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NAS MATAS DA .AMAZONIA

ÉSte é um livro de viagens, tal romo,
nos séculos anteriores, tantas foram realizadas por estrangeiros em nossas terras.
O presente, po~m, é de um cientista
brasileiro, que, nas suas andan~as pelas
selvas amazOnicas, traz a sua contribui~ao ao melhor conbecimento do, para
muitos; "infemo", :mas, para ele, um
"paraíso verde".
Iniciando-se a leitura de suas páginas,
impossível se toma ao leitor debtar de
ir até as últimas, entrando em contacto,
evidentemente, com a nomenclatura latina dos insetos apanhados, ou das aves
e animais de pequeno porte aí referidos,
neles encontrando - nos nomes latinos
- um sabor todo especial,- sobretudo
por estarmos atualmentc desacostumados com a sua presen~ no dia-a-dia,
mesmo no imbito cultural, mas, mesmo ·assim, nao sendo insensíveis a musicalidade e beleza de um "felis pardalis
brasiliensis", a nossa jaguatirica ...
~ um livro de viagens, repetimos.
Mas, bem caracterisando-o, e vividos alguns momentos de alegria pelo inesperado das situa~, em outros se desta.cam verdades nuas e cruas, como, por
exemplo, a daquela índia, moradora de
uma casa de palha, mie de tres filhos,
todos gripados, e que, "muito resignada,
trabalha constantemente, para si, as
crian~as e o marido. Se me fosse dada
a incumbencia de sair pelo mundo procurando um modelo de mie pobre, eu
viria a este rancho de palha e levaria
comigo esta mulhef'.
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INTRODUQ .:\.O
Em 1850, arriscava-se aventurosamente em uma expedifiio as inhóspitas e longínquas regióes do alto Rio Negro, um
viajante ingles que trazia como bagagem um bom cabedal
de conhecimentos filosóficos e científicos. Colaborador de
Darwin, mas lago dele divergindo quanto aos limites da selefiio na espécie humana, Al/red Russel Wallace é bem o tipo
clássico do cientista do século XIX, evoluindo natural.mente
das ciencias especulativas para o campo das ciencias positivas.
Filósofo e naturalista, o espírito aventuroso, que por certo
também o animava, fez dele um poeta, que buscou, nas regióes
amazonicas:
"Some far land, where endless summer reigns".
Suas notas de viagem ao alto Rio Negro traduzem a cultura -polimorfa do autor: nelas reponta o sociólogo e avulta
o naturalista. O sonhador poético tiio pouco fica esquecido:
- ele aparece, de tempos em tempos, nas descrifóes das aves,
dos festejos nativos, dos tipos e das paisagens.
A

•

O livro de W allace trata de uma das muitas regióes brasileiras onde a fraca penetrQfao do civilizado, a par da escassa densidade demográfica, permite até hoje estudos proveitosos, tanto sob o ponto de vista naturalístico, como mnda
antropológico, no mais amplo sentido da expressiio. O vale
do Rio Negro é uma regiiio de eleifao para a pesquisa científica. Do ponto de vista das ciencias sociais, oferece campo
excepcional, uma vez que o pesquisador moderno poderá valer-se das observ(Jfóes minudentes feitas por cientistas que
registraram sobre as popular;óes, tanto indígenas como imigrantes, os mais seguros e expressivos dados. Assim o doutor
IX

naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, em fins do século
XVIII; Koch Gruenberg em princípios do nosso século; Hamilton Rice, quase contemporaneo, todos ricos de informafóes,
alargadas depois pelas observafóes do General Boanerges
Lo.pes de Souza, em trabalhos de inspeflio de fronteiras.
Para o antropólogo, esses dados representam contribuifiiO de valor inestimável: é a descri~iio do habitante primitivo,
quase que em toda a sua pureza nativa, como é o seu "habitat" praticamente inviolado e é a vida do pioneiro audacioso
penetrador das selvas, que abrem suas portas as considera~óes
e as meditafóes dos estudiosos.
José Candido de Melo Carvalho enfileira-se, agora, na
série dos bandeirantes científicos da Amazonia. Náo é, desta
vez, um humanista, nem um filósofo: é um cientista moderno,
esclarecido e objetivo. E agora um brasileiro da velha província mineira, tradicional e austera. Náo é mais o europeu
em busca do desconhecido tropical, que sobe o Río Negro.
Vai senti-lo, portanto, com muito mais intensidade emocional.
E por isso mesmo, embora náo sendo antropólogo, traz valiosa contribui~áo ao estudo social da regiao.
José Cándido de Melo Carvalho é um cientista que honra
o Museu Nacional. Feliz e marcadamente bem sucedido na
sua voc(lfao de zoólogo, vem do quase autodidatismo. Na
Escola de Vifosa, sob a direfao dedicada de Bello Lisboa,
terfou as primeiras arm.aS e foi depois aprimorá-las nos Estados Unidos. Hoje, é um entomólogo de conceito mundial,
em intercambio com todos os grandes centros e, ainda muito
jovem, com extensa produfáo científica no ramo da especialidade que abrQfOU. Náo se ateve, porém, José Candido dé
Melo Carvalho nem aos hemípteros, nem aos mirídios neotropicais a que vem dedicando as suas maiores atenfóes: fez
trabalho de observador geral consciencioso e o seu Diário de
Viagem será proveitosamente confrontado com o de ·wallace.
A qui também aparee o sociólogo e também reponta o poeta:
o aniversário em plena selva é uma pequena obra-prima de
simplicidade e de em<Jfao.

~;:::ª~º possa part~~ip°! um pouco mais íntimamente da vida

s omens de ~zencza, que abandonam a tranqüila serenidade ~os l~boratónos para ir buscar in loco, arrostando perigos e_ esafzando desean/ortos, as bases seguras com que estáo
amplzan~o cada vez mais, no mundo científico, a projefiio e
o concezto do nosso Museu Nacional.
Rio de laneiro, julho de 1950.
HELOISA ALBERTO TORRES

'

O Museu Nacional publica, pela primeira vez, o Diário
de Viagem completo de um dos seus naturalistas. Fá-lo pelas
razóes acima expostas e fá-lo também para que o público in-
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NOTA DO AUTOR
A ESTA 2.ª EDIQA.O
Desde a infancia a Amazónia me fascinava. Aquela visao
longínqua da regiao, um misto de realidade e mito, fora-me
proporcionada pelas leituras de viajantes estrangeiros e brasileiros na Hiléia, sobretudo os naturalistas A. R. Wallace,
·
H. W. Bates e G. Cruls e outros.
Influencia nao menor tiveram em minha mente, as histórias regionais a mim contadas pelo entao ex-Diretor da Escoa! Superior de Agricultura e Veterinária de Vi~osa, Minas
Gerais, Doutor José Soares de Gouvea, um autentico naturalista amador, que fizera cursos especializados sobre borracha
na Inglaterra e teve oportunidade de viver algum tempo em
Manáus.
·
. Ao ingressar . co~o naturalj~ta do Museu Nacional, já
tendo cursado .~ Me~trad9. _e_o P.9~~o~ado em . Un~_~ers~d~~~~
dos Estados Unidos da ·América, surgiu entao a possibilidade
de ·ir a Amazonia e estabelecer· um confronto com aquilo que
sabia através de livros e histórias, e a realidade animal e
vegetal da regiao.
Embora sem os recursos mínimos necessários para tarefa
dessa envergadura, apenas com uns poucos cruzeiros na mochila de viagem, mas com urna saúde solidamente comprovada e urna disposi~ao para o trabalho fora do comum, da
qual lembro-me com saudades, decidi nao esperar por oportunidades futuras. Assim foi que, munido dos parcos recursos
que possuía, urna bagagem que nao ultrapassava urnas cinco
dezenas de quilos, de muita resolu~ao e coragem, embrenhei-me pelo Rio Negro.
Levava-me o propósito de realizar observa~oes sobre a
fauna, a flora e as popula~oes regionais, coligir exemplares,
Xltl

taxidermizá-los ou traze-los vivos para o Jardim Zoológico do
Rio de J aneiro, onde exercia cumulativamente a fun~ao de
zoólogo.
Os indígenas existentes na regiao foram também alvo de
minha curiosidade. Pude observar os sistemas de vida, a economia, educa~ao, enfim o universo natural do índio. Impressionou-me e revoltou-me sobremodo a brutal explora~ao e
escraviza~ao pelos brancos, ditos civilizados, sobretudo os regatoes, através as barganhas mais desleais e injustas.
~ preciso que se diga aquí, as gera~oes de hoje e do
futuro, que, em tempos passados, um naturalista que se embrenhasse pelas matas amazónicas, até entao virgens e soberanas, teria que viver em pleno equiUbrio ecológico com a
regiao, enquadrado dentro da cadeia alimentar natural. O
sal, a farinha e uns poucos remédios; a espingarda ou a zarabatana com flechas envenenadas de curare; urna rede com
mosquiteiro e mais urnas reduzidas comodidades era tudo que
se tinha e possível de se carregar numa canoa ocupada por
quatro homens.
Nao é muito fácil, para um habitante da cidade ou local
civilizado~ entender que um estomago, com fome, ou a defesa
da vida, fazem-nos sobrepujar os códigos de ética ou conven.;oes pessoais aprendidas na escola ou nos centros culturais.
Nao estranhem pois, passagens do diário que porventura indiquem situa~oes contrárias aquelas dos centros bafejados pelas
comodidades de urna economia bem estruturada.
:B comum entre nós o mote de que "santo de casa nao
faz milagres". Eu, pessoalmente, poderia estender esse dizer
aos naturalistas brasileiros que surgiram após o século XIX,
quando praticamente se encerrou o ·ciclo dos viajantes estrangeiros pelo interior do Brasil. Essa impressao me vem a mente
quando leio relatos de conterraneos sobre a Hiléia brasileira,
onde apenas naturalistas de terras estranhas sao mencionados.
Espero que esta modesta contribui~ao possa lembrar, aos
escritores sobre a Amazónia, que brasileiros, vivendo no Brasil
e a servi~o de institui~Oes nacionais, também contribuíram
para o conhecimento da flora e da fauna hiléianas, percorrendo suas matas, paranás, igarapés, igapós, comendo mixira,
bebendo chibé ou cachiri, saboreando farinha com peixe cozido apanhado em mergulhos nos cacuris ou matapis dos inXIV

