JOSÉ lv10REIRA BRANDAO CASTELLO BRANCO

\

•

•

•

,
I

..

•
DEPARTAME'.::TTO

Rlo

de

DE

IMPRENSA

Janelro -

NACIONAL

Brasil -

1960

~

.

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

JOSÉ MOREIRA BRANDAO CASTELLO BRANCO

'

.

I

-... .

-,

DEPARTA~TTO

Rlo

DE !MPRENSA NACIONAL

de Janelro -

Brasil -

1960

.

PRÉ..HISTóRIA ( *)
Na época pré...cabraliana, havia nessas paragens dois grandes
impérios, o Peruviano; Incaico' ou do Sot que datava de muitos
séculos e estendia.-se ao longo da costa do oceano Pacífico, desde
o reino de Quito até o Chile, sem alcan~ar no seu desenvolvimento para o levanter o território acreano ( 1), e o . Gran Paititi>
Gran Mayo; Gran P·aru ou de Enin, que se dilatava da margem:r
oriental do Gran Paro ou Apuparo ( Ucaiali) ao litoral atlantito.
( • ) O assunto tratado neste opúsculo, já o foi na Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, volume .240, mas, tendo. verificado ser
necessário..,.esG:larecer alguns .pontos a fim ·de torná~los mais compreensív.~is
e melhor ro~usteccr as proposi<;óes ali . desenvolvidas, resolví. divulgá.-lo
novamente.
Os descobridores das terras que formam o atual Território do Acre
nao lhe deram nome. Cingiram~se a fornecer aos civilizados os apelidos
dos rios que iam avistando, reconhecendo, percorrendo ou galgando, indicados
pelos indígenas..
·

.

•
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-Mesmo depois de iniciado ··o povoamento e derramado este pelas. fuu,.;
meráveis ribeiras que constituem a sua descomunal rede potamológiea, a
terra continuou a ser conhecida pelas denominai;óes dos seus caudais principais:
río Juruá, rio Purus. rio Acre, rio laco, río Tarauacá, rio Embira, designai;óes
que vieram sofrer pequena modificai;ao já na fase em que o Governo Federal
apossou~se da regiao e nela instalou o Território do Acre, dividido em tres
departamentos: Ato J uruá, Alto Purus e Alto Acre. E mesmo assim sómente
se nota o acréscimo da palavra alto para distinguí-los da parte
,_.·inferior ou média de cada corrente fluvial.
O nome dos ríos continuava a predominar, até no título que abrangeu
toda a regiao, sobrepujando os demais - Acre.

( 1) BI) e
pág. XXV.

Bn~

Conrad de Mlyendorff, L'Bmpire du Soleil, París, 1909,

Completado o quadro das conquistas incaicas no território boliviano,
chega-se a cocclusao de que os incas dominaram do lago Titicaca até além
da fronteira argentina e no sentido do oeste para o oriente, do Pacífico
a Chunchos, passandc. por Mojos, até chegar aos «llanos» de Santa Cruz,
depois de haver ocupado os vales de · Coc;habamba e os últimos · contraforteE

~/

-4no sentido de oeste para este e do Madeira ao rio de Orellan·a ou
das Amazonas, na dire~áo de sul para o norte ( 2), império este
que devia ser constituido por tribos da grande na~aó guaraní,
cujo ambito, nesse tempo, alongava-se do Rio da Prata ao Orenoco e dos Andes ao Atlantico ( 3) •
A Acreania, pela sua posi~áo geográfica, demorava no segundo desses impérios, asserto, aliás, já reconhec(do por Luís
Ulloa quando a situa na «Gobernación: Vilcabamba ó de Martin
Hurtado Arbieto», que abarcava os vales do Acre e do alto
Purus ( 4) : comprovando ainda mais essa vizinhan~a. as cons..
tantes invasoes de gente guaraní ( 1471), ao Alto Peru, em que,
por vezes, lutando contra os Incas, obtiveram algumas vitórias
( 1475.. 1564) ( 5 ) .
Para alguns escrito.res, os Fenícios e Incas perlustraram a
regiao vizinha ao território do. Acre, deixando nom·es e inscri~óes
nos vales do Madre de Dios, Purus e Abuna. Na primeira
hipótese, o Conego Raimundo Ulysses Pennafort, tratando da
origem !de algumas palavras da Solimonia, procura demonstrar
ser de proveniencia fenicia vozes como Acre (Acre ou Aquire)
e Ortone ( Oronte) ( 6), quando, na verdade, esses nomes tem
procedencia mui diversa, pois, o primeiro é de forma~áo relativamente recente, e 1provém de uakiry (uwakürü) , termo da
língua dos indios ipurinas, encontrado pelos mais antigos exploda cordilheira, pot Vallegrande e pela fronteira de Tomina e Pomabamba.
(Henrique Fin~t - Niieva Historia de Bolivia, Buenos Aires, 1946, pág. 56).
E:ste império se°9lmdo o mapa cdel Tahuantisuyo» debuxado pelo cartógrafo·
peruano Camillo Vallejos, em 1926, baseado nos assertos dos arqueólogos,
relato dos cronistas e cartas dos historiadores e geógrafos, estendia-se das
proximidades do paralelo 129 30' a 37q austrais, e no sentido de O para E.
alargava~se, apenas, da costa, no Pacífico até cérea de 699 de Iongitude
O Gr., no· vale de Amarumayo (alto Madre de Dios), 67'9 no río Beni e
6~ no rio Mamoré, sem atingir o atual territória acreano; e o «Chinchasuyo»,
reino que ficava a o norte do referido império, correspondendo a grande partedas atuais repúblicas do Peru e Equador, tampouco o alcan¡;ava.
José Maria Dalence Bosquejo Estadístico de Bolivia, 1851 ..
pág. 143; Mercurio Peruano, de 28 de julho de 1791. pág , 227, nota 2; ·
Luís Olloa - Relación de la Jornada y Descubrimiento del río Manu (Madre
de Dios), por Juan Alvarez Maldonado, em 1567, Sevilha, 1899, Introd.,.
págs. XIII e XVIII .
( 3) José Domingos Cortés - Bolivia, 1875, pá<g. 85.
( 4) Relación e 1ntrod. , cits. , pág . XIV; J. M. B. CasteJlo Branco Tentativas de Desbravamento da R.egiáo do Acre, in Boletim Geográfico,
n 9 28. pág. 595.
(5) Henrique Gandia - Historia de Santa Cruz de la Sierra, 1935...
págs. 16, 20~23, 27, 28 e 51.
(6) Brasil Pré~Hístórico, Fortaleza, 1900, págs. 174, 177, e nota 2.
(2)

·-
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radores da regiáo acro..puruense. que o transformaram em aquiri>
aqri, acre ( 1872) ( 7) • arr~n jo que se estabilizou até o presente
e foi aproveitado para denominar o mais antigo dos territórios
brasileiros. Quanto a palavra Ortone, aliás Orton, provir da
fenícia Oronte, tampouco procede. Ainda é ;de data mais nova•
.se bem que da mesma década. e foi aplicada a um tributário
da margem esquerda .do Madre de Dios, pelo explorador doutor
Edwin Heath que o descobriu. em 1880. e, em recorda~áo a um
outro viajante norte americano, o profesor Orton, deu este nome
ao rio recem encontrado ( 8), o qual é formado pelos Tauamanu
e Manuripe (9). ·
Relativamente aos Incas, diz Castelnau que vários nomes
encontrados, no alto Purus lhe parecem de origem quichua, entre
os quais cita Abunini, originário das palavras apo - Grande, e
mini - diz-se, e Burué, qualificativo de uma na~ao indígena do ·
alto Juruá ( 10).
Nenhuma das duas fica na vizinhan~a do Acre. O lugar
Abunini está situado a margem esquerda do rio Purus, numa
distancia de mais de trezentas milhas a jusante . da fronteira
acreana; e a tribo Burué campeava no vale do Jutaí, cujas nas ..
centes demoram muito abaixo da referida extrema ( 11 ) .
Na língua ;dos Pamaris, diz Euclides da Cun·h a, abunini
significa sactuio, palavra esta que, na linguagem · peruana, .cor,..
responde a tipísca ( 12). Serafim Salgado, na viagem de 1852,
registrou Anaboneny ( 13) .
(7) J. 1\1. B. Castello Branco - O Nome, do Rio Acre, in Beletim
Ge.o gráfico n 9 79, págs. 750-751; O Rio Acre, in Rev. Inst. Hist. Geogr.
Brasileiro, v. 225, págs. 294 a 296; Caminhos do Acre, in Rev. Inst ~ Hist.
Brasileiro, v. 196, pá'gs. 127-128.
( 8) J. Fr. Velarde, Conferencia na Sociedade de Geografía do Rio..
in Rev. dessa Sociedade, t. 11 (1886), págs. 173-174'; Julio Pinkas, Relatório sóbre a E. F. Madeira Mamoré, 1885, pág. 90.
(9) O Cenego Pennafort adianta que o rio Ortone corre para o Acre,
o que também acontece com o Manury, akanc;ando este, o rio Acre, no
lugar Flor de Ouro; afirmac;áo esta somente atribuível a pouca atenc;áo
prestada na leitura dos mapas da regiáo, pois o Manuri ou Manuripe ná~
passa de um formador do Orton, que por sua. vez converge para o Madre
de Dios.
( 10) Francis de Castelnau - De Río de Janeiro a Lima et de Lima
a u Para, 1843-1847, v. V, págs. 103-104 .
( 11) P. Rivet e C. Tastevin ·- Les Tribus indiennes des bassins du
Purus, du Juruá et des r4gions limithophes, in La Geographie, Paris, tomo
XXXV, 1921, pág. 452, e Carte Linguistique dos mesmos autores, anexa
ao referido trabalho .
··
( 12) Relatório da Comissao Mista de Reconhecimento ao Alto Purus
(Notas Complementares), 1904-1905, pág. 39.
( 13) Relatórios da Presidencia da Provincia do Amazonas, Rio, 1906.
( 1852-1857). pág. 251 (Relatório de Serafim. da Silva Salgado sobre 9 rio
Purus).
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Paul Rivet e Constantino Tastevin adiantam que os Burué
pertenciam a um grupo da família K atukina, cujo dialeto se
assemelha a dos Kanamarí ( aruak) ( 14) .
a o próprio Conego Pennafort que, estudando a origem
dos idiomas, afirma que «As línguas dos Incas, dos Mexicanos,
e a dos Brazis tem todas grandes rela~óes com o hebraico ( 15) :
e o Padre Manuel Navarro, examinando e praticando os ;dia..
lectos das tribos peruanas, assevera que o idioma Pano, ~ssim
como todos os demais que falam as tribos da República tem
muita semelhan~a com o 9uichua, opiniao esta confirmada pelo
Padre Freí Nicolás Armentia, grande explorador e catequizador
do vale do Madre de Dios. E acrescenta : nao afirmamos que
esses idiomas se originem do geral e primitivo falado pelos in'Cas,
porém, Jdiremos que existe urna analogía mui notável entre aqueles
e éste. Os infiéis da «montanha» aprendem com mais facilidade
e desembara~o o quichua, do que qualquer idioma europeu, acon..
tecendo o. mesmo com os Panos (Ucaiali e Alto Juruá) e os
indios que moram na cordilheira andina, os quais assimilam melhor
a língua indígena de cada um, pronunciando-a com mais acerto
e arrogancia do que o castelhano ( 16).

centricos e outra-~ figuras»: hieroglifos que também verificou nas
cachoeiras de Periquitos, Paredae e Ribeirao, «ta1vez trabalhos
dos Incas», e b~m assim do Beni, onde observou figuras do so],
lua, etc. ( 18)'.
Bernardo llamos que estuidou as inscri~óes e trad~c;óes da
América, em dois alentados- volumes, nao se refere a grava~óes
incas na Amazónia, só registrando urnas inscri~óes fenícias numas
pedras a margem do rio Amazonas, em Itacoatiara, urna em
chines, duas em árabe, um hieroglifo e outras em grego, no ter..
ritório amazonense, e mesmo assim, sem aludir A hacia do Ma ..
deira ( 19): a nao ser urnas encontradas no quilómetro 152 da
Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que ·ele considerou como
caracteres gregos (19-A).
O ministro plenipotenciário da Bolívia no Brasil. D. Juan
Francisco Velarde, numa conferencia proferida na Socied~oe de
Geografia do Rio de Janeiro, a 28 de junho de 1886, asseverou
que as cabeceiras do Beni e do Madre de Dios sao conhecidas
desde a mais remota antiguidade, por haver feito parte dos
dominios incaicos e da conquista espanhola: potém a parte inferior se achava velada pelo mistério lelo desconhecido ( 20) .
Donde se concluí que os incas nao andaram pelo curso inferior
desses rios, parecendo, assim, inexplicável a origem desses riscos
e desenhos.
Nao obstante, ensina Angyone Costa que os litogrif~s no
Brasil foram vi$tos em toda parte, principalmente, nos rios amazonicos, inclusive o Madeira, po·r vários autores, e acrescenta
que essas linhas retas, ponteadas, verticais, transversais, paralelas, sinuosas, .circulares, círculos concentricos, espirais e algumas
figuras nao implicam necessariamente rela~óes ou contatos culturais e só assim se compreende que esses motivos possam aparecer
nos lugares mais distantes da terra, de difícil, senáo de im..
possível conquista para individuos providos, apenas, de meios·
jdeficientes de locom~áo. Nao sao caracteres de uma. 1inguagem
esquecida e muito menos uma Jdeografia em forma~ao. Sao
simples ensaios, desenhos reveladores de uma arte rudimentar,

Sendo assim, é muito natural que se encontrem palavras
parecijdas com o quichua, nos rios Purus e Juruá. Náo obstante,
o próprio Castelnau só indica as duas referidas, náo afirmando
que sejam pertencentes a língua incaica, e somente que lhe pa..
recem, apesar de Euclides da Cunha ensinar que abunini é do
dialeto pamari (indios do baixo Purus) , e a tribo burué está
ligada a família katukina e fala um idioma diferente do quichua,
como adiantam Rivet e Tastevin, segundo vimos acima.
Restam as inscri~óes rupestres .
Para o Engenheiro Júlio Pinkas, é fato incontestável a
presen~a dos ln'Cas nos rios Madeira e Negro, nos quais se
deparam numerosas inscric;óes que se ~ao p~dem atribuir aos
índios ali existentes ( l7) : e Pereira Labre, explorador da regiao, '
diz haver encontrado no pedregal da cachoeira do Abuna, «fi..
guras gravadas em fa ces perpendiculares, consistindo elas em
hieroglifos diferentes, espirais maiores e menores, círculos con..
(14)
(15)
( 16)
(17)

La Geographie e v. dts., págs. 452, 456, 460 e 461 .
Obra cit., pág
. . 230, nota 1 .
Vocabulário Castelhano - Quechua.Pano, Lima, 1903, pág. 172.
Relatório s6bre a Estrada de Ferro Madeira·Mamoré, 1885, pág. 86.

-

( 18) A. R. Pereira Labre - Conferencia pronunciada. na Sociedade
de Geografía do Rio de Janeiro, sobre os rios Purus, Madre, de Dios e Acre,
in Rev. dessa Sociedade, tomo IV (1888), pá9s . 105-106.
( 19) Bernardo de Azevedo da Silva Ramos - lnscri~Qe$ e Tradi,óes
da América Pré-histórica, 1939, v. 1, Prefácio,
pág. XVI.
.
.
( 19-A) Obra cit-> vol. II, pág. 2-43.
(20) Rev. da Soc. de Geografia cit., tomo 11, pág. 170.

-· 9 representando o simples ludus homini, passat~mpo. brincadeira
de índio, ou ainda, a reprodu~áo de urna idé.ia de comunica...
~áo (21).
E ajunta, no Brasil, o indio náo tentou a escrita, · apenas,
logrou, transmitir uma . idéia primária a outro índio, utilizando
o ¡deseJ!hO, uma das primeiras conquistas de que conseguiu se
apossar ( 22): inscri~oes essas que, examinadas a rigor, nao
passam de um trabalho produzido por um ser ingenuo, por alguém
que ainda náo sofreu as influencias do mundo exterior: patente.ando essas garatujas, esses sinais, urna comunica~áo de presen~a.
que encerra o desejo, a alegria, que um índio tem de se co.municar com outro índio ( 23) .

reg1ao, só crescendo de intensidade as suas vagas no rumo do
norte, pelo limiar :d o século XVII, quando desalojou os franceses
dq Maranháo, enfiando...se pelo Amazonas acima, num arrojo
de audácia e coragem que, colimando na expulsáo de ingleses
e holandeses do seu curso inferior e na conquista de tabas se} ..
váticas, preparando o caminho para maiores cometimentos e
dando ensejo a que a penetra~ao, na centúria seguinte se es..
praiasse por vários galhos do rio.-mar, aproximando-a da regiáo
acreana, mas, só aí penetrando os brasileiros, pouco depois do
meado <lo século XIX, época em que os bolivianos ;permaneciam
nas margens do Madre de Dios. e Beni na suposi~áo de que um
dos dois fósse a 9rigem do rio Purus ( 26) •

* * *
PROTO HISTóRIA
Pelo tratado de Tordesilhas ( 1ef-44) . a América Meridional .f/
ficou Jdividida em dois quinhóes e, ·como a linha que os devia Y
limitar passaria na parte ocidental da ilha de Marajó, no Estado
do Pará, a zona em que assentaria mais tarde- o Território do
AcrP;, ficava dentro da por~ao que tocaria a antiga Castella.
Os exploradores. porém, das terras que a circu~davam,
durante séculos. nao a atingiram. constando. apenas, que alguns
vindos dos Andes, agitaram.-se em torno dos paralelos l 29 e 13~
austrais, fican~o assim, pelos vales do Beni ou ;do Manu (Madre
de Dios), no século XVI ( 24), e os que se atreveram, nas
centúrias seguintes a desvendar a regiáo, cingiram.-se as mesmas
bacias, ou, quando muito, penetraram nas águas do Madeira, nos
séculas XVII · e XVIII (25).
Como se ve, a influencia espanhola ipermaneceu arredada
das plagas da futura acreania, e a portuguesa, por esse tempo,
se restringía .ªº litoral atlantico, longe, mui longe ainda dessa
{_2 1) Migra~óes e Culturas Indígenas, 1939, págs. 52, 53, 60; lndiologia
2' ed1~fio, 1943 ,' pág . 120. - W. Chandless estudando o río Purus, refere~
se aos indios Catauchis, beta tribo, residente nos rios Mucuim, Mari e Paciá
indus~riosos, a~~icultores e mesmo manufatureiros, que faziam farinha d~
mandioca superior a do Amazonas e lou~a de barro, com arabescos geométricos.
(Notas sóbre Río Purus, de 26 de fevereiro de 1868, pág. 5). ·
º(22) Miqra,óes e Culturas cit., pág . 60.
(23) lndiologia cit .• i:>ágs. 117 e 118.
(2~) Henrique Gandia, Limites de las gobernaciones Sud Americanas
en ~~ siglo. XVI. Buenos Aires, MCMXXXIII págs. 47, 159 e XV, da Intro#
duc1on; Luis Ulloa - Relacion cit. , pág. 47.
(25) J. M. B. Mastello Branco, Caminhos do Acre, cit. , págs. 216#217;
Enrique Finot, obTa cit., págs. 71. , e 120.

As primeiras concessoes de terras na regiao andina e pta11ície amazónica, emanaram dos reis de Castella, e, antes mesmo
de Francisco Pizarra conquistar o Peru, já lhe era outorgada,
por carta régia de 26 de julho de 1529, uma faixa de terra de
duzentas léguas pe extensáo ( 1•9 20' ao norte da linha equatorial
.até o paralelo 1~ 50' ao sul) que, «no podía ir mas allá de las
.tierras pertenecientes al Peru>. Apesar dessa restri~áo. alguns
escritores dilatavam esse privilégio para o oriente até a linha
<le Tordesillas... abarcando, assim, terras' acreanas, pois, se alar.gava até a foz do rio Amazonas, ao que se opoe o notável histo.riador argentino Henrique Gandia, urna vez que a concessáo
.se cingia a costa do Pacífico até os últimos contrafortes andinos,
justamente, o território pertencente ao Peru (27) .
Seguiram.-se as gobernaciones de D. Pedro de Mendoza
( 1536), Alvaro Nunes Cabeza de Vaca ( 1 . 540), Domingo de
]rala ( 1552). Gomez Arias d'Avila (20, 2, 1557). Juan Alvarez
Mal,donado ( 25, 7, 1567), Juan Ortiz Zárate ( 1569) e Martín
Hurtado de Arbieto (30, 7, 1572).
A concessáo feita a D. Pedro de Mendoza, compreendia
a regiao acreana, assim como as de Cabeza de Vaca, lrala, Zá.-rate e D'Avila (28); sendo que a última ia do paralelo de
1~ 30', ao norte, ao }gq ao sul. e se estendia do meridiano
·7 59 30' ao 55q 30' de longitude W de Greenwich (29).
Castello Branco, Tetra e Gente do Acre. pág . 43, Caminhos do
Aci-e, págs . 217 e 219.
( 27) Henrique Gaodia - Limites de las Gobernaciones Sud Ameri*
-canas en el siglo XVI, Buenos Aires, MCMXXXIII. pág . 9.
(28) Gandia, Relac. cit., mapas 11 e 111, págs. 25, 61. 79 e 154.
(291) Gandia, Relac. cit .• pág. 9.1.
{26)

10 Juan Alvarez Maldonado, tendo fracassa;do na sua jornada
de 1568, apesar de ter explorado todo o rio Manu, teve parte
dos seus · dominios transferida a Juan Ortiz Zárate ( 30) ; re...
cuperando..a, em 1586, .por novo ato realengo ( 31 ) .
Foi quem mais se aproximou da zona acreana, mas nem
ele nem'-, seus imediatos, passaram do vale do río ·a que deno...
minaram de Nuestra Señora, hoje, Madre de Dios (32).
Resta Martín ·Hurtaido Arbieto, cuja concessao foi assinada
pelo vice..rei do Peru, D; Francisco de Toledo, o qual o nomeou,
a 30 de julho de 1572, governador de Vilcabamba e o incumbiu
de conquistar urna parte das Manaries e do fabuloso impéri'o de...
nominado Guanaco ..M arca, cuja situa~ao corresponde ao que,
atualmente, chama-se de Alto-Purus e que confinava com o ga...
verno de Vilcabamba ( 33) .
Apesar de visinho da Acreania, nao consta que houvesse
penetrado nas suas terras.
Houve outras concessóes, como as de Alonso · ;de Ojeda
( 1508). Francisco de Orel1ana ( 1544), Diogo Hernandez de ,
Serpa ( 1568), dienominadas todas de Nova Andalucia, bem
con10 a de Maldonado, mas. abarcando terras situadas ao norte
das descritas ( 34) .

*

*

*

Narra Cassiano Ricardo que «as terras pertencentes ao fu ...
turo Acre. náo podiam ter ficado fora !de táo espantoso raio
de a~áo, desenvolvido pelos portuguéses, via Amazonas, e pelos
paulistas, via Tieté». ( 35) •
O autor do O Tratado de Petrópolis referia..se as jornadas
de Pedro Teixeira ( 1637... 1639), subindo e descendo o majestoso
Amazonas, de Gurupá a Quito, n-o Equ~~or, e a de Antonio
Gandia, Relac. cit., pág. 117.
(31) Gandia, Relac. cii., pág. 118. Os seus dominios compreendiam
os vales do Juruá, Purus, Beni, Madeira, e parte qo Amazonas, até o meri....
diano de Tordesilhas. (Bautista Saavedra - Defensa de los Derechos de
Bolivia en el Litípio de Frontera con la Republica del Peru, Buenos Aires,.
1906, v . 1, mapa entre as págs. 176 e 177.
( 32) Gandia, Relac. cit., pág. 47.
( 33) Gandia, Relac. cit., pág . 159, Luis Ulloa, Relac. cit., 1ntro.-.
dución, pág. XV.
(34) Gandia, Relac. cit., págs. 118, 119, 120 e 121. Ver também a:
respeito dessas cGobernaciones::i>, J. M. B. Caste.lo Branco- - Terra e Gente
<!o Acre, in Boletim Geográfico n 9 73 ( 1947), págs. i2.-i3.
·
(35) O Tratado de Petrópolis, 1954, v. 1, pág. i6.
( 30)

-
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Raposo Tavares ao Alto Peru, de onde saiu no rio..mar, pelo
Madeira ( 1648... 1651), além de · outros viajores que percorreram
essas mesmas vias.
Pedro Teixeira e os que transitaram pela vasta calha ama...
zonica, nem sequer se aproximaram das raías acreanas, urna vez
que navegaram, cerca de mil milhas ao norte, e, Raposo Tavares
e os demais que se lhe seguiram, descendo o río Madeira, avi...
zinharam-se da zona acreana, mas, mesmo assim, passaram pela
foz do rio Ah una, numa distancia ao redor de oito dezenas de
milhas.
O próprio Cassiano Ricardo assevera haver Raposo e outros
bandeirantes paulistas percorrido a rota Paraguai, Guaporé, Ma ...
moré, Madeira e Amazonas ( 36) .
E como o notável bandeirante, depois ;dos embates com os
espanhóis, no Alto Peru, descesse os rios Mamoré e Madeira,
em balsas, já muito desfalcado, cansado e desfigurado ( 37),
provavelmente, nao estaria em condi~óes de praticar outros feitos
d'armas, ou de enfrentar as suas cachoeiras e os valentes Paca...
guaras, indios que ali resistiram durante centenas de anos a todos
os que tentaram invadir suas terras, só dominados no fim AO
século XIX ( 38), tanto que viajou de bubuia, ao sabor das
águas, incapaz -de outros cometimentos ou riscos.
Náo é outra a conclusáo ao estudarem·se os documentos em
que se baseou Washington Luís, o .p esquisador que conseguiu
firmar o itinerª1:io da bandeira de Antonio Raposo Tavares, de
Sáo Paulo, ao- alto Paraguai, dépoís do que passou ao Guaporé,
Mamoré, Madeira e Amazonas, a cuja corrente entregou-se, le...
vando·o a Gurupá (39).
.
O Padre Joao de Sousa Ferreira que conversou a respeito
da jorn·a:da com um frade e um secular que pertenceram a expe..
dii;áo, narra que Raposo subiu o rio da Prata até as suas fontes,
em vários lagos e campinas alagadas, nas quais muitas vezes se
achou perdida; andando dias inteiros com a roupa na cabei;a
e água pela barba, se empenhou tanto que, alimentando...se de
(36) Obra e u. cits, págs. 44 e 45.
(37) Berredo - Anais Históricos, Floren~a. 1905, v. 11, pá9s. 81-82;
Basilio de Magalháes - Expansáo Geográfica do Brasil Colonial, SAo Paulo,
2' ed . , 1935, págs. 126-127, e nota 21; D. S . Ferreira Pena - in Revista
Amazónica, t. 1 ( 1883) , pág . 1O, Castello Branco - Caminhos do Acre#
cit . ' pág . 77.
(38) Castello Branco cit., pág. 97, nota 45, e pág. 100.
·( 39) Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sao Paulo, v. IX
(190i), pág. 500.
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olhos de palmas e tendo encontros com os castelhanos do Peru,
desceu em jangadas o rio Madeira, entrou no Amazonas e chegou
ao Pará depois de gastar tres anos pelos sertóes ( 40) •
Outros bandeirantes seguiram o mesmo roteiro ou ficaram
pelos galhos merijdionais do Guaporé. Entre estes, pode-se citar
Luís Pedroso de Barros que partira de Sao Paulo, em 1660 ( 41),
e entre os primeiros, o portUgues Manuel Felix de , Lima ( 1742.1743), acompanhado de Joaquim Ferreira Chaves e outros, sem
constar que houvessem, ao menos, tentado invadir o río Abuná.
o caminho mais curto, partindo da zona percorrida, para atingir
ao Acre (42).
Dos que subiram o Madeira, somente o penetraram, gente
de duas expedi~oes : a do sargento-mor Luís Fernandes Ma.chado ( 1749) que o navegou, apenas, meio día, e a do governa;dor
Luís Pinto de Sousa Coutinho ( 1772) que o sulcou durante
tres dias, nao passando, porém, ambas de suas cachoeiras ( 43) .

*

*

*

No período colonial, a linha divisória, entre os dominios
portugueses e espanhóis, parecía um devaneio, pois, somente
existia na letra dos tratados ou na imagina~ao dos estadistas
da época.
A utópica Tordesillas, pouco mais de. um século depois, era
empurr~da para oeste pela pressao dos invasores luso-brasileiros,
Amazonas acima; parou algum tempo a margem do Madeira; num
liniamento que iria da nascente do Javari ao rio Madeira, , aos
6 9 52' 15" de latitude sul. cujo ponto regulava a metade entre
o _f-Jamoré e o dito Madeira; fixada mais para oeste pelos
acordos de 1851, entre o Brasil e o Peru, e, em 1867. entre o
mesmo país e a Bolívia: sofreu novo empuxo de 1'880 em diante,
devido a invasao de brasileiros nordestinos; dati;do ensejo a
discussoes e várias interpreta~oes, que só findaram com a assi.natura do tratado de Petrópolis, de 17 de novembro -de 1903,
com a Bolívia e o de 8 de setembro de 1909 com o Peru.
O rio Purus ou Cuchivara, assim cha1nado pelos antigos
geografos, teve seu primeiro batismo na viagem do Padre Cris.tobal d 'Acuña, em 1639-1640, que o ;denominou de Yanapuary,
I

( 40)

( 41 )
( 42)
'( 43)

Rev. do Inst. Hist. de Sao Paulo. v. e artigo cits., p3g. 496.
C astello Branco - Caminhos do Acre cit., pág. 77.
Autor e obra cits., pág. 79, e nota 3.
Autor e obra cits., págs. 79, 95 e 96.
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apelido de uma tribo existente numa das suas hócas ( 44), «pero
se ignoró su origen hasta el año 1864: em cuya época, un atrevido e ilustrado ingles, M. Chandless, hizo un profundo estudio
de este rio> ( 45) •
Apesar da veracidade da afirmativa de Raimondi de que
a sua nascente sempre foi d~sconhecida até a explora~áo desse
geógrafo ingles, ·procurou-se confunjdí.-lo com o Araza ou Inambari, Manu ou Madre de Dios, e mesmo com o celebrado Beni,
por conjeturar-se que o Purus provinha da cordilheira andina e
tinha suas . nascentes para o lado de Carabaia, Cuzco, lagos
Roguagalo ou Titicaca ( 46).
Daí, o .engano do cartógrafo Juan de La Cruz Cano y 01mediJla anotar a margem do rio Purus a observac;áo segujnte :
«El caudaloso R . Araza cuyo origen comparado con el que corresponde al famoso Cuchivara u R . Purus parece ser uno mismo,
como se infiere en la descripcion del obispado del Cuzco incierta al fin del conocimiento ,d e tiempos, impreso en Lima año
1768» (47).
Por esse tempo, nao se falava no rio Madre de Dios que era
substituido, nos mapas, pelo lnambari. que, em lugar de desembocar no Beni para ir ter ao Madeira, como seria qatural, corría
para a vertente do Perené, que pertencia ao sistema do Ucaiali,
a:pesar da jornada de Juan Alvarez Maldonado. de 1567 a 1569.
O «R. Beni u R. Serpiente», que M. D'Anville llama Amarumuyu»
era encaminhado para leste, confun;dindo o cartógrafo o rio Mamoré com «El 9rande de La Plata».
Era assim a cartografia da época.
Eman Bowen, punha no alto Cuchivara, vários lugares. como
Reyes, S. Paul, St. Boria, etc. ( 48) .
(44) Antonio Raimondi El P eru, Lima, 1879, t. III. pág. 307;
Roberto Southey, História do Brasil, 1862, tradu~áo de L. J. de Oliveira
e Castro, t. II. pág. 442 .
( 45) A. Raimondi, t. e pág. cits.
( 46) M. Paz Soldan - Geografía clcl Perú, París, 1863, obra pós·
turna, corrigida e aumentada por seu irmáo Mariano Felipe Paz Soldan.
tradu~áo para o frances por Arséne Mouqueron, pág. 7; Mariano Felipe
Paz Soldan, Di.cionario Geografico Estadístico de[ Perú, Lima, 1877, págs. 94,
1(}4, 556 e 557; juan de la Cruz Cano y Olmedilla, Mapa Geografico de
America Meridional, 1775; Castelo Branco, Caminhos do Acre cit., pá~s. 104
e 105, e nota l.
( 47) Mapa Geográfico de Amerrca Meridional, «teniendo presentes vários
Mapas y noticias originales com arreglo a observaciones astronomicas, Afio
de 1775».
(48) A New and Accurate Map of Peru and the Country of the Ama•
zones. Deve ser de 1747.

,
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G. Deslisle desenha o «Amarumayu-R. Puru> até cerca de
8Q austrais, que, daí até quase 11~ passa a ser ponteado, restabelecel)do o risco, desta situa~áo as cabeceiras com vários galhos
de ambos os lados ( 49) .
M. D'Anville tra~a o Purus até as proximidades de 6<>,
ponteia daí a acima de l '1:J, restaurando o risco deste ponto em
diante, e acrescentando-lhe diversos formadores, inclusive o Beni:
póe..-lhe a denomina~áo de «Amarumayo or Serpent R.», o que já
havia feito num outro mapa datado de 1747 (50).
Nenhum deles, contudo anotava o nome Araza no Purus,
só o encontrando, outra vez no mapa de Dezauche, mais dé trin:ta
anos depois, no qual o cartógrafo escreveu, num rio que nasce
ao norte de Vilcamba e a oeste de Cuzco, e vai desaguar no
río Amazonas, abaixo de Coari, por tres bocas, sem nenhum
afluente, «R. Araza» ( 51) .
O verdadeiro Araza nao passava do «Nombre del Marcapata en su parte más baja cuando cae al lnambari», nome que
«los naturales arasairis que lo habitan» · aplicavam também ao
referido lnambari ( 52) .
Sendo o Inambari um dos principais afluentes do Madre
de Dios e até meado do século XIX, ou mesmo depois, indis..tinguível dele, e este, por sua vez do Beni, a cuja hacia per..tenciam; e sendo o último tido como a parte superior do rio
Purus, nao era de estranhar que, da;do o desconhecimento da
regiáo por essa época, como atesta o tra~ado dos seus rios, que
se acham ponteados, de cerca de 69 ou 7Q até 11 9 ou 129 austrais
alguém desse o nome de Araza ao Purus.
Ssse engano, na opiniáq do geógrafo peruano Raimondi, s' ó
foi desfeito com o desvendamento do rio Purus, por W. Chandless, em 1864-1865 ( 53), por nao ter tido a repercussáo devida
(49·) Carte d'Amerlque, 1774.
(50) A Map _of South America, London, 20 september 1775; e Amerique
M eridionale, MDCCXLVII.
(51) Carte d'Amerique Dressée pour l'instruction Par Guil Delisle.
Paris, 1808. M. F. Paz Soldan, na PI. LXII, do seu Atlas Geografico del
Peru, Paris, 1865, faz o "Río Purus ó Azara» nascer a cerca de 139 30' de·
Lat. S. e 71'9 54' de Lon·g . Oeste.
(52) G erman Stiglich - Dicionario Geografico del Perú, Lima, 1922,
v. A-G, pág. 109, v. H-Q, págs. 556 e 656.
( 53) Amazonas ( M anaus), edi~ao de 1O de outubro de 1868, yág. 3;
Mateo Paz Soldan, Geografía del Perú, 1863; Castello Branco - Caminhos
do Acre cit., pá'gs. 106, 107 e 219. Marjano Felipe Paz Soldan, reputado
geógrafo peruano, ainda em 1877, no seu Dicionario Geografico e Estadístico
del Perú, ensinava que o Beni recebia águas do Purus.

