincidencia: 
. (~ulue11e: H = 900 metros; Ro11uro: H = 600 metros - re
Ja~áo de tres para 2; 

e) Desnivel - Quando o l-i.011uro transpóe os últi1nos 
,obstáculos, nas vizinhan<;as do paralelo de 13º, já o Culuene 
deixou para trás a última cachoeira, a u1na centena de qui
lómetros - próximo ao paralelo de 14º; e nesse trecho -
já se vai notando a sedjmenta<;áo pronunciada que des
ponta nas primeiras "baías" e "furados" e no vigor da flo-
_resta - própr~os só dos depósitos mais generalizados. Nou-
tros termos: provitvelmente o Ronuro ·e o Culuerze atinge1n 

~a mesma curva de nivel - o primeiro) próximo ao paralelo 
.de 13º e o segu11do nas imedia<;oes do de 14º . Resumindo: -
.ao Culuene cabe maior coeficiente 110 des1nonte do mes1no 
.. Planalto e muito provavel1nente guarda com o RoniLro 
.ainda a qui, aquela rela<;ao de tres para do is que r epeti u 
por tres vezes já. 

d) O Culuene, num grande lance a N. N.O., pende 
para o Ronuro. Com um pouco de experiencia dos serto·es, 

.·O explorador que desee UID rio desconheci<?o, lTIUitas vezes 
tem informa<;óes antecipadas em indicios c;le toda a natu-
_reza. Dentre tantos, um combinado de sinais que ven1 ao 
caso: - a bússola d·urante dois, tres e mais dias ven1 
acusa11do que o rio pende acentuada1nente num determi
nado sentido; os desaguas, do lado para onde se inclina o 
rio, sao de porte insignificante, ou desaparecem; presume-se 
.entáo e muitas vezes a confirma<;ao 11ao f alba, que o rio 
receba um afluente de porte - justa1nente pelo lado para 
onde vem se inclinando. Resumindo: entre os rios, os 
·maiores em muitas das vez.es pendem para os menores. As 
cartas devem reproduzir isto com certa f reqüencia. 

Aí estao alinhados, além dos elementos que obedecem 
ao critério corrente e oficial (1-11-111), outros subs'dios 
(a-b-c-d) que, a meu ver, também podem pesar de algum 
modo na determina<;áo de urna cabeceira ou formador pri11-

.. cipal; e a maioria deles fala em fa,ror do Culuene. 
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Com tudo isto, porém, ainda se podia concluir diver
samente. Um golpe de vista sobre aquele verdadeiro lequ.e 
de águas que forma as cabeceiras do Xingu, nos dirá: 

l.º) que nas alturas do paralelo de 12º, como que se 
reunem todas aquelas águas num só ponto, dentro de um 
raio menor de 50 quilómetros; 

2.º) posso informar que toda aquela regiáo, notada
mente Culuene acima, é cortada de "bacías", "furados", 
lagoas, baixios _,_ sedimenta~áo generalizada; e como con-.. " . sequenc1a: 

3.º) pode adiantar-se ainda que depois de tranqüilas 
e remansadas, em extensoes dilatadas todas aquelas águas 
se ajuntam num só tronco (Xingu) o qual vai rompendo o 
dique, cujos vestígios lá estao no sem número de cachoei
ras e "rápidos" que si11gularizan1 o seu curso - é como se 
eslivessem a~udadas todas elas, antes de tere1n reunido 
maior volume, por onde se desse a ruptura. 

* 

Aí os motivos que .me induziram a dizer para mim, que, 
"o Xingu é formado pela reuniao dos rios ta is e ta is". 

l\fas a controvérsia parece ser urna necessidade dos 
homens; e só deles, porque o Culuene, por exemplo, vem 
pacif icamente - com seus irmáos - varando os séculos -
cada vez mais calmo e remansado na carreacáo rnilenar .. 
das. rochas do planalto, tranqüilo e indiferente a quaJquer 
co1npeti~áo que lhe de o último ou o primeiro lugar. 

A'ssi1n ta1nbém, indifere11te e pacífico como o Czzluene, 
quem o explorou pela primeira vez ... 

* 

Af in al estas minhas inf ormacoes sobre as cabeceiras 
" 

do Xingu - saíram do quadro da "Corografia de Mato-
Grosso". 

Porém eu devia justificar-me perante a sua estudiosa, 
quanto distinta autora. Foi o que tentei conseguir. 

-
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Agora, no que possam aproveitar á "Corografia" pro- · 
priamente, Xingu por esta, o·u Xingu por aquela forma, nao 
será difícil ficar o assunto definitivamente assentado -
urna vez que se consiga um padrinho a um tempo piedoso, 
para dar ao pobre Culuene as boas roupas das letras preci
sas e leves, piedoso - para conduzi-lo pela mao a pia do 
Instituto Histórico - ou mais rápidamente - para al~á-lo 
as colunas do "Mato-Grosso" num batismo de emergencia. 
~ste padrinho ·está aí a mao - o nosso bondoso e presti
giado amigo Dr. Estevao de Mendon~a. 