dígenas.. Nao se~ia de menos lembrar as vorazes piranhas,
os ca~d1rus, as picadas dos piuns, catuquins, muri~ocas, caral?anas e mutucas; os morcegos hematófagos e as lendárias
bo1unas, representadas pelas grandes sucuris.
Durante sessenta e oito dias tive a ventura de conviver
com a natureza e as popula~oes esparsas do Rio Negro como
um "doutor botanico", como ali sao chamados os ~atura
listas, a ponto de me afei~oar de modo estreito com a regiao.
Conforme escrevi no fim do meu diário, "sozinho, sem doen~as ou aborrecimentos, em plena liberdade. . . nunca pensei
que pudesse viver tao primitivamente. . . espero poder um dia
~oltar a e~tas regioes magníficas, onde a natureza certamente
imperará soberana por muitas décadas . . . e a todos . . . dos
quais porventura, ouvir a expressao "infemo verde" irei sugerir imediatamente que a palavra "infemo" seja s¿bstituída
por "paraíso". Sim, "Paraíso verde!".
Agrade~o ao meu eminente amigo Herberto Sales com-

petente e dedicado Diretor do Instituto Nacional do LÍvro o
inte:esse pe!as co~~as do Bras~l e sua colabora~ao na publica~ao de minhas Notas de V1agem ao Rio Negro". O seu
gesto p~rm~ti:á 9ue um maio~ número de brasileiros possa,
embora a d1stanc1a e anos depo1s, sentir a regiao do Rio Negro
na década dos anos cinqüenta do século que atravessamos .
A edi~ao original que veiu a Jume nas "Publica~oes Avulsas"
do Museu Nacional, de há muito já está esgotada.
Rio de Janeiro, 20 de mar~o de 1983
José Candido de Melo Carvalho, Ph. D.
Museu Nacional, Rio de Janeiro.

XV

ESTADO DO AMAZONAS

MUNICIPIO oE UAUPES

\15:
l~--'\
9

o
v

tJ\
..

.. ~~'it><í.••~1';
' ,
..
l' .
. :~.
:.,.,....,~...
..,\>,¡..,-\c.,,~·
. .
·-.

,¡•• ___
...._, ..... t>ol

• •

•

-"""'Y'../;

'

•

' "

1

•

o

'

.

"'

;.-

t

~

._,

:>:l '

:

•
·-·

}

Oecatcado sobre o Mape Municipal do Departamento Est aclua I

\J1
( l

de btetislica do

~~~ ~···~. --.r {---~_
";~.t J\lt!
~~""":J-"'
. .,., " 'w
- ·· ~.,,,...., "' ~ .
-~
..·".¡;
.•. ' ··.... •
)t

. •.

,·-.........•
• - ... ·!-·
- ,.
•

(•;•t•• •• •ltoll io lf. .ro 1949)

\

• -,. , l"';o
"¿ \ •\

·~
· • '::,\ . ' .......,•••,¡--··!!~• " '..
-

Povoec;Óes enot•das pelo 20010 90 Jos~ \C an
. dido M Carvelho

\.

'

'r-'
..
I
•
•
-·-·

··--"'-

.. ••- ••ji:.....,...,....

'
.... .a....
. •¡::_.,._ ...-·

¡,

CSCAl A 1: 100 000

,,

........ -,... ···:. ·b

-.nazonn

'·

E

z

\l

~

·---, .._

,__..~ .......//·>-"

... ..

~

...'
.\

.

C,.)

, \.• •'I

-~..

"-

~

'1\ - ....:

..
·. .

..
~

·"

....... -. . ................... . . ......... ... .
(:

-..;;
-..

\

"':::\(1 t 11111

,,,..,,....

x<

,

............... -...

<
~

.... ........ -· . ............... _........... ..

J

.

E

••• ... ,"....-4

..............

..........

A 1 O

~

(j
J¡

e c ucu1
• 8 0 0 Et ~' c r o n~ ~
e Sonlo Hele no
Santo Anlon1 0e
Umo r it u b o • e Coso do Solu
Mou ~ •

e Coso Pu cir o

An~ • eF lo r cslo

Botcr in
A R ASI TAt~AS

o
e

o

Cootl •
Uru o' •

Sitio Ho rctcio •
Toboco 1 • e A.cut 1cuo1 0
B0(. 0 bO,
S'o •J;o • o llho Mercedes
Com,so •
SIHo i:11omenoe
Cloudono Borreto 0.
• • Top1r"ponto
A. ror,opont o •
C.,¡ .Cu;
Arupo nl o • •
Tucun orcruco • e Mori2c n c
Sitio Ave lin o • • ,.,, i t 1
Poro~u~cu o ro •
•
Sóo Roque • e Bucuri
. srtío
Nc t tolt
,
P o 1moro tt
'Vit ho Antoni oe (::' \lhO . cocopuomo
Potes ic u uo e
ld Oll e

~

o
e
o
:::::>

...
o

::>

E

o

..
o
o

"'

CD

ll hO

e Tipi co
1

•

\CAN A

•

1n o de Pumo

e To tome
Cosuri
O tlhO do Tut orio
Moh ur i

O llho do Asso i

'

Por ono • eS ur:nho
CuÓrio
Cvpc r t\ n o •
~ t1 h 9 lo purr.o

•

To~iro

Toplrcpo n to

....,

POVOACOES do RIO NEGRO
•

da tlha das Flores a Cu e u t

NOTAS DE VIAGEM
AO RIO NEGRO

MANAUS, 20/5/49
O Catalina aterrissou em Manáus precisamente as 11,30
horas, após um voo direto de 1.800 quilómetros. Havíamos
saído de Belém ainda noite e com tempo carregado. A viagem nao poderia ter sido melhor. Embora chuvoso em Marajó, Belém e arredores, o tempo firmou-se de Gurupá em
diante, sendo a visibilidade relativamente boa.
O aviao voou entre duas por~6es de nuvens, sendo a
inferior formada por finas camadas originadas da evapora~ao
da mata. Até o momento em que escrevo estas linhas, ainda
nao me pude refazer bem da emo~áo sentida ao sobrevoar
o Grande Rio, ora enveredando por longos trechos da selva
amazónica, ora passando sobre lagos, paranás, igarapés ou
pequenos trechos de campos marginais.
Sao imponentes os desaguadouros do Tocantins, Xingu
e Tapajós. Ao longo do rio-mar a civiliza~o ainda nao ultrapassou as suas barrancas, ficando - quase se pode dizer
- entre o rio e o igapó. A visao é sempre a mesma: mata
e água. O transporte nesse imenso trecho do território nacional faz-se exclusivamente por ar e água.
De Santarém a Parintins, o volume d'água toma-se visivelmente acrescido pela quantidade inumerável dos lagos, paranás, furos e igarapés que percorrem a regiao em todos os
sentidos.
Chegamos em Manáus com um sol brilhante e cálido.
Nos dias anteriores haviam caído fortes aguaceiros. O Rio
Negro e os igarapés da cidade estavam muito cheios, atingindo
com suas águas uma série de habita~es construídas na margem dos mesmos. Algumas dessas casas só podiam ser abordadas por meios de canoas.
Em Manáus hospedei-me no Grande Hotel. Uma vez
tudo organizado dirigí-me ao colégio Dom Bosco, a fim de
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entrar em contato com os Salesianos, possuidores de várias
Miss5es no Rio Negro. Ali fui bem recebido e soube que o
padre inspetor deveria seguir no dia 24 para o Alto Rio Negro, em viagem anual de inspe~áo. Deram-me, também, instru~óes relativas a viagens naquelas plagas e dos Servi~os que
ali funcionara presentemente.
Procurei, logo a seguir, a lnspetoria do Servi~o de Prote~áo aos Indios, onde fui gentilmente recebido pelo senhor
Manoel da Rocha Viana, inspetor-chefe da 1. ª Circunscri~áo,
que compreende a imensa área que abrange o Acre, o Amazonas e o Território do Rio Branca. Conversamos sobre as
atividades do Servi~o e suas realiza~oes. Mostrou-me um pequeno museu a que dera início depois de sua chegada ali e
cuja finalidade será a de mostrar ao público utensílios e objetos das tribos indígenas daquelas regióes.
O Sr. Rocha Viana mostrou-me também um mico (Cebuella pygmaea pygmaea (Spix, 1832)) que trouxera de Tabatinga, no Alto Solimóes. Esse animalzinho é o menor de
nossos macacos, sendo denominado vulgarmente de mico-leáo
ou leáozinho, nao devendo, todavia, ser confundido com nosso
mico-leáo da Serra do Mar, inteiramente diverso, inclusive
muito maior. Embora eu o conhecesse como animal de genio
irascível, esse exemplar era perfeitamente manso, gostando de
se esconder sob o casaca do seu dono, atrás do pesco~o do
mesmo. Seu estado de saúde era ótimo.
Ainda pude visitar, embora rapidamente, o aviaquário da
cidade, sob administra~ao municipal. ..~li, como nos outros
lugares, fui muito bem recebido por todos, especialmente pelo
Sr. José Varzim Ledo, dedicado e competente agrónomo, encarregado do tratamento dos animais.
O resto do dia foi dedicado a visitas a pessoas amigas
e indaga~óes sobre a regiao do Rio Negro e condi~oes de trabalho nesta época do ano.

MANAUS, 21/5/49
Pela manhá, acompanhado do Sr. Manoel da Rocha
Viana, fui ao Palácio Rio Negro, em visita ao Sr. Leopoldo
4

A. da Silva Neves, atual Govemador, e ao seu eficiente chefe
de gabinete, Sr. Crisólogo Gastao de Oliveira, para os quais
levara cartas de apresenta~áo do Museu Nacional e de pessoas amigas. Foi urna visita extremamente proveitosa, durante
a qual pude conhecer várias pessoas, entre outras o Dr. Raimundo Chaves Ribeiro, prefeito da cidade, Sr. Mitrídates
Alvaro de Lima Correia, diretor da imprensa oficial, e major
Matoso Maia, comandante dos elementos de fronteira daquele
setor.
O Sr. Gastáo de Oliveira ofereceu-me toda coopera~áo
possível por parte do Estado, transporte nas vizinhan~as de
Manáus e outras facilidades, as quais, embora nao utilizadas,
cumpre-me aqui agradecer.
Na tarde do mesmo dia mudei-me para o Posto de Ca~a
e Pesca, onde o Dr. José Justino de Melo, com sua já conhecida boa vontade e espírito de colabora~áo, me arranjara um
quarto, onde poderia estar mais a vontade. Também havia
amplo espa~o para dispor meu material e .me preparar melhor
para a viagem que se aproximava.
O calor desde muito cedo está abrazador, apesar de ter
chovido a noite. Durante as primeiras horas da tarde qualquer esfon;o físico toma-se quase um sacrifício.
Após o jantar fui até o cais apreciar o movimento de
embarca~óes, passando, a seguir, na "Maloca dos Barés", um
local destinado a irradia~óes ao ar livre e ao mesmo tempo
parque de diversóes. E um local muito freqüentado pelo povo
em geral, sobretudo pela classe média. Depois das 9 horas
dirigí-me ao Clube Rio Negro, onde se realizaría um baile
de gala. A convite de amigos fui apreciar essa festa, que se
caracterizou pela requintada elegancia dos trajes e por um
ambiente quase de luxo.
MANAUS, 22/5/49
Dormi esta noite no antigo casaráo onde está instalado
atualmente o Pasto de Ca~a e Pesca. Estendi minha rede
entre os grossos caibros da velha cozinha enegrecida pela fuma~a e pelo tempo.
Preferi esse local por ser totalmente
aberto de um lado, podendo assim receber alguma brisa du-
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rante a noite e dormir melhor com o ar fresco da manha.
Durante a madrugada caiu fortíssimo aguaceiro, dando a impressao de que a casa iria abaixo. Apesar de haver respingado muito por entre as telhas, nao me molhei; tendo a temperatura baixado ainda mais, fato esse que muito contribuiu
para um sono reparador.
Ao amanhecer dirigi-me ao mercado da cidade, situado
a beira do Rio Negro, em ponto bastante central. Ali poderao ser vistas, diariamente, centenas de canoas de caboclos
e urna série de embarca<;oes de todos os tipos, quer trazendo
produtos agrícolas ou extrativos, quer se abastecendo para
viagens demoradas. Muitas dessas canoas ou batelóes .sao
verdadeiras casas de residencia, onde se veem mulheres, cnan<;as e também caes, gatos, papagaios, araras e outros animais.
Espetáculo característico dessa regiáo sao as embarca<;óes
a motor rebocando pequenas canoas, as vezes nada menos
de dez a quinze delas, cujos donos pagam urna pequena taxa
para esse fim.
A cidade de Manáus surgiu como resultado do crescimento natural de urna pra<;a forte erigida em 1669 pelo capitao Francisco Mota Falcáo, tres légua~ a~ima d~ Barra. do
Rio Negro, onde reuniu, sob esse nome, indio~ Bares, ~aniuas
e Passés. Até boje, a cidade de Manáus e conhec1da por
Barra, para aqueles que falam a língua geral, cujo vocabulário
procura ainda reter o nome primitivo.
O primeiro povoado colonial do Rio Negro, foi, todavia,
Aruim, perto dali, erigido em 1668. Nessa época, eram conhecidos na regHio os índios Manáus, Passés, lumas, Baniuas,
Coeanas e Maiapenas.
Assisti a chegada do navio ingles "Hilary", que havia
encalhado no Furo dos Marinheiros, em Breves. Constituí
cena digna de nota a entrada de um grande vapor no porto
de Manáus. Singrando lentamente as águas negras do rio,
entre uma infinidade de canoas e embarca<;oes variadas, dando
apitos roucos a cada instante, o vapor atrai toda a aten<;áo
da popula<;ao ribeirinha. Vale a pena contemplar a expressao
do rosto daqueles caboclos, misto de admira<;ao e alegria.
Em uma canoa encontrei um coatá [Ateles paniscus paniscus (Linnaeus, 1758)] femea, perfeitamente manso e acos6

turnado com o local. Seu dono pediu-me Cr$ 400,00 por ele,
julgando que eu fosse algum turista, segundo declarou depois,
ao baixar o pre<;o para a metade, que é realmente seu custo
no porto de Manáus. Ao me despedir, tive o desprazer de
receber um ferimento na perna, pois, inadvertidamente pisara
na cauda do coatá, que nao teve dúvidas em me retribuir
com urna mordida, felizmente sem piares conseqüencias.
Em outra canoa comprei urna belíssima cuíca, (Caluromys sp.) cuja espécie nao posso precisar por ter fugido mais
tarde. Custou-me Cr$ 8,00, tinha olhos enormes, cauda nua
e branca, faixas avermelhadas e negras no corpo. Era muito
dócil, incapaz de morder qualquer pessoa.
No mercado havia pequena quantidade de peixes e tartarugas, em parte devido a grande enchente do Rio Negro.
O peixe mais comum nessa época é o jaraqui (Prochilodus