-15 o resultado ¡da viagem de Faustin. Maldonado, em. 1861', ~es..
cendo os Madre de Dios e Beni e sa1ndo na calha do r10 Madeira.
Mas Chandless, a despeito de opinar que o Purus nao se
originava da cordilheira and~na, equivocou-se ao ~ar o no~e
de Aracá a um dos contribu1ntes do famoso Cuch1vara, dev1do
ao tra~ado anterior pa hidrografía local e traca das denomina~oes
das correntes fluviais correspondentes, segundo exprimiu Paz
Soldan, um dos maiores conhecedores da geografía ¡peruana ( 54) .
Nao obstante, o parecer desses reputados autores peruanos.
é preciso esclarecer que Chandless nao foi o prítneirq a _aplicar
0 nome de Aracá ao referido afluente do Purus, uma vez que
o explorador brasileiro Manuel Urbano da Encarna~áo já o em".'
pregara na sua viagem de 1861, quase um lustro antes do geó..
grafo britanico. E assim como informara isto ~o engenhei~o
brasileiro Joáo Martins ga Silva Coutinho, encarrega¡do de resumir
as informa~oes da viagem do dito Manuel Urbano ( 54-A),
certamente, dera ciencia do que ocorria ao geógrafo ingles, como
lhe transmitira muitos outros informes sobre o vale puruense,
por ser o maior conhecedor das coisas do Purus.
E Manuel Urbano, como explorador e diretor de indios
que era, há cerca de um decenio, só poderia ter ouvido esse
nome por comunica<;áo do gentío local, mostrando assim, que o
apelido era usa;do por ele, e, mesmo porque Urbano, pela sua
pouca instru<;ao, era desconhecedor de tao intrincada geografía.
Além disso, poderia coexistir, o nome em ri<;>s díyerso~, "sem
depender a origem de um da do outro; porquanto, · ap~sa~. da
identidade do radical, a desinencia nao é igual. No rio caste..
lhano, a termina~áo é za e no brasileiro - cá. P~deria haver
confusao se o afluente do Purus tivesse o apelido Arassa ou
Arará. ~as, sempre foi gravado Aracá~ afastando, assim, qualquer dependencia um do outro; tanto· que em portugue~, ternos
as grafías araca, arará ou araxá, significando coisas inte1ramente
diferentes. Para refor<;ar os nossos argumentos, isto é de que
a palavra é regional e nao procede do Araza boliviano, encont~a
se também o nome Aracá num lago brasileiro, existente no ba~xo
J uruá, assim como em urnas barreiras em que desagua o r~f~r1do
lago, segundo anotou o engenheiro alemao Augusto H1lhges,
( 54) Mariano Felipe Paz Soldan. Dicionario Geogr. e Estad. del Perú,
Lima, 1877, pág. 94.
(54~A) Relatório sobre a explora~i!ío do rio Purus. de 1 de mar~o
de 1863, pág. 54, in Relatório do Ministro da Agricultura de 1865; Rela-tórios dos Presidentes do Amazonas, V.
pág. 803.

n.
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no seu mapa O Baixo Juruá, 1905, folha 11; denomina~áo esta·
que W. Chandless, nos seus Apontamentos sobre o Rio uruá.
in Diário Oficial do lmpério, de 22 de janeiro de 1870, pag. 4,
co!una 4, já divulgara. (v. nota 285 e pág. 68 deste opúsculo) .

f
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Segundo German Stiglich, os varadouros do rio Purus ao
Urubamba e ao alto Ucaiale eram conhecidos dos ~ndios Piros
«desde época imemorial», tendo sido, porém, as primeiras re fe ..
rencias sobre a sua existencia trazidas por Bousquet e Piper ( 55 ) .
O Padre Ramon Bousquet, companheiro do Conde ~e Cas..telnau na sua viagem pelo Ucaiale, ern 1847, percorreu, descendo
pela primeira vez o rio Urubamba, no coméc;o do século XIX.
iniciando essa jornada a primeiro de setembro de 1806, transpos
a foz do Sipagua ( Sepáua) no dia 20, encontrando mais adiante
os «infideles Chontaquiros llamado Cuja». que deram noticia de
um grande rio quase igual ao Urubarnba que ele Bousquet julgou
fósse o Beni ou Javari; e a 24 de jdezembro, viu a direita o ¡:io
T amaia, habitado pelos indios Conivos (56).

Nao consta que

Bous~uet houvesse penetrado no Sepáua ou

no T amaia.
A cita~ao do nome Cuja, embora aplicado aos infiéis Chon ...
taquiros e a referencia a um río quase igual ao Urubamba para
q lado do oriente, nao deixa de ser urna alusao, nessa altura, ao
rio a que o gentio local apelidava de Cuja e a que o tenente
da armada britanica H-enri Lister Maw, em 1827, já falava, quando
apontava as tabas dos índios Piros que se alargavam das margens
do rio Ucaiale as do Cuja, rio éste só conhecído pela noticia
que os habitantes da floresta davam dele, supondo uns que
f6sse o Paucartarnbo ou o Beni, e outros o Gavad (Javari),
ligado ao Ucaiale pelo rio Tarnaia ( 57).
Mais tarde, em 1833, foi encontrado em poder de D. Manuel
Amez, governador de Andamarca, urn mapa do rio Ucaiale, cujo
autor, tanto podia ser o Padre Plaza, corno o referido Amez,
( 55)

Dicionário Geografico del Perú, Lima, 1922, v. H.Q, pág. 877 :
(5~)
Antonio Raimondi - El Perú, Lima, 1879, t. III, págs. 26, 28 e 30.
( 57) Do Pacífico ao Atlantico, 1831, pág. 3-09; A. Raimondi, obra cit.,
t . I, pág . 17; Francis de Castelnau - De Rio a Lima et de Lima au Pará,
1843~ 1847, v. V, pég. 309; Bautista Saavedra Defensa, cit.; v. 11,
pág. 238.
..
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que foi companheiro do alud~do padre, nurna expedic;ao ao mencionado rio ( 58) .
Esta carta geográfica registrou dois rios ligando o Ucaiale
ao rio Cuja, con-firmando as notícias anteriores, urn, com o rótulo
de «Rio Sipahua», em que se le «camino por donde los Piros
del Ucayali se comunican con los del Cuja» ( 11'º na haca e
109 31' na confluencia como Cuja), e outro, intitulado, . «R ~ Ta...
maya» ( s~ 29', na incidencia com o Ucaiale
89 41 ', no Cuja),
lendo-se a margem : «Por este rio se comunica al Cuja segun
varias relaciones de los Conibos».
Na época, nao se podía atin·a r a que corrente fluvial correspondia esse Cuja, corno já vimos, atribuindo--se a vários cursos
dágua que deslizavam ao oriente, esclarecen!do, porém, o cartógrafo que se tratava de um rio tao caudaloso como o Ucaiale,
«poblado de Piros Amahuacas y otras naciones que .non cono-cernos aun» . Semente, decenios mais tarde, com os estudos e
explorac;óes dos rios Javari, Juruá e Purus, foi excluí~o o pri-meiro, por ter as suas cabeceiras nas proximidades do paralelo
sete, restando os outros que se estendiam para o sul, ajustando..-se
as coordenadas do rio Tamaia ao curso do Juruá ( 8P. 29' a 89 41 ')
e as do rio Sepahua ao do Purus { 10~ 31' a 1119 ).
Quanto a A. Piper, a noticia mais antiga que se te:n
desse explorador . norte americano é re.ferente ao ano de 1868.
quando requereu a concessáo de ·terras na parte boreal da Bo...
lívia ( 59) ; náo, constando, porérn, que perlustrasse os varadouros
do Purus ao Ucaiale, e, sómente estado na regiáo entre a foz
do Ituxi e a boca do Chandless, de 1871 a 1874 (60)~ via
Manaus como veremos a;diante.
Antes do meado do século XIX, e111 1847, já Castelnau
anunciava que os índios Seuvacus, moradores da ribeira do Pauini
ou adjacencias, comunicavarn...se com os espanhóis ( 61), notícia
esta confirmada por Chandless, quando da sua jornada de 1864...
1865, ao ter contato com os Maneterís, estes lhe mostraram
conhecer palavras espanholas, o machado portugués e o ame~

e

(58) Mapa de las Misiones del Ucayali \ y verdadero curso de este
Rio segun las observaciones hechas en los afios de 181 l, 1815. 1816, 1817
ty 1818, por los P.P. Misioneros del Coleg'i o de propaganda fide de Santa
Rosa de Ocopa, en las· expediciones que se hicieron en dichos años, para
abrir la comunicacion del río Tambo y reconocimiento de otros paises;
Antonio Raimondi, El Perú, Lima, 1879, t. 111, pág. 106.
(59) Juan Francisco Velarde - Conferencia in Rev. da Sociedade de
Geografía do Río de Janeiro, tomo II {1888) , pág . 184.
( 60) A. Raimondi, v. 111 cit., págs. 589 e 590.
(61) De Rio a Lima et de Lima au Pará~ 1843·1847. v. V, pág. 93.
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-18ricano, além de usarem várias pe~as de ~oupa
que viu entre o gentío puruense . «_cuch1llos y
hacer canoas, que estos habían tra1do de stis
acreditando haver urna comunica~ao direta por
e 0 ! Ucaiale, por meio do afluente Curimahá
segundo chf:lmado Y ami ( 63) ·•

( 62); e. por Pifler,
~e~ram1entas pa.ra
viaJ.eS al Ucayah»,
água entre o Purus.
e um tributário do

. DESCOBRIDORES

I
:SACIA ·00 PURUS

a:

, regiao em que . se· ·atha encravada
atual Acreania,.
a pesar · de fronteiri~a. nao · prevaleceu ,a necessídade de se es,..
tabelecer ·para a · defesa .d o país, nucleos de resguardo ou de
,
povoamento.
, Ne.m Portugal, nem o Brasil,· cogitou desses problemás. · O
governo lusitanico recomendava aos comissários portugueses das
«Demarca~oes», .nas «lnstru~oes Reais de 1753», que estep[dessem.
OS seus domíll'iOS o maximo que fosse permitido, «apartando os:
Castelhanos o mais que puderes do rio dos Purus»; aconselhando.
t~bém que erguesseill marcos nos rios Ma~eira. «Purus», «Yuru~»
e. '«Javary» (64:), porém, · apesar. de \percorrere.m os demarcado..res essa5 baci'as, f.icaram ainda muito aquém das ter.ras em que
~ais tarde se ~stabeleceria o Território do Acre, a náo ..ser nos
rios Madeira e Javari; pontos ~xtremos des·s a extensa raía, nos
quais· os [delimitadores Hzeram observa~6es bem tn~is pr?xim.as.
da ·regiao acreana, dQ c¡ue nos vales do Purus ·e. do Jurua.
.

Ainda, · em 1879, o historiador peruano Antonio Raimóndit
tratando da explora.;;áo 'da regiao amazonicat. particularizava que
tinha havido expedi.;óes científicas ao Marañont Huallaga e Alto
Ucaíale, «pero nadie, hasta estos ultimas años, babi.a' intentado
la exploracion de los situados al E. 4~1 Ucayali». como - «el
Purµs ¡y el Yuruá, etc.» ( 65) .
Foi preciso que .o govetno ·amazonense desejasse descobrir
«urna passagem livre Clas cachoeiras e menos extensa para .os
povo~dos da Bolivia»/ para que, entáo, se iniciasse a .fase de
descobrlmento dEJ . terra considerada «a . mais mo~a- do · BrasH~.
Chefiaram essas missoes o pernambucano Serafim da Silva Sal~
gado, o mulato amzonense .. Manuel Urbano da .Encarna~ap,
seguidos do exploi:ador maranhense. Antonio ,Rodrigu~s 'Péreira
Labre e do primeiro tenente da armada nacional . Augus~o , Jo~é
Soares de Andr'éa oµ Andréas, além de outros, como ó geógraf~.
ingles 'W. Chandless e o norte .a'mericano A. 1. . Piper, sem .
esquecer J<;>áo !da Cunha Correa, · o desvendador. do alto Júruá .
e de' pal'.ie d.9 Pui:u's, ante.rior a todos os descóbridore.s da"' acrtania
.
'
.
.
Desde o meado do sé~ulo XVIII, gue os agarrad<;>res . de
indios ou coletores ~e drogas penetravam os .ri<'s Pc,u rus ~ Juruá. · ·.
sendo que 'no" primeiro, ero maior . escala, comércio . es.t e proibilio •, ,·
em 1818, ao tempo do governador Manuel Joaquim do, Pa~o (.66).,
'po1ém, mais tarde restabelec~do, ' pois, era praticado nps m·esmos
rios, como se verifica '-dos depoimentos colhidos por 'Ftancis de
Castelnau, ·antes de finda a pritn.~ir~ metade do século X'IX (67)'.

·sem:

.

( ~2) N~tas · sobre 9 rio' ·Putus, lidas peran~e ' a Real Socied·ade Geo~
gráfica· de Lt:>ndres, a 76 de nov~moro de 1868, pag. · 8.
~
(63) A. Raimóndi - , v. 111 cit. , pág . 587.
.
Segundo German Stiglich, o varadouro de Sepaua, llgando ~ . bac1a do
Ucafale a do Puros, foi cottlprovado por Firmin Fiscarrald ~ ratificado porCollazos. Suka,-se oito <Has o Sepahua para chegar-se ao varadouro do
Cujar, no Purus, (Dic. Geogr., ~it., v. R-Z, pá!g. 9.74). Augus~e>
Octaviano Pinto diz que o cauche1ro peru~no <?arlos F1zcarral? .descobr1u
o varadouro Mishaua, Ugando o Urubamba (Uca1ale) ao Caspa1ah (Madre
de Dios) ; tendo sido a passágem entre o Ucayale e o Purus descoberta pel~
loretano Leopoldo COllazos: Machete (Sepahua . .. tlcaia~e) ~ Pucant
( Purus) . Lima Figueredo - · O Acre e suas possibilidades, in R:v1sta Brasileira de Geografía, ano 11, n. 2. págs. 179 a 180). Ver tambem Castello
Branco - Caminhos do Acre, pág .' 21 1
. e nota 4.
( 64) Rev . do lnst. Hist. Geogr ~ BrasÜeiro, t. LXVII., pág · .308 ·
O cel. A. T. Ferreira Souza sugeriu a guarni~ao do Juruá e Pu.rus, na
inc~dencia do paralelo 1011 (Of. de .17, ·t, 1873), Relats. Pre~ids., v. IV P· 727);
riao constando, porém, que o gov~tno providen~iasse a respe1to.

'l

El Perú, Lima, 1879~~ v. Itl. pág. 307.
,
(~ Te. A,. Amazonas - Di.e. Top. Hist. e Descr. da Com. do
Alto Amazonas 1S52; André Fernandes de' Sousa - Noticias Geográficas da
Capitanía. do R.io N4¡ro, in Rev. d~ Históría e Geografía, 1848. n9 12.
pág. 434; Artur Reís, Histórip do Amazonas, 1931, pág. 1.43; Moreira Pinto,
Die. Geográf. do Brasil; A.. C. R. Bittencoµrt,.. O Mu.nicípio de Librea>
1918, pág. 10; José Monteiro Noronha, Roteiro manuscrito, pág. 41; Ouvidor
Sampaio Ribeiro, Diário, 1774-5, pág. 55.
Segundo Araújo Lima, o reconhedmento dos afluentes do Solimóes,
como os Juruá, Purus, e outros, teve come~o após a expulsáo dos missionários espaqhóis, em 1710, sempre arrastado os exploradores pela atra~áo
dos «produtos natura is».
(A Explotafáo Am4zónica, ,in Revista 'Brasileira
de Geografía, ano V, ~ 3, pág. 377) .
(67) Castello Branco - Caminhos do Acre, cit.~ págs. 107... 108 e 163-164.

(65)
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plora~áo

( 68); mas, náo apontando até que lugar eles chegavam,
0 que só se teve conhecimento pelos informes prestados a Cas ..
telnau, por Joaquim Bruno de Sousa, que mais tarde exerceria a
fun~áo lde diretor de índios dessa ribeira.
.
Estava--se em 1847, sabendo--se pelas informa~C>es de Bruno
que, na hacia puruense, os índios Mura, vestidos e civilizados,
dominavam nos lagos Aiapuá, Jari, Taboca e Guajaratuba, ríos
Abufari e Preto ( Paraná Pichum), encontrando--se no rio Ta..
pauá, índios Sipo; nus, porém, mansos e fabricantes de farinha
de mandioca; Catuquina, 15 a 18 dias a cima; Oidai, no rio .desse
nome, Puru.-Puru, próximo ao río Damari e ao lago Capian.
Seguem--se os lagos Cacuataon, com urna aldeia de jangadas e
o Mamorian e o río Ituss ( Ituxi) , de águas escuras, os lagos
Sepatini e Abumini, o rio Mamorian, em que há urna grande casa
de índios Cataochis, hospitaleiros e agricultores, gastando...se ainda
mais de dez dias para alcan~ar...se o rio «Pauoni», habitado por
S euvacuS.. que se comunicam com os espanhóis e sao hostis, como
os ] amar~, Taboca ·e Ayapu, que vagueiam daí para o alto ( 69) .
O informante acrescentava que as margens do Purus eram
-cobertas de cacauais, havendo muito peixe e tartaruga nas suas
.águas; podendo gastar--se nesse itinerário uns tres meses, sendo
25 dias até o Tapauá e 66 até o Ituxi ( 70).
Dessa narra\ao, deduz--se que os civilizados ainda nao tinham
sítios na hacia puruense, e, táo. . sómente se comunicavam com
os indígenas em virtude do comércio ambulante que com eles
entretinham, na troca ~de algumas mercadorias por produtos das
selvas; mas já influiam na sua educa~ao, conforme atestam alguns
.costumes verificados entre os Mura e outras nac;oes selvagens
moradoras no curso inferior do enorme caudal.
Nao havia notícia do rio Aquiri ou Acre, nem se a teve com
a viagem do cametauara Joáo Rodrigues Cametá, diretor de índios
no Purus, desde 1848 (71), o qual partira de Manaus, em
marc;o de 1852, segundo Artur Reis, e depois de 53 días de
(68) J. M. da Silva Coutinho, oficios de 24 de novembto, 1861 e
de 8, abril, 1862, ao Presidente da Provincia do Amazonas, C. Carneiro
da Cunha, in Relatórios dos Presidentes, V.
pág. 804: e Relatório do
Ministro da A\gricultura de 1865, Anexo O, pág. 5; Moreira Pinto, Dic.
Geogr. cit. ; A. S . Ribeiro Bittencourt - O Municipio de Lábrea, 1918.
pág. 27.
(69) Fr. de Castelnau, obra e v. cits., págs. 92 e 93.
(70) Obra e vol. cits., pág. 94.
(71) Relatórios dos 'Presidentes ·do Amazonas, v. l, pág. 745 (Mapa
.de 1848, do Gram-Pará).
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viagem, alcanc;ou o lago Sepatini ( 72'); tres dias de viagem acima
dorio ltuxi (73). Outros autores anotaram o ano de 1817, como
o sendo para essa jornada ( 74) , ou data anterior a 1850 ( 75) .
Ao que parece, Cametá, no seu ofício de encarregado de
indios fez mais de uma viagem, tanto que os que apontam datas
· diversas da do historiador Artur Reis, indicam o rio Ituxi como
ponto final da explorac;áo.
Desmembrada da provincia do Gráo--Pará, surgiu a 1do Amazonas, em l852, e o presidente que a instalou tratou logo de
descobrir urna comunica\ao com a república vizinha e encarregou
ao pernambucano Serafim da Silva Salgado de «tentar igualmente
pelo rio Puros e pelas campinas até o río Beni, superior as catadupas do Madeira, urna ipassagem livre delas, e menos extensas
para os povoados da Bolivia», a fim de suprir de gado a cidade
¡de Manaus (76) .
~
Salgado levou 153 dias de subida, dos quais ·viajou. 142,
calculando haver percorrido urnas 1 . 400 milhas, porém, o geógrafo ingles W. Chandless que, anos depois, estudou e mediu
o rio Purus, avaliou a derrota de Salgado em cerca de 1 . 300
milhas,. alcance este que vai além da boca do rio Hyuacu
( laco) ( 77) ; tudo dentro do ano ;de 1852, a contar de 1O de
maio a 30 de :µovembro, ou sejam 203 días de viagem redonda,
por ter penetrado no Purus, a 29 de maio referido ( 78) .
Salgado anotou o paraná mirim de Sáo Tomé, as bocas dos
lagos Castanha, E stopa e Matias, Paricatuba, onde . havia um
destacamelnto, as fozes dos lagos Uaiapuá, Mµcaco, Campina e
Chapéu, o sítio do preto Higi'no, o paraná Pixuna, lago /acaré, .
as bocas dos rios T auarlá Grande, Tapauá e Mucuim, praia [d o
(72) Anais do 111 Congresso Sul Río Grandense de História e Geografía, v. IV, pág. 2 .075.
(73) Castelnau, obra e v. cits., pág. 93.
(74) J. R. Maso, M apa do Território do A cre, 1917; Craveiro Costa
- A Conquista do Deserto Ocidental, 1940, pág . 95.
(75) Ruy Barbosa - O Direito do Amazonas ao Acre Setentrional,
1910, V. n. pág. 49; Elisée Redus - Estados Unidos do Brasil, 1900, tra·
du ~~o de Ramiz Galváo, pálg. 41; W. Chandless - Notas sóbre o río Puros,
1868. pág. l.
( 76) J. B. de Figueredo Tenreiro Aranha, Relatório de 30 de abril
de 1852, e Pala do mesmo Presidente, de 1 de outubro de 1853, in v. 1 dos
Relatórios dos Presidentes dessa Provincia, págs. 73 e 197; Die . Hist .,
Geogr. e Etnográf. do Brasil, Rio, 1922, v . 11, Estados, pág. 68.
(77 ) Notas sobre o río Purus, 1868, págs. 1 e 15.
( 78) Relatório de Sera fim da Silva· Salgado, in Relatórios Presidenciais,
Rio, 1906, v. 1 ( 1852-57), págs. 249~253 .
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Capim e do Boto, foz do Paniny, a ipraia da Pedreira, a 26 de
agosto, chegando a p~imeira maloca dos índios Cucamas a 18
de setembro e a sétima, a 9 de outubro, donde voltou; além de
outros rios, praias e lagos ( 79) •
Como se ve, Salgado arrolou urnas dez palavras portuguesas,
demonstrando desas maneira que já havia pessoas civiliza;das
residell'tes na ribeira ~puruense, afora um destacamento militar
ero Paricatuba, e se por acaso nao fóssem habitantes perma...
nentes, devido ao sistema de trabalho adotado na regiao, deviam,
pelo menos, est~cionar ali na temporada dedicada ao servi~o ¡de
pesca ou extra~ao de drogas do sert~o.
Bruno de Sousa aiu;dia, apenas, a um Paraná Pixum ou
Rio Preto, mera tradu~ao, estas palavras portuguesas das duas
primeiras que sao de origem tupi.
Dos nomes apontados por este coletor de drogas ou encarrega~o de índios, ainda boje se conservam os de Oyapuá ( Aaiapuá);
Jari (lago), atualmente paraná, e as bocas de baixo e de cima;
Taboca (lago) con-hecido por ltaboca, justamente situado entre
o paraná do Jary e Guaj~atuba, como descreve o informador
\do frances Castelnau; Guajaratuba; Abufari; Paraná-Pichum ou
Río P:~to, hoje. ~araná Pi:cuna; Tapaoá (Tapauá) ; Ituss (ltuxi);
Sepatini; Abunint, Mamoriá (Mamarían) e Paouni (Pauini) isto
é, mais de dois ter~os dos arralados, há cento e dez anos . '
Serafim Salgado, o que se lhe seguiu e subiu o Purus, até
a sétima aldeia dos Cucamas, mais de trezentas milhas além
d~ dis~ancia vencida por I;lruno de So.usa, aludiu, no mínimo, . a
tres nomes relacionados por este : Aiapuá, Tapauá e Pauini, con ...
tudo, apontou outras denomina~oes que ficaram até boje, como
(;_astanha ( Castanha Mery), lago do Mafiias, Paricatuba, Campin~s .
Chapéu, Arimá ( Ariman) , T auariá, ria M ucuim, Cafa....
dua, etc .
Salgado, nessa viagem nao penetrou nos a fluentes ~do Purus,
de sorte que, tendo ido, apenas, urnas cinqüentas milhas a montante da foz do Iaco, nao deu cumprimento a sua missao que era
(79) Relat. e v. 1 cits . págs. 250 a 253.
M Diz o geó'grafo in gles W. Chandless que S algado confundiu os índios
· anetenerys . c~m _os Cuca ~a s, devendo as sete malocas, a que se refere
no seu relatono sobre a v1agem ao rio Purus, ser do gentío Manetenery.
Acrescenta que M . Spruce, examinando certo vocabulário maneteneri embora
escasso, verificou tratar~se de gente da grande na~ao caribe . ( Th; Journal
0~ the Ro11al G eopraphical S'ociety London, v. 36 '(1866} . Notes ont the
ROf
t"."e: Aquiry, t_h: principal Affluente of the River Purus, pág. 123; Diário
_ icial do. Imperio, de 22 de janeiro de 1870, pág . 4, c . 3; Apontamentos
sobre o Rro Turuá ) .

-- 23 descobrir urna passagem da hacia do Purus a do Madeira, que
saísse acima das cachoeiras deste último rio.
Tampouco, penetrou em águas da atual acreania, ao que
parece, senao vejamos.
Conforme seu próprio relatório de viagem, Salgado viajou
142 dias, que, a razao de dez milhas ;diárias, dao 1 . 420 milhas,
a partir de Manaus como já · vimos, ou sejam cérea de 1 . 300 de
•p ercurso no rio Purus, descontadas as cento e dezessete milhas
de Manaus a foz do Purus, cálculo este confirmado pelo . geóg rado ingles W. Chandless, que explorou minuciosamente o
mesmo río, n:o decenio seguinte.
Sendo assim. Salgado passou ao largo das terras que: formam
a acreania, sem tocá--las, pois, da foz do Aquiri ou Acre a fron...
teira ~do Estado do Amazonas com o território federal sao mais
de cem milhas, e d'a boca do y aco a mesma fronteira, sao 24
quilómetros, segundo o Relatório do Prefeito do Alto Purus,
Candido José Mariano, de 1906, pág. 19; e, nao atingiu a referida
extrema na intercessáo do río Purus com a linha geodésica que
serve de divisa en·tre as mesmas unidades urna vez que, segundo
o aludido Chandless, a emhoca;dura do Purus dista da do Hyuacu
( Iaco) l . 241 milhas e o percurso do Purus até alcan~ar a dita
fronteira, mede mais de 80 milhas que, sornadas as do trajeto
até a boca, ultrapassam a s 1. 300 milhas previstas, por Salgado
e Chandless.
Contudo, Salgado, foi o primeiro civilizado que explorou o
rio Purus, das. cercanías do Pauini até a vizinhan~a · da zona
fronteiric;a da atual acreania, além da foz dó rio laco, numa
;d istancia de cerca de trezentas milhas, antigo dominio da na~áo
ipuriná.
Este pioneiro adianta que os aborígenes moradores acitna
da foz do Canaquiri ( nome dado, ao atual Acre, por Salgado),
ficara1n sur.preendidos com a expedi<;áo ( 80), a qual era com..
(80) Salgado nao alude ao rio Acre, mas, ao anotar a foz do rio Canaquiry, acrescenta - «cujas vertentes nascem nos campos do rio Madeira».
S.:ndo assim, o explorador nao podia referir-se ao Canacuri, bóca de lago,
insignificante e desaguando na margem oposta do rio Purus a mais de cem
milhas a jusante da embocadura do rio Acre; mesmo porque, nascendo o
Canaquiri de Salgado para o lado do rio Madeira, SÓ poderá desaguar a
margem direita do Purus e nao a esquerda, como se dá com o pequeno lago
o u lugar chamado C anacury, no mapa de J. A . Masó (1917). e outros
autores. Canaquiri foi, pela ordem cronológica, a primeira denomina~ao
dada ao atual rio Acre . Aquiry foi a segunda anunciada por Manoel
U rbano da Encarna<;ao '( 1861) e confirmada por \V . Chandless ( 1864-65) ·
A . Piper (1871~?4 ) e P creira Labre ( 1872) que, neste mesmo a;10 a reduziu
~' A cre, nome este que prcvaleceu e foi divulgado pelos primeiros povoadores
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posta de duas canoas tripuladas por doze índios, guarnecidas
por doze prac;as armadas e municiadas, sob a direc;ao 1de um
cabo de esquadra; revelando eles ser a primeira vez que viam
pessoas civilizadas ( 81 ) .
P elo menos, nao ternos qualquer inforinac;áo de haver outro
viajor ultrapassado a zona a 1nontante do rio Pauini.
Dois fotam os verdadeiros descobridores da zona .em que
se acha encravado o território do Acre : Manuel Urbano da
Encarnac;ao e Joáo da Cunha Correa.
Um amazonense e o outro parense ;de Cametá . Um mesth;o e o outro branco.
O primeiro, cingiu-se ac» vale do Purus, fundou povoados
e penetrou nos a fluentes Aquiri (Acre) , H yuacu ( Iaco) , Aracá
( Chandless ) e Ituxi ou lquiri, correspondentes aos principais
~ios que banhan1 a Acreania, sem e~quecer o Mucuim, no curso
inferior do Purus, em território amazonense, tudo isso em procura de urna comunicac;ao ou passagem da hacia puruense para
a madeirense, a montante da zona das cachoeiras, com a finalidade de facilitar a conducáo de aado da Bolívia e o comércio
entre esse .país, Mato Grosso e o A rnazonas .
O segundo, além ;de percorrer o rio Juruá, desde a sua
e.mbocad ura, no Solimoes, até o seu contribuinte Juruá Mirim,
~m local, atualmente, considerado acreano, desceu o Juruá até a
roz do Parauacu (Tarauacá), do qual passou ao Iuriá (En1·
bira), de cujas margens se dirigiu as do Purus, transpondo o
divisor de ág:uas das duas grande.S bacias do Juruá-Purus, e ·
apareceu no vale deste, pelas i'mediac;oes do río. hoje chamado .
Chandless, com ('> il1tt:1ito :de encontrar...se com o seu co.Jega Ma...
nuel Urbano, .pois, ambos eram encarregados ou diretores de
índios; tendo explorado .esses ríos, por incumbencia do governo
provincial.
a

V

Segundo o jornalista Pedro Gomes Leite Coelho fundador
de jornais em vila Seabra ( 1910... 1914) e advogado p~ovisionado
do rio, a contar de 1878. O s índios Canaranas apelidavam-no Muchanguy
{Labre,_ Rev. ~a Soc . de geografia (Rio). tomo IV ( 1888 ), pág. 114), e a
P!of~ssora Isolma Seixas Landim (Rio Branco-Acre) revelou, numa conferencia, que ele era antigamente conhecido por Nasauhano (rio de água
amarela) . O Acre (jornal oficial do governo) , de 1 de setembro de 1929;
acres~en_ta n.do Labre que os lpurinas, indios que dominavam n a foz do Acre
e ad1acenc1as, chamavam-no de Uakiry.
(ver "O Nome do R io Acre", in
~oletim. Geográfico (l.B.G.E.) vol. 79, págs. 750~51) e «Ü Rio Acre»,
zn Revista d o Inst . I-Iist. e Geogr. Brasileiro, vol. 225, págs . 294 a 298) •
( 81) Relat. e v. c its. págs. 250.
0
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em Cruzeiro do Sul ( 1907-1909) e daí en1 <liante, na referida
vila Seabra, se;de do ex... departamento de Tarauacá, ambas as
cidades do território do Acre e, que também residiu e teve jornal
em Lábrea, no baixo Purus, onde conheceu o velho prático amazonense, afirma que o referido M anuel Urbano faleceu na avan~ada idade de 125 anos, pobre, fazendo sempre suas refei~oes
na mesa dos práticos, por ser considerado o prático...mor do rio
Amazonas e de seus tributários, sem pagar passagem em um só
dos vapores em que embarcava ( 82) . Mas, o escritor e histo ...
riador amazonense Torquato Tapajós dizia, e1n 1888, que «Manuel
Urbano era nonagenário» ( 83), o que ;de qualquer forma dá
a entender que o velho explorador faleceu já centenário, urna
vez que desaparecera dentre os viv.os, a 17 de julho de 1897,
segundo um artigo publicado sobre seu falecimento, no Comércío
do A1nazonas, de Manaus, de julho ou agosto de 1897 da lavra
do escritor Ben-to Aranha, mas, discordando dos dois primeiros
informantes no tocante a idade ~de M anuel Urbano, pois, adiantava que este nascera em 1808, circunstancia esta que dá a
entender que o antigo desvendador do alto Purus e Acre nao
atingiu os noventa anos ( 84) .
Em 1862, escrevia o Engenheiro J. M. da Silva Coutinho,
descreven<lo a viagem ao Purus, no vapor Pirajá, que ele Urbano
«apesar da idade avanc;ada, era o primeiro trabalhador» ( 85) .
Em 1895, pedia ., ao governo provincial urna indenizac;áo pelo
trabalho que teve com o terreno em que fundou . a aldeia, mais
tar;de cidade de Canutama, mas a assembléia legislativa, em ye~
disso concedeu--lhe, no ano seguinte, urna pensáo, por ter sido
· «o herói descobridor _d a prirneira ser~ngueira no Rio Purus» e
pelos «relevantes servic;os prestados ao Estado» ( 86) .
Era pessoa de pouca instruc;ao, mas de grande inteligencia
e sagacidade, segun<lo o conceito de Chandless, devendo...se...Ihe
tudo quanto se. sabia sobre os tributários do Pu;rus ( 87);
(82) O Crozeiro do Sul (Alto-Jµ ruá), de 2 de abril de 1908, pág . 2,
c. 3; Manoel Urbano.
( 83) Jornal do Comércio (Rio), de 27 de fevereiro de 1888, pág. 2, e. 3;
Província do Amazonas.
( 84 ) Nota que me foi fornecida pelo professor amazonense Themis..
tocles Pinheiro Gadelha, a 6 de setembro de 1957. Lendo jornais do Amazonas sóbre o assunto, nada encontrei que pudeses esclarece~Io.
(85) Ofício de 8 de abril de 1862, in Relatório do Ministro da
Agricultura, de 15 de maio de 1865, anexo O. pá'g . 2.
'(86) Anais da Assembléia Legislativa Amazonense, 1895. pág. 53;
e de 1896, págs. 84. 87 e 89.
(87) Dic. Hist. Geogr. e Etnogr . do Brasil, Rio, 1922, v. ll, pág. 68.
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bravo» ( 88) ; e Silva Coutinho acrescentava que - «Além de
muito discernimento para tratar com os índios, tem urna grande
virtude, que é o amor da pátria» ( 89) •
Auxiliou eficazmente ao geógrafo ingles William Chandless,
ministrando-lhe conhecimentos sobre o rio Purus e fornecendo . . lhe
-0 seu filho Braz para servir de guia na viagem de explora~ao
desse rio, em 1864-1865 ( 90); ao Engenheiro J. M. da Silva
·C outinho e ao explorador brasileiro F. R. Pereira Labre ( 91 ) ;
tendo sido ele Urbano, quando foi de Manacapuru, no Solimóes
para Canutama, no Purus, quem indicou, em 1852, a Manuel
Nicolau de Melo, o lago Ayapuá (92).
Falava idiversos dialetos indígenas ( 93) , fundou feitorias
.n as barreiras do Sacado, acima das de lpiranga, a 128 milhas da
foz do Purus; em Arimá, onde erigiu urna capela; e em. Canutama, ( 94) que mais tarde alcan~ou a hierarquía de cidade.
Para Torquato Tapajós, Manuel Urbano foi o incansável
pioneir.o daquelas matas, desbravador indomável, convivendo com
.os selvagens, num trabalho ignorado e sem recompensa, levando
<diqueles desertos a vida, a luz, a civiliza~ao e o progresso» (94-A.
Desven;dou o alto Purus até além de Rixala; o Mucuim, o
1tuxi, Aquiri, Hiuacu e Aracá (95); tendo sido encarregado ou
diretor de índios, no rio Purus, «do Paraná-Pixuna para o alto,
a contar de 1853; missao esta que correspondía ao título de
( 88) Relatório da Comissao Mista de Reconhecimento do Alto Purus
(Notas Complementares), 1904~1905, pág. 76).
(89) Relatório do Ministério da Agricultura, de 15 de maio de 1865,
.a nexo O, pág. 2.
( 90) rw. Chandless - Notas sobre o río Purus, de 26 de novembro
de 1868, págs. 5 e outras.
(91) E. da Cunha, N otas Complementares cits., pá'g. 24; Relat. do
Presidente Carneiro da Cunha, de 3 de maio de 1862, pá g. 692.
(92) C astello Branco - Caminhos do Acre, in Revista do Inst. Hist.
Geogr. Brasileiro, v. 196, pág. 118.
(93) Heliodoro Jaramillo Breve 1Votícia sóbre os vales dos Tios
Puros e Madeira, 1902, pág. 24.
( 94) J. M. da Silva Coutinho, Relatório in Relatório do Ministro da
Agricultura, 1865, anexo O, págs . 30, 37 e 43.
(94-A) Jornal do Comércio (Rio), de 27 de fevereiro de 1888, pág. 2,
e. 3 - «Rio Purus» .
(95) J. M. da Silva Coutinho - Oficio e Relatório, cits., págs. 53 e 54.
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tenente coronel ( 96) ; pouco exigindo para levar a efeito essas
«penosas excursoes», consistindo a maior parte dos pedidos em
brindes destinados aos indígenas ( 97) ~
A sua iprimeira viagem de cunho oficial foi a explora~áo ao
alto Purus, em 1861, quanJdo o Presidente Manuel Clementino
Carneiro da Cunha o encarregou de descobrir uma «passagem
para o rio Madeira a salvo de suas cachoeiras» ( 98) .
Manuel Urbano para tal fim :partiu de Man-aus em fevereiro de 1861, e estava de volta a 19 de novembro do mesmo
ano, gastando .na jornada nove meses, tendo sido suas informa<;óes reduzidas a relatório pelo engenheiro Joao Martins da
Silva Coutinho, constante do Anexo sob número 111 do Relatório
do refer~do presidente, de 3 de maio de 1'862; acrescentando o
Presidente Car,neiro da Cunha que o explorador nao conseguiu o
fim ptincipal da missáo, mas o trabalho náo se perdeu, uma vez
que foi reconhecida a navega<;ao do rio numa distancia de seiscentas léguas ( 99) .
Segundo o resumo ou relato do geógrafo Silva Coutinho,
Manuel Urbano despendeu 55 dias, em canoa median·a, até a foz
do ·rio ltuxi, numa estirada ·de 120 a 130 léguas; don[de parti~ 1
a 19 de abril e navegou cem dias, passando por 26 malocas de
índios Ipurinás, Juberis, Jamamadis, Maneteneris e Canamaris,
numa distancia de urnas 500 léguas, que, ajuntadas as 120
do primeiro trecho somam 620 léguas até a boca do Rixalá,
de onde retornou ( l 00) , por haver encontrado dois índios que
o informaram estar perto da povoa~ao 'de Sarayato, de cujo
lugar vinham ( 101); :porém, particularizando, mais a;diante, o
(96) Ruy Barbosa - O Direito do Amazonas ao Acre Setentrional,
1910, v. II, pág. 185; C astello Branco - Caminhos do Acre, cit., pág. ~18;
Relatório do Presidente eJronimo Francisco Coelho ( Pará), de 1 de agosto
de 1'850.
(97 ) Diário Oficial do Império, de 27 de maio de 1865, pág. 2. c. 4;
Relatório do Presidente A. de Barros Cavalcanti de Albuquerque Lacerda,
de 1 de outubro de 1864 . ~ste presidente acrescentava que eram «dignos
do maior louvor a dedica<;áo e admirável desinteresse desse prestante cidadao,
a quem a província <leve mais de um servi<;o desta ordem». {Diário Oficial
n"', p., c., e Relat., cits. ) .
( 98) Relatórios da Presidencia do Amazonas cits., v. II. pág. 692.
(99) Relatório, v. e p. , cits.
(100) Relatório, v. e pág. cits.; e ofício do Engenheiro Joáo Martins
da Silva Coutinho dirigido ao Presidente Manuel Clementina Carneiro da
Cunha, datado de 24 de novembro de 1861, in Relatório cits., v. 11, pág. 801.
'(101) Oficio e v. cits., pág. 802.
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tem po consumido entre alguns rios, disse que havia gasto do
A quiri ao Iaco 25 dias, deste ao Aracá - 17 dias, do Canguiti
ao T arauacá .(no Pur4s) 33 dias, e deste ao Rixalá 43 dias ( 102) , além de 6 dias navegados a montante de Rixalá,
até o encentro com os índios que lhe f alaram de Sarayaco ( 103} ,
transforman;do os 100 em 157 días de viagem, acima da embocadura do ltuxi.
C alculou a popula~ao indígena justafluvial, em cinco mil
almas, sendo os Maneteneris os mais adiantados, pois, plantam,
fiam e tecem o algodáo, para confec~ao de roupas e redes muito
semelhantes as usadas pelos bolivianos que descem o i:io M~deira;
andando as mulheres sómente com urna tanga. Vivem fartos,
tem grandes pacovais; sendo em geral de aspecto agradável e
bonitos; supondo Manuel Urbano que fossem bolivianos, dev~do
a grande distancia em que se encontram do rio Amazonas e bem
assim, pelos seus costumes .
Quanto aos Canamaris, disse que sao agricultores, cultivam
o algodáo, fabricando as índias redes de boa qualidade . Os
homens andam nus e as mulheres usam tangas.
Os Ipurinás ocupam urna grande extensáo do rio Purus,
nao usam vestuário, apresentando-se a mulher apenas com urna
fólha verde sobre a vulva. Sao inclinados a guerra e temidos
pelas outras tribos .
O s Jamama;dis sao numerosos e inclinados a lavoura e ca~a.
usando as mulheres urna tanga; e os Juberis, como os Puru. . Purus,
sofrem de impingens e outras moléstias da pele ( 104) .
Entre os rios, cujas bocas ultrapasou, ·cita, a montante da
do Ituxi, os Sepatini, Aiciman, Tomehan, Mamuriá-Apé, Se...
ruinim, Aquiri, Tiquiriman, Hiuacu e Aracá, na margem direita
do P urus, e M amuriá-Mirim, Pauinim, Senuinim, lnauinim, Can.guiti, Taraua~á, Curinahan e Rixalá, na banda esquerda ( 105);
destacando-se dentre eles os Aquiri, Hiuacu e Aracá, atualmente
O fício e v . cits ., pág. 803.
. ( 103} Oficio e v . cits ., pág. 801. Sarayaco foi fundada pelo Padre
G1rbal, cm 1790, a 11 km distante da margem esquerda do Ucaia]e e a
811 a montante da boca <leste rio. (J. W . Matos - Die. do Departamento
de Loreto, p á9. 129} . Dando as nascentes do Puros para as do Sepahua,
no alto Ucaia le, numa distancia, ao que parece, superior a mil quilómetros.
de Sara~ac?• e desembo~ando éste ria no baixo Ucaiale, é mais provável
que os md1os se comumcassem com esta hacia, por intermédio de rios e
vara~ou:os do v ale do Juruá, cujos .afluentes da margem esquerda dáo para
contnbu1ntes do baixo e médio Ucaiale.
104) . Oficio e v. cits . , pág. 804.
( 105 ) Ofíc:io e v . cits. , pág. 803.
( 102)