RA~IIRO NoRONHA 

D"'O Mato-Grosso" de Cuiabá, em 7-V-1933). 

* 
* * 
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RELA(;A.O DE F01~0GR.A.FIAS OFERECIDAS . A9 l\{AJOR 
RAMII~O NORONHA l)EI~O SR. PESSIONI · (1933-4) 

A - Sallo do 1·io Culuene, a qne Pc·ssio ni aUngiu, cm 1933 ou :1934, quanclo 
do ixon a p is la de aulomóvei·s e.m Pou so-Alto e mnrchou para Lé~te. 

H - Pcqucnn cachoeira do rio ·Culucne . 
C - AnLigo POsLo Pedro Danln·s . 19.261 outubro . Hoje: José Bezerra. 
D - U 1n rancho particular e1n "S!mücs Lopes" . 
E - Anligo Póslo Ba1nairi ( 1920- 21) , hoj c : "Si moes Lopes". 
F - Urna das pon tes da pista para aulomóYeis . 
G - Viga armada ·da Ponte Sao ~Ian ucl . i\·Iajor :.\oronha e dois de sens pres

Li n1osos auxiliareiS . 
H -- Ronu1·0 - na pista: Pósto "Sin1ües Lopes" . 
[ - Capilüo Xoronha viajando de automóvel na rodovia por ele construída. 
J - Hr gHío do Pouso-Alto. 

l{ - Pou.so-Alto ( 1928) . 2.. ~~ 
L - Ponte no vale do Sao Manuel. 
M - Pouso-A.llo. 
N - Aparado do chapadño no Pouso-Allo . 
O - Regiao do Pou.so-Alto. 
P - Aparado do chapadao no Pouso-Alto (v. letra N) . 
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auxiliures 
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REL~t\(:AO 'DE FOTOGRAFIAS OFERECIDAS AO l\1A.JOR 
I-lAl\1IRO N'ORONHA PELOS SRS. JOHNSON 

D. 
D. 
D. 
D. 
D. 

D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
J). 

D. 
D. 
D. 
D. 
D. 

E V. !\JI. PETRULLO (*) - l\tIEMBROS 
fJ1\ EXPEDIC1\0 AMERICAN~t\ A l\1ATO

-GROSSO (1931): 

( UNIVERSIDADE-MUSEU) 

21 - Evaristo Bacairi com urna ca<;a . Fo;1, do r io 7 rl c S0tcrnbro 
..28 - índio Naravute 
~10 - índio Tsuva 
31 - índio Naravute o n1e.smo do n.0 D - 28 
39 - Foz do río 7 de Setembro 
39· - Rio Parag·uai 
!15 - indio 1Heináco (Ped1'0) con1 sua rnulhcr laualcqJil'í 
!r8 - índios Calapálo 
53 - indios f{ttikutl (Cuicuro) 
53 - índia J{tt.ilcutl (Cuicuro) 
61 - A1Iulh er 'l'suva 
63 - Mulher Tsuva 
·64 - . Chegada da Expedicao ao pórlo dos íuclios Cidcuro 
6'6 - índio·s Cdlapálo 
68 - Aborígenes acan1pados con1 a expedicfío na foz do Curisevo 
'75 - Alto-Pa.raguai e princípio ·do chapadao 
87 - Vista do Culuene, perta da boca {to rio Curis(~vo 
9,6 - A Expedicao no rio_ ·Culuene 

1016 - índio Boróro do S. Lourcnco 
116 - índios Na1·avute trazendo ofm.·tas de beijus 
121 - VéÚ de Noiva, no río Buriti 
1.24 - tndjo Boróro do Sao Lourenco 
12·6 - índi-as Boróro do .Sao. Lourenco 
128 - tndia Bororo do Sao Lourenco com filho de codo 
130 - Menino Boróro do Sao Francisco, aprendendo a 'flechar 
:132 - tndios Bo1·(5ro do Sao Lourenco 
13·8 - índio. Bo1•óro do S. Lourenoo, cn1 pescaria 

D. 141 - Mr. E. R. Fenín1ore Johnson encontrando urn índio Tsuva na 
foz do Curi~évo 

D. 16,Q - ü cacique -dos indios No.1"avute 
D. 161 - índio 1\i'aravute 
D. 1'62 - Naravute, o mes·mo de D. - 160 
D. 163 -. Mulher do de n.0 D. - 160 
D. 164 - O meBmo de, D. - 16·1 
D. 179 - Mr. Johnson na aldeia dos índios Tsu.1Ja 
D. 1.S3 - -1\loca Jaualapiti 
D. 194 - india Naravute 
D. 197 - A mesma de D. - 194 

20·3 - Escavacóes em Descalvado 

( *) Mr. V. M. Petrullo é autor du1n trabalho publicado pela Univer.sidade
-Museu de Fila.délfia, em 1·932, sob o título: "Primitive Peoples of Mato-Grosso, 
Brazil (The Museum Journal - Vol. XXIII - N.0 2). 
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