sp.) seguido pela pescada (Sciaena sp.). Observei, também,
exemplares de branquinha, tambaqui e cubiu.
A seguir, dirigi-me ao aviaquário, onde pude passar urna
vista nos animais ali existentes. O mais notável de todos, a
meu ver, é um coatá de pernas e bra<;os brancas e olhos azuis.
Em qualquer museu da Europa, anos atrás, aqueta pele seria fatalmente descrita como urna espécie nova do genero Ateles.
Por mais indaga<;oes que fizesse, nao pude precisar o local
de origem do mesmo. Pode ser um caso de albinismo parcial,
atendendo a colora<;áo azul dos olhos, porém houve quem
afirmasse ter conhecimento de outros exemplares identicos.
De qualquer forma, é um exemplar que deverá ser conservado para um museu de história natural, pois os mamologistas certamente gostarao de estudá-lo.
Também muito me impressionou um jacaré [M.elanosuchus niger (Spix, 1825)] de grandes dimensóes e peso (cerca
de 4 metros e 220 quilos), bem adaptado a vida de cativeiro.
Vivendo em tanque de reduzidas dimensóes, saía diariamente
d'água para se aquecer ao sol e, segundo me disse seu tratador,
alimentava-se com regularidad e de 1O em 1O dias. Isso vem
provar que os grandes jacarés podem viver em cativeiro, mesmo em locais pequenos como aquele de Manáus.
Pude ver também algumas raridades, como o urumutum
[Nothocrax urumutum (Spix, 1825)], jacamins de costas bran7

cas [Psophia leucoptera ochroptera (Pelzeln, 1857)], da regiao do Acre, um lindo exemplar de uira~u [Morphnus guianensis (Daudin, 1800)] e de porte avantajado, lado inferior,
pesco~o e cabe~a esbranqui~ados, topete muito desenvolvido
e garras muito possantes. Outro exemplar como esse existe
em Manáus, preso em gaiola, numa das leiterias da cidade,
tendo o seu proprietário recusado a soma de Cr$ 3.000,00
pelo mesmo. Também digno de men~ao é um exemplar de
belo gaviao [Busarellus nigricollis nigricollis (Latham, 1790)]
raro em cativeiro. Um pequeno peixe-boi [Trichecus inungis
(Pelzeln, 1883)] é mantido em tanque separado.
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Pude assistir a chegada de outro navio, de grande porte,
o "Santos" do Lóide Brasileiro. Como já mencionei, constitui
motivo de alegria a chegada de vapores de maiores dimensoes, provocando um intenso .movimento de pessoas no cais
e vizinhan~as.
O calor continuou intenso.

MANAUS, 23/5/ 49
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Infelizmente, apesar da magnífica fauna existente logo
as portas da cidade, o aviaquário nao possui espa~o nem condi~óes satisfatórias para exibi~ao dos mesmos, estando situado
em local impróprio a vida dos animais, com área reduzidíssima.
No período da tarde, fiz compras para minha excursao
e tratei de providenciar um lugar no "motor Joao", cuja saída
estava marcada para o dia 24, rumo a Tapurucuara.
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O dia de hoje foi todo dedicado a arranjos para a partida amanha. Abasteci-me de remédios, roupas, objetos de
uso e artigos de alimenta~ao. Levo comigo boa quantidade
de aralém, bateriófago, inje~oes antigripais e vitaminas. Em
Manáus, nao é fácil a obten~ao de uma série de utilidades
necessárias numa viagem desse tipo, motivo pelo qual sigo
bastante desfalcado de certos utensilios ou alimentos, tais
como sopas concentradas e leite em pó.
Consegui um lugar no "motor Joao", que faz regularmente a viagem de Manáus a Tapurucuara. Comigo viajará
8
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o padre Ladislau Paz, inspetor dos Salesianos, cuja companhia
ser-me-á muito útil, visto já ser a terceira vez que faz semelhante viagem.
A tarde, fiz urna vista ao Servi~o de Economía Rural,
onde os Drs. Emílio Camacho (médico veterinário) e Amintas
Machado (agrónomo) trocaram idéias comigo sobre a agricultura daquela regiao, no momento sob os efeitos de urna
grande enchente. Também por gentileza do Sr. Agenor Bezerra de Melo, representante do Instituto Internacional da
Hiléia Amazónica em Manáus, estive na sede do mesmo, aproveitando o ensejo para visitar a Associa~ao Comercial do
Amazonas, onde observei um mostruário de produtos amazonenses.
O restante do dia e da noite foi dedicado a correspondencia.

)

.

1

O motor "Joao" leva a sua direita o batelao "Bill" e a
'
1 ney" . Ele tem onze anos de servi~o no Rio
esquerda, o "S'd
Negro, consome diariamente cerca de oito caixas de óleo de
1O galóes cada urna. Sua máquina é de 60 HP, da marca
Seffle. No "Bill", váo os passageiros de primeira classe e no
"Sidney" os da terceira. Para as pessoas pouco familiarizadas
com a navega~ao nos afluentes do Amazonas, sobretudo nos
Rios Negro e Branca, dou, abaixo, um esquema das divisóes
do motor "Joao", típico para a regiao, sendo os demais identicos a ele, com pequenas variantes.
Durante a noite, há ilumina~áo elétrica. Dos lados, a
cobertura é estendida apenas durante fortes ventanias ou durante as chuvas ou a noite, existindo, para tal, pe~as de lona
apropriadas. Toda carga vai nos poroes, ficando na coberta
apenas aquilo que é estritamente necessário aos passageiros.
O bateláo da esquerda nao tinha qualquer espécie de
divisao ou prote~ao lateral, sendo utilizado para cargas mais
grosseiras, como pia~aba, balata, borracha, etc.

MANAUS, 24/ 5/ 49
'

Apesar da manha bastante chuvosa, pude terminar uma
série de arranjos finais, causas de última hora. Providenciei
sobre o embarque, para o Rio, de um casal de araras vermelhas [Ara macao (Linnaeus 1758)] representadas em nosso
J ardim Zoológico por um único casal. Essa arara aparece
com certa freqüencia em Manáus, ocorrendo nas matas próximas.
As 4 horas da tarde, dirigí-me para o porto das Catráias,
em Sao Raimundo, onde estava atracado o "motor J oao".
Nesse porto, várias canoas fazem o transporte de pessoas do
bairro de Sao Raimundo para a cidade e vice-versa. Sao manejadas por um homem em pé, com auxílio de dois longos
remos, dando-nos a impressao de urna embarca~ao chine5la.
Fui cordialmente recebido a bordo, onde dispus minha
bagagem. Aos poucos, foram chegando os demais passageiros
e últimas cargas, estas prontamente arrumadas pela tripula~ao.
As 6 horas, coro a chegada do comandante, foi acionado o
motor e iniciamos nossa viagem, deixando Manáus com suas
luzes acesas, refletindo-se nas águas escuras do rio-mar. Da
popa do ''Joao" podia ver-se o "Hilary" profusamente iluminado, ladeado pelo "Santos" e urna série de pequenas embarca~6es.

·10

A tripula~ao é composta de oito homens e assim distribuída: um comandante, um mestre, primeiro e segundo motoristas, um mo~o, um taifeiro, um prático e um cozinheiro.

,.

1

A cobertura é feíta de madeira revestida superiormente
por folhas de zinco. Outros detalhes poderao ser deduzidos
do esquema anterior.
1

'
1

As 1O horas da noite estendi minha rede na coberta do
batelao "Bill", recebendo em cheio a suave brisa do rio. Em
tomo de mim, foram logo armadas outras redes e dentro em
pouco todos dormiam, procurando descansar das árduas tarefas e correrias de urna véspera de viagem.
.

'

RIO NEGRO, 25/ 5/ 49
Acordei ao clarear do dia com uma brisa fria e constante. De madrugada, levantei-me para enrolar no pés a rede
de coletar insetos e vestir urna camisa mais quente. Estava
sentindo de modo acentuado a diferen~a de temperatura de
Manáus para cima, sobretudo navegando com o vento do rio
batendo de cheio na rede.
11
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Nesse momento, preci~amente 5 horas da manha vi inú·
meros bacuraus brancos [Chordeiles rupestris (Spix, 1825)],
apanhando insetos sobre o rio. Mais tarde um pouco, as 6,30,
quatro araras vermelhas e um enorme bando de papagaios
[Amazona festiva (Linnaeus, 1758)] pousadas nas árvores de
um bra~o de terra que avan~ava sobre o rio. Eram mais de
mil, estando ali provavelmente para se alimentarem. Conforme pude observar no Alto Xingu, é esse também um local
de pouso, para onde convergem diariamente centenas de p~s
saros. Seu alarido e suas curtas revoadas chamaram a aten~ao
de todos os tripulantes. Assestando o binóculo nos mais próximos da margem, pude verificar serem da espécie que menciono acima.
Aos poucos, foram-se fazendo os conhecimentos .ª bord~.
Bmbora nao esperasse, fui encontrar entre os passageiros amigos de meus amigos e nao tardou a ser estabelecida urna
certa camaradagem, da qual muito me beneficiei.
Dá prazer viajar a bordo do "Joao". Tudo muito limpo,
o pessoal de fina educa~ao e o passadio como em qualquer
hotel de Manáus. Pela manha tivemos café com leite, pao
e manteiga.
O Rio Negro está muito cheio, as matas marginais completamente alagadas. Navegamos a tres ou quatro metros da
mata, as vezes como se estivéssemos dentro dela.
O comandante do "Joao" é o seu proprietário, José Caminha Pereira da Silva. Esse denodado brasileiro, homem de
extraordinária fibra e grande capacidade de trabalho, labuta
no Rio Negro há 25 anos, conhecendo todos os seus afluentes
e discutindo com acerto os problemas locais e os meios de
solucioná-los.
Segundo me declarou, as chuvas no Rio Negro com~am
em abril, sendo a enchente máxima nos meados de junho.
Informam os caboclos da regiao que a água come~a a baixar
no dia de Sao J oao. Essa afirmativa é generalizada em todo
o rio. O verao é de julho a mar~o, sendo de janeiro a mar~o
a época mais seca, quando é mais intenso o calor. Os temporais sao freqüentes, sobretudo nesse período.
A regiáo é sadia, muito mais para o Alto Rio Negro.
Com a "quebra d'água", surge o impaludismo de maneira in-
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tensa, sobretudo nos meses de junho a agosto. A mata alaga-se numa considerável extensáo, quilómetros a dentro, principalmente no trecho de Barcelos até Manáus.
Atualmente sao quatro os "motores" que navegam no
Rio Negro, a saber: O motor do SNAPP, saindo a quinze de
cada mes, gastando até Tapurucuara, ida e volta, sete días;
o motor da firma J. G. ARAUJO, um por mes, sem dia fixo,
fazendo o mesmo percurso em doze dias; a HlRAN do governo estadual, partindo de Manáus a cinco de cada mes,
gastando também oito días de ida e volta, e finalmente, o
"JOAO", que, trabalhando em liga~ao com a firma Higson &
Cia., realiza duas viagens mensais. Para o Rio Negro parte
a vinte de cada mes, gastando no mesmo percurso já citado,
oito dias, e para o Rio Branca sai a cinco do mes, desviando
do curso do Rio Negro ao chegar a foz do Branca.
Todos eles vao até Tapurucuara, pois daí para cima a
navega~ao torna-se muito arriscada, sendo empreendida, no