-29- Acre, Jaco e Chandless, respectivamente, em cujos leitos penetrou, sendo que no primeiro, vinte dias, no segundo, cinco a
seis dias; e no terceiro, por espa~o de dez dias · ( 106) : ten;do
sido o primeiro a transmitir aos civilizados os nomes dos tres
últimos escritos da maneira seguinte : Aquiry, Hyuacú, Aracá.
Informado pelos indígenas locais, de que o Aquiri se comu...
nicava coro o Madeira, por ele embrenhou.-se, mas, depois de
duas dezenas de dias de navegac;áo, verificando que as águas
ficavam muito baixas e a ligac;áo era incerta, voltou, dizendo
haver encontrado vértebras, costelas, dois grandes esqueletos de
enormes proporc;óes, dentes, sais de potassa, soda e sulfuretos
de ferro, nao só no seu curso, como no do. Purus ( 107).
Nao se sabe exatamente até aonde chegou Manuel Urbano.
Chandless fala que o prático amazonense pouco passou do rio
das Pontes, na latitude austral de 109 36' mas, ao referir...se a
medi~ao do Aquiri, situa a confluencia do rio das Pontes, a
214 milhas da boca Ido rio Aquiri ( 108) . De acordo coro ~
segunda asserc;áo, o contribuinte, de certo volume, que mais se
aproxima de 2i'4 milhas, é o conhecido Riozinho que escoa acima
da cidade de Rio Branca, burgo este edificado a 185 milhas da
foz do Aquiri. Mas, atendendo...se a posic;ao astronómica, indicada, o afluente considerável, que mais se aproxima do paralelo
1()9 36', é o rio' Xapuri ( 109 38' 59")
( 109); de maneira que
esta parece a conclusáo mais aproxima;da da verdade, por estar
baseada numa observac;áo astronómica.
Napoleáo Ribeiro acha que, provavelmente, Manuel Urbano
alcan~ou Xap.uri
( 11 O} , corroborando assim esta ilac;áo .
Segundo a sinopse da viagem de Manuel Urbano, feita
pelo engenheiro Silva Coutinho, de acórdo com as informac;oes
do primeiro, este saiu da foz do rio Ituxy, a 19 de abril alcan-c;ando a bóca do rio Aquiry (Acre) no dia 21 de maio seguinte,
por ter gasto nesse trajeto 33 dias: ( 111) pelo que poderia
( 106) W. Chandless, Notas sobre o Río Pu rus, 1868. cit. , págs. 7 e 1i:
Silva Coutinho - Relatório de 1862, pág. 5i.
(107) Ofício e v. cits., pág. 802.
( 108} Apontamentos sobre o rio Aquiry afluente do Purus cits · •
págs. 2 e 6.
(109) J. A. Masa Mapa do Território do Acre 1907,1917:
IBGE - Rev. do Cons. Nac . de Geografía, ano IV (1940), n" 2. pág. 432
-(1~ 38' 59" Lat. S . e 689 30' 16", 8 Long. Gr. P. Fawcet, em 1907.
encontrou 109 39' 12.. Lat. S. e 68• 32' 52" Long. W. Gr., in Mapa do
T erritório do Acre - 1907,1917, de J. A. Maso ·(Coordenadas GeográfiC'a&) ·
(110) O Acre e seus heróis, 193Q, pág. 13.
( 111) Relatórios da Presidéncia do Amazonas, vol. 11, págs. 801 e 802.
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fronteira ~do Estado do Amazonas com o Território do Acre, a
28 de maio referido ( 112) .
Como houvesse navegado neste rio 20 días, é possível que
o explorador, fazendo cerca de quinze milhas diárias. pudesse
ter subido o rio umas trezentas milhas. retornando de um ponto
próximo a embocadura do Xapuri ( 113).
Chandless confirma haver sido realizada essa viagem de.
Manuel Urbano no veráo. tanto que este deparava índios Capechunas catan;do ovos de tracajá nas margens do aludido rio
Aquiri; ( 114) e o próprio Manuel Urbano alegou náo ter
continuado esta explora~áo. por se acharem as águas do rio
muito baixas ( 115).
Um trienit> após a esta jornada, expunha o presidente Adolfo
de Barros : «Prosseguindo no louvável empenho de alguns. dos
meus antecessores. no sentidQ de descobrirem urna comunicaf¡;áOentre o río Purus e Madeira, acima das cachoeiras, de modo
a permitir a franca navega~áo desta provincia para a de Mato
Grosso e para a vizinha república da Bolívia, encarreguei o.
prático Manuel Urbano da Encama~áo ;de subir e explorar o
rio Ituxy, principal afluente do Purus. em cuja margem direita
tem a sua foz. Se de fato· existe a desejada comun1ca~áo fluvial,
cumpre procurá...la no Ituxy. único dos afluentes daquele rio,.
que, por sua importancia, e pela dire~áo que toma, poderá acaso.
oferece-la» ( 116) . ·
Para esta explora~áo partiu a 1'6 de maio de 1864, recebendo instru~óes, e entre outras recomenda~óes, para subir «o
río ltuxy em toda a sua extensáo navegável, procurando verificar se por si ou por algum seu afluente, comunica com o Ma...
deira»; assim como - «Procurasse, na falta de comunica~ao
(112) Sendo 106 milhas da foz do Acre a fronteira do Amazonas com
º- T erritório Federal do A cre (Mapa de Masó cit . ), M anoel Urbano poderia
t~:l~s yencido em sete días de navega~ao, desde que andasse quinze milhas.
diariamente.
( 113 ) Pelo mapa de Masó citado, o río Acre mede de sua boca a do seu
afluente X apuri, 324' milhas.
( 114) Apontamentos sobre o Río Aquiry, in Relatório do Ministério da
Agricultura, de 15 de maio de 1865, anexo Nn, pág. 2.
{115) Relatórios e v. , cits., pág. 802.
(116) Relatório de 1\> de outubro de 1864, in Diário Oficial do lmpério.
de 27 de maio de 1865, pág. 2, e. 3.

-

31 -

fluvial, 0 mais curto trajeto para o Ma;deira em altura que salve
as cachoeiras; verificando a qual das duas provincias pertence
0 território. por onde atravessasse de um a outro rio» ( 117) .
Realizando a vi~gem. Manuel Urbano «deixou . de chegar
ao Madeira, pelo Ituxy, em conseqüencia de acabarem..~e-lh~ .d e
todo os mantimentos . Do lugar de onde voltou ouv1a distin. .
tamente o ruido de urna cachoeira» ( 118) .
Malograva-se, desfarte, mais urna tentativa no sentido de
encontrar.. se tal passagem.
Contudo. 0 governo do Amazonas ¡pe.rs~sti~ nesse desiderata,,
e constando ao mesmo presidente a ex1stenc1a de campos nat~rais nos rios Mucuim e Ituxi, mandou verificá--~os, dizendo :
«será· de grande conveniencia o reconhecimento desses cam~s,
pois, que, podendo..se trP,nsportar p~r aí o ge~º da B~bv1.a .,
evitam.-se os obstáculos 1das cachoe1ras, e fac.1bta-se ass1m ...ª
cria~áo, que oferecerá desde entáo lucros bastantes a quem for·
empreende.-la nas margens dos ríos Madeira ..e Puros.. a am~os
os quais será comum o benefício. . A. que~tao1 da al~menta~ao._
uma das mais importantes da prov1nc1a, f1cara por este modo
resolvida satisfatoriamente». ( 119) •
Manuel Urbano, a 13 de agosto de 1864, entrava no Mucuim subindo.-6 até encontrar o Madeira, de onde retornou p~la
mesma via no mes seguinte ( 120). Navegou 1 n~ ~ucu1m
durante quinze dias, passando daí, por terra... e.m Jdo1s dias ao.
Madeira, nas proximidades do salto do Teoton10 (J21).
O Engenheiro Silva Coutinho diz que do Mucuim é q~e
Manuel Urbano foi ao Ituxi: no que é secundado por A. C. R1~
beiro Bittencourt, acrescentando este que Manuel Urbano s<>
cursou pequeno trecho do Ituxi, de onde retornou por falta de
mantimentos, depois de setembro :d e 1864 ( 122) .
O que é fato'. é que nenhuma dessas explora~óes , deu o
resultado desejado, e da única vez em que o expedicionário
( 117) Relatório e Diário Oficial, cits . • pág . 2, e · 4 ·
( 118) Diário O ficial do lmpério, de 27 de outubro de 1865, pág · 2,
c. 2; Relatório do referido presidente.
2
'(119) Diá'rio Oficial do lmpério, de 27 de outubro de 1865, pág. 2, c. ~
Relatório do Presidente Adolfo Cavakanti de Albuquerque Lacerda ·
( 120) Relatório de 23 de janeiro de 1865, do Engenheiro Jo~o Martins
da Silva Coutinho, pá9 . 4 .
( 121) 'MI. Chandless, Notas sóbre o Rio Purus, 1868, pág · 5 ·
( 122) Relatório désse engenheiro, de 23 de . janeiro de 1865, pág · 4;
R. Bittencourt - O Municipio de l ábrea, 1918, pag. 25.
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·alcan~ou

as margens do Madeira, foi varando o divortium aqua..
rium das duas grandes bacias, por terra, durante dois dias, sem
encontrar nenhum canal que as ligasse, como informavam os
indígenas.
Aliás, quan;do os indios diziam que dois ríos se comunicavam, nao desejavam denotar que houvesse um paraná ou bra~o
de rio unindo--os, e táo--sómente que eles se aproximavam, facili-tando a vara~ao de urna ribeira para outra, por meio de um
trilho ou varadouro .
Apesat disso, e dos geógrafos Coutinho e Chandless pro...
clamarem esse preceito, perseverou--se nesse erro ainda por vários
anos, como veremos adiante ao tratar de expedi~óes posteriors.
Deveríarnos estudar, aqui, a a~áo da cametauara Joao da
Cunha Correa, o descobridor ;do alto Juruá, por ter também
alcan<;ado terras · do Acre meridional, cerca 'd e 1858, antes da
viagem oficial de Manuel Urbano, mas, reservamo..nos para
cuidar de sua figura e de seus cometimentos, quando nos ocupar..
mos dos empreendimentos, vía Juruá.

-33 Nessa viagem, Silva Coutinho registrou mais de vinte sitios
ou barracas, desde a foz do Purus (sitio Pican~o) até Canutama, último ponto em que havia moradores ( 127) . Desses
lugares, alguns eram .pontos em que se reuniam os coletores de
drogas para as suas mercancias, como acontecia com os lagos
marginais ao rio; outros se destinavam a sedes de missóes cate..
quistas; e outros a pequenos sitios para colheita :de salsa e castanha, ou coloca~óes para pescarias ou apanha de tartarugas
e semelhantes .
Entre essas denominac;óes, ainda se notam nomes apontados
por Bruno de Sousa, antes de 1850, como tabas do gentio Mura,
o lago Aiapuá, ilha de Guajaratuba e rio Abufari, e por Serafim Salgado, depois do meado do século, como os lagos do
Matias e Aiapuá, sitio do Hygino, Abufari e Guajaratuba, já
anotados estes dois últimos, pelo primeiro desses informantes,
e ainda persistentes na' atualida;de, além dos sitios fundados
depois das viagens de Bruno e Salgado, como os do Pican~o.
Beruri, Zózimo, Francisco Rodrigues de Sousa, Florencio, Pedro
Pinheiro, Uarumá, Manuel Joaquim de Castro, Sacado, Ypiranga,
Strauss, Tambaqui, Boa Vista, Raimundo, Joao Gabriel, Jatuarana, Itateua e Arimá ( 128).
·

Logo após a primeira viagem de Manuel Urbano, e, a vista
dos seus informes, o governo amazoriense preparou urna expe..
di<;áo chefiada por pessoa po·s suidora de conhecimentos capazes
;de realizar urna verifica~áo científica e mais profícua do que
a do velho conhecedor do río Purus, encarregando, por isso,
o engenheiro brasileiro Joao Martins da Silva Coutinhio de
dirigí--la ( 123) .
O referido engenheiro nao alcan~ou terras acreanas, voltando de Hyutanahan, cerca de 800 milhas de navega~áo, por
falta de generos de alimenta~áo ( 124) , mas, como registrou os
lugares já habitados por civilizados na parte inferior do vale
puruense, apreciemos, aqui, algumas das suas observac;óes.
Silva Coutinho saiu de Manaus, no dia 16 ;de fevereiro
de 1862, a bordo do vapor Pirajá, tendo como prático Manuel
Urbano da Encarnai;ao ( 125), e como companheiro de viagem
o botanico Alemao G. Wallis, que, depois de Hyutanahan:, continuou a viagem em canoa até o rio Pauinim ( 126) .

geógr{:lfo brasileiro achou que o Purus era mais importante do que o Madeira; tinha na sua embocadura urna milha
de amplidao, cem bra~as em Hiutanahan, com urna redu~áo de
trinta a quarenta bra~as nos locais em que havia barreiras ( 129) ;
e calculava a sua navegabili~dade em mais de quinhentas }é..
·guas ( 130) ; ten-do sido gastos nessa expedi~áo quarenta
dias ( 131) .
Destarte, foi mais uma vez frustado o intento governamental de descobrir o caminho fluvial ligando os dois importantes vales.
Segue--se o geógrafo ingles William Chandless que, em
missáo da Real Sociedade Geográfica de Londres, andava pela
América do Sul, quando resolveu explorar o rio Purus, cujas
nascentes eram desconhecidas, penetrando na sua boca principal
a 12 de junho de 1864 ( 132); alcan~ou Canutama, feitoria de

( 123) Relatório do Presidente M. C. Carneiro da Cunha, de 3 de maio
de 1862, in v. II dos Relatórios cits., pág. 692.
( 124) Relatório do Presidente M. e. Carneiro da Cunha, V. e pág.
cits.; W. C handless. N otas cits., pág. 2.
( 125) Relatório. v. e pág. cits.
( 126) Artur Reis, Anais do 3<;1 Congresso de História Sul"'l'Íograndense~
v. 4-0, pág. 2 . 077 . Diz Chandless que lWallis foi além do Pauinim, 1O milha,,.
(Notas sobre o Puros, cits. , pá'g. 2) •
.

( 127) Relatório do Ministério da Agricultura, 1'865, ánexo O; Oficio
M. da Silva Coutinho, de 8 de abril de 1862, págs. 25 a 37.
( 128) Oficio de 8 de abril de 1862 cit.. págs. 25 a 37.
( 129) Ofício cit. , pág. 4.
(130) Oficio cit .• pág. 11.
(131) W. Chandless - Notas sóbre o rio Purus cits., pág. 2.
(132) W. Chandless. Notas sóbre o Río Purus, lidas perante a Real
Sociedade cit., a 26 de novembro de 1868, pág. 2.
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Manuel Urbano, em fins de julho, · mas só prosseguiu viagem
a 5 de setembro, nao só por ter de esperar um filho de Manuel
Urbano que sabia a língua dos lpurinás, para servir-lhe de in...
térprete, como por outros motivos, e atingiu a foz do riozinho
Tarauacá, já depois da fronteira do território do Acre com a
república do Peru, a 9 de novembro do mesmo ano ( 133) .
Apreciando as quatro expe;dic;óes feitas pelo governo hrasileiro, acha que as duas primeiras - Cametá e Salgado, só
serviram para escandalizar os indígenas; a terceira, d~rigida pelo
mulato Manuel Urbano da Encarnac;áo, homem de pouca ·ins-truc;áo, mas de grande inteligencia natural, pela sua agudeza de
observac;áo, tacto e firmeza, adquiriu extraordinária influencia
sobre os indios dessa ribeira, falando os idiomas de várias ¡de
suas trihos ( 134) ; a quarta, a pesar de ser dirigida por um
engenheiro e destinar...se a um levantamento geral do rio, nem
possuía instrumentos apropriados as observac;óes científicas, e
nao passou de Hiutanahan, a 800 milhas da foz do rio percorrido ( 135).
Chandless mediu até a foz ·do rio Aquiri - 1 . 104 milhas
inglesas; do Hiuacu - 1.241; do Aracá - 1. 445; ;d o pequeno
Tarauacá - 1.494; do Curinahá - 1.560; do Rixalá - 1.618;
do Curumahá - 1 . 648; do Manuel Urbano - l. 745; do rio
dos Patos - 1. 785; na divisao do Purus - 1. 792; no ponto
mais distante a que chtegou no brac;o sul - 1 . 866; e no hrac;o
norte - 1 . 847 milhas; atingindo no princípio de janeiro de 1865,
as vizin·hanc;as das nascentes do grande caudal ( 136) .
Verificou várias alturas acima do nivel do mar, i~dicando,
entre outras, 110 pés na foz do Mucuim, 303 na do Pauinim,
364 na do Aquiri, 457 na do Hiuacu, 587 na do Aracá, 663 na
do Curinahá, 716 na do Rixalá, 748 na do Curumahá e 1.088 na
bifurcac;ao do alto Purus ( 137). Determinou várias coordenadas da ribeira, entre as quais, as de Berury - 39 52'20" de lat.
sul e 61 9 17'00" de long. W. Gr.; Canutama (Manuel Urbano)
- 69 32'20", lat. sul e 649 20'30" long. W.; foz do ltuxi -

79 18'43'' lat. sul e 64!º 47:15"; bóca do Aquiri - 8~ 45'60" lat.
sul e 67~ 21 '30" long. W.; do Aracá - 99 8'10" lat. sul e
699 51'30" long. W.; Rixalá - 99 47'10" lat. su] e 709 45'00"·
Manuel Urbano - 109 34'47'' lat. sul e 719 27'00"; no brac;~
norte ;da divisáo - 109 36'44" lat. sul e 72<> 90'00" long. W.;
e no hrac;o sul 1O<> 52'52" lat. sul e 729 17'00" long. W. Greenwich ( 138).

( 133) Notas sóbre o Rio Puros, lidas perante Sociedade cit. , a 26 de
fevereiro de 1868, págs. 5 e 10. Oiandless esclarece que iniciou a jornada
em junho de 1864 e a terminou, chegando em Manaus, em fevereiro de
1865. . (Notas cits. , pág. 1 ) . Chandless, de uns dez anos para cá, foi
Quem mais servi~os tern prestado ao Brasil, como gecSgrafo. Explorou o
Tapajós (1861), o Purus ( 1864-5) e o Juruá ( 1867). (Jornal do Comércio,
de 28 de janeiro de 1870, pág. 1, e. 4; Carta do Pará, de 8 de janeiro citado) .
'( 134) Notas, de 26 de fevereiro, cits.
(135) Notas cits., págs. 1 e 2.
( 136) Notas cits., págs. 12-14.
( 137) Notas cits., pág. 15.
. . . ,, t• • • :·.t 1. . ,

Observou algo sobre o gentio encontrado no grande vale,
mostrando que a nac;áo ipuriná ocupa a vasta extensao que vai
do rio Sepatini . ao lacQ, sendo que os estacionados a.té o rio
..~quiri (Acre) sáo mansos e trabalham para Manuel Urbano
ou para os filhos deste, na extrac;áo de salsaparrilha; vestindo
os homens urna tanga e as mulheres um pedac;o de pano; veri~ic~~o~se a poligamia somente entre os chefes. Empregam a
1gar1te; canoa que, em geral, comporta cinco ou seis pessoas;
e, segundo Manuel Urbano, os indios comumente, acreditam na
existencia de um ente supremo, a que chamam Carimade ou
Jurimade ( 139).
A partir do rio Hiuacu, notou a ausencia de in;dígenas nas
margens do rio, por terem os Maneteneris se afastado de suas
habitac;óes para cinqüenta léguas a montante, com receio dos
lpurinás. Aqueles receheram os viajares amavelmente e demonstraram conhecer algumas palavras de portugues, espanhol e
da língua geral, bem como o valor do machado e do pano de
algo~ao dos portugueses e americanos, proyavelmente adquiridos
n..? r10 Ju~uá, com cujos indios mantinham ·a lgum comé¡l'cio, pois,
toda a tr1ho pare.c e conhecer este rio ( 140) •
·
.
'
O explorador fala noutras trihos encontra;das acima ·do riozinho Tarauacá, já fora das raias do atual território acreano.
Assinalou um trilho indiano para o Juruá, distante do Hiuacu,
urna semana de viagem, em cujo principio havia algumas boas
choupanas, e outro caminho para o alto Juruá, pelo riozinho
c~amado Tarauacá, pelo qual individuos do grupo superior da
tr1bo passam a hacia vizinha ( 141 ) .
Encontrou em alguns lugares, pequenos pedac;os redondos de
quartzo, um falso conglomerado ( concrec;ao de barro imitando
seixinhos) , assim como pedacinhos de pau inteiramente petrifi...
cados; sendo freqüentes fragmentos de ossos fósseis gastos pela
água ( 142).
'
(138)
( 139)
( 1-tO)
(141)
(142)
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Informa que o vale produz borracha, salsaparrilha, bálsamo
de copaiba, castanhas e cacau: abundandp a sal.s a entre .a distancia de 700 a 1 . 600 milha~, . a copaiba nos seus tl;'ibutários.
a borracha desde 200 mUhas até o ponto a que $e '.tem chegado
em busca dela, isto é, cerca de 750 millias, sendo que a zona
em que há maior número de seringueiros, vai de 200 a 400 milhas.
Em 1864, entraram, na . ribeira, mais de L 20.000 de .merca~dorias. h•avendo e.m alguns lugares cultura de café e tabaco ( 143) ..
Além disso, prestou aten~ao as suas várzeas, barraneos,
praias, firmes, igapós, solo~ saca,dos, lagos. esta~oes, fl?ra, fauna
e alimentasao ( 144) ..
"·
llustrou .o seu t:r;:abalpo ·com um mapa do. río e chegou a
coric~usao de que ~ .Purus nao provinha dos A~d:es e o Madre
de Oios certamente nao era a sua fonte ( 145); provando a
navegabilidade do seu fUrso. Chandless .·esclare~,e · que,, . i;ies; a
mesma explóra~aó, yiajou no rio Aquiri, .d~ 5 a 30 de · s~t~Il).9rp
de 1864, numa distancia de .260 milhasj ·sem á menor difict.!ld~d~,
mas que, algumas ~illias acima da confluenciq. do riozinno , ·aa.~
Pontes, quas,e o último. ponto a q.ue chegou Manuel Urbano em
1861 · na ·latitude austral de 109 36' o Aquiri se estreita, ·mudando de ·rumo ,depois do paralelo 11 9 , e, em lugar .de restringir..
se a sua largura torna...se mais dilatada: e as . praias: . ~ conflu,....
ert·tes que erám ,escassos ·no curso inferior; daí ,em diante . se
'
·
tornam mais n~merosos ( 146) .
Pelo qu~ consta ~dos Apontame~tos de . Chandless, el~ na... .
vegou o Aquiri, de 5 de seter.nbro · a urna da.ta posterior . a
18 de novembro de 1864, desd~ que, neste dia, passava, de
volta no ·rio Mariapé ( 1'47.), cuja foz. dista . da do A:quiri
120 milhas ( 148 ),, espac;o este que ainda exigía alguns dias de
viagem para ser vencido ( 149) . Ma~. se b~m 9ue ~ primeira
indica<;ao deva estar ce.r ta, por que o geograf.o lngles ah penetrou,
na subida do rio Purus, a segun;da ·nao · aparenta exatidáo, , uma
( 143) Notas cits., pág. 2.
(14¡4) Notas cits., pags. 3 e 4.
·( 145) Notas cits., pág. 14; ~elatórios da Presidencia do Amazonas,
v. III. Relatórío de 1865, pág. 2:>5.
( 146) Apontamentos sobre 9 río Aquiri afluente do Parus, in Relatória
do Ministro da Agricultura, de 15 de ma.io de 1866. ,apeiiso NN, págs. ·2 e 4.
( 147) Apontamentos cits., pág. 2.
( 148) Idem, ídem, pág. 6.
( 149) Idem, ídem, pág. 2. Tendo penetrado Chandless, no día 5. de
setembro no rio Aquirí e passado a foz do lrariapé, a 15 do mes ahid1do,
gastou dez días na subida ( Apontamentos cits. , .pág. 2) , pelo que deve ter
dispendido uns cinco días no tr~jeto de volta, isto é, a ~-etade do t~mp?
da subida, como é habitual nas viagens em canoa, nessa reg1ao. O lrar1ape,
se fór como deve ser o Andirá. já desagua em território amazaQ.ense ·

vez que, conforme as suas Notas sóbre o rio Puros; lidas peraQte
a So<:iedade Geográfica de Londres, em 1868, . el.e Chandless
transpunha a boca do riozinho Tarauacá, contribuinte do alto
Purus e distante da embocadura do Aquiri, cerca de ·340 milhas,
trech0 éste do rio que carecia d.e, ho mínimo, de uns vinte dias
para ser percorrido, a 9 de novembro referido ( 150). A 16,
estava próximo do rio Curinahá, e, a 21, ainda desse mes, ultrapassava . a foz do rio Rixalá ( 151 ) , ambos situados muito acima
,
·
do Tarauacá.
· ~ de acreditar....se nessas últimas referencias. porque j~dicam
etapas consecutiv~s .d a , jornada e ajustam,..se as datas sé,guintes,
que correspon;deram, nos restantes días de rtovembro · e pr!lileira
década de d.ezembro, a navega~ao no .rio Purus; e no resto .de
dezembro de \ 1864 'e princípio de janeiro de 1865~ a explota~áo
dos · últimos formadores ,do Purus ( ~53).
"
O 18 de novembro a que aludem os Apontamefl:tos sóbre o
rió Aquiri, provavehnente refere:..se a.o mes de . outubro, que por .
engano de ieda~áo, cópia ou revisáo, foi trocado;· devendo assim,
a viagem ;do explorador britanico no río. Aquíri . ter se ·pralon..
gado, por u.ns cinqüenta dia·s, e nao Il;l~is . de. dojs meses, como
acontecetia se ela se estendesse até novemoro ~

*

* *

P~~º que se le no~ Apoht{J-merttos ·citados, o exp.lora~or .bt-1..
tanico subiu o rio Aquil'i, 406 milhas ( 153) , .ao pásso gue no
originq.l ingles, le se . a direita do mapa . anexo as Notef ' on . the
River ,Aquiri - 465 milhas ( 154) . De qualquer forma, por
essas medidas, nao se pode calcular ~em até onde ele . chego.u,
.uma vez que. no primeito caso, Chandless viajaria 653 quilo..
metros. ou . seja pouco além do. seringa) Buenos Aires, cerca de
25 milhas a mo-ntante de Brasiléia e de Cobija, burgos · brasileiro e boliviano, .tespectivarpente; e no segundo caso, ele ·navegaría 861 quilómetros, número este que, ,também segundo o mapa
;do En-genheiro J. A. Maso ( 1907-1'817). ultrapassaria,. o burgo
boliviano de Bolpebra, situado n.a boca do Yaverija, de uns vinte
Notas sobre o Rio Purus cits., pág. 9.
Nbtas cits., pág. 10; Journal of the Róyal Ge<;>graphical Society
- London, v. 36 ( 1866) ; Notes on the River Purus, págs. l 04 e 105.
Desta publica<;ao consta que no día 1 e 3 de novembro, Chandless passou
por malocas desahitadas no alto Purus (pág. 100).
'(152) Notas sobre o Rio Purus cits., págs. 10, 11. 12 e 14; The
Journal of the Royal Geografical Society - London, v. 36 (1866), Notes
on the River Puros, págs. 107, 108., 110 e 113.
( 153) Apontamentos cits., pág. 6.
(154) Map of the River ,Aquiry, entre as págs . 11 8 e 1i9 .
( 150)
(151)
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quilómetros; ainda distante da nascente do Aquiri, uns 157 qui...
lómetros; desde que, segundo a carta de Maso da foz do Acre
a do Yaverija, sao 452 milhas ou 837 quilómetros e daí a origem
do Aquiri ou Acre, sao 167 quilómetros, conforme a medi~ao
do Almirante Ferreira da Silva ( 155), o que :dá, :para todo o
curso do rio Aquiry, a extensáo total de 1 . 004 quilómetros ou
cerca de 624 milhas.
Qualquer que seja a dúvida ao inteirar...se o leitor somente
dessas informac;oes, desaparece com o exame do mapa anexo a.o
original ingles, u~a vez que, pelo levantamento do rio, se veri ...
fica que o geógrafo explorador ultrapassou a foz do «R. de
Maloca» ( 119 4' S . e 70<> 20' 45" de long. ,W . Greenwich),
alcan~ando o lugar em que o Aquiri se bifurca, cujos ramos,
o autor ponteia ( 156) , e parecem os últi¡:nos farmadores do
río principal .

o Mariapé ou lrariapé seja o Andirá; o das Pontes ( 161) seja
o Riozinho; o lgarapé Grande seja o Xapuri; o Verde, seja o ;da
Babia ( 162); o das Pragas seja o rio Yaverija; sem se poder
atinar bem com os corresponden tes aos demais afluentes.
Em alguns lugares encontrou Chandless, no Aquiri, vários
fósseis que, exan¡inados pelo Professor Agassiz, foram considerados de forma~ao cretácea; tendo conduzido ossos encontrados nas pedras das corredeiras, assim como urna tartaruga
fóssil dentro do casco ( 1'63) .

No galho ponte~do, ao norte, anotou «last affluent
reached» (último afluente alcanc;ado) ( 157) ao paso que no
ramo colocado ao sul, nenhuma inscric;ao fez.
Do original ingles consta a medü;ao, em milha, dos afluentes
seguintes e de um sacado : Endemary - 28; lrariapé - 138;
das Pontes - 247; Verde - 303; das Pragas - 393; Sacado
- 446; último afluente - 465 milhas ( 158), ao passo que
na traduc;ao do Ministério da Agricultura as medidas sao: Endemary - 28; Mariapé 120; das Pontes - 214; lgarapé
Grande - 263; 'das Pragas - 341; d.o E clipse - 366; · po~to
extremo da viagem - · 406 milhas ( 159); havendo assim diver...
gencia nao só quanto aos nomes, como relativamente ao número
de milhas.
De alguns .pon·tos consta a altitude, a saber: Mariapé 430 palmos; das Pragas - 980 palmos; e igarapé do Eclipse
- 1. 096 palmos ( 160).
Além disso, as distancias referidas nao combinam com as
assinaladas por Maso, mas, pela importancia do volume das
ágtias, pode-se presumir que o &demary seja o atual Antimari;
( 155 ) Relató:io do Ministro das Rela~óes Exteriores de 1927, v. It
pág. 57.
(156) ! ournal of the .Royal GeOflt'afical S ociety - London cit., págs. 128
e 126; e mapa cit.
( 157) Mapa citado.
( 158) Mapa cit., lado direito.
( 159) Apontamentos cits. , pág . 6.
( 160) Apontamentos e págs. cits.