momento, apenas pela firma Graciliano Gon~alves & lrmao
ou por lanchas de pequeno porte e canoas a remo.
Até este momento ainda nao avistamos urna só aberta na
mata, qualquer casa ou indício de trabalho humano. Até onde
a vista alcan~a, é sempre a mesma mata verde, baixa, cerrada, avan~ando rio a dentro. O barulho do motor e o deslizar dos bateloes na superfície do rio dá ao viajante urna
sensa~ao de calma e bem-estar.

:

RIO NEGRO, 26/5/49
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Estamos passando por Airao. No meu relógio sao 7 horas
da manha.
Fizemos excelente viagem, tendo sido atingidos apenas
por dois ou tres fortes aguaceiros de curta dura~ao, como só
acontece nos trópicos. A paisagem .torna-se cada vez mais
deslumbrante, o rio com urna infinidade de trepadeiras de coIora~ao verde brilhante, com claros aquí e acolá, onde surge
urna paJmeira ou grupos de aráceas com folhas avantajadas.
Por todos os lados impera a mata, soberana e virgem, como
que saindo de um mundo aparte, no qual o elemento predominante é a água. No horizonte grossas nuvens ornamentam
13

o céu, desabando curtos temporais de quando em quando. A
planície é imensa e a solidáo extrema.
O movimento comercial da regiao tem decaído de ano
para ano. Atualmente, os produtos rnais explorados sao: a
borracha [Hevea benthamiana (Mue11. Arg.)], principal produto da regiao, cuja safra é de janeiro até abril; a piafaba
(Leopoldinea piassava, WalJace) e a castanha ( Betholletia
excelsa, H . B.) , de abril, julho ou agosto. Sao plantas de
terra firme, enquanto a seringa, naquela regiao, é quase toda
encontrada nas ilhas. O caboclo consegue com isso fazer urna
rota~ao de trabalho durante o ano. O puxuri é recolhido de
maio a julho, tendo sido muito boa a safra deste ano. Esse
produto, que é a semente de urna árvore de canela, (Acrodiclidium puchurymajor, Mez.) chegou a atingir Cr$ 90,00 por
quilo, em 1939. Ternos a seguir a balata em bloco (da planta - Manilka globosa, Gaertn.), recolhida de abril a junho,
cujo prec;o oscilava entre Cr$ 10,00 e 14,00 por quilo, utilizada na indústria para fabricac;ao de polias, bolas de golfe, etc.
A ucuquirana, também urna balata de madeira (Ecclinusa balata, Ducke) dá algum resultado monetário, atingindo o prec;o
de Cr$ 7 ,00 por quilo. Sua explorac;ao é de abril a julho,
sendo utilizada na indústria para fabricac;ao de tapetes, solas
de sapato e vários outros produtos.
A castanha está atualmente a Cr$ 150,00 o hectolitro,
tendo alcanc;ado Cr$ 450,00 em 1947. A piac;aba está a Cr$
3,00 o quilo. Da borracha, nada posso dizer pois nesta época
o seu comércio é suplantado pelo de outros produtos.
Há urna pequena pesca de pirarucu, no verao, de agosto
até marc;o notadamente na regiao de Barcelos. O prec;o de
sua carne varia de Cr$ 80,00 a 120,00 a arroba. Em menor
escala, existe o comércio de tartarugas, cujo prec;o varia com
a procura, oscilando, no momento, de CrS 150,00 a 250,00
por animal. Os jacarés sao abatidos no Baixo Rio Negro,
para extrac;ao das peles, cu jo prec;o vai de Cr$ 10,00 a 200,00
conforme o tamanho. Caititus e queixadas sao aproveitados
para alimentac;ao e suas peles sao vendidas a razao de Cr$
36,00 cada urna, tendo dado recentemente Cr$ 45,00. Os
veados também sao usados como alimento, sobretudo o mateiro [Mazama rufa (Illiger, 1815)] e suas peles exportadas,
a razao de Cr$ 12,00 o quilo.
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Além dos produtos mencionados, também a farinha é motivo de comércio local, nao sendo sua produ~áo suficiente para
constituir elemento de exporta~ao. No Baixo Rio Negro um
paneiro de farinha está custando entre Cr$ 110,00 e 140,00,
barateando o mesmo a medida que subimos para a fronteira.
Hoje passamos por várias árvores contendo ninhos de
japim [Cacicus cela cela (Linnaeus, 1758)], alguns com ovos.
Esses pássaros fazem seus ninhos em locais inaccessíveis ou
em árvores onde baja ninhos de cabas. Dois curumins (nome
dado aos rapazinhos, no Amazonas) que iam a bordo, pediam
insistentemente
piloto que encostasse o batelao próximo a
margem para poderem divertir-se atirando pedras nas cabas,
um brinquedo muito apreciado por gente dessa idade.
Pela primeira vez vi um mamífero, na margem esquerda
do rio. Era um pequeno macaco prego [Cebus apella (Linnaeus, 1758)] desgarrado do bando. Devido ao imenso volume d'água nesta regiao, os animais nao tem possibilidade de
vir até a margem, exceto os estritamente arborícolas.
Ao entardecer apareceram algumas aves, entre elas alguns
anúpocas [Crotophaga major ( Gmelin, 1788) ], gaivota peque.
na [Sterna superciliaris (Vieillot, 1819)], tesoura [Muscivora
tyrannus (Linnaeus, 1766) ], papagaios [Amazona amazonica
(Linnaeus, 1766) ], tucano de peito branco [Ramphastos monilis cuvieri (Wagler, 1827)] e urna cigana [Opistochomus hoazin (Müller, 1776)].

ªº

O boto [Steno tucuxi (Gray, 1856)]~ abunda no· Bah'º
Rio Negro, sendo visto a cada momento a flor d'água, onde
vem tomar respira~ao. Hoje pela manhá, na vasta baía de
Airao observei um cardume deles brincando muito próximo
do barco. Atirei e acertei num exemplar, porém ele afundou
com grande estardalha~o, e nao retornou a superfície, pelo
menos enquanto estivemos naquele local.
Airao é atualmente um lugarejo com cerca de 16 casas,
na margem direita do rio. Disse-me um morador ali residente
bá 50 anos, que o local já foi próspero, com 3 casas de comércio e muitas residencias. Após a queda da borracha, só
restaram essas 16 casas, das quais apenas meia dúzia poderia
ter realmente esse nome. Estao reformando algumas delas,
fazendo apenas a frente de tijolos, deixando o fundo de madeira mesmo.
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Passamos, as 11 horas, por Prosperan~a, lugarejo com
urna só casa. n urna clareira na mata, na margem do río,
minúsculo ponto de civiliza~áo na selva imensa. O nome nao
deixa de ser simpático, por exprimir realmente aquilo que seu
proprietário naturalmente possui: esperan~a de prosperar. Por
ora, nao vejo outra coisa além disso.
A viagem continuou da mesma forma, até a noite exceto
nas proximidades do Rio Branco, onde as águas sao de cor
barrenta, muito claras, contrastando fortemente com as do Rio
Negro. Até a mata muda inteiramente de aspecto, tornando-se
mais alta, mais vi~osa, com as margens do rio repletas de
umbaubeiras. Na foz do Río Branco existe um casebre de
caboclo, perdido na imensidao. Segundo me declarou o comandante do "Joao", este motor gasta, em média, 6 dias de
Manáus a Boa Vista, capital do Território do Rio Branco,
sendo no entanto a viagem mais comum apenas até Caracarai.
Dali a Boa Vista existe a cacboeira do Cujubin, de dificílimo
acesso, sobretudo na vazante.

tunidade essa que eu aproveito para recolher alguns, enquanto
escrevo meu diário.
I••
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Mais acima atingimos Carvoeiro, povoado de 12 casas,
no momento estabilizado. Pica situado em frente a foz do
Rio Jufari, do qual fazem boas referencias os locais.

Hoje anoiteceu amea~ando chuva, com os indefectíveis
insetos esvoa9ando em tomo das lampadas do batelao, opor16
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Dormi bem esta noite, que foi relativamente fria. O dia
amanheceu carregado, com um vento desagradável. Os dois
vizinhos de rede tossiram muito durante a noite, tendo ambos
apanhado fortes resfriados, motivo pelo qual tomei um antigripal e algumas cápsulas para me prevenir contra essa doen~a,
tao molesta em viagens desta natureza.
Cauboris é um lugarejo de tres ou quatro casas. Como
vários outros do Rio Negro, já foi próspero, tendo tido urna
capela e várias casas.

Antes da foz do Rio Branco, passamos por um igarapé
e um local denominado de "Pedra do Gaviao". Esse nome é
devido a forma que possui urna pedra do rio, no momento
submersa. Ali existem dois casebres de caboclos e logo acima
tres ilhas, chamadas Tucano, Tatú e Guaratiba. Na segunda
delas atirei numa saíra [Dacnis cayana (Linnaeus. 1766)].
Antes de atingirmos a "Pedra do Gaviao" passamos por Moura,
pov.oa~ao que também já foi cidade, com coletoria, juízo, etc.,
no . momento transferidos para Barcelos. Esse lugarejo compoe-se de urnas 15 casas, nem todas habitadas, distando 285
quilómetros de Manáus, defronte a foz do J auaperi.

Ao contemplar Carvoeiro, lembrei-me de Wallace, que
bá 100 anos atrás, referindo-se ao local disse: . . . "alcan~a
mos Carvoeiro, desolada e semi-deserta aldeia, como sao em
geral todas as povoa~oes do Rio Negro". Nao seria errado
repetir atualmente aquela informa~ao desse naturalista.

RIO NEGRO, 27/5/49 (de bordo do "Joio", passando pelo
Cauboris)

:
1
1

Conversei longamente com o comandante Caminha a respeito do R io Negro. Seus longos anos de trabalho na regiao
dao-lhe autoridade incontestável para discutir os problemas
locais e apreciar as transforma<;oes que se operam. Segundo
me afirmou, a profundidade máxima do Rio Negro é de 80
bra~as ( ou seja 72 metros) próximo a Manáus, em Paricatuba, sendo comum no Baixo Rio Negro a profundidade de
5 ou 6 bra~as. Na seca, o rio fica com apenas 4 pés de profundidade, em certos pontos. O declive da fronteira da C'oIómbia a Belém é de 150 metros, numa distancia de mais de
3.000 quilómetros. De Manáus a Belém o declive é de 22
metros, a distancia de 1.800 quilómetros.
Outro fato interessante é o que relatou a respeito dos
dois grandes incendios acorridos no Rio Negro, quando foi
queimada parte da mata na regiao de Barcelos e Baixo Rio
Branco. O primeiro verificou-se em 1912, durante um forte
verao. Nessa época, o fogo foi ateado na mata, queimando
durante vários meses seguidos, a ponto de nao se ter visibilidade para navegar, tal a quantidade de fuma~a existente. Morreram milhares de seringueiras, acarretando esse incendio
grandes prejuízos a regiao.
O segundo ocorreu em 1926, completando a destrui~ao
do primeiro. Poi maior que o anterior, atingindo todo o
Baixo Rio Negro, sendo a zona de Barcelos, novamente, a
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que mais sofreu. Sua dura~áo foi de mais de um mes. Em
certos locais o calor do verao associado ao do incendio foi
tal que os peixes morreram, havendo também grande destrui~ao da fauna, notadamente das aves de vóo pesado, como tucanos e papagaios. Foi nessa época que se descobriram os
grandes castanhais da regiao.
A paisagem da regiao, até este ponto, nao mudou. Há
momentos em que sao tantos os paranás encontrados, que os
próprios práticos lutam para acertar o rumo. Esta noite perdemos o rumo indo parar num lago, tendo sido gastas duas
horas até que fosse novamente retomada a dire~ao certa. O
volume d'água é assombroso, água sempre negra e brilhante,
continuada pela mata densa, quase impenetrável, vista ao longe
como se fosse um risco preto por cima d'água. Nao posso
deixar de mencionar as belíssimas aráceas e certas orquídeas,
floridas, nesta época. Também as palmeiras Jauri (Astrocharium jauri, Mart.), com seus troncos brancacentos e espinhosos, mergulhados na água do rio. Seus coquinhos sao comidos
pelo tambaqui [Colossoma bidens (Agassiz, 1829)], um dos
peixes mais apreciados da regiao, de carne saborosíssima e
grande porte.
Hoje apareceram mais alguns animais, entre outros urna
espécie de ·mico que nao pude reconhecer, tucanos-de-peito-amarelo [Ramphastos vitellinus culminatus ( Gould, 1833)],
ara~aris-de-costas-verdes
[Pteroglossus pluricinctus ( Gould,
1835)), cujubins [Pipile cumanensis cumanensis (Jacquin,
1784)), japus [Ostinolis viridis (Müller, 1776)], um carará
[Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766)] e bentevis [Pitangus sulphuratus sulphuratus (Linnaeus, 1766)].
Nesta regiao, como em todo o Amazonas, os rios menores recebem o nome de igarapés, chamando-se de igarapéa~u os grandes igarapés e igarapé-mirim os pequenos. Um
bra~o do rio entre duas ilhas é um paraná e a comunica~ao
entre um rio e um lago, entre dois lagos ou dois rios é denominada de furo. Os paranás sao preferidos para navega~áo,
pois apresentam prote~ao contra os banzeiros, (ondas provocadas pela passagem da pororóca ou de embarca~ao a vapor
ou vento forte - Amazonas) temidos pelos seus efeitos.
Quando sopra o banzeiro, nas baías e pontos mais largos, o
rio torna-se muito encapelado e perigoso para embarca~óes de
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ccrlo porte. As canoas tem que se encostar a margen1 ou
penetrar pelos igapós até que tudo volte a calma outra vez.
O igapó ou várzea é o terreno alagado todos os anos pelas
enchentes.
Ouvi, hoje, de um passageiro o relato do combate travado \
•
recentemente entre ca~adores de jacarés e os índios Uamiris na
regiao do Rio Camanaú. Segundo esse senhor, foram abatidos mais de 30 índios e capturado um menino, hoje entregue
ao Servi~o de Prote~ao aos Indios, em Manáus. Todas as
flechas eram de ponta de ferro, algumas delas tendo como
ponta a extremidade de um facao. Pelo modo da narrativa,
parece-me que nem os ca~adores, nem o próprio Servi~o de
Prote~ao aos Indios sabem quantos fora1n mortos, havendo
naturalmente muito exagero em tudo. Os Uamiris ultimamente tem tido vários conflitos com os caboclos, estando ainda
na le1nbran~a de todos o massacre de Camanaú, onde foram
abatidos a flechadas vários servidores do posto indígena local.

-

..

Conversei longamente, também, com o Sr. José Roberto
Pimentel, que atualmente explora um castanhal denominado
acarapiche, no Rio Arirahá. Esse senhor vive no Rio Negro
desde 1900, tendo tido 12 filhos, dos quais só resta boje urna
filha viva, com tres netos. Sua vida é típicamente dos habitantes da regiao, cheia de peripécias e lutas constantes. Ainda
recentemente teve urna perna mordida por um jacaré, mostrando-me ele os sinais deixados pela ferida. Narrou-me calmamente a luta que teve com o bicho, da quantidade de sangue que perdeu e da longa viagem empreendida até Manáus
a fim de se medicar.
Hoje passamos por urna pequena árvore repleta de ninhos
de japins, quase tocando a água. Eram eles construídos de
folha de jauari, tendo no meio urna grande casa de cabas.
N esta regia o, sao freqüentes as castanheiras a be ira do
rio, muitas ainda com seus ouri~s dependurados. Ternos
apreciado as castanhas frescas, quer simples, quer sob forma
de leite, misturada ao café, com pao ou farinha .
Passamos por Guajará, um lugarejo de seis casas, todas
fechadas. Os moradores, segundo disseram, estao do outro
lado do río, trabalbCJTtdo nos castanhais. Pela segunda vez
depois que saí de Manáus, pude ver alguns animais domés19
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ticos, representados por duas vacas, alguns porcos e quatro ou
cinco carneiros. Neste trecho do rio existe em grande número
a pequena palmeira iará [Leopoldinia pulchra Mart.)]. Esta
palmeirinha guarda, durante a enchente, sob suas fibras e Iogo
abaixo das folhas, numerosas minhocas, muito apreciadas como
isca pelos viajantes em canoas.
Além do iará, poderao ser vistas também a<;aizeiros (Euterpe caatinga, Spruce), inajá (Maximiliana regia, Mart.) e
bacaba ( Oenocarpus bacaba, Mart.). O nome desta última
provém de iuá (fruta) e cáua (gordurosa).
Próximo a Guajará, pude observar várias espécies de aves,
como taquiris [Nycticorax nycticorax hoactli (Gmelin, 1789)],
urubú-de-cabe<;a-vermelha [Cathartes aura ruficollis (Spix,
1824) ], japins, gaivotas, muitas pombas [Columba cayennensis
cayennensis (Bonaterre, 1792) ], bentevis [Myiozetetes similis
similis (Spix, 1825) ], andorinhas [lridoprocne albiventer
(Boddaert, 1783)] e exemplares do gaviao que recebe a designa<;ao local de gaviao pinima ou can-can [Hypomorphnus
urubutinga urubutinga ( Gmelin, 1788) ]. Mais acima apareceram, pela primeira vez, alguns corócorós [Phimosus infuscatus nudifrons (Spix, 1825) ].
De mamüeros, apenas foram vistos alguns micos de cheiro [Saimiri sciureus sciureus (Linnaeus, 1785) ], muito menos
numerosos aqui do que no Baixo Amazonas, segundo me disseram.
De um ninho de japim foram obtidos dois ovos ainda
frescos, ambos de cor branca, forma ovóide, tendo na extremidade mais larga urna série de manchinhas marron. A casca
era de urna camada calcárea tenuíssima.
Estive conversando boje com um antigo garceiro ( ca~a
dor de gar~as), cujo nome devo omitir, a seu pedido. Esse
senhor, famoso por volta de 1914, chegou a possuir oitenta
"espingardas", ou seja, oitenta homens empregados no mister
de abater gar<;as para a retirada das egretas. Disse-me que
nunca chegou realmente a ganhar dinheiro nessa ocupa~áo,
talvez, conforme declarou, por castigo de Deus, devido ao ato
desumano que ele e seus homens praticavam. As aves eram
abatidas nos ninhais, quando vinham alimentar os filhotes,
época em que as egretas atingem sua formosura máxima. A
média de cada garceiro era de vinte a trinta aves por dia.
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Para se conseguir um quilo de egretas eram necessárias
250 magoaris [Ardea cocoi (Linnaeus, 1766)] ou 300 gar<;as-brancas-grandes [Casmerodius albus egretta (Gmelin, 1789)]
ou 1.000 gar~as-brancas-pequenas [Leucophoyx thula thula
(Nolina, 1782)]. O pre<;o era de Cr$ 1.700,00 para o quilo
de egretas de magoari, CrS 2.500,00 para a segunda e Cr$
18.000,00 a 20.000,00 para as gar~as-brancas-pequenas.
Chegamos a Barcelos as 4 horas da tarde, após um tremendo aguaceiro. As chuvas nesta regiao sao fortíssimas, molhando tudo em segundos e deixando seus vestígios estampados na vegeta9ao, residencias e embarca<;oes. A cidade é
constituída hoje por cerca de 18 casas, já tendo sido sede da
capitanía por duas vezes, desde sua cria<;áo em 1757 até 1791,
e de 1799 até 1804. Disseram-me que só a guarni<;ao militar
de Barcelos era superior a 600 homens. Hoje, a vida do lugar
resume-se na missao salesiana e algumas reparti9óes estaduais.
Foi aí que, em 1728, foram aldeados pelos carmelitas os
índios Manáus, Barés e Baniuas, criando-se, a seguir, a primeira casa de ensino do Amazonas ( seminário dos Carmelitas). Com sua passagem para capital da Capitania de Sao
José do ruo Negro, foram elevadas a categoria de vida as aldeias Mariuá, Bararoa e Itarendaua. No início do seu segundo

período como capital, um censo realizado para o Rio Negro
dava-lhe um total de 15.480 habitantes.
Tive o prazer de saborear boje um prato típico da regiao,
feíto exclusivamente para mim. Trata-se de pirarucu assado
com farinha no leite de castanha. É um prato saboroso e
muito nutritivo.
Desembarcou no Arirahá o Sr. Pimentel, ótimo companheiro, muito alegre e perito contador de anedotas. Possui
um repertório digno de nota, embora tenha vivido 48 anos
nestes ermos.
Ajnda há pouco, pude presenciar u1n dos mais belos crepúsculos que vi. É um quadro deveras encantador um "porde-sol'' no Rio Negro e, segundo todos dizem, no Amazonas
em geral. O contraste das cores, a imensidáo da mata e do
rio deixam o viajante emocionado. :E: preciso alguma resistencia para fugir a rotina e nao fazer como a maioria, segundo
afirmou Arauja Lima em um dos seus livros: "Por isso ficam
os forasteiros perplexos ante o esplendor da natureza opulenta
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e grandiosa, que se esboc;a nas linhas imprecisas, mal definidas, fugidias, da paisagem em seu conjunto panoramico. E,
ao assalto dessas sensac;oes, irrompe a explosao lírica, inspirada pela fascinac;ao do colorido, gerando um superlativismo
contagioso, enfático, retórico, que contamina quase todos os
descritores desses cenários".
Em nosso caso, torna-se mais fácil escapar a rotina, pois
que a esta hora já é grande a quantidade de insetos esvoac;ando em torno das lampadas de bordo e ternos que aproveitar o tempo, passando a ocupar-nos de outro tipo de trabalho, menos poético, porém muito mais proveitoso.
Pela noite a dentro, como desde nossa saída de Manáus,
vai o "Joao" vencendo a escuridao, rio acima, assustando com
o abatido do seu vapor os bichos na mata ao redor.

RIO NEGRO 28/5/949 (A bordo do "Joáo" no Paranamirim)
Passamos ótima noite a bordo. Deste trecho do rio até
Sao Joaquim, a paisagem nao mudou. Este último local, hoje
reduzido a urna só casa de tijolos e tres outras de palha, já
foi centro importante. Era urna cidade bastante progressista,
centro de reunioes políticas, chegando mesmo a possuir um
jornal denominado "Aurora do Rio Negro". Em certa ocasiao, houve urna revolu~ao local, sendo enviada para abafar
o motim urna chata de Manáus, que foi logo posta em fuga.
Somente tempos depois foi o motim dominado. Atualmente,
o rio vai aos poucos devorando Sao J oaquim, numa demonstra~ao evidente do que fará, no futuro, com outros trechos
deflorestados. Alguns alicerces estao a beira d'água, outros
já caindo no rio. O visitante dessa regiao poderá ver, m.esmo
no período da enchente, que o solo é constituído por uns 30
centímetros de terra humosa, 1 a 2 metros de argila avermelhada e, logo a seguir, urna tabatinga branca, dura.
Fiquei deveras impressionado com as planta~óes feitas em
canoas velhas, tambores de gasolina, caldeiróes, panelas e até