Diz que o Aquiri, na sua margem ;direita, desde sua foz
até o paralelo 11·9 5', nao tem um afluente de im.portancia, devido,
provavelmente, a aproximac;áo do río Ituxi, sendo sua água extremamente branca; deparando-se nele o fumo silvestre, especial-.
mente, de 9-9 3' a 9Q 30' S; a palmeira de que se faz chap.é us
na Bolívia, reconhecida pelos indios bolivianos de sua tripulac;áo, a oirana de folha fina, a montante de 1O<> 45' S; a castanheira,
a seringueira; sendo abundante a cac;a em todo rio e o peixe
escasso; arraias numerosas e tabocal quase impenetrável, no alto,
em que há poucas árvores grandes ( 164).
De volta, '.d e um ponto cerca de 11~ 2' S e 2~ 47' de longitude oeste do Rio de Janeiro, internou-se o explorador na mata,
viajando no rumo sul, durante urna semana, cujo trajeto foi feíto
de retorno em um só dia bem puxado, estimando a distancia per...
corrida em 25 milhas; concluindo, por ser duvidosa a existencia de
campos nessas alturas; e acrescentou que se tivesse uma carta
do Peru~ como a que recebeu em Manaus, teria continuado outro
tanto no mesm9 rumo e teria saído no Madre :de Dios; mas, como
estava as cegas, desistiu do seu intento ( 165) .
Acrescenta que fez mais de vinte observac;óes no rio Aquiri,
mas, devido ao mau tempo, ou falta de lugar limpo, nao as
conseguiu, exatamente, nas bocas de várias afluentes, tendo de..terminado as seguintes: Rio das Pragas 109 56' 46" lat.
sul e 1 h., 45m., 43s .; Rio Eclipse - 109 55' 30" lat. sul e
( 161 ) Origina-se este nome, da circunstancia de terem os indios Capichunas construído na circum-adjacencia, duas pontes . (W. Chandless,
Apontamentos cits., pág . 2) .
( 162) O «lgarapé Grande» e o «lgarapé Verde», pelas suas posi~óes
no mapa e coordenadas geográfi cas, dao a entender que correspondem ao
X apuri e ao Bahia, respectivamente .
( 163) Apontamentos cits., págs. 1 e 3.
(164) Apontamentos cits., págs . 1, 2. 3, 4 a 6.
( 165) Apontamentos cits. , pág . 5 .
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1 h. , 45 m. e 13 s.; e R. da Maloca - 11 ~ 3' 17'' lat. sul e
1 h . , 48 m. e 55 s., de long. oeste do Río de Janeiro: tendo
organiza;do urna carta geográfica do río explorado ( 166) .

Logo depois desa viagem, Chandless, chegando a Manaus,
esteve com o Presidente Adolfo de Barros, a quem comunicou
as impressóes, dizendo que a origem do ria. Purus náo podia
estar muito longe do ponto a que chegou, náo podendo ser o
Madre de Dios e «Ainda menos fundada parece a seu ver a
opiniáo de que seja o Aquiri a cabeceira ;do Purus, nao só pela
diferen~a de suas águas, mais claras e frias que as deste» ( 167) .
Quanto aos silvícolas, informou que a mais numerosa e
poderosa tribo do Purus, a dos Ipurinás, estende..se pelo rio
Aquiri até oito ou dez días de viagem ao arrepio de sua cor
rente, sendo que alguns deles, na altura do paralelo 9~ 4' S,
transitam tres e meio días no rumo ESE, saindo no lugar «Pu..
riquité», em um rio que o explorador julga ser o Ituxi, aonoe
vao adquirir macha;dos, etc. ( 168) .
Acima de 99 45' a 1~ 45' S (cerca) estáo os Capee hunas,
tribo de que náo encontrou um só individuo, quer na subida,
quer na volta, mas, foram defrontados por Manuel Urbano quan..
do subiu o Aquiri, em 186 l, o qual informa serem os mesmos alvos,
altos, guerreiros e propensos a atacar os brancos; estando, porém,
suas malocas muito para o interior, provavelmente, nas margens
do Irariapé de Chandless, que deve corresponder ao atual Andirá.
00

O s lpurinás, contaram a Chandless que os Canamaris ins ..
talados no rio Hiuacu, acham-se também na se~áo superior do
rio Aquiri ( 170); adiantando o engenheiro ingles que, no para..
lelo 11•9, linha esta que acompanha o referido rio, deparou duas
tribos, a primeira composta de oito ou dez pessoas, inclusive
mulheres, mas, náo conseguiu falar-lhes, por haverem fugido,
deixando as canoas. Depositando brindes numa enorme panela
encontrada numa de suas malocas, atraiu-os, dois días depois,
verificando, entao, que eram altos, alvos e limpos; plantam ba ...
( 166) A pontamentos cits . , pág . 6.
( 167) Relatório do Presidente Adolfo de Barros Cavalcante de A.
Lacerda, de 8 de maio de 1865, p ág . 31.
( 168 ) A pontamentos, cits . pág. 2. F icou averiguado mais tarde que
no rio Ituxi ou l quiri, que nasce nos campos P almares, em pleno território
do Acre, há um afluente denominado Curecketá ou Curykethé (Mapa de
J. A . M aso, cit. ; Caminhos do Acre cit ., pág . 126) .
( 169 ) Apontamentos cits. , págs. 1 e 2 .
( 170 ) Apontamentos cits., pág. 2 .
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naneiras, a1p1m, milho, mamáo e algodao, de que fazem novelos
de fios, tecen;do panos que as mulheres vestem pela cintura.
Tém ferramenta quebrada adquirida de outros indios talvez da
tribo encontrada mais acima, e usam canoas, de paxiuba: sem
se estenderem até o rio das Pragas. O explorador nao 9bteve,
apesar de falar com eles, o nome da na~ao a que pertenciam ( 171 ) .
Na longitude 279 W. do Rio de Janeiro, topou a segunda
tribo de indios ;diferentes dos que ficaram abaixo e de menos
altura; menos tímidos e mais confiantes. Nao entendem o voca...
bulário dos anteriores, mas, entendem e usam várias palavras dos
Maneteris. Cultivam o fumo e usam rapé, camisolas e capuzes,
iguais aos dos Maneteneris; tem canoas de paxiuba e de cedro.
Comunicam.-se e negociam com o gentío do Aracá, de onde trazem
utensilios de ferro; conhecendo o sal ( 172) .
Concluiu por achar duvidosa a existencia de campos nessas
alturas, deven¡do haver grandes regióes despovoadas e até rara...
mente visitadas ou atravessadas pelos indígenas ( 173) .
O Presidente Adolfo de Barros di.zl.a, em 1865, que, apesar
de Chandless haver avan~ado mais do que o prático Manuel
Urbano, nao Iogrou resolver o importante problema hidrográ...
fico ( l74) . Contudo, foi quem, até aqui, maior distancia per...
correu nesse vale alcan~ando o seu curso superior, na parte que
desliza por entre terras das repúblicas do Drasil, Bolivia e Peru.
Depois do ingles Chan;dless, surge o Porte americano Asrael
D. Piper, que apareceu na Bolivia, em 1868, requerendo a concessáo de terras na parte boreal da república, para . povoá las;
empregando, conforme D. Juan Francis"o Velarde, ex-ministro
déste país no Brasil, vários anos na explora~áo dos rios Purus
e Aquiri ( ~ 75) .
Poderia ter sido uma explora~ao iniciada pelas cabeceiras do
rio, invertendo o curso das realizadas até aquí, por ter partido
de terras bolivianas . Mas, além de nao constar a sua passagem
nos varadouros que ligam as bacías do Ma;dre de Dios e do
U caiale a do Purus, o próprio explorador narrando a sua estada
pelos recantos puruenses, diz, em carta de setembro de 1876,
00

( 171 ) Apontamentos cits. , p ág. 3. O río das Pragas deve corresponder ao atual Yaverij a .
( 172 ) Apontamentos cits . , p ág. 4 .
( 173) Apon tamentos cits., p á'g . 5.
( 174 ) R elatório de 8 de maio de 1855, pá g. 30.
( 175) Conferencia realizada na Sociedade de Geografía do Rio de
J'aneiro a 28 de junho de 1886, in Rev . da referida sociedade, t. 11 ( 1-886).
pág. 184 .
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-42que, em novembro de 1870, saiu de Boston, coro urna comitiva
de colonizadores. para o norte da Bolívia. chegando · ao Pará e1n
dezembro. a M anaus em fevereiro, e a boca do rio ltuxi. no
Purus, em abril.
«D esde este ponto, meus companheiros regressaram e depois
de fazer a!guns preparativos, segui para a frente, acompanhado
de minha esposa e por criados indígenas» ( 176) .
«Penetrei no país dos índios Ipurinás, grande tribo residente no rio Purus, desde urna certa distancia acima da foz do
Ituxi até além do Aquiri, numa distancia de mais de quinhentas
·
·
'
milhas do río» .

f ala que esses índios viviam completamente despidos e «sen
haber estado nunca en contacto con la civilizacion. ni recebido
su influencia» ( 177) .
Realmente, ninguém, até abril de 1871. época a que se
refere o missivista, havia tentado residir. entre os lpurinás, sendo
o morador mais próximo da regiáo. no momento, Braz Gil da
Encarna<;áo, estabelecido na foz do Ituxi. onde -0 encontrou
A. R. Pereira Labre que aí desejou ficar, em junho de 1871.
e nao o conseguiu pqr já ali estar o aludido Braz Gil, pelo que
fo'i fixar-se inais abaixo. na terra firme qe Arnaciari. lugar que
o recém ch•egado apelidou de Lábrea ( 178); mas. muito antes
;dessa quadra, já os lpurinás mercadejavam com Manuel Urbano
e seus filhos; usando os homens urna tanga e as mulheres um
peda~o de pano, segundo Chandless ( 179) .
Acrescenta Piper que construiu urna casa, em abril de 18 71.
ficando aí até que as águas baix""ssem. Aprendeu algo do seu
idioma e concluiu pela necessidade do povoamento da regiao
com gente civilizada. como preliminar in-dispensável para estabelecer livre passagem para a Bolívia e Peru. Foi entao a
Manaus e ao Pará, de lá voltando em setembro de 1872. con1
alguns milhares de civiliza;dos para povoar o alto Purus. esta...
belecendo... se na boca do Aracá. Tendo tido dificuldades para
se manter, principalmente, para fazer andar o seu vaporzito. re...
gressou ao P ará, onde chegou a do is de dezembro de 18 74 ( 180) .
Fala mais o missivista na navegabilidade do rio Purus que
comportaría durante o alto nivel de sua enchente qualquer porte
(176 )
( 177 )
( 178)
( 179 )
( 180)

A . Raimondi, El P erú, Lima, 1879, v . III. pá g. 589 .
Autor, obra e v . cits . , pág . 590 .
A . C. R. Bittencourt, O Município de Lábrea, 1918, págs. 36 e 37.
.W . Chandless - Notas cits. , págs. 6 e 7 .
A. Raimondi, obra, v. e pág., cits.

-43 de vapores. e, no veráo as gran;des embarca~oes podiam ir até
a terra alta de Guariham ( 79 42' lat. S. ) ; os vapores calando
menos de quatro pés. até o Aquiri e mesm~ o ~iuacu; e os ~ar~os
menores, daí para cima ( 181 ) ; e que hav1a v~sto entre os ~nd1os
que habitavam as margens do Purus . - «cu_ch1llos y herra.m.1entas
oara hacer canoas, que estes hab1an tra1do de sus viaJes al
Ucayali. y cree que hay una c~m~nícaci~n dir:cta . por agua
entre el Purus y el Ucayali. por medio del no Curinaha. afluente
del Purus y un tributario del Ucayali. llamado Y ami» ( 182) .
Como se ve, o explorador norte americano nao descobriu
terras ou ríos novos... O Aquiri. Hiuacu e Aracá, já haviam
sido desvendados. um decenio antes, pelo brasileiro Manuel Urbano. que, além disso. percorreu o Purus, cerca de cento e cinqüenta milhas a montante do Aracá, rio em que Piper diz ter-se
localizado.
A estada de Piper no alto Purus é também confinnada por
informa~oes de origem brasileira. nao só oficiais, .co_mo Pª~!i
culares: Depois de mar~o constou que os índios Apunnas «hav1ao
tomado urna lancha a vapor de propriedade particular e morto
a tripula~áo e o norte-americano Paiper, .9ue se achava e?car·
regado de uma comissáo naquele rio. Entao pr~mptas prov~den·~
cias forao dadas por V. Exca. para ser conhec1da ·a verac1dade
do facto. mas apezar desta e das diversas e dificultosas dilig~ncia~
por parte das autoridades. tudo foi impro~i~uo. Só depo1s. fo1
que pela reiterada, escrupulosa e tenaz sohc1tude ~e V. ~xc. e
de seus auxiliares soube-se com certeza que Pa1per existe, e
na mais pacifica convivencia com os indios, prosseguind~ nos
seus trabalhos em tao longinquas regioes» ( 183) . O Presidente
l\1onteiro Peixoto confirma o fato, dizendo que, depois de mar~o,
constou a morte desse norte americano. que explorava o alto
Purus, pelos ínclios, os quais ficaram de posse da lanc:_ha a vapor
em que o intrépido viajante fazia as suas explora~oes, e, que
para impedir novos ataques, criou a 6 de maio um destacamen!o
no alto Purus. tropa esta que ele dissolveu a 1 de agosto. _n?o
só por falta de so~dados. como por náo ser ver~dica a . noticia,
tanto que ele continua nos seus trabalhos. na ma1s perfe1ta con~
vivencia com os índios ( 184) .
( 181) A. Raimondi, obra e v . cits . , págs . 590 e 591.
(1 82) A. Raimondi - El Perú, 1879, Lima, t . III. pá g. 587 (C.Onclusion) ·
( 183 ) Relatório do chefe de polícia do Amazonas, Honorato da ~a
M eninéa, de 15 de fevereiro de 1874, in Relatório do Presidente °?~ungos
Monteiro Peixoto, de 25 de mar~o do mesmo ano (vol. V dos Relator1os da
Presidencia pág . 106) .
( 184) Relatórios da Presidencia, v. cit. , pág. 97 .
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Entre os informes particulares. destaca-se o seguinte: Apa..
receu o expJ~rad~r norte .americano A. D. Piper que, segundo
~on.stava hav1a ~ido comido, co~m o~ seus companheiros pelos
1nd10~. . Braz Gil da .Encarna~ao d1z que Piper nada sofrera
dos. 1n~1os, ten do , se.guido para_ ~s aldeias dos maritineris ( manet~neris) , na repubhca da Bolivia, onde fizera um grande bar..
racao para se estabelecer ( 185) .
Ratifica;da, assim, a presen~a de Piper nas margens do
·Purus, náo é verdade que ele houvesse concorrido com milhares
de imigran·tes para povoar o alto Purus. Várias causas se opóem
a esta asser~áo .
.A, n.avegac;ao a vapor, ent 1871, mal transpunha a foz do
Itux1, ultimo ponto do Purus, habitado por civilizados, e, sómente,
em 1878, atingia a boca do Aquiri, levando ainda uns cinco anos
,~.ara ~branger a z~na do rio Chandless ( 1883). época em que
hav1am alguns m1lhares de moradores entre os rios Ituxi e Aracá
( Chand~ess) , ~as'. todos brasileiros levados para essas paragens
por motivos mu1 diversos. e durante mais ;de uma dúzia de anos.
Como é que Piper, apenas, de setembro de 1872 a novem..
bro de 187~, .em. cerca de dois anos, conduzia para aqueles ermos
e numa d1stanc1a de 1 . 455 km, como adianta ele, estabeleceu
nas vizinhan~as do rio Aracá, tres mil pessoas civilizadas, contando,
apenas,
com
.
.
- o vaporzito El Pioner, ou melhor um lancha '
CUJa mo.v1menta~ao era a sua «rnaior dificultad», embara~o este
que o fez regressar ao Pará ( 186) para nunca rnais voltar ?
Quando tratarrnos do povoamento da regiao, explanaremos
mais desen·volv~darnente esse episódio.

'ª

*

*

*

. Antonio Rodrigues Pereira Labre. tenente.-coronel da guarda
nac1?nal, era natural da provincia do Maranháo. Chegou ao
Para, em 1869, em cuja capital encontrou-se com um filho de
Manuel Urbano, em casa de Elias José Nunes da Silva, Vis~onde de Santo Elias, portugues, chefe da casa comercial mais
importa.nte, naquela época, e que muito contribuiu para o des.bravamertto e progresso da regiáo, fornecendo vapores dinheiro
e mercadorias ( 187) .
'
·
.c{_ 185 >. Jporn~l do Codmércio ( Rio), de 24 de agosto de 1873, pág. 3, e. 5;
Not1 ias ao ara até 9 e agosto citado.
( 1·86) A. Raimondi, obra e v. cits., págs. 590 e 591.
,, (187) A. C. Ribeiro Bittencourt O Município de Lábrea 1918
pag ·. . 36, Carta. de C arlos da Fonseca; Napole!o Rfüeiro - O Acre e seu;
H erois, 1930, pag. 77.
1
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Manifestando Labre desejo de ir para o rio Purus. o senhor
Elias o recomen;dou a um filho de Manuel Urbano. combinandose logo mandar em sua companhia dois escravos que iriam aguar...
dar Labre em Canutarna. enquanto este tornava ao Maranhao,
para subir o Purus mais tarde; chegando a Canutama, em dezembro de 1869 no vapor Madeira. Como, porém, Labre fosse
buscar mais pessoal. só em junho de 1871. retornou com gente
e mercadorias. Nesta ocasiao, Carlos da Fonseca, de ordem
de Manuel Urbano, foi deixar Labre num lugar abaixo do Ituxi,
«a firn de po;der explorá-lo». Chegados a boca de.s te rio. Braz,
filho de Manuel Urbano, aí morador, opos-se ao desembarque
e indicou-lhe a terra firme de Amaciarí que ficava mais abaixo.
sendo logo aceita. Labre desembarcou na foz do Ituxi, indo
para o ponto indicado. de canoa, ao qua] intitulou de Lábrea ( 188) .
Labre foi um dos homens de cultura intelectual que se localizou no Purus ( 189) e um dos primeiros e mais dedicados
propagan;distas das riquezas naturais desse vale, bem como da
fertilidade de suas terras, e o primeiro a tratar do aproveitamento
dos campos riaturais de Pussiari ·qué explorou, fundou 'tima fa ...
zenda de gado, abríu caminhos para ela e explorou um outro
para o Beni, na Bolivia, em cujo rumo percorreu 187 milhas
e abriu urna picada de 200 quilornetros de extensao. continuada
mais tarde pelo engenheiro Alexandre Haag . Concebeu também
a constru~áo de urna estrada de ferro entre Lábrea e o dito rio
Beni; ten;do sido o seu norne perpetuado pelo governo, ao elevar
a povoa~ao que ele fundou as margens do Purus, a «cidade de
Sao Luís de Lábrea» ( 190) .
Foi eleito vereador na primeira eleic;ao para esse fim, no
município de Lábrea, em 1866; superintendente da mesma rnuni...
cipaHdade, no regime republicano, por decreto de 8 de janeiro
de 1890, e deputado a assembléia provincial do Amazonas, pesde
1874 (191).
Além disso, publicou um livro intitulado Río Purus, um folheto
- -· A S.er¿ngueira, Maranhao, 1873, e proferiu urna conferencia na
Sociedade de Geografía do Río de Janeiro.
Da leitura do primeiro se infere que estudou a vazante
e enchente do rio Purus, mostrando que há uma diferenc;a de
cerca de vinte metros entre a máxima e a mínima dos dois
aspectos ;de suas águas; a temperatura reinante no vale, inclusive
( 188)
( 189)
( 190)
( 191)

Autor e obra, cits., págs. 36 e 37.
R. Bittencourt, op. cit., pág. 35.
R. Bittencourt, op. cit., págs. 79 e 85.
R. Bittencourt, op cit .• págs, 55, 69 e 38, respectivamente .

-46fenómeno da friagem; a popula~ao indígena da regiáo, que
subdividiu em mais de trinta tribos; a indústria extrativa dos
habitantes autóctones e civilizados, a falta de planta~oes agrí ..
colas, a nao ser algumas bananeiras. pés de canas, mandioca
e aipim; e a escassez ou falta de pedras, apesar de haver nas
terras altas e afluentes ¡da margem direita, várias, inclusive as
de amolar e as de fogo ( 192). Acrescentou que, nas margens
do río Acre, surge com a vazante, grande quantidade de salitre,
bem como se verifica a existencia de várias espécies de barros
e argilas para tijolo, telhas e de tooa a sorte de louc;a gros ..
seira ( 193) .
0

Por aí se concluí que, em 1871. ele já havia penetrado no
r.io Aquiri, cµjo nome, já por esse tempo . Labre en~urtara para
A cre, grafia esta de que ele fora o primeiro a adatar e a publicar (194).
Na conferencia, ele tratou dos rios Purus, Madre de Dios,
}\ere e Ituxi. Referiu ..se a estrada de Lábrea ao Beni que es..
tl1idou mais de dez anos e a percorreu até em frente a cachoeira
de Morrinhos, · no Madeira. deixando de completar o tra~ado
a té o Beni, por haver dificuldade em transpor o rio Abuná, cujas
margens eram infestadas por selvagens antropófagos. A extensáo dessa via, de Lábrea a Correnteza ( 5 km acima da cachoeira
Esperan~a. no Beni) era de 338 quilómetros ( 195) e passava
ao sudeste das terras atualmente acreanas.
1

Quanto ao Ituxi e seus a'fluentes adianta que desde 1"872
a 1873, e. mesmo posteriormente, os explorou muitas vezes, com
o intuito de procurar urna· comunicac;ao para o refer~do Beni,
pelo que ficou conhecendo urna extensao de 600 quilometros e
pode calcular o seu curso em mais de 700 quil~metros. Fez
subir vapores nesse rio até urna distancia de 320 quilómetros
de sua incidencia no Purus, em 1884, iniciando o seu povoamento ( 196).
·
Pela distancia percorrida neste rio, Lábre deve ter pene-trado em zona acreana, pois, como é sabido, as suás cabeceiras
estáo nos campos Esperan~a. no centro do municipio acreano
de Río Branca, banhando suas terras, segundo o mapa de J. A.
Masó ( 1907-191 7) • por mais pe 200 quilómetros, j á com a de..
nomina~ao de lquiri.
(192)
( 193)

Rio Puros, janeiro de 1872, págs. 8, 9, 11 , 13 e 14.
Opúsculo cit. , pá'g. 14.
(19i) J. M . Castello Branco - O Rio Acre, in Rev. do lnst. Hist.
e Geogr. Brasileiro, v. 225 ( 1954) , págs . 295, 296, e nota 8.
(195) Rev. da Soc. de Geogr. do Rio de Janeiro, t. IV, pág. 104 .
(196) Rev. e t. IV, cits., págs. 117 e 118.
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O estudo deste rio foi autorizado p~r uma ~ei da a~sembléi~
provincial, tendo ·p or objetivo a explorac;a~ dos rios ltux.1 e Mari.
. de reconhecer o ponto mais vantaJOSO para abrir-se uma
a f im
B .
B l' . d
d
comunicac;áo com os rios Abuná ou en1, na . o iv;a; ~ven o
também ser estudada a possibilidade de ser a hgac;ao fe1ta p~r
canal a abrir-se ou estrada de rodagem, b~m como se hav1a
campos apropriados a fundac;áo ~de fazendas de gado. atravessados por aqueles rios ( 197) •
De acórdo com o texto da lei e dizeres do próprio Labre.
persistía 0 governo amazonense no intento de encontrar ou realizar tal comunicac;áo.
Em 1887. 0 destemido sertanista empreendia a viagem de.
Lábrea ao Acre. vía Madeira e Beni. esclarec~ndo Torqua~o Ta..
pajós que Labre partiu do Purus no princíp10 de _fever~1ro, .. de
Manaus a 6 de maio, no vapor M adeira, de on.de fo1 ao ~10 deste
nome, Beni e Madre de Dios ( 198) •
Oeste rio, saiu do pórto Amparo, transpós os rios O:ton
(Tauamanu), em porto Capa e o Abuna (Caramanu), .em porto
Guaraio alcanc;ando o rio Acre (Muchanguy_) no d1a 30 _de
agosto. ~o meio dia, na barraca do seringueiro Manuel Joaqu1m,
de cujo porto passou ao seringa! «Flor de Ouro» de ~ei:aldo
Correia Lima; passando pela aldeia in~íg;n8: de Canamar1, en~re
os rios Abuná e Acre; e estimando a distancia de Madre de Dios
ao Acre, em 150 quilometros ( 199) .•
O Acre já estava povoado, mas coube a glória a Labr~,
de ter sido o primeiro a realizar a travessia .d e uma zona ch~1a
de índios hostís. no sentido do sul para o norte: cruz.ando r1os
e atravessando florestas virgens, seguindo uma tr1lha_ ~1versa dos
exploradores que o prec~deram, os quais sempre v1a1aram pela
calha do Purus. a partir de sua embocadura.
No tocante aos selavgens, ele estudou os seus cost~~es,
hábitos e forma de governo, achando ..os em geral, pac1ficos,
embora desconfiados ao receberem os forasteiros.
Contam o tempo pelas estac;oes da enchente ou ~aza~te
do rio, e também pelas luas, que parece corresponder . ~~ mes,
e o sol ao dia. O único negócio que fazem é coro os c1v1lizados
por serem a isso forc;ados, sendo objeto do comércio os produtos
naturais que colhem na mata, como sejam: seringa. salsa, 61eo,

Í8 i·

(197) Diário Oficial do lmpério, de 6 de junho de 1871. pá~. d3• 7
Noticias do Día - Fólhas recebidas do Amazonas até 10 de ma10 e
·
( 198) Tornal do Comércio ( Rio) , de 13 de fevereiro de 1888, pág · 2.
e. 2; Río Purus, janeiro de 1888.
(199) Revista da Soc. de Geogr. e t., cits ., págs. 112, 114 e 116.
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cacau, etc. que trocam por ferramenta. anzóis, bicos para flechar
tartarugas, cacha~a, missangas e mais algumas pinóias; conten...
tando..-se os que se váo civilizan-do com uma camisa e cal~a. ou
urna saia para mulher: roupas que vestem quan,do em visita aos
brancos ( 200) .
Os lpurinás ainda se aldeavam do médio ao alto Purus, a
contar do lugar Sepatini até urnas trezentas milhas a montante,
ultrapassando, assim, o rio Acre. Procuram a amizade dos
brancas apesar dos seus defeitos. com que entretem algumas
relac;oes ( 201 ) .
Os Maneteneris e Canamaris, numerosos e pacíficos, sao
agricultores, destacando..-se, principalmente, no trabalho de al..godáo e pela beleza e modéstia de suas mulheres, que sáo mui
claras e de olhos grandes . Desejam a aproxima~áo dos civi ..
lizados, pedindo e instando para que os tirem do estado selvagem
em que vivem.
Sao trabalhado.res, tem boas planta~oes de frutas e generos
alimenticios e até mesmo de algodáo, de que fazem fios, cordas,
redes e outros tecidos. J ulga.-se que estao em território boliviano
e nao descem da regiao em que tem suas tabas, com receio dos
lpurinás (202).

*

*

*

Escrevi tá tempos ( Caminhos do Acre. in Rev. do lnst.
Hist. e Geogr. Bras . , v. 196 (1947), pág. 130), baseado em
informa~óes do Engenheiro Heliodoro Jaramillo (Breve Noticia
sobre os Vales d,os ríos Purus e Madeira ( 1902, pág. 25) que
a viagem do primeiro tenente ;da armada nacional. Augusto José
de Sousa Soares de Andréa ( 203) , para explorac;ao do rio Purus,
realizara..-se em 1877, quando, na verdade, foi iniciada em 1875
e terminada no ano .seguinte .
( 2CO)
( 201 )
( 202)
(203)

A. P. Rodrigues Labre, Río Purus cit., pág. 22.
Op. cit., pá'9 . 29 .
Op. cit ., págs. 29 e 24.

O modo de escrever o último nome desse oficial t em variado .
O ra, encontra~se somente A ndréa (Jorna l do Comércio (Rio), de 7 de maio
d e .1_8~5, p ág . 4, c . 1, e de 8 de julho de 1876, pág. 3, c. 6) ; ora Andréas
(Diario de Pernambuco, de 27 de maio, pág. l. e. 4, e de 13 de julho, pág. l.
c · 6, ambos de 1876; Jornal do Amazonas de 5 de maio, pág. 3, c. 5, e
<le 8 de junho, pá g . 1, c . 3, ambos de 1876: Diário Oficial do lmpério de
20 de julho de 1876, pág. 3, c . 1; como também as duas formas na m;sma
edic;ao. (Jornal do Pará, de 2 de abril de 1875, pág. 4 - Aviso da ComJ
panhia de Navegac;ao a vapor do Amazonas, Ltda . ) .

Firmado, como se ve, na palavra de um conhecedor da
regiao, tinha a data como indubitável, mas, lendo jornais da
época para melhor explanar a ocorrencia, nada encontrei sobre
o assunto, volvendo, porém, a vista para os anos anteriores, deparei noticiário sobre o assunto, como veremos:
«0 19 tenente da armada Augusto José de Sousa Soares
de Andréa, chefe da expedic;ao que seguiu no vapor Rio Branco ( 204), enviado pela Amazon Steam Navigation Company.
tem 'Pºr fim procurar a comunicac;áo que muitos sábios geógrafos supoem existir entre os rios Purus e Madre de Dios,
que é considerado nascente daquele». A expedic;ao deve comec;ar a explorac;áo do Purus do ponto extremo da bifurca~áo sul,
até onde chegou o Dr. William Chandless, nos 1()q 52' 52'~ de lat.
sul e 729 17' 00" de long. oeste de Greeenwich. Daí seguirá dire...
tamente até o rio Hiuacu, que bem como o Araca, o Rixala
e Caspahá, todos afluentes da margem direita, deverá explorar
até as respectivas nascentes, levantando cartas, tomandÓ""· alturas,
f azendo descric;oes, etc. Vai munida de todos os elementos nece.ssários para levar a cabo a tare fa que lhe foi cometida ( 205) •
Desapareceram as notícias sobre a comissáo e sómente no
ano seguinte voltaram a circular. A imprensa recome~ou a di...
vulgá'":'las.: «Do ·lugar Mamoriá, . escrevem ...nos um . ldos nossos
corresponden tes : «0 Sr. Andréas, de quem há um ano a esta
parte, nao tínhamos notícias, acaba de enviar a lancha em que
subiu, sob a direc;ao de um dos oficiais da mesma, com o fim
de levar..-lhes víveres» . «0 aparecimento desse pequeno barco
a vapor causou a maioi' satisfac;áo que é possível imaginar..-se,
pois bem poucas eram as esperanc;as de que ele ainda existisse» .
«Com efeito foi a lanchinha até Hyutanahan, e hai abasteceu..-se
de generos, fazendo o mais rapido regresso».
«Debalde procuramos saber os resultados da importante comissao do Sr. Andréas; quanto ao oficial encarrega;do da lancha,
(204) Pelo que diz H . Jaramillo, A ndréa fez a viagem no vapor Andirá,
de 250 toneladas de arquea-;ao (Breve Noticia e pá'g. cits.) . Conforme
o Jornal do Amazonas, de 5 de maio, 16 de janeiro, pág. 2, cs. 3 e 4,
de 1876, pá gs. 3 e 5 - R.io Puros - a viagem foi feíta numa lancha,
barco de pequeno porte, mais apropriado a explorac;ao dos altos ríos, como
era o R.io Branco . Segundo o Jornal do Pará de 2 de abril de 1875, o
vapor R.io Branco, do comando do tenente Andréá, seguiría para o Purus
a 5 deste mes; continuando o Andirá a fazer a linha regular do rio Purus,
nos meses que seguiram, e desaparecendo os nomes do comandante Andréa
e do vapor R.io Branco, dos avisos da Companhia. (Jornal do Pará, de
1875 a 1876 ) .
(205 ) Jornal do Comércio (Rio), de 7 de maio de 1875, pág . 4, cs. 1 e 2;
Gazetilha - Expedi~ao ao V ale do Amazonas.
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apenas limitou..-se em dizer--nos que tinham já feito a explora~ao
em tres rios, cujos nomes náo os disse e que faltavam ainda
dois, mas que havia toda a esperan~a de ser encontrado o táo
desejado caminho para a Bolivia» . «0 Sr. Andréas oficia ao
governo da provincia, e é de supor que nao seja tao misterioso,
quanto o foi o seu encarregado» . «Pelo proximo vapor lhe
enviarei mais alguns pormenores acep:a dessa explora~áo que,
conseguindo. . se o fim desejado, ternos de ver o cau;daloso Purus
navegado por centenares de barcos a vapor» ( 206) .
Depois dessa informa~áo encontramos a seguinte: «Sobre
as explora~oes do rio Purus; por onde o Sr. 1~ tenente da
Armada, Soares de Andréa procurava estabelecer comunica~5es
entre Cuzco e o Amazonas, lemos no Amazonas : «De passagem
para o Pará, seguio hontem no vapor Joao Augusto~ o distinto
Sr. 19 tenente da Armada Augusto J. S. Soares de Andréas,
de volta da explora~áo em que esteve ;durante 14 meses nos
invios sertóes do Purus. Pelas informa~oes que colhemos, o
ilustre e laborioso oficial, tendo vencido inumeras dificuldades.
leva consigo um importante e minucioso relatorio descritivo dos
rios Hiusacu, Yrixá ou Arica e Manuel Urbano e de grande
numero de seus confluentes; dos lagos A iapuá e Jary; da agri ...
cultura, dos produtos naturais, das ra~as indigenas, seus cos...
turnes, dialetos, in\dustrias, etc. ~.
«Tambero nos informaram que o Sr. Soares de Andréas
perdera todos os · instrumentos, armamento, dinheiro e urna hóa
cole~ao de dados valiosos e suplementares aos seus estudos,
em consequencia da alaga~áo que sofreu a canoa que o transportava pelo porto Coruman. A falta que sentimos de esclarecimentos mais seguros sobre o trabalho deste infatigavel obreiro
do progresso, o Sr. 1.<J ten-ente Soares Andréas, priva..-nos o
prazer de honrar as colunas do nosso jornal, com o justo premio
·
devido ao seu real merecimento» ( 207) •
(206) Jornal do Amaz onas, de 5 de maio de 1876, pá g . 3, c . 5 Río P uros; Diário de Pernambuco, de 27 de maio de 1876, pág. l, c. 4;
N oticias do N orte do lmpério - Datas do Amazonas até 14 do corrente;
Jornal do Comércio (Rio ) , de 5 de junho de 1876, pág . 1, e . 4; Folhas
do Amazonas at¿ 10 de maio passado e de 20 de julho seguinte, pág. 3,
es. 1 e 5 - G azetilha) .

(207) Diário Oficial do Império, de 20 de julho de 1·876, pág. 3, c. l;
N oticias do Día - Fólhas do Amazonas até 1'9 do corrente. O Jornal do
C omércio (Rio) também dava o regresso do T enente Soares de Andréa
(Edic;ao de 8 de julho de 1876, pág. 3, e. 6 - «Gazetilha» ; a ssim como o
Diário de Pernambuco, de 13 de julho de , 1876, pág. 1, e. 6; Jornal do
Amazonas de 8 de junho de 1876, pág . 1. e. 3 - V apor dos Purus.
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Além de nao coinc~direm a época da viagem e o · nome do
vapor em que Andréas subiu o Purus, indicados por Jaramilho,
com os constantes dos jomais referidos, também náo se ajustam
a nova documenta~áo, as distancias investigadas pelo mesmo explorador nos rios Purus e Acre.
Diz Jaramilho que o referido oficial percorreu 1. 200 milhas
no rio Purus e 170 no rio Acre ( 208) •
A ordem que Andréa recebeu foi para come~ar a investig a~ao do rio Purus, no ponto extremo em que chegou o geógrafo ingles W. Chandless, a 109 52' 52" de lat. S. e 72'1 17' 00"
de long . W., i~do depois examinar seus afluentes da margem'
direita como o Hiuacu, Araca, Rixala e Caspahá, que explorará
até as respectivas nascentes ( 209) .
Se Andréa executou o plano que lhe tra~aram, e, é possível
que o haja cumprido, pois levou 14 meses, na viagem, e explorou
os rios Hiusacu, Yrixá ou Arica e Manuel Urbano, como consta
das transcri~oes acima, ele ultrapassou de muito as 1 . 200 milhas
indicadas por Jaramilo, pois, o Manuel Urbano, afluente da
margem direita do Purus, está a 1 . 738 milhas da foz do mesmo
Purus ( 21 O) ; ficando o H iusacu, que deve ser o Hiuacu,_a 1 . 303.
Quanto ao lrixá ou Arica, deve ter havido confusao do noti ..
ciarista, poís, ao 'que parece, trata-se de rios distantes; o Rixala
e o Aracá, o primeiro a 1 . 618 milhas e o segun;do, a 1 . 468 milhas
da boca do Purus .( 211).
Quanto ao Acre, as noticias que deparamos nao se refel'.em
a ele, mas, é de presumir que haja sido examinado ·cuidadosa...
mente de acórdo com as instru~oes recebidas e finalidade da explora~ao que era «procurar a comunica~áo que muitos sábios
geógrafos supoem existir entre os ríos · Purus e Madre de Dios»,
e nao somente 170 milhas, como alude o Engenheiro Jaramillo,
quando o rio tem um curso superior a 500 milhas.
O relatório do comandante Anjdréa seria muito útil para se
conhecer melhor esses ríos, porém, por mais que o procurasse,
quer nos relatórios dos ministros da agricultura, via~áo e co...
mércio; das presidencias das províncias do Amazonas e do Pará;
do «Amazon Steam Navigation Company»; quer nos periódicos·
(208)
(209)
(210)
(211)
15 de maio

Breve Noticia e pág. cits.
J01'nal do Coméi-cio de 7 de malo de 1875, pág., c. e títulos cits.:
J. A. Masó, mapa citado.
Autor e mapa cits. O Tenente Soares Andréa faleceu no dia
de l881. (Amazonas, de 1'9 de junho de 1881, pág. 4).
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das provincias do Amazonas, Pará e Pernambuco, aliás muito
escassos, quer nos da Corte, e manuscritos, nada deparamos,
além das referencias transcritas acima.

*

-

52-

*

*

O botanico alemao G. Wallis ( 1862), e os ingleses Bar...
rington Brow e William Lidstone, nao alcan<;aram a foz do Acre
voltando o primeiro ;do río Pauinim (212), e os dois outros de
Hyutanahan (213).
Seguem...se viajantes, como Caetano . Monteiro, Boaventura
dos Santos, Leonel J oaquim de Almeida, Liberato Barroso e
muitos outros que subiram ou penetraram os rios Purus, Acre,
Jaco, Chandless e seus afluentes, nem sempre descobrindo terras
novas, a nao ser em alguns pontos nao atíngidos pelos primeiros
exploradores e nos contribuintes dos Acre, laco e Chandless,
e isto mesmo, já com o intuito de se instalarem nós seringais
encontrados ou de enviar para esses pontos, outros conquista.dores ou desbravadores, com o fim, porém, mais de se fixarem
e povoarem as margens des rios e igarapés que enxameam a
regiáo. Sao os exploradores ;dos seringais. Trataremos deles
na parte referente ao povoamento.
As expedi<;5es chefiadas por Taumaturgo de Azevedo, Cunha
Gomes e Euclides da Cunha, bem como as de limites, já per.tencem a um outro período - o da forma<;ao do T erritório do
Acre.

II
BACIA DO JURUÁ

O Juruá era considerado por vários geógrafos e historia...
dores, como sendo menor do que o Jutaí ( 2 l4), conceito este
que só foi se desfazendo pelas proximidaides do meado do século
XIX, quan<lo Francis de Castelnau, ouvindo coletores de drogas,
ponderou que «somente dois ríos do Solimoes tem um curso
Artur Reis, Anais do 3 9 Congresso Sul Rio Grandense de História
e Geografía, v. 111;>, pág. 2. 077.
( 213) Euclides da Cunha Relat. cit. (Notas Complementares),
pág. 12.
(214) M. Ayres de Casal - Geografía BrasUica, 1816, v. II, pág. 330;
David B. Warden - Histoire de l'Empire du Brésil, 1832, v. 1, pá~. 51;
Melo Morais - Corografia do Brasil, v. 3, pág. 501; Mapa de J. Viliers
de Lile Adam, 1850.
(212)
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muito extenso, o Juruá e o Purus, dos quais se sabe que os
habitantes estáo em c~mtinica~áo com QS e!Spanhó~» ( 215) ,
apesar de autores dos séculas anteriores e mes~o ~o ref~~ido
XIX, terem.-no reputado como oriundo da cord1lhe1ra a11id1na,
do lago Rogagualo ou das cercanías de Cuzco, do que resultou
apelidarem...no com este nome ( 216) .
Os primeiros navegadores do río Amazonas disseram que
os naturais o chamavam Y uruá, mas, devido a dire~áo que lhe
deu o roteiro de Francisco de Orellana, intitularam.-no rio de
Cuzco (217).
O nome do rio Juruá, foi inicialmente escrito Y uruá, ldevido
as primeiras pessoas que se referiram a regiao serem de nacio...
nalidade castelhana, mas, logo deturparam a sua grafía, escre.vendo.-a de maneiras as mais dispares, como: Hyurba, Hyurna,
Hyoruá, Yuruba, Yuruta, Yurva, Yurucá, Hyuruhá, Jurura, Ju. .
ruuá, luruá que se fixou em Juruá até o presente (21~).
Confundiram...no com o Beni e o Madre de Dios ou Amaru.mayu ( 219) pelo que os cartógrafos o intitularam de Amaru.maye, rio de Cuzco ou J uruá, Y uruá, Amarumaye ou Chunchu,
Y urva ou Amarumaya ( 220) .
Resta o -nome de Cuja _que lhe davam os indios . Conibos ·e
de que já tratafuos ao referir...nos aos primeiros varadouros do
Purus.
Parece que a primeira tentativa de explora~áo co~ rum'!. as
terras da hacia do Juruá, partida das margens do Uca1ale, cerca
(215)
e 94.
(216)

De Río a Lima et de Lima au Pará, 1843-1847, v. V, págs. 86-90

Cristobal de Acuña - Nuevo descubrimiento del gran río de las
Amazonas, 1639, pág. 128; Manoel Rodrigues - El Marañon Y Amazo~.
1684; Fr. X. Ribeiro Sampaio - Diário, 1774-75, pág. 54; Fr. Bernard1!10
de Souza - Pará e Amazonas, 1874, t• parte, pág. 75; Miliet de S~m~
Addlphe - Die. Geogr. e Descr. de l'Empire du Brésil, 1845; F · Ac1oh
Cerqueira e Silva - Geografía Paraense, 1·883, pág. 43; Michelana Y Rosas
- Exploracion y Hidrc:sgraphia de la America del Sul. 1856, pág · 507 · .
(217) Cristobal de Acuña, Nuevo Descubrimiento cit.; Manoel Rodngues - El M arañon y Amazonas citado.
(218) Castello Branco - Caminhos do Acre . cit., págs. 153 e 154.
( 219) Tavares Bastos - O V ale do Amazonas, 1866, pág · 261'. A·
Raimondi, v. V cit., pág. 103. Tadeo Haenke, em 1799, chegou a a ~rll!ar
que .:sobem o Juruá comodamente embarca~óes menores, a grande~ .dist~tí
cias, navegando vários meses, até os confins do Alto Peru» (Descncton e
Perú, pág. 310).
( 220) Cartas Geográficas da regiáo amazónica de Sanson de Abbeville,
1656 e 1686; Guillaume Deslisle, 1703; Eman Bowen; Joseph de Mendon~a
Sandoval e Sebastian Fernandes de Medrano.
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do paralelo ;de 99 25' sul e 769 de longitude oeste de Paris,
transpondo os vales do Tamaia e Utiquinia foi a denominada
«Exploracion Gaviria», no rumo NNE, que poderia ter atingido
o vale do Moa (221). Nao aludindo o cartógrafo ao ano em
que teria se efetuado a jornada, é possível que a mesma se haja
realizado do meado do século XVII em <liante, quando come~ou
o desbravamento do Ucaiale. Raimon;di diz que quase nao há
dúvida alguma que devia existir comunica\ao entre o Ucaiali
e algum outro tributário do Amazonas, situado mais ao oriente
- «pues se tiene noticias de varios casos que en siglo pasado
aparicieron los brasileros en el Ucayali, sin haber entrado por
la boca de este rio» ( 222) .
O transito dessa gente, tanto podia ser pelo rio Javari, como
pelo J uruá, dependendo apenas ,d a latitude em que eles surgiam
nas margens do Ucaiale; pois que, cerca de 1750, já penetravam, no Jurtiá, algumas pessoas, a pesar ;de «pouco frequentado
pelos brancos» ( 223) .
Na segunda década do século XIX, já alguns tinham subido
o Juruá, um mes de viagem, distancia esta que ainda se mantinha
no decenio seguinte ( 224); e o presidente da província do Pará,
em 1844 propunha a cria~ao de urna missao nesse rio, «cujos
indios já entretém algum comércio conosco» (225).
Mas, somente, em 1847, devido as Jnvestiga~oes mais minuciosas do frances Francisco de Castelnau, é que se ficou sabendo
até que posi\ao do rio chegavam os civilizajdos.
( 221 ) Mapa de la Gobernacion de Alvarez Maldanodo anexo ao livro
de Luiz Ulloa - R.ela.cion de la !ornada y Descubrimiento del rio Manu
(hoy Madre de Dios) por Juan Alvarez Maldonado, 1567.

El Perú, t. III. 1879, pág. 108 .
(223) Araújo Amazonas, Dic. Top . Hist . e Descr. da comarca do
A lto Amazonas, 1852, pág. 242; José Monteiro de Noronha - R.oteiro de 1767
(manuscrito) , pág. 41; Ribeiro Sampaio - Diário de 1774~1775, pág. 54.
Em data de 7 de mar~o de 1785, Henrique Joao Wilkens, chefe da comissáo
portuguesa de limites na zona do Japurá e SolimC>es, fez urna descri~áo do
rio Juruá, na qual informou que sua água era branca e que a sete dias acima
de sua foz, havia diversos lagos; extraindo-se peixe de suas águas e salsa de
suas margens. (A. C. Ferreira Reís, Limites e Demarca~óes na Amazónia
Brasileira, in Rev. do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 244,
pág. 74 e nota 44).
(222)

(224) André Fernandes de Souza, in Rev. de História e Geografia do
Rio de Janeiro, ano 1848, pág. 441; Inácio Acioli, Geografía Paraense#
l833, pág . 305.
(225)
pág. 18 .
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Assembléia Legislativa, de 15 de agosto de 1844,

Castelnau inquiriu tres pessoas que conheciam o rio Juruá
e no qual haviam feito várias viagens: sendo que Francisco
Manuel da Cruz era de Fonte... Boa e Flores Nicolau de Qli...
veira era de «Ega» (Tefé) . Todos os tres lhe falaram no rio
«Tarwaca», «Tarawaca», e «Taruaca» (226); senda o último
mais minucioso na sua descri\ao e que certa vez subira o J uruá,
continuamente, durante tres meses e meio, sem se deter. Referiu ...se aos paranás ou rios Minerois, «Tucuma», «Anderah»
(Andirá), «Arapari», «Bereo», «Mamaria», «Temque», «Bahana
Branca» ( Bauana), «Carababa», «Bahana Preto ou Pichouma»
Bauana Pixuna) , de onde se vai ao río «Taboa» no Purus
( Tapauá), «Apu-paha», «Jahiruan», «Chiruan», que se comunica
com o rio Tarauacá (227).
O primeiro depoente fala num caminho por terra, entre o
paraná de Tucuman e o rio Jutaí. que se vence em doze horas
pe marcha ( 228) . O segundo informou que lhe disseram que,
subindo o rio Tarauacá, durante oito .ou dez días, podía-se tocar
terras dos espanhóis e que a meia jornada acima do Tarauacá.
encontrava...se o rio «Airu...Paraná» ( Eiru). no qual navegou
quinze dias ( 229) •
As terras de espanhóis deviam ser as do rio Purus, como
se verificou mais tarde.
Estava-se quase no meado do século XIX, e mui pouco se
sabia além da boca do rio Tarauacá, apesar de viajarem os co...
letores de drogas (durante meses na hacia do Juruá.
Romao José de Oliveira, encarregado dos índios do Juruá,
desde 1848, fez· uma rápida exposi~ao, a 10 de mar~o ·de 1851.
ao tenente coronel Albin-o dos Santos Pereira, sobre as tribos
da regiao e possibilidade de aldeiá-las, assim como a 25 de junho
( 226)

De R.io a Lima et de Lima au Pará, 1843~ 1847, v. V. págs· 86,

87 e 89.
( 227) Obra e v. cits. , págs. 88 e 89. Do ponto mais distante a que
chegavam os coletores de drogas, voltavam a foz do Juruá, em u~ més de
viagem se'guida (Relats. dos Presidentes do Am~zonas.~i~ .• v. 111. pag. ~65J ·
Sendo assim e dando-se urna média de 40 mtlhas dianas para essa ba1xa a,
os viajores 'iri~m até as proximidades do rio Liberdade (l. 238 milhas) ou
quando muito as do río Campinas ( 1. 262 milhas) , mas, . difici~ente, as
adjacéncias do lpixuna ( 1. 290 milhas) ainda mais de 50 nulhas ~1stanttf ,.d:
fronteira acreana. Tavares Bastos a ponta o exemplo do regatao . A e e
Borges que, navegando tres meses em canoa no Juruá, em 1864, fo1 pouco
além de Tarauacá. (O Vale do Amazonas cit., pág. 265).
( 228)
(229)

Castelnau e v. cits. , pág. 86.
Obra e v. cits., pág. 87.
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dos índios no J uruá, negociante na vila . de EAga ( 235) e q~e
fornecera ao governo, como já vimos, da¡~os sob~e a popu~ac;ao
· d'gena
extensáo e navegabilidade do no Jurua;
1n
1
bA •mas, nao o
foi, pois, sómente um lustro após, esta ~ncum enc1a sena :_o ..
metida a um outro morador em Ega, Joao da Cunha ·Correa,
também encarregado de indios, a contar de 1854, que desem ...
penhou, percorrendo o Juruá mais do que qualquer outro,. e,
transpondo as terras altas que separam as duas grandes bac1as,
pisou o solo puruense, nessa mesma jornada.
Joao da Cunha Correa era natural ¡de Ca1netá, na prov~ncia,
hoje Estado do Pará, e irmao bastardo do grande comerciante
Joao Augusto Correa, impulsionador e fundador da pr~c;a do
Pará ( 236); bem como meio irmao do Dr: Angel? Custodio_ C?r'"'
rea ( 237) . Animador do comércio regional, dir~tor de 1nd1os
de quem soube captar a amizade, tornou..-se gran,de conheced?r
do vale do Juruá, pelo q.ue pode fornecer muitos <fados a W il...
liam Chandless (237..-A) e Henry Walter Bates (238), sobre
o mesmo rio.
Foi representante do povo amazonense a assembléia legis...
lativa procincial, pelo menos nos bienios de 1880 e 1882'. c~e...
g ando neste último ano a presidí...la ( 239), e faleceu como terce1ro
vice-presidente da província ( 240) .

de 1852 prestou informac;óes sobre a extensáo do rio, navega...
bilidade e populac;áo indígena, que foram enderec;adas ao presidente da província Tenreiro Aranha (230).
,S ste, que foi o presidente que instalou a provincia do Ama ...
zonas, dizia, em 1852: - «0 Juruá era pouco falado ou conhe...
ciclo»; acrescentando: «Ainda para a Bolivia pretendo que
também se abra outra via de comunicac;áo pelo rio Juruá, por
onde alguns habitantes desse Estado e ;do Peru já tem descido,
e para essa empresa espero um cidadáo de prestimo estabelcido
no msmo rio» ( 231 ) .
A intenc;ao de abrir uma comunicac;ao com a Bolivia pelo
Juruá vinha demonstrar como era confuso o conhecimento da
regiao em que nasciam os rios que banham o atual território
do Acre.
Quanto a descida pelo rio Juruá de moradores da Bolívia
e do Peru, só se tem n-otícia da viagem do General Pedro pe
Orsúa, que, em 1560., segundo alguns autores, passara do rio
Jutaí ao Juruá e fora massacrado no último ( 232); informac;áo
esta, porém, verificada nao verdadeira, conforme fentes mais
autorizadas, que mostram haver sido a descida do Orsúa, pelos
ríos Mayo, Huallaga e Marañon, e fóra assassinado na província
de Machifaros, nas costas do Solimóes, a 1 ide janeiro de
1561 ( 233).
Além disso, adianta um historiador paraense que em época
remota, segundo a tradic;ao, desceu pelo J uruá um jesuita es...
panhol, que depois subiu o Amazonas ( 234) ; mas, nada encontrei
que pudesse confirmar esta notícia.
Relativamente a pessoa que devia descobrir a comunicac;ao
com a Bolívia, deveria ser Romáo José de Oliveira, encarregado
( 230) Artur Reis - A Conquista do Acre, in Anais do 111 Congresso
Sul Río Grandense de Hist. e Geogr., 1940, v. IV, pág. 2.078. Em 1858,
Romáo era 5.º suplente de delegado de polícia do distrito de Tefé·. (R.eliitórios
dos Presidentes do Amazonas, v. II, pá'g . 64) .
( 231) Relatório de 30 de abril de 1852, págs. 63. 73 e 74.
(232) Cristobal d'Acuña - Nuevo Descubrimiento cit., pág. 2; Qu...
vidor Ribeiro Sampaio - Diário cit., pág. 55; Araújo Amazonas -- Die.
.cit., pág. 139; Melo Moraes Corogr. cit., v. 111, pág. 501; lgnácio
Maura - Anuário de Belém, 1616... 1917, pág. 24.
(233) Mercurio Peruano, de 13 de outubro de 1791, pág. 114; Joáo
Wilkens de Matos - Roteiro do vapor Monarcha, 1854, in Relatórios dos
Presidentes do Amazonas, v. I, pág. 381; Artur Reís - Histório do Ama...
zona, !931, pág. 26; La Condamine - Relation abrejée d'un voyage fait
dans l tnterieur de l'Amerique Meridionale, 1743, pág. 61.
(234) Baráo de Marajó - As R.egióes Amazonicas, 1890, pág. 88.
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(235) Herculano Ferreira Pena - Explora~ao dos Afluentes do Ama...
zonas, de 12 de novembro de 1855 (manuscrito) , anexos 6 e 7.
·( 236) Carta de Guilherme da Cunha Correa, dat~da ~º. ~eringal Con,,
córdia, no baixo Juruá, de 9 de agósto de 1923, a mun d1r~g~da, pág · 1.
O presidente do Pará, Fausto Augusto de Aguiar diz que o d1stmto paraense
Joáo Augusto Correa, negociante nesta pra~a propoz~se estabel:cer a naveÍ
gai;áo a vapor no Amazonas e Solimóes (Relat. de 15 de agosto de 185 •
pág. 761). Foi incorporador da «Companhia Fluvial Parae?5e>, da ~~l
foi diretor até falecer. (Francisco Bemardino de Sousa - Para e
1874, t • parte, pág. 47) , Tinha um genio empreendedor que ~enc1onad:
aumentar a navegai;áo a vapor nesta província e ensaiar o fornec1medto
gado para o consumo da capital, por meio de transportes rebda ~Bit
vapor. ( Relat. do presidente do Amazonas, de 25 de mar~o e
•
v. III dos Relatórios, pág . 786) .
Tem sido muito sentida a morte desse negociante, _qu.e era 0 empreenÍ
dedor mais inteli'g ente da província. (!ornal do Comercio de 14 de abri
de 1870, pág. l. c. 6; Carta do Pará, de l. 3, 1870).
( 237) Henry Walter Bates - O· Naturalista no rio Amazonas, tra...
dui;ao de e. de Mdo Leitao, Série Brasiliana. n11 237 ( 1944) • V. I. pá~ .. 2~ ~ .
(237...A) Apontamentos sobre o Rio Juruá, in Relatório do Ministerio
da Agricultura, de 1870, anexo Nn .
(238) O Naturalista no rio Amazonas, v. cit.. pág. 362 ·
(239) Anais da Assembléia Legislativa do Amazonas, 1882, pág · 8.
(240) Jornal do Comércio (Rio), .de 23 de _julho de 1882, pág · 1,
e. 2; Datas do Amazonas até 29 de 1unho anterior.

Am-:zo •

•

-

58-

Era coronel da guarda nacional e um d
·
·
chefes ~? part~do ~iheral, a quem coube pres~~r ~~ist:ab:~~~o~os
assemb1e1a legislativa por quase unanimidade d
Cla
1
«tarefa que desempenhou a contento
os .seus co egas
sem que levantasse urna só voz para desac:ta:p::z~me?-t:..º gera1,
tadas pelo espirito de . usti
b d d
ec1soes paudistinto cidadáo. ( Apoi~dos:ª (~ )~ ª e que caracteriza tao

41

O1 Deputado
Bento Aranh a, ch amou-o 'd e «ilustre
.
chefe
d
l1.bera»
e o e nome Clari 'd
d
ciou-se as homenagens el~ ~ apesar e ser da oposi~áo, assoexcelentes qualidades nias a7nda passa~en~]· «nao só pelas suas
dente na sessao pas~ada d. . .d
er e e, como nosso presimesma, respeitando sem re irig1 º. _19namente os trabalhos da
sempre respeitar a 1ei
os d1re1tos da minoria e fazendo
Casa» ( 242) .
q
nos rege, 0 Regimento interno, desta

P°J.

!

Na assemb1éia legislativa, fez parte da e . _ d
.
cu1tura, comércio, artes e nave
- .
om1ssao e agr1za~áo de injdígenas e da de est~~~~i~~. da .Je 1ca~equeses e civiJi...
apresentou projetos para manu . - d a eg1slatura de 1880,
contrato da Amazonas Ltda
m1ssao e ~scravos; in'Ova~ao do
e estendendo-a até S. Carl~s t~~nanido ~ hn~a do . Juruá mensal
cionadas pelo poder executivo ( 24.~) ~aua, CUJas le1s foram sanA proposta para a cria~áo do
. ~ . d
13 de ju1ho de 1894 fo·
. d m~n1<;ipio e S. Felipe, em
brinho e Cunha C :. i . ass1na .ª - pe os deputados Soares So...
Juruá federal. Co~~ea~ec~:u~scr~Jªº e.sta ~u7 abrangia o atual
Cunha Correa, cu·o n-ome
m ' os signatarios do projeto era
Correa ( 244) talJez filho ~odo b~ hCarldos ~ugu~to da Cunha
.
u so rin o o p1oneiro juruaense
Em 1849-1850, o naturalista Hen
W 1
.
ry
a ter Bates subira 0
Amazonas e 0 SoH moes. numa escuna de Joao d e h c
que partira do Pará em setembro de 1
a un .ª ?rrea,
comercial no grande vale ( 245 ).
84.9, o qua1 faz1a v1agem
epoca, o
c h
, e, ma1s ou menos por essa
_____mesmo un a Correa, cumprindo ordens do• seu irmáo
. . ( 241 ) Anais da Assemb1éia ·t 1883
~
lnd1ca<:ao do Deputado Antonio cJ1 . ~ B ' sessao de 26 de mar~o. pág. 8;
era J <> suplente em exercício no . ~se arh.o~a. Em 30 de abril de 1859
~e Ega e comarca do Solimoes
1mtum~palp do. distrito de Tefé, termo
e 3 de maio de 1859, do~ 1 Ín o ª. ·. 0
residente F. José Furtado,
v. JI, pág. 253) .
~. ,
.qe atorzos dos Presidentes do Amazonas,

JUl(R
7

{ 242) Anais, ano e pá1g. cits.
Amazonas de 17, 18 e 25 de
ª br1.1(243)
do mesmo ano.
janeiro de 1880, e de 19 e 25 de

(~:;)
(

)

Anais cits ..' 1894, págs. 15 e 71.
O Naturalista no rio Amazonas cit

•
·• pag. 251.

-59Joáo Augusto Correa, para execu~áo de um plano comercial, foi.
num grande barco chamado Rio Mar, até a cidade peruana de
Nauta, onde abriu urna agencia para seus negócios; limite provisório da navega~áo que empreen;dia, mas, cujo projeto nao
logrou exito, por ter sido aproveitado pelo empreendedor lrineu
Evangelista de Sousa - Baráo de Mauá (246).
Nesta mesma viagem, Joao da Cunha Correa, percorrendo
o Amazonas, esteve no Tapajós, com os I'Vliranda Correa; em
Maués, com os Barbosa; em Borba ou Canumá. com os Coitinho;
em Parintins com os Meireles e outros; em Manaus, com os
Bacuri Pinto e outros; em Coari, com os Gui~ráes e os Valentes
do Couto, ainda consan9uíneos dos Correa; em Tefé, com o seu
parente materno Francisco Manuel da Cunha. a quem encarregou de estudar o meio e a :possibilidade de negócio, entao,
enfeuda;dos nas maos do chefe local tenente coronel José Monteiro Crisóstimo; em Fqnte Boa, esteve com o Padre Torquato
Antonio Ribeiro, paraense e ainda parente dos Correa. que lhe
apresentou os irmaos Cristóvao Coelho e Antonio ou José Coelho,
jnais conhecidos pela alcunha de Rato e o peruano Pedro José
Sevalho. Os irmáos Rato formaram mais tarde a firma Coelho
e lrmao que se fixou em Lago Cerrado, como comitentes da
grande firma Joáo Augusto Correa e Companhia, do Pará. lsto
se deu de 1847. a 1850. quando Joáo da Cunha Correa regressava
pela segunda vez de Nauta, no Peru, penetrou no Juruá, época
também em que adquiriu por compra o sitio « Joanico:. de proprit;dade de Joáo Ferreira Oliveira, mais conhecido pelo anto..
nomasia de Joanico ( 24.7) .
Joanico fica a 194 e Lago Cerrado a 312 milhas da foz
do J uruá, o primeiro a margem esquerda, logo após a hóca
superior do paraná do Breu, e o segundo a margem direita, U1!1as
oito milhas a montante do desaguadouro superior do paraná de
Tucumá ( 248). regiáo conhecida como «dos paranás», em que
abundavam a copaiba, óleo ou manteiga de ovos, pirarucu seco
ou piraém, salsa e mixira de peixe-boi ( 249) .
Para Guilherme ;da Cunha Correa, os primeiros a penetrarem o Juruá, foram os irmaos Coelho, que ali se fixaram em
Lago Cerrado, mas. ao mesmo tempo, diz que éles compraram a
Joáo Ferreira Oliveira o sítio Joanico, dando a entender que
Carta de Guilherme da Cunha C.Orrea, filho de Joáo da Cunha
Correa, datada do seringa! Concórdia, no rio Juruá, de 9 de agosto de 1923.
a mim dirigida, págs. 1 e 2.
(247) Carta cit., págs. 2 e 3.
(248) Augusto Hilliges - Mapa do Baixo furuá, 1905.
( 246 )
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este já residia neste lugar (250), parecendo assim que Joanico
foi o primeiro civilizado que f ixou residencia no vale do J uruá.
Guilherme deve ter razao no tocante a fixa~ao da moradia
desses percursores, mas, relativamente, a serem os irmaos Coelho
os primeiros a penetrarem o rio J uruá, nao nos parece verossimil.
pois escritores do século XVIII. já afirmavam que ele era pouco
freqüentado pelos b~ancos ( 251); asserto este confirmado pelo
grande conhecedor 1do Amazonas, tenente Araújo Amazonas,
quando adianta que cerca do meado daquela centúria, já haviam
penetrado no referido rio algumas pessoas ( 252) .
É certo que, a princípio, essa gente ia

a ca~a

de indígenas,
mas, também daí retiravam, entre outros generos, a salsapar...
rilha ( 253) .
Esse agarramento <le silvícolas ainda se verificava na se...
gunda década do século XIX ( 254), e o tráfico das jdrogas
aumentou com os moradores de Ega (Tefé), Nogueira e Ponte...
Boa, desvendando...se o J uruá até pouco acima do afluente cha ...
mado ~a~auacu, hoje ~arauacá (255), ensejando, pelo meado
da centuria, o estabe1ec1mento dos pontos comerciais de Joanico
e Lago Cerrado, acima falados, que esten;deram o seu comércio
até a pra~a de Belém, no Pará.

~esmo, .a primazia dos irmaos Coelho e de Joanico, deve

ser. circunscrita aos nomes dos precursores que nao ficaram no
olvido e fundara~ e~trepostos ou pontos de apoio ao comércio
dos produtos reg1ona1s com os negociafntes do Pará, porquanto
o geógrafo britanico Wi1liam Chandless, na sua viagem de 1867,
( 249)
(250)

Carta de Guilherme da Cunha Correa cit., pág. 3.
Carta cit., pá'g. 3.

(251) José Monteiro de Noronha - Roteiro de 1768 pág 41; Ribeiro
'
·
Sampaio, Diário de 1774~1775, pág. 54.
(252) Dic. Top. e Hist. cit., pág. 242.
(253 )_ Ara~jo Amazonas, Monteiro de Noronha e Ribeiro Sampaio,
ops: e pags. .cits.: bem como a pág. 55 de Ribeiro Sampaio; Padre Cons~
ta_ntmo Tastevm, Le Fleuve Juruá, in La G eographie, Paris, t. XXXIII, 1920,
pags. 131-2; Artur Reis - História do Amazonas, 1930, págs. 133 e 140.
( 254) Cónego André Fernandes de Sousa - Rev. de Hist e Geogr
t. de 1848, pá'g . 444.
·
''

.( 255) Inácio A cioli Geografía Paraense, 1833, págs. 305 e 306;
Pr:s1dente do Pará Manuel Paranhos da Silva Veloso, Relat. de 15 de
pgo~to de 1844. pág. 18; F. de Castelnau - De Rio a Lima et de Lima au
ara: 1843~1~47, v. V, págs. 86, 87 e 90; Joao Wilkens de Matos Rotei~o. de v1agem do vapor Monarcha, 1854; Conde de Rozwadowsky Relato~10 de ~·853 sóbre a viagem do vapor Marajó, pág. !é; Tastevin, Rev.
e t. c1ts., pag. 131.
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ao rio J uruá, encontrou quatro aldeias de índios Marauás, si...
tuadas nos paranás pe Mineroá, Caá-piranga, Bei:_eo ( Breu_) e
Tucumá ( Tucumá), este fazendo de:a~uar sua ~oca d~ cima.
a montante de 300 milhas ( 256) naubcas, no rio Jurua, com
urna populac;áo de cerca de oitenta pessoas~ das quais «Muitos
mostrao nao ser indios puros», todos ladinos e quase todos
batizados. afeic;oados as gentes de Tefé, mas, náo das de Ponte...
Boa ( 257), dando a enten;der, assim, que brancas do .So~imoes
andaram nas suas tabas, tendo liga~áo com mulheres 1nd1genas
ou se casaram com elas, residindo nesses lugares, desde época
anterior a 1850, para que muitos désses silvícolas náo fossem
puros como alude Chandless.

"' * * *
Estava ...se nessa situa~áo, quando Joáo da Cunha Correa
empreendeu a sua jornada de 1857... 18?8; ~ouco. se ia além ~a
foz do Tarauacá e sabia.-se que, subin,do este rio, durante 01to
ou dez días, passava...se ao vale do Purus, segundo informa~óes
dos indígenas locais .
A viagem de Cunha Correa, além de ser descrita pelo seu
filho Guilherme da Cunha Correa, morador no seringal Con...
córdia ( 258) , a margem direita do rio J uruá e a 286 milhas de
sua foz ( 259), consta de um relatório do próprio explorador bem
·
·
como ¡de narrativas oficiais 'e particulares.
Explica o historiador Artur César Ferreira Reis que. Joáo
da Cunha Correa, nomeado em 1854 ( 260). pelo Presidente
Joao Pedro Dias Vieira, atirou ...se a indaga~óes que o governo
lhe pedía, apresentando, em oficio de 20 de ag?sto de 1~56,
minuciosos esclarecimentos, capeando urna rela~ao das tr1bos
aldeadas até o Xué (500 milhas da boca do Juruá). Em 1857,
aprovada a proposta que fizera para urna incursáo :io ~cima,
partia de Tefé 13 ;de outubro, com dez guardas nac1ona1s da..(256) A. Hilliges, Mapa citado.
(257) Apontamentos sóbre o rio Juruá, in Diário Oficial do Império,
de 22 de janeiro de 1870, pág. 4, c. 3.
( 258) Carta de 9 de agosto de 1923 citada •
'(259) A. Hilliges, Mapa citado.
(260) Do relatório do Diretor~Geral dos Indios, Joao _ Wilkens
Matos, de 25 de agosto de 1858. pág. 152. consta que Joao da Cunfa
Correa era diretor dos indios do Juruá, desde 24 de junho de 1855. (Re atório do Presidente Francisco José Furtado, de 7 de julho de 1858, Anexo M,
in Relatórios da Presidencia do Amazonas, v. 11, 1906.
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62 quele município, alcan~ando o Juruá Mirim. De Tarauacá, no
regresso, passava pelo Envira, de onde varou para o Purus,
chegando a Tefé, em 30 de abril de 1858 (261).
O diretor do servi~o de índios, Joao Wilkens de Matos
referiu..se a essa viagem e disse que Joáo da Cunha Correa,
como diretor de índios do J uruá, teve 600$000 para fazer uma
viagem de explora~áo no mesmo rio, na;da constando de im..
portante do seu relatório, a nao ser que as hordas de índios
que encontrou sao pacíficas. De um mapa que apresentou menciona a existencia de nove malocas com um total de 426 pessoas
e 45 casas, a saber: Meneroá - 13 casas com 80 índios marauás;
Andirá - 7 casas com 48 catauxis; Bereo - 3 casas com 17
marauás; Arapari - 4 casas com 30 catauxis; Popunha - 3
casas com 39 canamaris; Paraná - 3 casas com 61 arauás e.
Xué - 4 casas com 106 índios arauás (262).
Henry Walter Bates e William Chandless também se referem a esta viagem, o primeiro quando alude que Joao da
Cunha Correa lhe contara que subira o Juruá até onde era navegável, havendo do J uruá para o Purus uma estrada por terra,
cuja distancia que separa os Jdois vales, ele Correa estimava em
30 ou 40 milhas ( 263) ; e o segundo quando narra que Joao da
Cunha Correa lhe dissera que o Tarauacá, a oito dias da foz, tem
um afluente chamado Embira, donde ele pelo seu tributário
«Jatuarama.-paraná» passou por terra, até a margem esquerda
do Purus ( 264) .