urinóis. Isso, segundo me afirmaram, é devido a fraqueza da
terra, aliado a presenc;a da saúva. Só mesmo pequenas amostras escolhidas sao capazes de produzir algo.
Passamos por Chibaru as 4 horas da tarde. Nesse local,
de seis casas, notei a presenc;a de várias crianc;as. Pela pri-
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meira vez, vi um [Cebus nigrivittatus (Wagner, 1874) ], muito
típico, vivendo em cativeiro numa casa de caboclo. Ocorre na
margem direita do Rio Negro até o Solimóes. Vi também
alguns portadores da sarna vermelha, em mísero estado de
saúde.
Tomei um banho na canoa que vai rebocada entre o batelao e o "motor". Logo a seguir lavei minha roupa, servic;o
esse que terei de fazer de hoje em diante, visto nao ter tempo
para esperar que outros o fa~am e nao haver mesmo gente
disponível para tal. N esta regiao, quase todos lavam su as
próprias pec;as de roupa.
Hoje foi abatido um enorme peixe-boi, que, a estas horas,
já está reduzido a pedac;os, sendo feitas as últimas lingüíc;as
do .mesmo. Era um belo animal, com 2,05 metros de comprimento, urna circunferencia de 2 metros, 85 centímetros do
anus a ponta da cauda e, paleta natatória com 45 centímetros.
A cauda tinha urna largura máxima de 52 centímetros. A
pele muito grossa, destacando-se facilmente a fina camada
preta que reveste o couro. A parte mais grossa deste último
apresentava 8 centímetros de espessura.
Foi arpoado de madrugada por dois minúsculos caboclos
e vendido ao Sr. Caminha por Cr$ 200,00. Sua carne é primeiramente fervida, ou seja, cozida em água de sal, depois
escorrida e em seguida frita na sua própria banha, onde é
conservada, recebendo entao a designac;ao de mixira. Nessa
forma pode ser conservada até 8 meses, em lugar fresco.
O peixe-boi recebe na língua geral ou tupi a designac;ao
de iuarauá (/, água; uaruaá, que vive no local), sendo, segundo Wallace, muito abundante no Rio Urubaxi.
Viaja conosco um menino que tem como xerimbabo
(Norte: animal de criac;áo) um pequeno [Cebus apella (Linneaeus, 1758) ], da margem esquerda do Río Negro. Suas atitudes grotescas causam dissabores a duas freiras que viajam
conosco, sendo o garoto intimado a nao aparecer mais ali
com esse animal.
Hoje apareceu grande quantidade de mutucas a bordo,
algumas picando a gente. Todavia sao muito menos agressivas
do que as mutucas do Brasil Central.
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A noite, passamos por Laranjal, também urna antiga cidadc, onde já houve várias casas residenciais e comerciais, inclusive jornal. Aqui era editado o "Triunfo". Hoje, apenas
vestígios de civilizac;ao fazem lembrar o passado, evocado pelas
pessoas de mais idade. Atualmente, o Rio Negro parece viver
apenas de suas tradic;oes, pois apesar de um passado progressista, nao tem mais nada em ascensao, mesmo aparente, salvo
as Missoes Salesianas, custeadas pelo governo federal.

TAPURUCUARA 25/S/949
Chegamos a esta povoa~ao as 8 horas da manha. Antigamente o local chamava-se Santa Izabel, nome este ainda
usado pela gente da regiao. Situada numa ilha fluvial, já comec;a a se desenvolver em terra firme, na margem esquerda,
onde a Missao Salesiana fez várias construc;oes. O povoado
da ilha tero 9 casas, um correio e urna escola primária em
construc;ao. Ao lado da Missao, fica a filial da firma "J. G.
Araujo".
Assisti ao desembarque do padre Ladislau Paz, inspetor
das Missoes. Os meninos receberam-no com canticos, "vivas"
e, como é costume no Brasil, um discurso de boas-vindas, a
que o homenageado respondeu. Nesse dia houve urna reuniao
de habitantes das cercanías da cidade.
A Missao possui urna plantac;ao nos fundos. Embora
ainda nova, há muitas árvores já em produc;ao. Cultivam a
cana de ac;úcar, laranja, abacate, banana, mandioca e outras
culturas.
A Missao conta, atualmente, com 80 meninos. Está em
construc;ao o prédio das freiras, onde será localizado o colégio
das meninas.
Aqui já se veem muitos índios civilizados. Aliás, a grande maioria da populac;ao é proveniente das tribos da regiao.
A ac;ao missionária no Rio Negro foi iniciada em 1657,
pelos Jesuítas, estabelecidos na boca do Tarumá, entre os índios desse nome. Com a expulsao dos J esuítas, em 1661, sornen te 34 anos mais tarde voltaram os carmelitas a fundar
aldeias, perdurando sua ac;ao por longo tempo na regiao.
Coube a Frei José dos Santos Inocentes, de quem nos f ala
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Wallace de modo assás pitoresco, a restaurac;ao das missoes
em 1832, voltando a encerrar seus trabalhos em 1888. Em
1910, foi criada a prefeitura apostólica do Rio Negro por
Pio X, sendo a mesma entregue aos salesianos, sob a gestao
de Monsenhor Louren~ Giordano. Seu atual prelado é Dom
Pedro Massa, posic;ao essa que mantém desde 1925.
No local, pude observar urna pequena cotia [Dasyprocta
fuliginosa fuliginosa (Wagler, 1832)], urna paca [Cuniculus
paca paca (Linnaeus, 1766)] e urna juriti [Leptotila rufaxilla
dubusi (Bonaparte, 1855)]. Os Salesianos possuem algumas
cabec;as de gado, porcos e galinhas. Também alguns moradores do local criam urnas poucas cabec;as, inclusive urna meia
duzia de carneiros existentes na ilha.
Deixamos o "motor Joao" baldeando para a "Mearim",
de propriedade da firma Gonc;alves & lrmaos, tendo o primeiro
regressado as 3 horas da tarde. Junto a "Mearim" segue o
batelao "Maranhao" e outro menor. Perdemos em espac;o e,
daqui para cima, em cada baldea~ao iremos gradualmente nos
apertando cada vez mais. A tripula~ao da "Mearim" é toda
indígena, inclusive o prático, pessoa de grande habilidade e
profundo conhecedor das cachoeiras dessa regiao. Apenas o
maquinista é um russo branco, que aqui veio ter, anos atrás,
proveniente do Paraguai, e fadado a nunca rnais deixar o Alto
Rio Negro.
A particularidade que mais chamou nossa aten~ao em
Tupurucuara foi a grande quantidade de micuins [Trombicula
brasiliensis (Erwing, 1925)] que existe no capim e vegeta~ao
rasteira. Esse terrível e minúsculo acaro causa, através de
sua picada, urna forte comichao, provocando inchac;ao e feridas nas pernas, brac;os etc.
Muito nos impressionou, também, a enorme quantidade
de formigas existentes na ilha de Tapurucuara. Num pé de
cajueiro, árvore muito comum na regiao, era tal a quantidade
desses himenópteros que nao foi possível subir na mesma.
Essas formigas, também chamadas formigas-de-fogo, sao amareladas e muito pequenas. Segundo Bates, mencionado em
lhering, elas chegam a tomar conta de certas regióes, a ponto
de expulsarem a oopula~ao, fato acontecido em Veiros, no
Xingu (1850). Todavía, a nosso ver, esse autor chama de
fonniga-de-fogo a nossa lavapé Solenopsis geminata, enquanto
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na reg1ao do Rio Negro dáo esse nome a espécie do genero
Pseudomyrna que vivern associadas a certas plantas, especialmente os tachizeiros [Pterocarpus ancylocalyx Benth. e Triplaris surinamensis ( Cham.)] ambas leguminosas, bem como algumas Caesalpinaceas como Tachygalia macrostachya Huber,
Sclerolobium goeldianum, Huber e outras afins. Os nomes
usados para designá-las comumente sao: formiga-de-fogo, tachi, taciiua, formiga de novato. Os viajantes e pessoas estranhas a regiáo logo aprenderao a conhecer as árvores portadoras desses bichinhos, pois que, urna vez caídas sobre a
pessoa, dao picadas muito dolorosas, como se fossem queimaduras, obrigando, muitas vezes, a retirada da roupa ou entao
a sujei~ao de suas picadas incomodas e cáusticas.
Ao banhar-me no rio, em frente a ilha, fui picado duas
vezes na perna por algum animal, ficando bem viva e sangrando
a f erida onde mordeu. Segundo os moradores do local, aquilo
nao era outra coisa senao mordidelas de candirus, (Pygidiidae)
que se aproveitavam das pessoas no momento do banho para
se alimentar. Nao sentí dor alguma no momento das mordidas, só as descobrindo posteriormente, pelo sangue que escorria das mesmas. Nao me foi possível, por mais que tentasse, capturar exemplares desse animal.
Deixamos Tapurucuara as 4 horas da tarde, após a queda
de tremendo aguaceiro, com os bateloes apinhados de gente,
tripulantes e várjos índios que regressavam a Iauareté depois
de cumprirem determinado tempo de trabalho na Missáo de
Tapurucuara.

RIO NEGRO 30/ 5/949 (Ao largo da Serra do Jacamin). .

Dormi esta noite no batelao do motor, tendo perdido
consideravelmente em espa<;o e comodidade. No bateláo "Maranhao" ficaram algumas freiras e padres salesianos que viajavam conosco. Foi urna noite extremamente barulhenta,
acordando a cada momento com pessoas passando debaixo da
rede, pancadas a bordo, conversas em voz alta e paradas consecutivas do motor para a execu~ao do comércio com os nativos, a principal fonte de renda dessa viagem.
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Muito me impressionou a presen~a, ali, no fundo do mcr
tor, de um velhote magro, enrugado e todo besuntado de
óleo. Conforme já disse linhas atrás, é um russo branco, exoficial do exército do Czar, expulso de sua pátria por ocasiao
da revolu~ao bolchevista. Agora vive aqui nestas matas, metido num porao quente e úmido de barco, trabalhando, bebendo e cismando, tentando em vao esquecer um passado longínquo que nao lhe sai da cabe~a. Seu rosto tem urna expressáo de sofrimento. É culto, discutindo assuntos os mais
variados, e dominando várias línguas. Como esse, muitos outros deslocados existem por este mundo a fora.
A paisagem, nesta altura, ainda é a mesma. A mata,
muito densa e escura, com apenas maior varia~áo das espécies vegetais. Já se podem ver algumas pedras grandes e
barrancos mais altos. Passamos por Castanheiro, um lugarejo
atualmente deserto, que também já foi cidade e teve sua história. Ao longe, na margem direita, podem ser vistos 4 serrotes cujos nomes sao: Jacamin, Taia~u, Balaio e Tapira. No
morro do jacamin encontra-se famosa e cobi~ada orquídea conhecida por galo-branco [Cactasectum pileatum (Reichb)].
O cornentário do dia foi a passagem, por ali, de urna
grande vara de caititus. Disseram-me que, dias atrás, em Tapurucuara, também passara urna enorme, sendo abatidos nada
menos de 70 porcos num só dia. Nessa regiáo existem algumas on~as, devido em parte a certa abundancia do veado
mateiro e de capivaras, que, associados aos porcos, dao-lhes
alimento regular. No último ano, foram mortas em Tapurucuara e vizinhan~as 11 on~as pintadas [Pelis on~a (Linnaeus,
1758)].
Nestas viagens pelo Amazonas passa-se por situa~oes incríveis. Assim é que, esta madrugada, acordei com urna terrível fedentina, como se fora de urna cami~a de alguns dias.