* * *
Nao havendo, assim, dúvida quanto a viagem ao J uruá e
Purus, por Joao da Cunha Correa, vejamos qual foi a data
{261) A Conquista do Acre, in Anais do III Congresso Sul Rio Gran..
dense de História e Geografía, 1940, v. IV, pág. 2. 079.
( 262) Relatório do Presidente Francisco José Furtado, de 7 de setembro
de 1858, v. 11 dos Relatórios presidenciais cits.; relatório anexo do referido
diretor, pág. 151. No anexo Q do Relatório do Ministro da Agricultura,
de 1865, pág. 9, há urna referencia a essa viagem, apesar de estar alterado
o ano para 1868, quando éste relatório é de 1865.
O relatório do diretor-geral interino dos índios, COnego Joaquim Gonc;alves de Azevedo, ao Presidente Francisco José Furtado, datado de 12 de
janeiro de 1859, refere-se a esta viagem, e confirma as datas de 13 de
outubro de 1857, como sendo da partida e de 30 de abril de 1858, como da
cl~e~ada.
(~o livro de oficios da Diretoria de 1ndios da Provincia, pá~. 1;
copia fornec1da pelo historiador Artur Reis) .
( 263) 9 Naturalista no río Amazonas, traduc;ao cit., vol. I, pág. 362.
( 264) Apontamentos sóbre o rio Juruá cits., pág. 4. Do tomo XXX~II
{ 1869, do The Journal of the Royal Geographical Society, London, consta
que Joao da Cunha Correa atravessou por terra o Purus, <pelo caminho
normal dos Conibos em seu trafico~. (Notes of a Journay up the River
Jurua, By W. Chandless, pág. 304).
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provável em que ele ~tingiu e perco~reu o ~e~r~tório acr;ano, bem
como o roteiro seguido na travess1a do ld1v1sor de aguas dos
dois grandes vales.
Cunha Correa partiu de Tefé, como já vimos, a 13 de ou..tubro de 1857, e retornou a mesma cidade, a 30 de abril do ano
seguinte, consumindo assim, na viagem, seis meses e dezenove
dias, ou duzentos días ao todo, sendo oitenta no ano de 1857
e cento e vinte no ano de 1858.
Nao :dispondo de dados para que se saiba a data exata em
que o explorador alcan(j;OU o atual território do Acre, ~ ten~o
sido a viagem feíta em canoa grande, urna vez que a tr1pula~ao
era composta de dez guardas nacionais, é preciso verificar..se
quantas milhas poderia uma embarca~ao desse porte navegar
por dia para que, dentro do prazo emp!egado pelo_ expe~ici~ná
rio, se possa determinar ao menos o mes em que este atlng1u o
referido território, nao só. no vale do J uruá, como no do Purus ·
Fiz várias vezes o trajeto entre a cida;de de Cruzeiro d,o
Sul e a vila Taumaturgo, no Departamento do Alto Jurua,
território federal do Acre, numa distancia de 180 milhas, _tanto
em canoa pequena como em grande: montaría ou batelao ~a '
época da alaga'j;áo, meia enchente e vazante, quadras que mu1to
influem na andatura da embarca~áo, assim como o seu tamanho
e tripula~áo.
A propor~ao que o rio vai ene.h endo, as águas favorecem
aos que baixam, dificultando aos que sobem, ao passo que, na
vazante além da correnteza reduzir.-se, surgem praias que se
alargan{, a propor~ao que o escoamento se .acentua,. fo:~.ando os
navegantes a contorná-las, aumentando ass1m a traJe.tor1a a seguir..se; baixios que geram encalhes, atrazando ~ v1a~em, bem
como as tronqueiras, que os obrigam a se desv1arem ~o rulI!o
tra~ado ou do canal do rio, dando lugar as vezes, a alaga~ao
da canoa, prejudicando, grandemente, a viagem.
Apesar desses contrastes, pode.-se estabelecer uma média para
essas jornadas.
Qúando cheguei no alto Juruá, o trajeto entre Tauma.turgo
e Cruzeiro do Sul se faziaJ normalmente, em s·eis dias de ba1xada
e doze de subida, dando uma média para esta de quinze ~ilh~s
diárias andando sómente durante o dia. Com a experiencia,
vendo 'o tempo que se perdía, passei a exigir mais da tripu~a~ao
e consegui médias diárias de ;dezoito e até de mais de vinte m1lhas,
em viagens especiais.
Isto em trajeto, de certo modo, de pouca dura'j;aO, mas, para
os longos, como o da explora~ao desses rios que exigiam meses

¡
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continuos de navegac;ao, a média de quinze milhas por dia é
razoável.
Chandless, na sua explora~ao as nascentes do Purus, em
1864, gastou sete dias, da boca do Iaco ao início do «Trilho
Indiano» ( 265), ¡d istancia esta que, de acordo coro o explorador
alemáo Augusto Hilliges, mede 98 milhas ( 266), dando, assim
a média de 14 milhas diárias.
O mesmo geógrafo ingles, na incursáo ao Juruá, em 1867,
levou trinta dias da foz da Tarauacá ao ponto em que deu por
terminado o .s eu trabalho (267), distancia, esta que regulava
342 milhas, e que dá uµia média de onze e meia milhas por
dia (268).
Mas, o próprio Joao da Cunha Correa adianta, repetido
por Chan;diess, que a distancia da boca do Tarauacá a do Em-bira se vence em oito días ( 269) e, medindo a mesma 124
milhas ( 270) , a média, por dia, praticada pelo referido sertanista
regulou 15 milhas e meia.
Contudo, outros informantes, dizem que, nesse trajelo se
gasta de oito a dez dias, o que, no caso, de nove ou dez, daría
13Yi e 12Yi milhas por dia, respectivamente, mostrando, assim,
que tudo . depende po tamanho da embarcac;ao, do número de
tripulan_tes, do seu esfor~o no aproveitamen-to do tempo, do vo...
lume das ?guas e dos obstáculos a vencer.
Adotada, porém, de um modo geral, a média de quinze
milhas diárias para a subida, veja,mos quanto tempo o explorador
dispendeu para atingir a fronteira do atual território po .A cre.
De Tefé a boca do Juruá, segundo um mapa do Padre
Constantino Tastevin, componente das missoes de Tefé e grande
Notas sobre o Rio Puros cits., pág. 8.
(266) Mapa do Alto Puros, 1905, págs. 25 e 26.
(267) Apontamentos sobre o TÍO furuá cits., pág. 4.
(268) Augusto Hilliges Mapa do A lto !uruá, 1905, págs. 13,21.
A diferen~a de média, entre esses trechos do Purus e Juruá, executada pelo
mesmo autor, <leve-se ao receio de Chandless de ser atacado no Juruá, pelos
indios Náuas. andando, por isso, mais cautelosa e va'garosamente, além do
tempo aplicado nas observa<;óes astronómicas, como aconteceu nos rios Gregório e Mu (Apontamentos sobre o rio /uruá cits., pág. 4) .
( 269) Apontamentos sobre o rio Juruá cits., pág. 4 . Manuel Urbano,
na sua explora~ao no Purus, em 1861. diz que entre as bóeas do ltuxi e a
do Rixalá, numa distancia de 500 léguas, regulou viajar cinco léguas por
dia (l(elatórios dos Presidentes do Amazonas, v. 11, pág. 802), ou ~ejam
cerca de quinze milhas diárias.
(270 ) J. A. Masó, Mapa citado.
(265)
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conhecedor da regiáo, devem ser urnas cem milhas ( 271 ) , dis-tancia esta que pode ser vencida em seis e m~o dias . Daí a
foz do Tarauacá sáo 920 milhas ( 272) que, na mesma. propor~o,
exige 61 dias e um quarto de viagem (273). Da foz ;do Tarauacá
a cidade de Cruzeiro do Sul, duas milhas acima da fronteira
do território com o Estado do Amazonas, sáo 424 milhas (274),
para o que seriam necessários 28 días e um quarto num total
de 96 dias, de Tefé a Cruzeiro do Sul, ou sejam tres· nieses e
seis dias. pelo que deveria ter penetrado águas acreanas, no ;día
16 de janeiro de 1858, descobrindo, assim a regiáo em qu~ está
situado · o atual território do Acre.
Caso houvesse . viajado 16 ou 17 milhas por dia; exorbitando
da média tida como adequada para as duradouras e extensas
jornadas, mesmo assim, teria penetra;do na zona, hoje acreana,
a 10 ou 5 de janeiro de 1858, respectivamente.
Já que se náo pode determinar o dia exato desse descobrimento, aponte--se ao menos, o mes ou ano em que poderla
ter...se realizado.
E para confirmar esse empreendimento ainda viajou 62 milhas
Juruá a dentro, até a foz do rio Juruá Mirim (275), distancia
que poderia ter vencido em quatro dias, desprezada a fra~
(271) La Depression du Bassin de tAmazone a la Bouche du !apura,
1914, in La Geographie, Paris, t . XXXIII, janvier, 1920, RL 2. O l.B.G.E.
dá para a distancia entre Tefé e a Mea do Juruá - 153 milhas (Tábua.s
ltinerárias do Amazonas. 1943, págs. 10 e 53), mas, prefenr;nos. manter o
cálculo ao redor de 100 milhas, porque a tabela adotada pelo Institut.o Bra·
sileiro de Geografía e Estatística, nao parece bem fundamentada, senio 'vejamos.
Da bóca do Tarauacá a cidade de Eiruncpé ( ex·Jo~o Pessoa e S. Felipe),
dá 15 miJhas ( pág . ~4) , ao passo que A. Hilli'ges mediu 8 milhas (Mapa
do Alto /uruá, pl. 13); da bóca do Juruá a do Tarauacá, indica 1.198
milhas (pág. 55), quando Hilliges fixou 920 (pl. 13); e da bóca do Juruá
a fronteira do Estado do Amazonas com o território do Acre, t>stabelece
1.876 milhas (pág. 55), quando Hilllges registrou 1.341 (pis. 13 e 23),
por onde se ve que há urna dife~en~a de quase o duplo no primeiro caso;
perto de 24% no segundo, e de 400/o no terceiro caso. O trabalho de
Hilliges merece mais confian<;a por ter sido efetuado cuidadosamente por !le
próprio, medi~ao, aliás, confirmada por Belarmino de Mendon~a (Memória
da Comissáo Mista Brasileiro-Peroana de reconhecimento do rio Juruá ,19041905). que encontrou da bóca do Juruá a do Tarauacá 917 e da bOca do
J uruá a do Breu - 1. 607 (pág. 3) , quando Hilliges verificou 920 e l. 608,
respectivamente (pls. 13 e 29).
(272) A. Hilliges - Mapa do Baixo Juroá citado.
(273) O r¿gatao, Alferes Borges, em 1864. navegou tres meses, em
canoa, para atingir um ponto pouco além da foz do Tarauacá, como já
referimos em a nota 227 deste trabalho.
(274) A. Hilliges - Mapa do Alto /uruá, 1905~
(275) Autor ~ map~ cits!
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'd e duas milhas pelo que teria :percorrido o Juruá federal de 17
~ 20 de janeiro de 1858, salvo se perdeu alguns dias em . enten•
dimentos com os indígenas.
Uma vez aceite o número de quinze milhas diárias para
subir-se o rio, é preciso procurar urna média :p ara desee-lo, a qual,
de acórdo com a minha experiencia, corresponde, mais ou ,menos,
a metade do tempo gasto na subida.
Admitindo este número como norma, de-se ao explorador
um ;dia para resolver se deveria ou Jiáo prosseguir a jornada,
além do Juruá Mirim, e, como nao o fizesse, partiria daí, com
destino a foz do Tarauacá, a 22 de janeiro referido. aonde
chegaria a 6 de fevereiro seguinte, caso náo tenha havido contra..
tempo. pois, tendo levado 32 dias, águas arriba, deveria ter dis..
pendido na baixada. para vencer o mesmo percurso, 16 dias.
A navega~áo feita na esta~áo chuvosa (janeiro e fevereiro)
mais teria concorrido para esta propor~ao.
Da boca do Tarauacá, .a ntigamente, chama;do Parauacu, ia
Cunha Correa deixar o Juruá, e tomando outro rumo, Tarauacá
acima para, sem saber, praticar novo ato de relevo - o descolSrimento - no exercício de uma comissao governamental, da zona
meridional do futuro território do Acre, calcando terras do alto
Purus. como já havia feito, na parte setentrional.
Antes de tra~armos o esquema da viagem, procuremos saber
qual o roteiro seguido pelo sertanista.
Ainda os exploradores do rio Purus nao haviam revelado.
a existencia de comunica~oes das margens do Purus federal para
as do Juruá, e já os indios Conibos do médio Juruá. ·costumavam
ir ao Purus com finalidades comerciais: trocando ferramentas ad..quiridas nos regatoes juruaenses por teias de algodáo tecidas pelos
Maneteneris puruenses ( 276) .
Sen do a foz do Purus mais próxima de Manaus ou do P ará,
do que a do Juruá. urnas 350 milhas. era razoável que a invasao
daquele rio se verificasse com uma antec~dencia de muitos anos,.
sabre o segundo.
.
Antes do meado do século XVIII, os preadores de indios
e os coletores de drogas, antigos · devassadores dos ríos ama..
zonenses, já penetravam as águas dessas duas grandes bacias,.
parecendo os segundos animados por negociantes do Pará que,
naqueles tempos, centralizavam o comércio ;do extenso territ6rio
amazonense e de cujo p<)rto as mercadorias destinadas ao estrangeiro tomava·m novo destino.

Sendo Belém o maior núcleo populacional da Amazonia e
sede do governo local, era natural que influisse nessas incursóes.
tanto que, por esse tempo, já o comércio dos coletores de drogas
com os indios do Purus, era o maior; sendo dos afluentes do
majestoso Solimóes, o que se achava mais devassado por tais
negociantes, · que o subiam no seu tráfico, mais de quarenta
días (277).

(276) rv1. Oiandless -

Apontamento.s sobre o río Jun.rá cits.. pág . 3.

Esta penetra~áo que, por ser a mais intensa ;dos atluentes
do Solimóes, deveria também ter sido, simultaneamente, a mais
pro)ongada,· .isto é, a que mais · se estenqeria no sentido longitudinal. do rio. dentro de um século. náo o foi, tanto que, em 1847,..
já esses batedores do comércio ambulante amazonense, haviam.
ultrapassado a boca do rio Tarauacá, a 920 milhas da foz doi
Juruá, de 15 .días de viagem em canoa (278), o , que, na ,p ior
das hipóteses. a 1O milhas ;diárias, seriam mais 150 ~ilhas
que, acrescidas aquelas, somariam 1 . 070 milhas, quando na hacia
puruense, mal davam notícias . do Pauinim, habitado poJ.9 índ:ios
hostís ( 279) distantes 978 ~ilhas da foz do Purus, segundo
Chandless ( 280) , ou 940 conforme o mapa de J. A . Maso. ·
Se nao fora o ponto de partida desses coletores de drogas,.
pelo menos na sua maioria, os lugares Tefé ou Fonte Boa.
. vizinhos a foz do Juruá~ ter-se-ia que adicionar aquela cifra .mais
algumas centenas ,de milhas referentes a distancia entre Manaus.
e aquelas povoa~óes.
Mesmo, recorrendo-se ao tempo de viagem .dentro désses
cursos dágua, o · Juruá sobreleva o Purus, poi~, conforme os:
informantes do geógrafo Castelnau, navegava-se no Purus, cerca
de tres meses ( 281 ) • e no Juruá tres meses e meio. e até mais
do que isto ( 282) •
Mas, um lustro após o pernambucano Serafim da Silva
Salgado, rompendo o mistério que havia a montante da ribeira
do Pauinim, surpreendeu a popula~áo indígena da regiao, ultrapassando a confluencia do laco, e quase nas · raias do atua1.
território acreano, ouviu da boca ;dos selvagens, a que chamou.

(280)

Dic. Top. Hist. e Descr. da Comarca do•
Caminhos do Acre cit. , pág . 106.
Castelnau e v. V cits . , pág . 87.
Castelnau e v. cits. , pág . 93.
Notas s0bre o Rio Purus cits. , pág. IS.

(281)
'(282)

Obra e v. cits.; págs. 92 e 93.
Obra e v. cits., págs. 87 e 88.

(277)

Araújo Amazonas -

Amazon.as; Castello Branco -

( 278)
( 279)

-68de Cucamas, a noticia «de nomes .de pessoas que tinham visto
nas cabeceiras do Juruá> ( 283); mostrando assim, que os civilizados já haviam penetrado mais no rio Juruá do que no Purus.
Eram os Maneteneris do rio Purus, amigos ou aparentados
dos Conibos do Juruá que se entendiam comercialmente, como
já falamos, e na sua troca de mercadorias viam-se, mais ou menos,
urna vez no ano ( 284) .
A revela~á~ de Salgado náo era rnais do que a · éon·firmac;áo
do que o geógrafo Chan,<lless colheu da hóca dos Conibos. no
Juruá, em 1867, de que . estes se comunicavam há muito tempo
com os seus irmaos do Purus; e os civilizados vistos nas cabeceiras do Juruá, náo passavám dos coletores de drogas que negociavam com eles Conihos. Quanto ao termo cabcceiras empregado pelos Maneteneris, deve corresponder a parte do alto Juruá
conhecida, na época, pelos civilizados, justamente, pelas imediac;óes
do Tarauacá.
Assim, como havia noticias do Juruá no Purus. havia também
deste naquele. Chandless, ao chegar na taba dos Conibos juruaenses, teve conhecimento ;d e sua expedic;áo pelo Purus acima,
em 1"864-1865, e foi esclarecido de que um seu criado havia sido
morto pelos Maneteneris, ali residentes ( 285) . ,
Os Conibos do Juruá ou Maneteneris do Purus usavam dois
caminhos para ir de um vale a outro.
Em tempos passados, costumavam fazer essas viagens via
Tarauacá e E1nbira, mas, devido aos ataques dos ,ndios Nauas,"
na foz do Tarauacá, eles passaram a subir o Juruá sómente até
( 283) Relatório sóbre a explara~ao do río Purus, de 20 de deumbro
de 1852: in Relatórios dos Pt'csidcntes da Provincia do Amazonas, vol. l.
pág . 253.
( 284) W. Chandlcss. Apontamentos cits . , pág. 3 - Acrescenta este
<9 cógrafo ingles que nao pode garantir que os Maneteneris do Purus sejam
os verdadeiros Conibos, mas, que ~les assim se apeJidam e sao chamados
pelos outros índios. Podem ter sido originalmente urna colónia do Puros.
como podem ter ido do Juruá para aquele vale. .Os Conibos ocuparam
vários pontos, em épocas diferentes, abaíxo e acima do sitio em que os
encontrou Chandless, tendo vindo para o Juruá há muitos anos . ( The !oumal
of the Geographical Societg, v. 39, London, pág . 301; Diário Oficial do
~mpério de 22 de janeiro de 1870, pág. 4, c. 4). Os <Conivos> em 1806,
estavam nas margens do rio Tamaya e, em 1833, no rio <Cuja> (Raimondi,
cit., v. 111, pág . 30, e mapa das Missóes do Ucaiale, pág. 106). O Cuja
era o Juruá, na zona do rio Amonea, na regiáo acreana.
(285) The Journal of the Geografical Society, London, v. 39, pág. 301.
Estes Canibos tinham suas tab.a s no lago A.racá, cuja bóca a mar'gem · direita
do rio Juruá, ficava a 777 milhas da foz d~ste rio, ou sejam 142 milhas
a jusante da foz do rio Taratiacá.
(A. Hilliges, Mapa do Baixo Juroá
citado, pág. 11) .
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a boca do lago lra-a~u ( 71 milhas distante do lado Aracá), onde
se achavam na passagem de Chan;dless) e de onde, por terra.
alcan~avam o rio Embira ( 286) , e daí, segundo os viajantes
ou práticos mais antigos, entravam no Jatuarana-Paraná, de onde,
por duas vias diferentes, varavam para o vale do Purus: um dos
caminhos incidia no baixo Jatuarana e o outro nas suas vertentes.
A referencia ao nome de Jatuarana data de um século, pois,
Joáo da Cunha Correa disse a Chélndless que foi exatamente
de suas margens que ele Correa passou, por terra, as ";cto rio
Purus (287), nome esse que alnda, em· 1903, era conservado pelos
cartógrafos Horác!o E. ·williams - «Mapa do Acre e a fronteira
entre o Brasil e a Bolívia», baseado nos mapas de Ponte Ribeiro,
Río Bran-co, Pettermann e Notas particulares, edÍ~ao ·Laemmert
e Cia.; e o de C. Jordan. com adi~oes e modifica~oes de Nicanor
Mello, com a colabora~áo de Ernesto Reyes, se bem que, com
pequenas altera~oes na sua grafia: /utuarana.-Paraná no primeiro,
e Jautarana-Paraná, no segundo.
Nenhum autor dos que consultei ensina a que o rio da atualidade se refere este paraná, mas, náo só pela sua posi~áo nessas
cartas geográficas, bem como no «Mapa do Roteiro das Lin·has
Fluviais nos rios Purus, Ma;deira, Acre e Guaporé», 1899, de
Joaquim Catrambi; o rio Jatuarana ou Jutuarana, está no lugar,
atualmente, ocupado pelo rio Jurupari, desembocando~ ambos na
margem direita do Embira, ila~áo esta confirmada pelo Prefeito
do Alto · Juruá, coro.ne! · Thaumaturgo de Azevedo, . quando ao
referir-se ac» rio Jurupari, diz «que algumas cartas dá0 como sendo
]zztuarana, que· como tal nao é conhecido». ( 287-A) . ,
Do lado do Purus, já Manuel Urbano aludía Ás duas tra-vessias usadas pelos ín¡dios para irem a hacia do Juruá: um
«trilho», abaixo de urna aldeia de onde ele conduziu «urna india,
jovem e bela» ( 288), e o río Tarauacá, de cujas nascentes,
andando um dia por terra, atingia--se a margem esquerda do
Juruá (289); e o explorador ingles W. Chandless confirma-as
( 286) Cbandless, Apontamentos sobre o Rio Juruá cits.. pág. 4, e. 4.
( 287 ) Relatório do Ministro da Agricultura, de 1870, Anexo NN, pág. 4.
(287-A) Jornal do Comé.rcio (Río), de 10 de outubro de 1904, pág. l,
co. 4; telegrama de «Manaus, 9>}.
( 288) W. Chandless - Notas sób.re o Río Purus cits -r pág. 8.
( 289) J. M. da Silva Coutinho. Relatório sobre a explorar;~o do río
Pu.rus, de 119 de mar~o de · 1863, Anexo O Rel~tório do Ministro da Agtl.cultura, de 15 de mar~o de 1865, pág. 23.
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quando anota : «lndian Track to Jurua», a sete dias de viagem
acima ·d o Hiuacu ( 290); e «R. Tarauacá», «por onde a parte
superior da tribo dos Maneten-eris passa a hacia do Juruá» ( 291 > .
Euclides da Cunha, em 1905, esclarecia que do «Furo do
T arauacá» ou «Furo do Juruá» vai-se ao Juruá, por intermédio
do rio Jurupari ( 292) ; e seu auxiliar técnico A. Pimenta da
Cunha, a utor do «Croquis do Chandless para cima» situa o
«Furo do Juruá» entre Hocana (Hosana) e Sobral, cuja nascente se aproxima da do Jurupari, afluente do Embira, coro doís
dias :d e varadouro entre as duas vertentes ( 293) •
Qual seria o caminho preferido por Cunha Correa 1 Náo se
sabe, urna vez que ambos, partindo das margens do Purus ·váo
ter as do Jatuarana ou Jurupari: «o trilho indiano» na parte
inferior deste rio, e o «Furo do Tarauacá» ou do «Juruá», nas
suas cabeceiras. Para os viandantes que se dirigiam as malocas
mais prox1mas do rio laco, esse «trilho» era mais apropriado,
porque evitava a subida do rio Jurupari, cerca de 190 milhas
de extensao ( 294) • a passagem pelo varadouro Jatuarana-Tarauacá (dois días ) (295), a descida pelo pequeno Tarauacá
( dois días) ( 296) e ainda um :percurso de mais de 150 milhas,
descendo o Purus da boca do «Furo do Juruá» as aldeias dos
Maneteneris, localizadas na vizinhan~a do referido «trilho indiano» ( 297) .
:Bste, segundo A. Hilliges está a 98 milhas da foz do laco
e come~a duas milhas e meia abaixo ;d o lugar Barcelona (298),
já dentro da zona territorial ·acreana, e, seguindo no rumo ·do
.
(290 ) Notas sobre o Río Puros cits . • pág . 8: M ape of the Rivcr Purus
zn The Journal of the Royal Geographical Society. London, v . 36.
( 291 ) N otas cits., pá'g . 9 e mapa cit.
( 292) Relatório da Comissáo Mista de reconhecimento do río Purus,

1904-1905, Notas C omplementares, págs. 25 e 45.
(293) Mapoteca do Itamarati (Reconhecimento do Río Purus, em
1904- 1905).
.
29i ) E uclides da Cunha dá para este pcrcurso 350 quilómetros, os
q uais, convertidos em milhas, chega ao total de 190 milhas .
·
_(295) O E ngenheiro Silva Coutinho dizia que csse varadouro era
venc;do em um día de viagem (Relat. do Ministro da Agricultura de 1865,
Anexo O cit. , pág. 23 ) ; mas, Pi menta da Cunha. em trabalho mais recente,
diz que das nascentes do Jurupari as do pequeno Tarauacá, sao dois dias
de viagem (Croquis d e Chandless para cima, 1905) •
(296) Euclides da Cunha A Margcm da História, 2' cd., 1913,
p ág . 148 .
(297) J. A. Maso, Mapa citado. Do furo do T arauacá ou Juruá a
foz do Chandlcss s~o 47 milhas e dai ao inicio do «trilho:. aludido, slo
107 milhas {Mapa cit.).
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n?rt~, alcan~a ~ igarapé ~acapá, aco?1panhando-o pela margem
dire1ta~ transpoe-no e atinge a hacia do Embira, depois de

atravessar vários de seus afluentes e confluentes, inclusive 0
Jurupari (2~9). distancia esta cujo percurso era feíto em dez
dias (300).
Como se ve, para os transeuntes que se dirigiam as tabas
inferiores dos Maneteneris, o trajeto pelo «trilho» era preferível,
pois, só na subida do río Jatuarana ou Jurupari, urna viagem de
n·avega~ao regular exigiria u.ns doze ~días, para realizar-se; mas,
para quem se dirigia a foz do Chandles.s ou as aldeias' existentes
Pª-"ª o alto, era rnais acertado viajar a.o arrepiO' das águas do
Jatuarana e de suas vertentes descer o «Furo do Tarauacá> e
depois seguir o rumo desejado.
E. parece, que foi este o itinerário de Cunha Correa, tanto
que o seu filho Guilherme da Cunha Correa adianta que: «Regressando do Juruá-Mirim, meu pai subiu o Parauacu, hoje Tarauacá, e •p enetrando no I-uirá ( rio ;d os Pássaros), hoje Envira,
guiado pelos indios, alcan~ou o vale do Purus em um dos seus
afluentes que hoje chamam Chandless> (301).
Ainda no come~o do século presente era este o caminho
adotado para grandes travessias. O oficial da marinha peruana,
Germano Stiglich, surpreendido, narrava que vários brasileiros
entravam pelo Javari até ltecoai. de onde varam para as vertentes
do . Ipixu~a, pelo qual chegam ao Juruá; navegam até Sao Felipe
(E~runepe), sobem o ~arauacá, o Embira e o Jurupari e das
ma1s altas ver~entes deste, num percurso de 350 q,uilotD.eti;os.
rompem o vara¡douro que leva ao «Furo do'. Juruá>, desce'm -no
em dois dias, atingindo o Purus, nas cercanías de Sobra}. Oaí
Mapa do A lto Purus, 1905, pis . 26 e 27.
( 299) J. A. Maso, mapa citado.
(300) Chandless - N otas sobre o Río Purus, cits., pág. 8 Em
1908, o prefeito do Departamento do Alto Juruá e, simultaneamente, diretor
da Comissáo de Obras Federais do Território do Acre, Engenheiro Antonio
Manuel Bueno de Andrade, no seu projeto de ligar por estrada de rodagem a
baci~ do Juruá a do Pu rus, fez a mesma estrada passar do lugar Sao Leo-poldmo, na margem do río Jurupari ao seringal Liberdade, no rio Purus,
m.~~a distancia de 120 quilómetros de extensáo ( Relatório a presentado ao
m1mstro do Interior, pág. 18) •
·
n preciso notar, porém, que essa estrada tinha por fim Jigar os depar~
tamentos acreanos cortando os seus rios, procurando 0 caminho mais curto
e nao as vías por água .
( 301) Carta que me dirigiu do seringa} Concórdia, no rio Juruá, datada
de .9 ~e agósto de 1923, em resposta a urna outra de nosso punho, em que
faz1a 1ndaga~óes sóbre os primórdios d~sse rio, págs. 1 e 5.
(298)

-72continuam a sua espantosa viagem até a foz do Ituxi, varam
para o Abuna, que baixam para alcan~ar o vale do Madeira, depois
de uma derrota de cerca de 3. 000 quilómetros ( 302) .
E. se esses viajores .subiam o Jurupari ou Jatuarana, tratando-se de uma viagem de milhares de quilómetros, é porque,
certamente, havia mais vantagens em navegá-lo, para depois
descer o Purus, ;do que vencer o trajeto do curso inferior do
Jurupari, pelo «trilho indiano>, embora o caminho fósse mais
curto; porém, por certo, mais difícil de transitar-se, por náo ter
um curso dágua que o facilitasse. tornando-se, por isso, um ínvio
rasto, para indios ou simples trilho,, como o denominou o geógrafo ingles Chandless.
Demonstrando, assim, que o roteiro pelo «Furo do Tarauacá»
ou «do Juruá», é nao só o mais provável, como também o mais
prático, aceitemo-lo para a viagem do explorador Cunha Correa
e passemos a ver quanto tempo foi preciso para percorre-lo,
determinando, dest' arte, a época provável do seu aportamento
as marge.n.s do Purus. e conseqüente descobrimemo.
A;dotando a mesma propor~ao de 15 milhas diárias para a
viagem de subida, teremos da bóca do rio Tarauacá a do Embira
8 dias ( 303) ; daí a do Jataurana ou Jurupari 4 dias ( 304) ; daí
as nascentes deste rio 12 días ( 305) ; destas nascentes as do
pequeno Tarauacá . ou «Furo do Juruá» .- 2 dias (306; des..,
cendo esse furo - 2 dias ( 307) e da boca :deste a foz do Chandless (deseendo) - 2 días ( 308), n urna soma de 30 dias ou
seja de 7 de fevereiro, caso tenha partido neste dia a 8 de
' mar~o. possibilítando, assim. a chegada a foz do Cha~dless, .no
primeiro decenio de mar~o ;de 1858, mas, tendo reentrado no
atual território do Acre. desde que sulcou alguns dias o rio
Jurupari, e alcan~ou o do mounicípio de Sena Madureira ( antigo
Departamento do Alto Purus) , com 25 dias de viagem, quando
(302) Euclides da Cunha - A Maruem da História cit., págs. 147 e 148.
( 303) Relatório do Ministro da Agricultura, de 1870, Anexo Nn, pág. 4.
Sao 124 milhas (Mapa de J. A. Maso cit.) que, a razáo de 15 milhas diárias,
dao 8 días, aliás, o tempo gasto pelo explorador nesse trajeto.
(304) Pelo mapa de Maso sao 62 milhas entre ésses dois pontos, pelo
que dá, justamente, quatro días de viagem.
( 305) Euclides da Cunha indica para o curso désse rio 350 quilómetros.
(A M argem da História cit.. pág. 148), ou sejam cerca de 190 milhas.
que, a razao de 15 por dia, dá um pouco mais de 12 dias d.e trajeto.
( 306) Pimenta da Cunha - Croquis do Chandless citado.
(307) Euclides da Cunha - A M argem da H istória, ed . cit. , pág. 148.
(308) Senda i7 milhas este percurso (Mapa de Masó cit.), pode ser
feito descendo, em dia e meio, sem esf6ri;o.

-73transpunha o varadouro do divisor de águas do~ vales do JuruáPurus, entre as vertentes do Jatuarana e ;do Furo do Juruá,
também dentro do mesmo decendio.
Chegando a boca do Aracá, hoje Chandless, procurou Joáo
da Cunha Correa notícias de Manuel Urbano da Encarna~áo,
diretor de indios no alto Purus, e como os sílvicolas respondessem que o tapauna catu (o preto bom), alcunha pela qual
conheciam Manuel Urbano, havia subido o Purus, Correa retornou ao Juruá, conduzindo urna india quase branca, de rosto
oval e bem conformado, estatura mediana, nariz pequeno e
aquilin'O (309).
:S preciso assinalar que nao consta em fonte alguma essa
presen~a de Manuel Urbano, em 1858, na zona acreana do
alto Purus, e, sómente, em 1861, isto é, tres anos mais farde.
O caso nao era impossível, pois que ele já exercia o encargo
de diretor de indios do alto Purus, desde 1853, podendo muito
bem, no e~ercício de suas fun~oes, ter contato com eles, mesmo
antes de 1858, mas, n·ao se encontra um só texto, quer oficial.
quer particular, que se refira a esse pormenor. E a indica~ao
de Guilherme da Cunha Correa (a pessoa que assinala essa
passagem), nao é feíta com precisao, uma vez qu~ emprega a
frase: «me parecen do pelos indios informados que o tapauna
catu (o preto bom) tinha sub~do o Purus e atravessado o lquiri>.
Como se ve, a expressao · é dúbia, podendo significar que
o tapauna catu subiu o Purus até o Iquiri, nome este que, tanto
pode corresponder ao Ituxi, como ao Aquiri, pois, o Ituxi, no
alto tem o apelido de lquiri, e quanto ao Acre, o seu primitivo
nome era Aquiri. facílimo de confundir com lquiri.
No mínimo. porém, dá a entender que os indios Maneteneris já tinham conhecimento do preto Manuel Urbano.
Retornando ao J uruá. pela mesma via, depois de um dia de
descanso, e em saber noticias de Manuel Urbano, Cunha Correa,
teria enceta;do seu regresso a 10 de mar~o. chegan-do a 13, a
foz do pequeno Tarauacá ou Furo do Juruá (310); subindo-o.
em 3Yi ou 4 dias (311); varando o divisor de águas do furo
do Juruá com o Jurupari em 2 días (312); desceu este em 6 dias.
o Embira em 2, e o Tarauacá em 4, urna vez que o cálculo para
( 309) Guilherme da Cunha Correa. Carta de 1923 citada, pág. 5.
(310) Sendo um percurso de quase 50 milhas, poderia venc!,}o em
tres ou quatro dias.
·( 311 ) Silva Coutinho Relat. do Ministro da Agric.ultura, de 15
de mar~o de 1865; Anexo O, pág. 23.
( 312) Pimenta da Cunha - Croquis citado.

-74ascender essas correntes foi de 12, 4 e 8 dias, respectivamente;
pelo que deveria estar de volta na foz do Parauacu ou Taraucá, a 31 do referido mes ;de marc;o: dispondo ainda de 30 días,
tempo mais do que suficiente para alcanc;ar Tefé, aonde chegou
a 30 de abril de 1858. Tendo navegado de volta na época da
enchente, a correnteza o favorecía, de sorte que poderia reservar
algum tempo para tratar com os indios, principalmente, os do
curso inferior, em que as tabas eram mais numerosas.
Os números que indicamos náo se referem a datas exatas e
medida~ certas no tocante as milhas percorridas, diariamente, pelo
explora¡dor, mas, a médias razoáveis e calculadas, dentro do prazo
de 200 días, gasto por Cunha Correa, na viagem de explorac;áo
ao alto J uruá e alto Purus; abrangendo no seu percurso, os rios
Tarauacá, Embira, Jurupari e pequeno Tarauacá ou Furo do
Juruá.
Se somarmos todas as milhas percorridas pelo explorador.
teremos de Tefé a foz do Juruá - 100 milhas; da foz do Juruá
a do Juruá Mirim - 1.406; da do Tarauacá a do Jurupari - 186;
da do Jurupari as suas nascentes - 190: da boca de cima ¡Clo
varadouro do Pequeno Tarauacá ou Furo do Juruá a boca de
baixo - 10; daí a foz do rio Tarauacá - 52: da foz desse rio
a do Chandless - 47; tu do n11m total de 1 . 991 milhas, que a
razáo de 15 milhas diárias, exigem para ser vencidas quase
133 · dias :d e viagem, contra a sua correnteza. Descendo, essas
n:_esmas 1 . 991 milhas, a razáo de 30 milhas diárias, exigiriam
cerca de 66 dias, ou sejam 199, isto é, quase os 200 días gastos
.
pelo explorador na viagem redonda.
Como vemos, nao é um despropósito o nosso cálculo para
que Cunha Correa houvesse atingido a futura terra acreana,
no Juruá, em janeiro, e no Purus, em mar~o, de 1858.
O diretor dos indios, Dr. Joao Wilkens de Matos diz que
do relatório de Joao da Cunha Correa nada consta de importante a nao ser que as hordas de índios que encontrou sáo pací ...
ficas, de cujas aldeias apresentou urna estatística, nao só referente ao número de fogos, como de habitantes ( 313) .
(313) Relatório do Presidente Francisco José Furtado de 7 de setembro
de 1858, e anexo cits.
For~~ improfí~uas várias tenttativas que fiz para conseguir urna cópia

do relatono de Joao da Cunha Corréa, no qual, talvez, houvesse elementos
!'ara se saber a data em que o explorador penetrou na regiáo atualmente
m~o~porada. ao Território do Acre. Em Manaus, o diretor do Arquivo
Pu~l1co ad1antou que o documento devia ter sido consumido pelo incendio
hav1do nesse estabelecimento público há anos.
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Tratando-se de uma indaga~áo feita por um diretor de
índios, era natural que uma das suas principais preocupa~óe!
fósse os sílvicolas dos lugares em que passasse, no entanto, apesar
de náo ser sómente este o fim da explorac;áo, -pois, tinha o gover..
no provincial a sua aten~áo volta,da para a descoberta ~e comunica~oes com a Bolívia ou Peru ( 314) , deu-se um acontec1me.nto
maior, 0 explorador, na sua investida contra o .~esconhec1do,
rompeu as fronteiras do Brasil e descobriu .a reg1ao do fut,uro
território do Acre, náo só na zona setentrional , (alto Jurua e
alto JurupariL coino na meridional (rio Tarauaca ou Fµro do
Juruá e· alto Purus) .
. No rio Juruá, indo do seringa] Olivenc;a, a contar do lugar
Remanso, duas milhas abaixo do local em que foi assentada a
cidade de Cruzeiro fio Sul. até a foz do rio J uruá Mirim, afluente
da margem esquerda do Juruá; no Jatuarana ou Jurup~ri, desde
0 «Marco Mira Flor», no seringal do mesmo nome ate as suas
cabeceiras, mais ou menos a metade do rio; e na hacia
Puru.~.
todo o rio Tarauacá, atual «Furo do Juruá~ e a se~ao do rio
Purus, a come~ar da boca deste furo até a do río Ar~cá, hoje
. Chandless; percorrendo, ;dessa maneira, mais de 250 m1I~as, em
águas do atual território do Acre (315), afora o traJeto do
varadouro que une o vale do Juruá ao do Purus.
Guilherme da Cunha Correa, filho do explorador, diz que
seu pai, nessa viagem, nunca foi hostilizado pelos indios, de quem
soube conquistar a amizade, confirmando, assim, as palavras do
diretor de ín:dios Wilkens de Matos, quando adian-ta que do
relatório de Joáo da Cunha Correa consta que as hordas. de
índigenas que encontrou eram pacíficas (316). Apesar disso,

?º

( 314) O préprio Joáo da Cunhé'. Correa, nu1!1 oficio ao presidente da
provincia Joáo Pedro Días Vieira, datado de Tefe. 20 de agosto de 1856;
dando noticias dos indígenas do rio Juruá, propunha urna explora~~º ness~
rio - «a fim ·de se conhecer e estabelecer vía~ de com.unica~~o» com
povoa~áo peruana, situada no rio Caiale (Uca1ale), o que seria de 9~ª? 0
vantagem para o con1ércio. cujo servi~o se propunha fazer no a~o .proxil
vindouro. (Do livro de oficios dirigidos ao Presidente da Provin~1a pe os
diretores de aldeiamentos de indios; 1856-1857 ( cópia fornecida pelo historiador
Ferreira Reis) .
(315) Para esse cómputo contamos de Remanso ao Juruá. Mirim ~4
milhas (Mapa do Alto Juruá, de Augusto Hilligcs cit.); cle Mira..Flo~ )~
cabeceiras do Jurupari, cerca de 90 milhas (lviapa de J · A. Mas6d cit.d'
para o río Tarauacá ou Furo do Juruá, urnas 52 milhas (3~ a 4 ias ~
subida). Relat. do Ministro da Agricultura, de 1865 cit., anexo O. pág · 23.
e 47 milhas da bOca déste furo a do rio Chandless. (J. A. Masó, mapa
citado).
( 316} Carta cit. , pág. 4; Relatório do Presidente Fr. José Furtado,
de 1858 cit., pag. 151.
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-76acrescenta Guilherme que, na taba dos Nauas, existente no estiráo
do mesmo nome ( 3l7), o seu pai, procurando entender...se com
eles, deixou grande quantidade de machados, ter~ados, facas,
panos e missangas, no terreiro da maloca" na ocasiáo em que os
Nauas se retiravam ;de suas tabas para a margem oposta do rio,
mas, os inacessíveis e atemorizantes silvícolas ao voltarem a sua
aldeia, jogaram esses donativos ao rio (318). A assim, repeliram
a proposta de entendimento.
E acrescenta Guilherme que, días antes, os Nauas tinham
se batido com os Iaminauas e Conibos, tendo sido apanhadas
por seu pai urna india idosa com duas filhas, indias essas que
viveram na casa de Cunha Correa e batizaram...se; tendo urna
das mais novas a que chamaram Petronila di to que os N auas
nao queria·m mal aos brancas, mas, que estes eram maus e que
os seus avós há muitos anos, ,p ara escapar as suas crueldad~s.
tiveram que fugir de um lugar bonito para além ;das nascentes
do río (319).
Com estas tres e a que lhe presentearam nas barr~ncas do
Purus, Correa chegou a Tefé, com quatro indias de familias.
Jinguísticas diferentes dos · silvícolas que ele conhecia: tres · nauas
e urna maneteneri. A s primeiras descendentes de um grupo
inabordável, até entáo, pelos civilizados, pertencente a ra~a que
dominava no alto Juruá, entroncada na grande e antiga família
Pano; e a última filiada a vasta na~áo Aruaque, cuja tribo resi...
dente no alto Purus, acolhia bem os viajores estranhos, prestavaIhes informa~oes e, segundo o sertanista Pereira Labre, desejava
a aproximac;áo dos civilizados, pedindo e .in~tando para que os
tirasse·m da situac;áo de atraso em que se achavam.

* * *
William Chandless que explorou o Purus e o Acre, até
as suas cabeceiras, de 1864 a 1865, perco.r reu o Juruá, duran·t e
os últimos cinco meses de 1867, alcanc;ando um ponto acima
do igarapé Campinas ( 7<> 11" 45" de lat. sul e 72~ 01' 30" de
long . W. de Greenwich) , 1 . 267 milhas distante da foz do
(317) Emprega~se o termo estiráo na Amazonia, para designar um
trecho do rio que corre sem sinuosidade. ¡gste estiráo dos Náuas fica a
cerca de dez milhas a montante da cidade de Cruzeiro do Sul, no Juruá
federal. Os indios Náuas fizeram o explorador ingl~s Chandless voltar de
um lugar muitas milhas abaixo de Cruzeiro do Sul; tendo antes disso, por
volta do meado do século XIX, dominado das propinquidades da embocadura
do Tarauacá, para o alto.
( 318 ) Carta cit . , pág . 4 .
(319) Carta cit ., págs. 4 e 5.

Juruá,

de onde voltou devido ao ataque dos Nauas. distante da
fronteira do Acre com o Estado do Amazonas, ainda 75 milhas
náuticas (320), ou sejam quase 139 quilómetros.
Achou a água desse ri~ branca e barrenta, como a do Purus.
sendo o seu aspecto físico muito parecido com o deste e adiantou
qué o único impedimento que encontrou a na~egac;áo foi um
baixio, erradamente chamado de Urubu-Cachoe1ra, ·embarac;ado
de paus e pouca p¡;dra,· além de _um outro 50 mi.Ibas abaixo,
apclidado de Cachoeirinha, o qual nao passa de um simples banco
de pedras (321).
Calculou que o Juruá ainda fosse navegável em, canoa mais
de 280 milhas e tivesse sua nascente entre o 91.l 30 e l ~ lat .,
sul ( 322) .
Verificou...se trinta e oito anos mais tarde que o Juruá tinha
32".• 25 de l~t.
(323) •. quase dentr? d.a
sua origem a lQ\'
sua estimativa. e que a navega~ao, mesmo a vapor poder1a 1r
acima do Breu, na época das chuvas, umas 60 milhas além d~.
avaliar;áo de Chandless ( 324) •

or·

s.

•

*

·*

A explora~áo do Juruá, ;d o Juruá Mirim para . cima só seria
contin'tlada t.rinta e um anos depois; havendo, ass1m uma longa
interrup~áo.
,
· J;: certo que, no fim de 1883,. Antonio Marques' de Meilezes,
vulgo «Pernambuco>, por ser natural da provín~ia déste nom~:
e a quem conheci pessoalmente, partía do ser1ngal ~urupa1tl
( 1.162 milhas da foz do Juruá) em demanda do r1? _ L1ber...
dade ( 325) , chegando no principio de 1884, .ao estl~ao dos
N auas, aonde esses silvícolas se mostraram ai11;da hostls:. ata...
caram...no e deram...lhe urna surra, interrompendo a sua v1agem
para o alto (326) e, neste mesmo ano de 1884, os italianos
(320) Apontamentos sobre o Rio Juruá,, in Diário Oficial do lmpé:Iº·
de 22 de janeiro de 1870. pág . 4; A. Hilliges, Mapa do Alto Juru4 cit.,
págs. 21 a 23 .
( 321 ) Apontamentos e pág . cits.
( 322) Aponta mentos e pag . cits.
(323) Memória da Comissáo Mista Brasilefro-Peroana, de reconhccimento do A lto Turuá, 1904- 1905, pág . 17.
. .
.
.
(324) Memória cit., pág . 12.
(325) Carta de Miguel de Aguiar Picanc;o, fundador de varios ser1ngais
no baixo Juruá e a í morador desde 1871.
( 326) N'O ta escrita que me forncceu o senhor Fenelon Bomikar, genro
do referido Pernambuco, em 1921 . e outras informa~óes. V . Vastello BrancQ,
Caminhos do Acre cit., pá g. 171; e o O Juruá Federal do mesmo autor,
pág. 593.

,
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Henrique Cani, António Brozzo, Domingos Stulzer e os cearenses Ismael Galdino da Paixao e Domingos Pereira de Sousa.
exploraram, em junho, esse peda~o do Juruá que vai do aludido
estiráo dos Nauas a foz do Juruá Mirim, trecho do rio já visitado por Joáo da Cunha Correa, em l858, náp descobrindo. ·
assim, o que já havia sido investiga;do pelo destemido cametauara: mas, nessa altura, a explora~ao do río já tinho outro
objetivo, era apossar-se das suas margens para povoare·m-nas,
tanto que iam deixando pelo caminho sinais de sua pas...
sagem ( 327) •
Desta feíta, porém, os inacessíveis Nauas revelaram menos
rudeza, pois, os invasores visitaram as duas malocas que eles
tinham no referido estiráo, oferecendo-lhe brindes, que foram
aceitas mas, na segunda aldeia, como tentassem se apossar das
armas de fogo dos itinerantes, instrumentos estes a q.ue prestavam ·muita aten~áo e pelos quais se mostraram muito interessados desde o primeiro encontro, na parte central do ;d ito estiráo,
os viajares tiveram que fazer fogo para o ar a fim de atemorizá-los ( 328) •
Poi, em 1889. que o cearense Francisco Xavier Palhano
partindo de Reden~áo acima do rio Liberdade e a 1 . 242 milhas ·
da foz do. Juruá, já com o intuito de povoar, descobriu .o trecho
que vai do Juruá Mirim ao Seringa} Flora, 1. 406 a 1. 476 milhas
distante da boca do Juruá): mas. só no ano seguinte, ele, com
outros companheiros foram de Flora a Minas Gerais ( 1. 476 a
l. 522 milhas ;d a foz do Juruá): e numa outra viagem, ainda r.o
mesmo ano de 1890, alcan~aram o Breu ( 1.522 a 1.608 milhas
da b6ca do Juruá) ( 329) .
·
·

Quanto aos trabalhos de reconhecimento do rio Juruá até
suas nascentes, em 1905, pela comissáo mista brasileo-peruana,
dirig,da pelo Coronel brasileiro Belarmino de Mendon~a e pelo
Capitáo Tenente peruano Numa Pompilio Leon. sua aprecia~áo
· fica pata quando tratarmos da forma~ao do. territ6rio; ássbn como
sóbre outros comissários que cuidaram do assunto.
Os peruanos come~aram a aparecer no alto Juruá, em 1896,
a procura de cauchais, quando a regiáo já estava povoada pelos
brasileiros ( 331 ) .•

Outros brasileiros. entre os quais V &]devino José de OHveira, José Tocandeira, Joáo Dourado. Francisco de Oliveira
Lima, vulgo «Lagartixa» ou «Gato». Maximino Rodrigues, Manuel Tomás, Francisco Barreto e outros, exploraram o Juruá, da
barra do Breu até muito além do rio Vacapisteia, .numa extensáo
de dezenas de milhas. mas, tudo já em território .. atualmente.
reconhecido peruano ( 330) •
( 327) Carta de Zeferino da Silva Ramos, antigo proprietário do seringa} Buritizal, datada de 1921: Castello Branco, O Juruá Federal e Caminhos
do A cre cits . • págs. 593 e 171, respectivamente.
(328) Carta e O !uruá Federal, cits., pá~s. deste, 593 e 59-i.
(329) Notas que me foram fomecidas pelo puarda livros Joaquim de
Sousa Dantas e pelo seringalista José lnácio da Silva, em datas de 1915
a 1922 . &te foi um dos desbravadores do Alto Juruá, desde 1889, quando
come~ou a ocupa~áo do trecho acreano.
(330) Ca.stello Branco - Camin/ios do Acre dt., pág. 171.

* * *
Joáo da Cunha Correa foi o primeiro civilizado que subiu
o rio Tarauacá, em viagem de explora~áo, senclo possível que
antes' dele alguns coletores de drogas o tivessem sulcado, na
sua troca de quin.q uilhadas por produtos naturais, ·pois. em 1847,
j á éles davam noticia do rio Tarauacá. s0bre o qual infor~aram
a Flores Nicolau José de Oliveira que, o subindo durante 01to ou
dez dias, podía-se tocar terras dos espanhóis ( 332) •
Achamos provável esta subida por negociantes ambulantes.
.mas, náo certa, por que a viagem podia ser feíta pelos indios
Colinos, os quais, segundo apurou o geógrafo ingles Chandless,
há muitos anos que faziam o trajet~ do Juruá ao Purus, via .
Tarauacá e confluentes, como já vimos, ao tratar da viagem de
Joáo da Cunha Correa.
Mas. este náo atravessou terras do Tarauacá e Embira .
federais. Navegou pelo Ta:rauacá até o Embira, e deste passou
ao Jurupari, cuja emboca~dura está ainda a urnas 50 milhas distantes do território federal ( 333). sómente alcan~ando este. do
médio Jurupari para as suas cabeceiras: desvendando terras de
tres municipios acreanos: Cruzeiro do Sul. Feijó e Sena Madureira.
O descobri'mento do Tarauacá e Embira dar-se-ia muitos
anos mais tarde, quando os nordestinos tangidos pelo flagelo
das secas, procuraram aboletar-se nos seus seringais.
Em 1865, já o governo amazonense admitía a navega~áo
pos coletores de drogas no rio Tarauacá, sem falar na distAncia
percorrida ( 334) .
( 331 )
( 332)
( 333)
·(331)
v. 111 dos

Castello Branco - Caminhos do Acre, cit. , pág . 180, nota 50 ·
Castelnau, v . V . cit. , p~g . 87.
J. A . MasO, mapa citado.
Relat. do Presidente Adolfo de Barros, de 8 de maio de 1865,
Relatórios Presidenciais, pág. 217.
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O que parece certo é que os desbravadores do rio Juruá
chegaram a boca do Tarauacá, de 1881 a 1882 ( 335), mas, ná:o
o penetraram logo, tanto que, somente em 1886, a explora~áo
alcan~ava o seringa! Santa Catarina ( 336), distante da sua embocadura 174 milhas (3;37) e dois anos depois, Jesuino Pereira
de Freitas foi o primeiro a percorrer o trecho que vai daí até o
seringa! Sáo Francisco ( 338) , próximo ao marco Gurgueia, na
fronteira do Estado do Amazonas com o território do Acre, numa
,distancia de 52 milhas ( 339) . Oeste ponto a cidade Seabra,
a tualmente Tarauacá, num percurso de 44 milhas, foi explorado
por out ro cearense Ernesto N unes Serra ( 340) .
Em 1882, Joaquim Dias já se estabelecia na foz do Tarauacá, com uma casa de negócios e de hospedagem para os
que ·pretendiam explorar o Tarauacá, tendo como auxiliar Antonio Coutinho que, depois passou a visitar o Embira· e o Jurupari ( 341 ) : nao se sabendo, porém em que data foi atingido o
Embira federal .
De acordo com o que aconteceu no río Taráuacá, em que
os exploradores só atingiram o lugar Santa Catarina, numa distancia de 174 milhas, em 1886, neste ano ou mesmo antes, os
que se destinavam ao Embira, já o deviam ter atingido~ pois, o
espac;o a percorrer era apenas ;de 162 milhas. número este menor
do que o navegado naquele; devendo a zona federal ter sido
desvendada em 1888, como aconteceu no Tarauacá e Juruá. .·
Foram exploradores do Embira e seus afluentes - Antonio
Tavares Coutinho, Antonio Xavier de Sousa, Joáo Vicente, Joáo
Tracuá, José ~orges, Antonio Paraíba, e óutros (342) . .

De sua foz até 154 quilómetros interessa ao território de
Guaporé, interpondo--se entre o Acr.e e a Bolivia ;daí em diante,
a náo ser no trecho da boca do Rapirrá a do Chipamanu.
Quem primeiro navegou suas águas foi gente da expedi~ao
do sargento mor Luís Fernandes Machado e do geógrafo José
Gon~alves da Fonseca, que o subiu numa canoeta ligeira durante
meio dia, nao o penetrando mais devido a uma cachoeira que
tomava toda a sua largura. No dia 14 de janeiro' quando aí
chegaram, fizeram exame ;do rio e o dia 15 seguinte foi aproveitado para reparar as igaras ( 343) .
,. Francisco de Melo .Palheta, na sua viagem de descobrimento
do rio Madeira de 1722 a 1723, deve ter passado na sua foz, de
junho para julho do último ano, mas.
a ele nao se referiu (344).
,.
Em janeiro de 1772, o rio foi visitado pela segunda vez,
subindo-o numa igarité, durante tres dias, o cabo de dragoes
Francisco García Velho País de Camargo, para reconhecer os
sert0es ;d o rio; obstado também de prosseguir, por haver encontrado, no fim do terceiro dia, uma grande cachoeira em que
perdeu a embarca~ao em que navegava ( 345) •
É possível que os comissários portugueses Ricardo Franco
de Almeida Serra e Francisco José de Lacerda e Almeida, o
hajam observado, de 1781, 1782, mas, nao encontramos noticias
sobre a sua penetra~ao e, apenas, que a sua foz é o ponto mais
ocidental do rio Madeira ( 346) .

111
aACIAS SECUNDÁRIAS

Pertencente a hacia do rio Madeira, surge o rio Abuná que
separa uma parte sul do território do Acre da república da Bolívia.
(335) C . Tastevin Le Haut T arauacá, in La Geographie, Paris, t. XLV,
1926, pág . 47: Miguel d e Aguiar Pican~o. carta cit., pág . 5.
(336) Júlio Percira Roque, Carta que me dirigiu a 25 de maio de 1937.
(337 ) J. A. M aso, mapa citado.
( 338) J. P. Roque, carta citada.
( 339) J. A. M asó, mapa citado.
( 340) J. A. M aso, mapa cit .: J . P . Roque, carta citada.
( 341) Miguel de A guiar Pican\ o, carta cit ., pág . 6 .
(342) Professor Benedito Belém - A lbum do Río Embira, 1913: Ex~
ploradores do Embir:a e afluentes. iBste album nao foi publicado. Acha~se
em meu poder, apenas, esho\ado, e sem as .fotografias a que alude o autor.

Castelnau, em 1847. referindo-se ao rio, dizia que era habitado pelos indios «Jacarias», [de caráter bom e · amigos dos portugueses. Cultivavam a mandioca, banana e cana de a~úcár (347).
O río estava destinado a ser explorado de suas nascentes
para o baixo .
Em 1885, já era conhecido dos bolivianos, ·que se achavam
nos vales do Madre de Dios e do Orton ( 348) mas. só em 1898.
partindo de Riberalta, lugar situado no primeiro desses rios.
alguns de seus habitantes penetraram no alto Abuná e o explo( 343) José Gon~alves da F onseca - Navega~áo do rlo Madeira prin..
clpiada em 25 de setembro de 1749, pág. 2.
.
( 344) Castello Branco - Caminhos do Acre cit. • pág. 95.
'(345) Alexandre Rodrigues Ferreira - Afluentes do Rio Madeira (manuscrito d a Biblioteca Nacional, Rio) •
(346) Casetllo Branco - Caminhos do Acre cit., pég . 96.
(347) Obra e v . V cits., págs. 136 e 152.
(348) Joao Francisco Velarde. conferencia. 'in Rev. da Soc. de Geogr.
do Rio, t. 11, 18'86, pálgs. 185 e 186.
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raram já com intuito de aí permanecerem; vencen;do aos poucos a
resistencia que lhes opunham os indios bravios da regiáo ( 349) •
O explorador brasileiro A. R. Pereira Labre, na sua viagem
de 1887, desceu o Purus, foi a Manaus e daí subiu o Madeira.
Beni e Madre de Dios, de onde foi ao Orton e Aquirj, cortando,.
na sua vara~áo por terra o río Abuná; na sua parte superior (350).
Labre, ao passar pela boca do Abuná, subiu o rio, examinou
urna cachoeira que fica a quatro quilómetros da foz, .venceu..a
a sirga, indo alguns quilómetros além, trecho em que viu muitos
seringais de hoél qualidade; sem esquecer ~s inscri~óes rupestres
da cachoeira ( 351 ) •
Quan;do, nessa mesma viagem, ele varava do vale do Madre
de Dios para o do Aquiri, transpos, na tarde de 24 de agosto,
o rio Caramanu, um dos formadores do Ahuna, num local em
que ele tinha trinta metros de largura, e atravessou várias aldeias
indígenas, inclusive uma de Canamaris, a que ele chamou de cidade; atingindo a margem dorio Aquiri, a 30 do mesmo mes ( 352).
A nao ser o desvendamento ,da regiao correspondente a
vara~áo entre os dois vales (M. de Dios .. Acre), os pontos ex...
tremos entre as duas bacias eram conhecidos e e.stavam povoados.
Um outro rio que interessa ao território do Acre, é o Javari,
pois, da nascente principal dele, foi que se originou a linha.
geodésica que separaría território do Acre do Estado do Ama-zonas, dando lugar a cria~áo do referido território.
É certo, que ele nao invade a regiáo acreana, mas, seD¡:cio
urna das grá--vias que o toca, poderia ter algum dos seus descobridores ter penetrado na acreania .
As expedi~óes chefiadas por Soares Pinto ( 1866) e Barao
de Tefé ( 1874), nao alcan.;aram seus manadeiros, que foram

'°

(349 Castello Branco - Caminhos do Acre cit., pág. 98 - Entre
ésses pioneiros se encontravam Don Roperto Medina e Don Justo Terraz~
que exploraram o alto Abuná; Don Claudio Terraza, o médio, e Don Roperto
Oliver e Francisco Coimbra, o baixo Abuná, de um lado e outro do rio;
sendo a parte do rio que toca ao território do Guaporé explorada pela
firma Mercado e Bolivian. ( Otávio Reis - Carta que me dirigiu, datada
do seringa} Fortaleza ( rio Abuná) , de 9 de maio de 1938) . Otávio Reis
é um dos maiores e mais antigos proprietários do vale.
( 350) . Conferencia de Pereira Labre, in Rev. da Soc. de Geografía
do Rio, t. IV, 1888, págs. 105 e 111.
(351 ) Conferencia e Rev. cits. , pág . 105.
( 352) Conferencia e Rev . cits. , págs . 111. 112 e 114.
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atingidos pelas de Cunha Gomes ( 1897), L. Cruls ( 1901 e
Ferreira da Silva ( 1926) ( 353) .
Ao tempo da primeira dessas comissóes, já terras da futura
a~reania ~stavam descobertas, nao só na zona setentrional, nos
r1os Jurua e Jatuarana ( 1858). como na meridional, nos rios
P.urus ( 1858) '. Purus; Aquiri. Hiuacu e Aracá ( 1861 ) t como já
vimos nos capitulos respecM.vos.
De 1781 a 1788, os comissários portugueses e castelhanos
encar~egadós , da demarca~áo da fronteiraJ o devassaram até
59 40 de Lat . Sul. ou até p,erto de suas cabec~r~s, apresentando
urna carta, em 1787, quase igual as modernas de 1860 a 1901 (354).
. Castelnau conta que .ouviu um homem coletor de salsapar...
rtlhas, em 1847, o qual lhe 1nformou que subira o Javari em 29 dias,
alcan~ando um lugar em que ele se bifurcava tendo o ramo
oriental o nome de Jav~rizinho, subindo--o dez 'dias, depois do
que voltou ao rio principal e subiu o de nome Jacarana ( Jaquirana), durante um mes, cu jo caudal era ainda cons~deráve) ( 355) .
O Baráo de Tefé, narrando episódios da explora~áo, disse
que no decurso de mais de tres séculos nenhum aventureiro se
animara a subir o rio além de 59 de latitude austral (356).
. Cunha Go?1es·, enumera alguns barracóes habitados por cau~h~1ros peruanos no alto Jaquirana e adianta que depois de Rayo,
u!t.1mo ponto .h~bitado por caucheiros ( 357) , dev~do a impossi ...
b~hda,?e de viaJar embarcado, passou a andar por tetra, tendo
sido ele e os seus companheiros os primeiros civilizados que pen.etraram nes~es .lugare~, sempre seguidos pelos Capanauas, con...
s1derados os 1nd1os ma1s ferozes da regiao ( 358); ac'resc;entando
que: de 24 a 31 de agosto de 1897, percorreram os últimos vinte
e cinco quilómetros do curso !do rio, chegando a suas· nascentes,
no fundo de urna grande gruta formada por dois altos contrafortes
de urna grande serra ( 359).
~
Trataremos dos trabalhos d~sta comissao e das que se lhe
.. se~uiram na parte referente a forma~áo do território.
t

( 353)

(354)
(355)

(356)
3~ boletim,
(357)
( 358)

r:..._

Castello Branco - Caminhos do Acre cit., págs. 199 e 202 . . ,~;:;f{¡;
Euclides da Cunha - Peru versus Bolivia, 1907, pág. 157.
::!:·~:.:
De Río a Lima et de Lima au Pará, e v. V, cits.. pág. 52. .• ~ .- ~.. :

Rev. da Soc. de Geagrafia do Rio de Janeiro, 1888, t. IV,
pág. 170.
·
·
.
Comissao de Limites entre o Brasil e a Bolívia, Js99:-.}>i\gs. 49 e ·? 1,
Relatório da referida comissfto, págs. 52 e 53.
( 359) Relatório cit., págs. 54, 55 e 58.
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Estava, assim, roais uma vez descoberto o Madre de Dios.
que antes desta viagem, era conhecido pelo nome de NuestraSeñora», e mais remotamente pelo de Amarumayo dos Incas,
além de outras denomina~oes indígenas regionais, como Tono,
Parabari, Manu, Toayma. Manu..Tata, Mayu-Tata e Marcopata (363).

BACIAS TRANSA CREAN AS

Há duas grandes correntes fluviais desenvolvendo-se ao sul.
ocidente e noroeste da regiáo acreana. quase a contorn·ando. urna
vez que, para uma periferia acima de tres mil quilómetros. sómente
a face que extrema com o Estado <lo Amazonas. em uma extensáo
de cerca de oitocentos quilómetros. escapa a esse circuito.
Os dois caudais sáo o Madre ¡de Dios e o Ucaiale : aquele
descoberto em 1568.. 1569, por emissários do governador Juan
Alvarez Maldonado e por este mesmo. que o percorreu até a
confluéncia com o Beni: ( 360) e o segundo. a pesar de ter sido
a sua foz avistada pelas expedi~oes de Orellana .( 1542) • Pedro
de Orsúa ( 1560). e a de Pedro Teixeira ( 1637-1639), ter sulcado
a sua parte inferior por alguns dias, apenas, a balsa ¡C{o padre
Matias Illescas, descendo o confluente Quimiri, em 1640 ou 164L
passou ao Rio Perene e déste ao Apuparo ( Ucaiale), no qual
nao foi além da foz do Aguaitia, onde foi assassinado com seus
companheiros. pelos indios Sepibos, quando dormiam ( 361 ) .
No Madre de Dios, foi preciso decorrerem séculos par~·,.--·
que um outro Maldonado ( Faustino), partindo de Nauta ( Maranon), em mar~o de 1860, subisse o Ucaiale, fósse a Cusco
( antiga capital do império incaico ) e paí ~'"'tlirigisse ao povoado
de Paucartambo, de onde, no dia 26 de dezembro, varou por terra
durante vinte dias para o rio Tono eJ chegando ao seu contribuinte Pitana, fez construir balsas em que desceu o Madre de
Dios, já no ano de 1861 e o Beni, atingindo o rio Madeira a 8
de mar~o deste ano. para sucumbir desasti:adamente no turbilhao
jd a cachoeira do «Caldeirao do lnfemo», dez dias após, com
mais tres companheiros de jornada e de infortúnio ( 362) ,.
\,

No Ucaiale. ao padre Illescas seguiram-se outros, mas. só
após cjuase meio século, Pedro Laureano, Juan Navarrete e Juan
Alvarez desceram o Perene numa balsa, a merce de sua corrente,
até que, a 22 de setembro de 1685, atingiram um povoa¡do indígena
de mais de 2. 000 almas, a que deram o nome de «S. Miguel
dos Conibos», de onde regressaram em canoa, ( 364); povoa~ao
esta que no ano seguinte também foi atingida pela expedi~áo do
padre Huerta .
Avisados os Jesuítas da apari~áo dos Franciscanos nessas paragens, mandaram aqueles o padre Ricter subir o Paro ( Ucaiale),
que levou meses para ir de Laguna ( Marañon) a «S. Miguel
dos Conibos», onde aportou no principio de mar~o de 1686.
construindo ali urna igreja, tomando posse da aldeia e batisando
índios ( 365) ..
Dest'arte, ficou o Ucaiale descoberto de alto a baixo, ¡de
S. Miguel dos Conibos para cima pelos Franciscanos e daí para
a embocadura, pelos Jesuitas.
Os religiosos continuaram a explo~ar o rio nos séculos XVII,.
XVIII e XIX, fundando missoes e povoados nas suas margens,
sem abarcarem no seu ambito os rios que cprriam . a leste. só
tendo noticia deles por intermédio dos índios que se comunicavam
com os seus irmáos, que lhes ficava ao oriente. O próprio
padre Calvo que, ein 1857, tentou explorar alguns afluentes da
margem direita do Ucaiale, subiu o rio Tamaya, apenas tres ou
quatro dias (366) nao tendo, pelo menos, até 1879,· tentado os
peruanos, explora~áo alguma nos rios Purus e Juruá ( 367) .

\'t.(
:~

\

( 360) Luis Ulloa, Relacion cit., págs. 14, 17, 21. 42 a 44 e 47.
( 361 ) Francis de Castelnau cit., vol. IV.. pág. 417; A:zitonio Raimondi ·
cit., vol. U, pág. 220. Pelo «Atlas de Justus Perthes», a baca do rio
'""
Aguaitia fica a cerca de 8° da latitude sul, a jusante de Pucalpa, Massiséa
e da foz do Pachitéa, demorando esta 553 milhas, de Nauta, no Marafion,
segundo o citado mapa de Maso.
( 362) D. Juan Francisco Velarde. C.Onferéncia in Rev. da Soc. de
Geografia do Rio de Janei.ro, tomo 11, 1888, págs. 179 a 181; A. Raimondi
cit. ~, vol. 111, pág . 293; Antonio Quijarro, cConferéncia proferida a 3 de
agosto de 1890, sóbre o Madre de Dios e seus afluentes>, pág. 18; Castello
Branéo, Caminhos do Acre cit., págs. 218 e 219. e notas 6 a 8.
Acrescentam Velarde e Quijarro que Maldonado partiu de Nauta com
mais doze pessoas. porém ao sair de Paucartambo, a expedi~áo estava reduzida
a oito que, embarcadas em duas canoas, e chegando a referida cachoeira,
a de Maldooado foi a pique, salvando--se a do comando de Raimundo Estrela,
que conseguiu retornar ao Peru, via AmQ,Zonas.

'

Depois 1da conquista do alto Purus e do alto Juruá pelos
brasileiros e do povoamento dessas ribeiras, come~aram, entáo,
a contar de 1896, a aparecer magotes de caucheiros peruanos na
(363) Castello Branco, Caminhos do Acre, cit . , pág. 213 e 214.
'(364) A. Raimondi cit., vol. 11, págs. 215 e 216 - S. Mi'guel de
Coníbus ficava a~aixo da foz do Aguaitia, estando, pelo referido mapa
de Masó, a 6., 30 de latitude austral.
( 365) Raimondi, vol. cit ., pág . 219.
( 366) Castello Branco, Caminhos do Acre, cit. pág. 211.·
. ..
( 367) A. Raimondi cit. , vol. 111, pág. 307.
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vindos, uns do alto Jaquirana, e outros, das ribas de>
Ucaiale, por vários caminhos, ou melhor, por trilhas indígenas,
a que os caucheiros ampliaram e passaram a chamar «varaderos»,
ligando as nascentes de contribuintes do Ucaiale a correntes do
J uruá e Purus que para elas convergem.
l::t certo, que Jorge M. von Kassel afirma que a reg1ao do
Taraucá e Juruá foi conquistada por caucheiros peruanos após
sangrentos combates com tribos selvagens, ac;ao que permitiu
a explorac;áo da seringa por imigrantes brasileiros, porque. os
peruanos preferem, geralmente, a extrac;áo do caucho; ( 368) o
que náo exprime a verdade, pois, os pescobridores brasileiros já
andavam pela atual acreania desde 1858, chegando alguns ex..ploradores que se seguiram a penetrar centenas de milhas além
da fronteira acreana, no vale do Purus, e cerca de cem na hacia
j uruaense ( 369) .
No tocante ao Madre de Dios, malograram-se várias tenta..tivas dos Franciscanos, desde 1764, como fim de explorá-lo, (370)
situac;áo que perdurava ainda no limiar do século XIX ( 371)
e mesmo no comec;o 1de sua segunda metade (372).
Seguiram.-se novas expedic;oes, sem resultado, até que o
dr. Edwin Heath, descendo o Beni, em l879, alcanc;ou a boca
do Madre de Dios, a 8 de outubro de 1880, descobriu os rios
a que apelidou de lvon e de Orton, em memória de lvon Heart
e do professor Orton, exploradores que tentaram subir o Beni,
em 1877; navegando o dr. E:dwin, de S. Boaventura, no Madre
de Dios, a foz do Mamoré, 543 milhas ( 373) .
Com a finalidade de explorar os serin-gais do Madre de Dios,
Antenor Vasquez um dos moradores do Beni que forneceu ao
dr. Edwin Heart, um bote coro dois remadores, foi o primeiro
( 368)

Buletin de la Sociedad Geografica de Lima, tomo XIII, pág. 47 1 .

( 369) Castello Branco. Caminhos do Acre, cit. págs. 171, e nota 26;
172 e notas 27 e 28; 193; e Peruanos na regiáo acreana in Rev. do lnst.
Hist . e Geogr. Brasileiro, vol. 244, págs. 136 a l 46.
( 370) A . Quijarro, Con/erencia cit., pá'g. 25 .
( 371 ) J. Pinkas, Relatorio cit., pág . 90.
( 372) José Maria Dalence. Bosquejo Estadistico de Bolivia, 1851, pág. '15.
Em 1868, as regiaes, na linha divisória, entre a foz do Beni com o Mamoré
até as vertentes do Javarj, náo se achavam exploradas «por nadie> (J. M.
Gutierrez Cuestion de Limites entre Bolivia g el Brasil, 24 ed., 1868, pág. 70) •
Bste autor boliviano, certamente, ignorava as viagens de Cunha Correa,
Manoel Urbano e W. Chandless.
"(373) J. Pinkas, Relat. c;it., págs. 173 e 174; Castello Branco, Ca~
minhos do Acre cit., pág . 217 a 220.
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a subí-lo, em 188 t°; viagem a que se seguiu o padre Nicolás
Armentia estudando as tribos indígenas situadas no Beni e no
arroio Ivon, durante os anos de 1S81 e 1882.
Na legislatura deste último ano, o governo boliviano foi
autorizado pelo Congresso Nacional a promover a exiplora~ao
e fundar miss5es no Madre de Dios, pelo que o executivo encarregou o aludido padre Armentia da difícil empresa e nomeou
o referido Vasquez delegado do governo junto ao mesmo co...
metimento, por serem ambos conhecedores da regiao (374).
Em outubro ¡d e 1884, iniciaram a jornada no Madre de
Dios, encontrando doze barracas em prosperidade, acrescentando
que, «em 1882, no babia um solo establicimiento de explotacion
de goma elastica», neste rio.; e antes que finda$se o ano, anunciaram, oficialmente, haver descoberto o rio Aquiri; porém, seguindo o curso do rio, no ano de 1885, reconheceram o engano,
pois, descendo...o, sairam no Beni. nao passándo o rio que sulc~ram
e pensavam haver descoberto, do Tahuamanu dos indígenas ou
Orton dos civiliza.dos; ( 375) acrescentando, J. F. Velarde que
o Aquiri até 1886, ainda nao havia sido encontrado ( 376) e
que o Usicomanu ou Aboná já havia sido revelado pelo referido
padre numa de suas entradas por terra em dire~áo ao norte ( 377) .
Segundo o ~eringalista brasileÚo Neutel Maia, fundador do
seringa} Empresa, em cujo ambito foi construida a cidade de Rio
Banco, atual capital do Território do Acre, os bolivianos s6
apareceram em terras acreanas depois que o sertanista brasileiro
Antonio Rodrigues Pereira Labre publicou o seu trabalho sobre
a viagem de 1887, no qual expunha o roteiro que percorreu entre
as bacías do Beni e a do Aquiri ou Acre; surgindo, entáo o coronel
José Maria Pando, por mais de uma vez no lugar Flor de Ouro,
como acontecera ao explorador brasileiro; ( 378) asserto este confirmado pelo escritor Napoleao Ribeiro que adianta ter o referido
coro~el Pando feito urna viagem ao Acre, em 1893, seguindo o
rote1ro de Labre ( 379) .
(374) A. Quijarro, Conferencia cit., pág. 26.
(375) Quijarro, Conferencia •c it., pág . 31; Velarde, Conferencia cit .•
pág. 186.
(376) Conferencia cit., pá'g. 187.
( 377) Conferencia cit., pág. 186.
(378) Carta que me escreveu de Belém do Pará, 7 de janeiro de 1937.
(379) o· Acre e seus Herois, 1930. pág. 41. Essa apari~áo do coronel
Pando em 1893, no río Acre, náo era impossível. uma vez que ~le desde
1892, estava explorando o Madre de Dios e seus afluentes (Castelo Branca,
Caminhos do Acre cit. • pág . 222) .

-

88-

Joaquim Camelo, também natural do Brasil e explorador de
vastos seringais no Acre- superior, na parte confinante com as
repúblicas da Bolivia e ¡do Peru, corroborando as afirma~oes supra.
esclarece que sómente após a funda~áo de seringais pelos brasileiros, foi que apareceram no alto Acre, os bolivianos Claudio
Farfan, Miguel e Jesus Roca, o peruano Deofanto Reatigues, o
chileno Venceslau Salinas e o paraguaio Hemeterio Ruiz, vindos
das bandas do sul (380).
Do exposto, conclui--se que os castelhanos no decurso de
tres centúrias, nada acJiescentaram ao descobrirnento do M ayutata
por Juan Alvarez Maldonado, em 1568, e os bolivianos, reatando
as explora~oes dos seus antecessores, sómente, no último quartel
do século XIX, penetraram. nos galhos do Madre \d e Dios que
dáo para as terras acreanas, sem atingí. . las, a náo ser já no seu
decenio final, quando toda a Acreania estava devassada e con ..
quistada pelos nacionais vindos da Amazonia, do nordeste ocidental e do nordeste oriental do Brasil; salvo a zona abarcada
pelo vale do Abuna, que foi explora.da por gente originária da
Bolívia.
Relativamente ao Juruá, a ilac;ao é que os peruanos ainda
se desenvolviam no perímetro confinado pelas águas do Ucaiale
e do Javari, quando os brasileiros já se espalhavarn pela regiao.
ultrapassando na sua penetra~áo a atual divisa internacional.
muitas dezenas de milhas.
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Parte integrante de:
Branco, José Moreira Brandao Castello. Descobrimento das terras da regiao acreana.
Río de Janeiro: Imprensa Nacional, 1960, entre p. 88 e 89.
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APENDICE
DO AUTOR
Trabalhos publicados na Revista do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro :
1947 - Camínhos do Acre, no volume 196.
1948 - Quem fundou Natal, no vol. 200.
1949 - O Río Grande do Norte e o Roteiro de Gabriel Soares, no
vol. 202.
1950 - O Gentío Acreano, no vol. 207.
1952 - O Río Grande do Nbrte na cartografía dos séculas XVI e XVII.
no vol. 214.
1952 - lgrejas e Freguezias do Rio Grande do Norte, no vol. 215.
1954 - Cartografía Acreana, no vol. 223.
1954 - O Rio Acre, no vol. 225.
1955 - O Rio Grande do Norte na cartografía dos sécu!os XVIII a
XX, no vol. 226.
1956 - Nos vales do Xingu e do Tapajós, no vol. 231.
1956 - Rio Grande e A<;u, no vol. 23i.
1957 - A naturalidade de André de 'Albuquerque, no vol. 234.
1957 - José Higíno Duarte Pereíra (Conferencia), no vol. 236.
1957 - Os D·ois «Río Grande>, no vol. 237.
1958 - Descobrimento das terras da· re'g iao acreana (Conferencia), noval. 239.
1958 - Acreania - Descobrimento, no vol. 240.
1959 - Moreira Brandao, no vol. 242.
1959 - Peruanos na regiao acreana, no vol. 244.

-

* * *
Nos Anais do Congresso Internacional de Hístória da América :
1922 - O Juruá Federal, no vol. IX . .
Na R evista do Instituto Histórico e Geográfico do Río Grande do Norte:
1952 - A República no Río Grande do Norte, no vol. XLVIll·XLIX ~
1952 - O assassínio do Presidente Ribeiro, no vol . cit.
1953 - Miscelanea, no vol. L.
1954 - A Proclama<;ao da República, no vol . LI .
• 1954 - A morte do Presidente Neves, no vol. cit.
1959 - Augusto Tavares de Lyra, no vol. LII.

•

No Boletim Geográfico 1945 1945 -

1945 1949 1949 1950 -

90

(IBGE) :

Rios Acreanos, no vol. 22 (Tertulia).
Rios Acreanos, no vol. 23 (Tertulia).
Tentativas de desbravamento da regiáo acreana, no vol.
(Tertulia) .
Terra e Gente do Acre, no vol. 73.
O Nome do rio Acre, no vol. 79.
Silvícolas no Rio Grande do Norte, no vol. 84 .

•

28

No Boletim da Sociedade Brasileira de Geografía (Río) :

1950 1951 -

Economía Acreana, · no n'9 2.
Litoral Norte,Riograndense, no n9 4.

1949 -

Felipe Camaráo (Conferencia), no vol. 6.
Comentários sóbre essa ~onferencia, no vol.

11 .

No Boletim da Associa~áo Potiguar:

1944 1943 -

«Foi um prazer a leitura · de sua excelente monografia - O
Juruá Federal - dela me tendo ficado a melhor das impressóes . Conciso
trabalho de um perfeito conheceoor da re'giáo, que nos é desvendada desde
-0s remotos tempos em que era por tribos de aborígenes habitada até a sua
fase atual de regular integra~áo na comunháo nacional. Precioso documento
·de história e de sociologia, indispensável aos pesquisadores de assuntos re·
.lativos a evolu~ao da nacionalidade, o melhor trabalho, incontestavelmente,
que já se escreveu sobre aquela ainda nao há muito misteriosa regiáo do
.Brasil, ainda boje mal conhecida. Muito lhe fica a dever o Juruá, e com
.ele todo o Brasil, por stia notável e erúdita contribui~áo no empenho de
-o revelar aos que dele teem apenas vaga no~áo::..

1945 -

Na R evista 5 de Julho (Rio de Janeiro) :

1948 -

OPINIAO DE ALGUMAS PESSOAS SOBRE TRABALHOS
DO AUTOR

Resenha sabre o primeiro decenio dessa sociedade ( 1934-1944) .
Relatórios do presidente dessa agremia~áo relativos aos exercícios
de 1940 a 1943.

ALBERTO

Na «A República» de Natal (Rio Grande do Norte) :

1948 -

Río, 7,2,45 .

Nas Margens do Potengí ( artigos intitulados : Rio . Grande,
Fortifica~oes, Cidades, in os ns. de 13, 7; 22 e 29, 8 e 24, 1O.

1948/ 51 -

1949/51 -

Artigos public~dos no Diário de Natal, sob os títulos de
Aldeias lndigenas, Engenhos, Minas, Silvícolas, lgrejas e Fre..
guesias e A Proclama~áo da República, in os ns. 6, 12 de
1948; de 9,1 ; 13,3; 12,6; 31.10 e de 17,11 de 1949; Belo
Monte·Petrópolis em cinco ns. de 21 de junho a 1 de julho
de 1951.
Na Revista Bando (Natal) : Artigos denominados O Con..
dado do Río Grande, Expansáo Riograndense e Joáo Lostao,
in os ns. de outubro e novembro de 1949, e de 11 de fevereiro
de 1951.

* * *
1945 -

Recebi o extrato dos assuntos abordados na recente tértulia
realizada no Conselho Nacional de Geografía. «Neta e com o caloroso
.a plauso da especializada assistencia e sobretudo do eminente professor Ruellan,
foi por voce versado assunto de suma importancia e de grande interesse
nacional. Náo há mesmo temeridade em afirmar..se que de todos nós qu~
_por lá perlustramos como juízes nenhum outro se pos em contato com a terra · ·
e a sua gente, de modo a ter delas o exato conhecimento que vem voce
<lemonstrando. ~ pois com sinceridade que junto os meus aos merecidos
-0plausos que lhe foram dispensados pelos profissionais da geografía nacional» .
ALBERTO

Na revista Selva (Manaus ) :

1949 -

O nome do Rio Acre, in o n 9 9.

D1NIZ.

D1NlZ.

«Río, 22,6,45».

* * *
1947 - Sobre as tertulias proferidas no Conselho Nacional de Geografia
.sóbre assuntos acreanos : «inclusive dos 3 números que estamparam suas
magníficas tértulias sóbre o nosso Território... <presente régio destinado
ao nosso Instituto Histórico e Geográfico do Ac.re» que lhe fica a dever tal
obten~áo, como já lhe deve a brilhante contribui~áo cultural, que foi objeto
<de suas preciosas tertulias».
Colega e admr.
MARIO DE ÜUVEIRA •

<Río Branco, Acre, 19 de novembro».

.. .
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-921951 - Referente ao cCaminhos do Acre" :
«Recebi e li com vivo interesse e real proveito, o seu excelente trabalho
<Caminhos do Acre», em o qual o ilustre e muito prezado amigo, servindo--se
de suas próprias observac;0es e subsidiado pelo seguro testemunho de ousados
desbravadores da regíáo acreana, descreve-a com minúcias de perfeito co-nhecedor. Muito proveitosa foi, de fato, para mim a leitura, pois que.
tendo por longos anos vivido no Acre, apenas superficialmente o conhecia.
Nao se limitando o distinto colega a ser ali o juiz inteli'gente, culto e íntegro,
que se impOs, pela . dignidade com que se houve no desempenho de siía
nobre missao, entregou-se, aproveitando para tal as suas horas de folga ..
a um beneditino trabalho de pesquisa a tudo quanto se relacionasse com.
aque)a reg1ao. Estudou-a em seus diversos aspectos, físico, social, econo...
mico - dela nos da~do o perfeitq i:etrato». . .. trabalho, que é hoje a defi...
nitiva história, obra que se · tornará clássica e de obrigatória leitura para:
quantos o queiram bem conhecer».
ALBERTO

DJNIZ.

«Rio, 6 de marc;o».

*

* *

1952 - «Recebi e estou lendo com especial agrado e real proveito <>
seu excelente e bem documentado trabalho «0 Gentío Acreano», erudito e
precioso complemento as suas anteriores lucubrac;0es relativas a uma vasta
e rica regiáo do nosso Brasil, ainda mal conhecida e que só aos poucos
se vai desvendando a nossa curiosidade». . .. obra de notável valor, vindo.
assim a colocar-se, muito destacadamente, ao lado dos mais autorizados au~
tores que se dedicam ao estudo da planície amazónica" .
ALBERTO
~Río,

ThNJZ.

7 de novembro» .

1947 - <O sr. Brandao Castello Branco, que já por ocasiao do 111
Congresso Brasileiro de História, promovido pelo Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, compareceu as páginas desta «Revista> com suculento
estudo sóbre a formac;ao histórica da regiao banhada pelas águas do Juruá,
completando aquela memória anterior dá-nos agora cOs Caminhos do Acre>,
excelente compendia~o de noticias sobre a maneira pela qual se fez a
ocupa~ao do hinterland Brasileiro naquele setor, minuciando, detalhando o
sucesso de molde a proporcionar..nos um quadro magnífico sem cuja leitura,
de futuro, será impossível afirmar..se a verdade sobre ele».
«A memória do Sr. Brandao Castello Branca, proporcionando..nos, insistamos, a noticia minudente do que foi essa grande página de sertanismo
e brasilidade, prefácio dos episódios militares que se seguiram e vieram ter
fim no diploma de Petrópolis, de 1903, trabalhada com sinceridade, com
se'guran~a• recolhendo o depoimento de muitos dos que participaraln: da aven..
tura, vale como subsidio precioso, que 'precisamos conhecer. de nossos fato~
na vida da República" .
Ass. «A.C. R. F. «Nota» in «Rev. do Inst. Hist. e Geog . Srasileiro».
vol. 196, pág. 74. As iniciais acima s~o do nome do professor Arthur
Cesar Ferreira Reís, o maior conhecedor da história da Amazonia, e a cuja
aprecia~áo foi submetido o ensaio intitulado «Caminhos do Acre> antes da
publica~áo.

* * *
.
1958 - Sobre o ensaio constante do opúsculo «Acreama> - Descobrimento, quando de sua publica-;áo na revista do 1 . H . G. B.. o eminente
historiador manifestou-se assim : <Li o trabalho. Está ótimo. Meus QlDlprimentos. Aprendí muita coisa nele. E o restante 1 Um abra~o do Arthur
Cesar Ferreira Reís».'
cRio, 31. 3. 58» .

* * *

* * *

1954 - Recebi e li com muito particular interésse, o magistral traba1ho.
em prosseguimento ao consciencio~o objetivo e bem orientado estudo, em
que se especializou, sobre os vários aspectos, humano, físico e económico.
da regiao amazónica e sobretudo do Território do Acre. No atual, referenre
a Carto'grafia Acreana, empenha-se o ilustre colega em desfazer graves
desacertos em que incorrem geógrafos e cartógrafos mal e mesmo erradamente
informados, para agora nó--Ja apresentar em sua exata configurac;ao. Prodigioso trabalho de um invulgar pesquisador, se nao de um paciente benedetino.
para cuja confecc;ao de largos anos se vem preparando num minucioso e
exaustivo exame de cartografías, pela leitura de tudo quanto se tem escrito
em relac;ao aquela regiao e pelo próprio conhecimento que dela tem, para
que se tenha dela a exata configura\ao».

·1956 - A memória sobre ós rios Xingu e Tapajós fOi escrita a pedido
do· referido historiador, que a mandou publicar na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

ALBERTO DINIZ.

«Rio, 9 de novembro> .

* * *
Obs. : Alberto Diniz foi presidente do Tribunal de Apelac;ao do Acre,
seu 9overnador e deputado federal pe1o mesmo Território. Além disso•.
era escritor, tendo publicado vários livros, inclusive dols sóbre assuntos
acreanos. Mário de OJiveira exerceu ali cargos do Ministério Público local
e federal; sendo beletrista e memhro fundador do Instituto Histórico do referido.
Território .

* * *
1958 - O prefeito municipal de Santarém ( Pará) , renovando os agradecimentos pelo oferecimento que lhe fiz do ensaio «Nos Vales do ~gu
e do Tapajós", achou o trabalho cbem elaborado> e pedia..me que adqwnsse
mais tres exemplares e lhos enviasse, sendo um para a Biblioteca Municipal,
um para o Gabinete" do Prefeito e outro para o seu uso pessoal. - Armando
Lages Nadler, Prefeito Municipal>.
cSantarém, E. P., em 25,10,58>

*

~

*

1949 - . . . levo ao seu conhecimento que o Instituto Histórico, tendo em
vista os set.is trabalhos sObre História e figuras políticas potiguares, em sessáo
de ontem, elegeu..o para o seu elenco, na categoría de Só~io Correspondente,
visto nao ter residencia aqui no Estado>.
NES'I'OR LIMA.
.:Natal, 7 de mar~o de 1949>.

-
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1951 - Acusando o arti'go <A República no Rio Grande do Norte»,
disse : Vou fazer tudo para publicar esse trabalho, precioso sob todos os
pontos de vista, para ilustrar a nossa publica~Ao de cinqüentenário>.
NESTOR L IMA.

«Natal, 22 de novembro de 1951".

* *

do Estado» cfoi sempre um apaixonado pesquisador de História, do..
cumentando-se excelentemente. Magistrado ilustre, interventor federal no
Acre, e:xpressáo exponencial de energía bem educada e de honestidade eminente.
o dr. Castello reside no Rio de Janeiro onde é um nome querido por tOda
a colOnia norte-riograndense».

* *

*

1952 - Sobre o artigo cO assassínio do Presidente Ribeiro>. enunciou :
«Está sendo composta a colabora~áo, . que multo veio abrilhantar as nossas
colunas, tanto como as outras sobre «A República» e «Río Grande do Norte
na Cartografía dos séculos XVI e XVII, já compostas e impressas>.

1948 crescente>.

••• «VOCe que está sendo lido avidamente e com simpatia
"

CÁMARA

* * *

«Natal, 15 de janeiro de 1952».

1949 - <Luís da Camara Cascudo saúda e envía seus cumprimentos ao
eminente colega pelo seu erúdito ensaio «Río Grande e A~u» que vem de ler> .
«Natal, 30, mar~o. 49>.

* * *
Sobre a biografía de Moreira Brandáo, disse:

cTenho lido cuidadosamente o seu trabalho e estou muito encantado com
o que v. conseguiu descobrir sóbre parentes e contraparentes dos dois grupos
de sua ascendencia; é um trabalho digno de divulga~áo - e que tem muito
valor».
«0 interesse que esse trabaJho vai despertar aqui, onde estao ainda os
cernes da gens biografada, impóe~lhe o dever de maior divulga\ao e tiragem,
para que t,odos aproveitem de um esfór~o consciente e meritório sobre coisas
e figuras do nosso passado. ~
NESTOR L IMA.

«Natal, 19 de julho de 1954».

*

*

*

1955 - Cámara Cascudo referindo-se aos trabalhos do autor intitulados
O Rio Grande do Norte na Cartografía do século XVI e do século XVII,
anotou : «Resumem, esses dois ensaios, a melhor e mais clara informac;ao
na espécie erúdita» « ( História do Río Grande do Norte Ec1irao do Mini.stério
da Educaráo e Cultura, Río, pág. 30, nota.

* *

*

1958 - «Os Rio Grandes» Uveram em V. mestre para expor, com
e brilho, hfstória e fundamento. :e trabalho que trai a forma velha
da perfei~áo, ~uidado, elegancia e precisfto>.
erudi~ao

* * *

CAMARA

1956 - Denominou-a «belo trabalho», lamentando «muito nao ter podido
publicar essa obra tao útil a nossa comunidade».
NESTOR L IMA.

«Natal, 27 de. agósto de 1956°.

... * *
1955 -

E mais:

CAscuoo.

«Cidade do Natal, 13-VIIl-48>.

NESTOR LIMA.

1954 -

•

permita-me dize-lo, trabalho, que tanto aprecio.
NESTOR LIMA.

«Natal, 24 de janeiro de 1955».
Obs. : Nestor Lima publicou vários trabalhos s6bre o Río Grande do
Norte; f oi presidente do l. H . G. do R . G. N. , durante mais .de 25 anos;
advogado, jornalista, presidente do Conselho Penitenciário do Estado e da
Academia Norte Riograndense de Letras.

•

*

*

1948 <:amara Cascudo, em carta de 27,V,1948, convidou-me para
colaborar na A República (Natal), aos domingos e como eu anuisse, esse
jornal, na sua edi~áo de 13,7,48, anunciando essa aquiescencia, assim mani.festou~se : «0 dr. José Moreira Brandáo Castello Branco é um dos nossos
brilhantes conterraneos cuja ausencia do solo norte~rlograndense nAo distan.ciou o amor nem enfraqueceu o vivo e nobre interesse pelos assuntos culturais

Natal Obs.:

CAscuoo.

«Dia de Sant'António».
Camara Cascudo é o polígrafo por demais ~onhecido.

• * *
1949 - Referente ao ensaio <Río Grande e A~u», o escritor norte.riograndense Manoel Rodrigues de MeJo, fala no «valor e firmeza da sua
tese» . E acrescenta - quanto a este e outros trabalhos do autor - cCascudo
achou-os excelentes» . «E creía também na admira~ao e· na grande estima
que lhe devoto, pela sua cultura, pelo seu saber e pelos grandes e inestimáveis
servi\OS que está prestando ao Río Grande do Norte».
«Natal, 28 de junho de 1949».

* *

*

1958 - Constantemente estou citando o seu nome nas minhas aulas
da Escola Normal. Voce precisa reunir os seus trabalhos sobre o Rio
Grande do Norte num volume».
MANOEL RODRIGUES DE

MELLO.

«Natal, 15 de outubro de 1958».
Obs. : Manoel Rodrigues de Mello é autor de vários livros sóbre o
Río Grande do Norte, diretor da revista Bando e, atualmente, presidente da
Academia Norte Ri~randense de Letras.
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1948 - ... , envio-lhe os meus parabéns pelo substancioso trabalho sObre
O Río Grande, publicado na A República.
Deve ser motivo de satisfac;ao para todos os que amam a terra comum
o ver que alguns dos patricios dignos continuam, mesmo de longe, a inte...
ressar-se por ela, dedicand~se ao estudo da sua história.

97

Estou ao seu lado : Río Grande, o Potengi; Felipe Camaráo, o caboclo
batisado em Estremoz. Se nos convencerem do contrário, nao teimaremos
contra a evidencia. Até agora, levamos a melhor.
Prossiga na sua louvável tarefa, de já autorizado obreiro do nosso
patrim6nio histórico. A terra natal lhe será muito grata».

ANTÓNIO SoARES.

<Natal, 5,8, 1948>.
r

ANTONIO SOARES :

«Natal, 14 de abril de 1949>.

...

*

* *

1948 - cNáo me cansarei de louvar o seu interesse na pesquisa e e}u...
cida~ao de fatos que dizem respeito a história de nossa terra . No caso
do cRio Grande> a razáo está do seu lado. O rio Assu só tem este nome
na sua passagem em território do municipio. ~ como sabemos, o Plranhas,
nascido na Paraíba com a denomina~áo de Piancó, que conserva até abaixo
da cidade de Pombal.
De minha parte, conservo até uma tradic;áo. Assuense, que sou, dali
saí aos nove anos de idade, quando os meus pais vieram residir em Natal.
Ainda a esse . tempo, de tOda gente que vinha para a capital se dizia que
vinha para o Rio Grande. Meu pai foi deputado provincial e, mais tarde,
oficial maior da Secretaria da Assembléia. Em razao disso viajava, anualmente, para Natal, a tomar parte nos trahalhos da Assembléia. Pois, só
por essas periódicas ausencias da sua terra, os sobrinhos-afilhados passaram
a conhece-lo por cPadrinho do Río Grande», distinguind~. assim, do cPa..
drinho do Poassá>, que era o meu avo materno, ~oronel Antonio Soares,
morador no sitio cPoassá>. lsso nao é documento, bem o · sei; mas, circunstan..
cia interessante, que me · cajudou> na impugnac;áo do entendimen~o contrário,
isto é, o de mudar para o sertáo o «Río Grande> do litoral, embora seja
muito maior, no seu curso, o famoso rio sertanejo.
A história ·e a tradi~áo se mostram mais favoráveis a opiniáo por V.
brilhantemente sustentada.
Nao desanime nos seus estudos, de incontestável utilidade, no aumento
e valorizac;áo do nosso patrimonio histórico. A terra querida agradecerá
o seu nobre empenho e valiosa contribuic;áo>.

* * *
1949 - «Recebi os dois exemplares da revista «5 de Julho>, e neles
Ji os seus substanciosos trabalhos sobre .:Rio Grande e Assu> e <Felipe
<?unarao>. Envio-lhe os meus francos e desvaliosos aplausos pelo brilhanbsmo com que versou os dois temas históricos, em linguagem elevada e deixando ver que hem estudou os assuntos, tomando a direc;iio mais próxima
da verdade, segundo a tradic;ao e os documentos existentes.
Por maior respeito que nos merec;am as opini<Ses contrárias, fica-nos
sempre o direito de firmar convic\áo própria, des que possamos justificá-la
com argumentos e provas admissíveis, sem propósitos e sem sofismas. A
.verdade nAo possui guarda-roupa; onde a encontrarmos, ela se apresentará
<ao natural>. D'outro modo... continuaremos a procurá-la.

*

1951 - ~Nao me canso de admirar e louvar o seu perseverante esfOri;o
no trazer a lume tantos e tao importantes assuntos, maximé os que interessam
particularmente a nossa terra, buscando nas bibliotecas e arquivos vultoso
material, para discutir, como para apoio das próprias afirmativas. Trabalhos
erúditos e de consciente historiador, já com destacado lugar na galeria e
com direito a gratidáo dos patricios. De outros coestaduanos que escrevem
sobre coisas da nossa terra, sei de mim que despcrtam urna simpatía especial
aqueles que vivendo fora do Estado, há longos anos, com cultura adquirida
sob a influencia de outros ambientes, nao esquecem jamais o pequeno e pobre
rincáo natal, mandando-lhe de quando em vez, filiais e valiosas lembran~as> .
ANTÓNJO SoARES.

«Natal, 28 de julho de 1951».
*

*

*

1953 - Sóbre «0 Gentío Acreano» rccebi : «Li e apreciei, com o mesmo
prazer de sempre o • quanto v. conscguiu reunir sobre o assunto, de · magna
importancia, sem nenhuma dúvida. E v. nao se limitou a examinar, para
o seu estudo, o que por si se tem escrito a respeito de algumas tribos
tndigenas que ainda existam no vasto território brasileiro, mas, também,
é!juntou, aumentando ó valor do seu trabalho, notas de observa.;.!o pessoal.
óe sorte que ele será, igualmente, «fon te» para futuros pesquisadores>.
ANTONIO SoARES.

<Natal. 19 de maio de 1953».

* * *

ANTONIO SOARES.

<Natal, 2 de outubro de 1948>.

*

1957 - Sobre «A N aturalidade de André de Albuquerque» disse que
o assunto muito o intercssou pelo que deíxou para responder 4:depois de
meditada leitura que o trabalho merccia». «E só agora posso lhe dizer da
excelente impressáo que essa leitura me deíxou, a mesma de outros estudos
de sua autoria. Vejo com justo prazer que v . decidiu em favor da melhor
opiniáo corrente, a qua! modestamente me associei, ao tempo da publica~ao
do comec;ado «Dicionário». O seu trabalho prevalece, pelo maior número
de documentos citados, que alguns náo haviam chegado ao conhecimento
de outros que trataram do mesmo assunto, alguns como autoridades; outros,
como, simples amadores, atraídos pelo encanto das coisas históricas.
Os seus trabalhos já se tornaram notáveis, pelo csfór~o na pesquisa
e rigoroso critério empregado nas conclus6es. E é assim que se escreve
a verdadeira história, expurgada de afirmas;oes precipitadas, sem ao menos
a ressalva natural, nas opiniaes pessoais» .
c:Natal. 7 de agósto de 1957».

ANTONIO SoARES.

..
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98 1958 - Sobre os «os Dois «Rio Grande», disse : que havia recebido
«o seu magnífico trabalho sobre a velha questáo dos dois «Rio Grande»,
por v. estudada brilhantemente, apoiado, como de costume, em vasto do-cumentário. Continuo a admirar e aplaudir o seu desvelado esfór\:O no
sentido de melhor esclarecer pontos discutíveis da história da nossa terra,
que será rnuito grata ao perseverante zélo do ilustre filho» .
ANTÓNIO SOARES.

.

«Natal, 8 de agósto de 1958».

*

*

*

1959 - Relativamente ao ,ensaio "Acreania" (dcscobrhnento) escreveu#me que estando as vésperas de partir p¡;¡ra o veraneio costumciro,
achou preferível levar o trabalho para ali a fim de fazer leitura mais atenta,
depois do que, expós: «De fato, deliciei#me, em relativo espac;o de tempo,
com a realizac;ao de urna longa «viagem», percorrendo, em espírito, o emara,.,
nhado de ríos e igarapés da famosa regiao, táo pouco c;onhecida da grande
maioria dos brasileiros. Li, sim, revista e ampliada nova geografía do
Território, firmada em observac;oes pessoais e em farta documentac;áo extraída
de biblioteca, de arquivos, de relatórios, e até, de velhas colec;oes de revistas
e jornais - <Trabalho de fólego» - sem dúvida, - pensando eu que, sobre
o assunto nao haverá por aí semelhante, na clareza da exposic;áo e na
demonstrada exatidao de cada detalhe da matéria estudada. V alem. ainda,
e muito, as criteriosas notas apanhadas in loco, confirmndo ou corrigindo
fatos obscuros, já a·g ora esclarecidos pelas suas investigac;óes. Continuo
convencido de que o Acre teve urna dupla boa...sorte ao acolher o íntegro
juiz de urna de suas comarcas; eis que este tornou ...se mais tarde, em paga
da hospitalidade, o mais infatigável pesquizador e o mais competente coorde...
nador de sua complicada constituic;áo geográfica, oferecendo, concomitante-mente, sólidas bases para a organizac;ao de sua H;stória, ainda fragmentada».
Efusivos parabéns pela sua obra construtiva, de ' alto interesse público». ' ·
ANTONIO SOARES.

«Natal. 14 de abril de 1959».
Obs. : Antonio Soares é desembargador aposentado do Tribunal de
Justic;a do Estado do Rio Grande do Norte, chegando a presidí-lo; sócio dos
mais destacados do Instituto Histórico e Geográfico do mesmo Estado, sendo
presentemente seu primeiro vice#presidente; e membro da Academia de Letras
Rio Grandense do Norte; historiador, poeta, jornalista e autor -Oo Dicionário
Histórico e Geográfico do referido Estado.

* *

*

1950 - Em minhas maos «o seu magnifico trabalho !ióbre o histórico
de nossas igrejas e freguesias».
<Li#o com o máximo prazer e interesse, de vez que nele muito se encontra o que aprender e a estimar, estimar digo bem, essas relíquias que o
T~mpo ainda vai guardando, em nossa terra. - O seu trabalho teve para
m1m um~ significac;ao tóda particular. E é que, logo que o recebi, ti ve
que partir para a nossa velha cidade de Ares, onde se acha instalado o
nosso Seminário Ferial. Ora, essa vetusta cidade, como o aniigo sabe muito

mais do que eu, é urna das reliquias mais vivas que, por merce de Deus,
ainda se conservam em nosso Estado. Lá está de pé a igreja jesuitica
com o seu convento. Respira#se ali um ar todo monástico, e a tradi~áo
perdura viva, através dos costumes locais, ainda muito simples, do velho
canháo, trazido da ilha do Flamengo, etc.
Seu belo artigo veio completar tóda essa mioha contempla~áo histórica.
Quero, pois, agradecer...lhe a ·gentileza de sua oferta e de sua contribui~áo,
porque sao trabalhos como o seu que fazem a gente se voltar para as raizes
gloriosas de nosso passado e amá#lo, cada vez mais, dentro desse sentido
de luz viva que nunca se apaga na mente e no corac;áo dos que querem
amar de fato a Terra Comum».
Con. foSÉ ADELINO.
«Seminário de Natal, 7 de marc;o de 50».

* * .•
Obs. : O Cónego José Adelino era, nesse tempo, diretor do Semlnário
de Noatal e membro da Academia Norte-Riograndense de Letras; sendo mais
tarde eleito Bispo de Caicó (R. Gr. do Norte) e depois de Garanhuns
(Pernambuco) .
1t

* *

1959 - O jornalista Joao Mariano da Silva, diretor e proprietário dos
periódicos O Juruá e O Rebate, da cidade de Cruzeiro do Sul, Território
do Acre, falando a respeito da comemora~ao do cinqüentenário da Associa~ao
Comercial da· mesma cidade, disse, entre outras coisas : •.. parece~me que
dos membros da ·Diretoria e dos presentes naquela memorável sessáo de posse
da primeira diretoria, sómente um testemunho ocular existe hoje~ trata~se
do Dr. José Moreira Brandao Castello Branco, que qua} árvore secular,
a ventania nao conseguiu tombar na montanha; encontra...se boje aposentado,
no Rio de Janeiro, dando o melhor do resto de sua existencia para a · História
e a Geografía do T er.ritório do Acre e do seu torrao' natal -, O Río Grande
do Norte · - tem enriquecido q$ bibliotecas com os seus importantes volumes
de pesquisas nesses dois ramos, e que eu tenho a satisfa~áo de dizer que
os possuo, ofertados pelo velho amigo».
Jo.Ao MARIANO.

*

"'

*

«Carta que me dirigiu, datada de Cruzeiro do Sul, em 2 de julho de 1959» ·
O bs. : A data da funda~áo da sociedade referida, foi a 28 de junho
de 1909.

* * *
1959 O mesmo jornalista ao receber um exemplar da revi~ta d.o
I. I-1. G. B., contendo o nosso estudo «Acreánia», registrou num dos seus 1oma1s
a oferta, dizendo depois do exórdio : .:Dr. Castello é o maior conhecedor
da História e da Geografía do Acre, tendo já publicado vários trabalhos, os
quais com satisfa~ao, os vemos em nossa modesta biblioteca. Também tem
o Dr. Castello se dedicado, no mesmo ramo de conhecimentos, sóbre o seu
Estado natal o Rio Grande do Norte». «Juiz Municipal, juiz de direlto,
desembargador interino e governador do Acre, em todos esses cargos notabilizou~se pela sua retidao, espirito de justic;a, honradez e patriotismo.

-

- lóó Aposentado há muitos anos, nao quiz o Dr. Castello viver comodamente
na sua aposentadoria e mergulhou nas bibliotecas revirando os alfarrábios.
reunindo assim material para legar a posterioridade documentos vallosíssimos.
Agradecemos ao ilustre amigo a remessa do seu último quao precioso trabalho:>.
Do «Juruá» (Cruzciro do Sul), de 17 de maio de 1959, pág. 1, co...
lunas 3 e 4).

* * *
1950 Geográfico.

«Conhec;o bem seus interessantes trabalhos publicados no Boletim
Gostei muito dé les».
HERDERT BALDUS.

Diretor da Sec;ao de Etnología do Museu Paulista e da Revista do
referido Museu.
Carta de «Sao Paulo, 9 de janeiro de 1950».

* * *

1952 - Fui designado pela Sociedade Brasileira de Geografia para
representá-la junto ao Consclho Nacional da «Ürganizac;áo das Entidades
Nao Govemamentais do Brasil», encargo que renunciei no ano seguinte.

*

Secretário-Gera1 do Conselho Nacional de Geografia de Rio de Janeiro em 28 de j ulho de 1945.

Oficio $/7 ...41.

* * *
1945 - Em ofício n"' S/10. 28, de 9 de outubro do mesmo ano, referinqose o dr. Cristovam Leite de Castro a brochura contendo «0 Juruá Federab
de minha autoría, taxou-o de «valioso exemplar».

* *

•

* * *

1953 - «Solicito comparecimento vosséncla día dez corrente sede C 0 n ...
selho Nacional Geografía, fim ser empossado func;oes membro comissao difusao
cultural».
De Paranhos Antunes, Secretário Geral.
«Telegrama de 6 de novembro de 1953».
_ Obs .. : O~ outros membros dessa comissao eram os senhores - general
Jase de Lima Figueredo, professor Sylvío Fróes de Abreu, engenheiros Eugenio
José Carlos Junqueira Schmidt e Virgilio Correia Filho.

*

*

1947 - O tcsoureiro da mesma a<>socía\'. aO, comandante Luis Alves de
O!iveira Bello, comunicou-me a minha ascensáo a sócio efetívo, na sessáo
de 14 de feverciro de 1947.

*

*

*
1956 -

'*

*

Foi reconduzido nessa fum;ao por mais um bienio.

-

*

* *

1955 - O primeiro secretário do Instituto Histórico e Geográfico Bra...
sileiro, comunicando-me a minha elei<;áo para sócio honorário dessa instituic;áo,
disse : «Congratulando,me com V. Excia. por esta pi:ova de reconhecimento
de seus peregrinos méritos culturais, apresento os protestos de minha ~ais
alta estima e c0nsiderac;áo.
Vmcfuo CORREA F1LHO.
«Rio de Janeíro, 21 de dezembro de 1955» .

*

1945 - Em ofício de 23 de julho, o secretário-geral da Sociedade
Brasileira de Geografia participou~me a minha elci<;ao para sócio titular dessa
Sociedade, a 11 do referido mes.

*

* *

1954 - Em oficio n~ 3. de 8 de f evereiro desse ano, o secretário geral.
des. Carlos Xavier Paes Barreto, comunicou-se a cleic;ao para ocupar o cargo
de 29 secretário da Diretoria da referida sociedade.

1945 - Estou remetendo-lhe tres exemplares do Boletim Geográfico nú...
mero 22, «que insere o resumo de uma das excelentes palestras ·g eográficas
que pronunciastes neste Conselho».
CRISTOVAM LEITE DE CASTRO.

101 -

*

1950 - Em julho fui designado. pelo embaixndor J. C. de Macedo
Soares, presidente da Socicdade Brasileira de Geografia, para dirctor do
Boletim dessa Sociedade, do qual saíram seis números. de julho~agásto de
1950 a maio~junho de 1951.

* * *
Sobre o livro Moreira Brandao, entre outras cousas. disse Camara
Cascudo : «Ensaio completo. Intenso, de urna massa informativa surpre...
endente, apaixonante para quem ama essas laboriosidades adoráveis».
<Castello, como chamo ao autor, escreveu nao a vida mas a paisagem social
que ambientava seu avó. Política, economía, !utas, jornais, figuras maiores
e menores e urna pesquisa genealógica soberba de minúcia e precisao histó...
rica». - Um f ormoso livro em que a flor sabe evocar e vencer a marte
que pesava sobre roseira veneranda, escondida dos olhos atuais pela poeira
do tempo, da ignorancia e do desinteresse». - Na Acta Diurna, em vinte
anos de obstina~ao, tenho contado histórias e lendas dos nossos homens de
outrora. Sabe Oeus o que custa arrancar dos arquivos essas existencias
lindas que esquecemos, dando-lhes a morte civil do olvido no espírito do
povo». - «Castello prestou ao avo a homenagem da ressurrei~ao. Quem
quizer saber n história de Moreira Brandao, sabe que existe urna fonte perene
de água pura». (A República (Natal) de 28 de novembro de 1959; «Acta
Diurna») .
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