Nao foi difícil tomar a lanterna e descobrir que haviam posto
alguns couros de caititu debaixo de minha rede, alguns deles
em franca decomposi~ao. Felizmente, consegui retirá-los dali
sem maiores atropelos e aborrecimentos.
Todos com quern conversei oeste trecho sao unanimes
em afirmar que certos brancos desta regiao exploram demasiadamente os índios, abrigando-os a levarern urna vida de
verdadeira escravidao. Vao aos altos rios, contratam índios
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por tres meses e, urna vez no médio ou baixo Rio Negro, sao
os mesmos retidos por tres anos ou mais. A alega~ao é sempre a mesma, i. e, o pagamento de contas inexistentes, forjadas a bico de pena, cheias de men~oes de bugingangas que
mais serviriam para brinquedo de crian~as, todas vendidas por
pre~os astronómicos.
Essa é, sem dúvida alguma, urna das razoes mais fortes
do despovoamento do médio e baixo Rio Negro, preferindo
os índios ficar nas cabeceiras dos afluentes do rio, ou embrenhar mata a dentro ou, entao, procurar as Missoes, onde
sao, aliás, um número muito reduzido. Penso que deveriam
ser feitos alguns estudos sobre esse assunto, e daí talvez surgissem ensinamentos que permitissem corrigir essa grande anomalia regional.
Neste trecho do Rio Negro existem bastantes frutas, tendo
aparecido a bordo laranjas, bananas, abacaxis, mamoes e
cupua~us.
O abacaxi é de grande tamanho e excelente paladar, as laranjas doces, repletas de sementes e com grande
percentagem de baga90. Esta manha serviram com o café
urna variedade de batata-doce roxa, relativamente grande e
enxuta, cozida em água de sal.

Comi, pela primeira vez, urna farinha de peixe denominada piracuí. J;: fe ita de peixe moqueado bem torrado, soca do num pilao coro espinhas e tudo, conservando-se assim
ero boas condi<;oes durante muitos dias.
De Jerusalém para cima apareceram piuns (Norte: espécie de mosquito muito miúdo) em grande número. Molestaram muito a tripula9ao e os passageiros. Em Uariti, tornaram-se verdadeiro flagelo, picando a todos sem exce9ao. Colhi
vários exemplares, bastando para tal arrega9ar urna das mangas da camisa.
Paramos alguns instantes em Uariti, onde funciona um
posto de atra9ao indígena. Ali vive um casal de índios guariba ou caicare do Rio Cauboris, capturados, quando ainda
meninos, em luta com indígenas dessa tribo. Sao identificados
logo a primeira vista por terem o dedo anular dos pés muito
levantado, cavalgando o médio, mutila~ao essa característica.
Além desse, o Servi~o possui ainda dois outros pastos
de atra9ao. O do Camanau, denominado Posto Irmaos Bri-
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glias, está tentando atrair os Uamiris e o de Ajuricaba, no
Demeni, procura entrar em contato com os Ai~ás e Paquidás.
Sao esses os índios mais hostis da regiao, presentemente. O
Servi~o de Prote~ao aos Indios terá que envidar esfor~os no
sentido de tomá-los pacíficos e capazes de viver coro os civilizados, embora guardando costumes e território. Dos pastos
de f ronteira f alaremos mais adiante, quando tivermos en sejo
de visitar alguns deles.

RIO NEGRO, 31/5/49 (A bordo da "Mearim", passando a
foz do Mariá, ao lado do morro de Iaumti).
Esta noite a "Mearim" parou para dormirmos. As 21
horas encostamo-nos a margem, amarram-se alguns cabos, e
ali permanecemos até ao dia seguinte. Foi urna noite fresca e
calma. Ouvia-se bem os índios roncarem no batelao menor,
onde iam vários deles para Iauareté; de quando em vez uro
levantava-se para urinar. Observei que alguns dormiam no
chao, sem rede ou travesseiro, e tres deles por cima da tolda
do batelao, sem nada que os protegesse, quer por cima, quer
por baixo do carpo. Gente dura essa, tao resistente fisicamente como qualquer vertebrado destas matas.
Neste trecho do rio, como aliás ero todo o Rio Negro,
sao freqüentes as canoas que vem comerciar coro as embarca9oes maiores que sobem ou descero, regatóes, chatas etc.
Elas ficam paradas transversalmente ao rio, numa das margens. Durante o dia sao feitos sinais com o bra90 e a noite
é usado um facho de fogo. Quando estao próximos do batelao, o motor diminui a marcha e assim eles podem atracar
com suas canoas e fazer seus negócios. Enquanto comerciam,
sobem ou descero grandes trechos do rio, acompanhando o
viajante. Terminada a tarefa, soltam suas canoas novamente
e lá vao rio abaixo ou acima, com chuva, sol ou na escuridao,
porque urna oportunidade perdida pode significar 20 ou mais
dias sem novo abastecimento.
Entrou boje a bordo urna senhora de certa idade, antiga
moradora deste local ( Camundé). Ao lhe ser apresen.tado,
perguntou-me se era doutor, ao que respondí afirmativamente,
sem levar em conta que, na regiao, só existem para eles dois
tipos de doutores: o médico e o botanico. Antes de pros-
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seguir com a conversa, comec;ou ela a chorar sentidamente,
explicando a seguir que iria a Uaupés buscar sal amargo para
urna crianc;a que estava passando mal. Contou-me que existem ali muitas crianc;as, sendo freqüentes os casos de doenc;a
sem ter quem as trate. Ao saber, mais tarde, que eu era
"doutor botanico" (todo naturalista, visitando o Rio Negro,
recebe essa designac;ao) , desculpou-se por me ter aborrecido
tanto, segundo suas próprias palavras. Confesso que tive muita
pena dessa mulher, pois soube que mantém ali urna pequena
escola, sem nenhuma ajuda, sendo capaz de chorar e de se
condoer pela desgrac;a alheia, fato tao raro nos dias que atravessamos.
Apareceram em Sao Vicente (Sabu) os dois primeiros
galos-da-serra. Sao filhotoes femeas ou galinhas, como dizem
os nativos, pois seu bico e suas pernas eram totalmente negros. Nos machos, essas partes sao amareladas. Foram apanhados no ninho e criados em casa, com frutas e restos de
comida.
Recebemos, também, urna cotia grande, cinzento-escura,
tendo as cerdas supracaudais e dorsais posteriores mais carregadas, de pontas brancas. Assemelhava-se bastante a urna
[Dasyprocta fuliginosa fuliginosa (Wagner, 1823) ], que ob-

servei no Museu Goeldi, em Belém.
Vi urna piraíba jovem, um surubim e algumas cachorras
(p~ixe-cachorro) moqueados, todos pescados nesta regiao.
Pela primeira vez no Rio Negro, encontrei o piáu camisa-de-malandro, muito semelhante ao existente no Rio das Mortes,
em Mato Grosso.
As 4 horas da tarde, desabou forte temporal, destes típicos da regiao. Vi tres crianc;as numa canoa, inteiramente
molhadas, sem nada que as abrigasse do temporal. N estas
alturas a populac;ao já é quase exclusivamente indígena, porém muito mal nutrida e paupérrima. As canoas sao primitivas, os remos redondos e muito grandes.
Escrevi boje urna carta para ser enviada ao Vitas Boas,
no Xingu, nos seguintes termos:
Ce camarara Orlando:
Paraná pixuna apirásuí amondó indearama iepé iatiianasau. Acica icú Uaupés upe, tetama uricu pire ua mira cua
,
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rupi. Cua sui aiupire curi paraná rupi Iauareté kiti. Asui
Tiquié rupi Paricachoeira kiti. Araneima aiupire iuiri curi
Papuri rupi.
·Paraná pixuna uricú ii pixuna reté, Kaá uciquindá uc;ú
-m aa iuipe. Aepana seringa, castanha, piac;ava. Paraná siia
uricú pirá. Uiraitá ikeuára ie peieté porangaitá.
Upanheen miraitá ikeuára Boapé tapaua iumunáni cariuaitá. Indéarama
cuieté iumanasáua quirimbau a coicatú ne
,
camararasui.
José.
Traduc;ao: Meu caro amigo Orlando:
Envio-lhe daqui do Alto Rio Negro um abrac;o. Estou
chegando em Uaupés, cidade mais populosa desta grande regiao. Daqui irei subir o rio até Iauareté e depois, o Tiquié
até Paricachoeira. Talvez suba também o Papuri.
O Rio Negro tem a água inteiramente preta. As matas
sao muito densas, porém baixas. Há muita seringa, castanha
e piac;ava. O rio é rico em peixes. As aves da regiao sáo
bem ricas e bonitas.
Os habitantes, quase todos indígenas ou mestic;os com
eles. Para voce um forte abra~o e lembran~as do teu amigo.
José.
O meu professor era o Ataide lnácio Cardoso, do Posto
Indígena "Melo Franco", no Alto Papuri, que ia reassumir
seu posto. Ele é um dos que conhecem bem o tupi falado
atualmente neste recanto do Brasil.
UAUP~,

1/ 6/ 49

Acabamos de chegar a Uaupés. Sao dez horas da manhá
e chove torrencialmente, fazendo lembrar Noé e sua arca, pois
até para descer do batelao tivemos dificuldade, tal o volume
d'água no momento. Ontem, dormimos num remanso abaixo
da cachoeira de Camanaus. Desde alta madrugada f oi muito
intenso o movimento de bordo, a fim de trocar a carga das
lanchas que ali permanecem. Somente o motor consegue subir a cachoeira. Iniciamos a subida dos rápidos já ao ama31
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nhecer e pude apreciar, junto a roda do leme, a arriscadíssima tarefa que cabia ao prático da lancha. Só mesmo quem
ve este imenso rio, todo ele como urna gigantesca panela em
ebulic;ao, soltando aqui e ali borbotóes d'água, ora arrernessando ondas urnas de encontro as outras, ora abrindo remoínhos enormes, capazes de tragar pequenas embarcac;óes de
urna só vez, pode avaliar o risco de urna escalada destas.
Dizem que, com a vazante, a subida é ainda mais difícil.
Plácido, o índio, prático da "Mearim", nasceu ali mesmo na
beira da corrente mais forte de Camanaus. Seus olhinhos
miúdos, lembrando-nos os do galo-da-serra, conhecem todas
as pedras, canais, remoínhos perigosos, etc. Desde crianc;a
aprendeu a enfrentar a forc;a bruta da cachoeira, pescando
piraíbas ou mergulhando cacoris. Com ele, todos nos sentimos seguros, embora emocionados pelo espetáculo da natureza e pela injustic;a que muitos fazem ao índio, representado
ali na figura daquele pequeno gigante, homem probo, cidadáo
exemplar, capaz dos maiores esforc;os, inigualável no trato cavalheiresco.
A cachoeira mais forte é a de Camanaus, logo seguida
pela de Tapajós e outras menores. Mais acima, nas fumas, a
água é mais rápida, porém o risco é bem menor. Todos afirmam que estas cachoeiras sao ótimos locais para a pesca da
piraíba. Hoje, desde alta madrugada, vi muitos tucanos-de-peito-branco [Ramphastos 1nonilis monilis (Müller, 1766)]
voando sobre este trecho do rio. Os índios disseram que o
alarido que faziam ao amanhecer o dia era prenúncio de
chuva forte, e isso foi confirmado por este dilúvio que ternos
pela frente.
Chegando em Uaupés, f ornos levados para a Missao Salesiana, onde os padres nos receberam muito cordialmente.
Deram-me um quarto com cama, mesa, jarro e bacia de metal
e urna bilha com água potável. Barbeei-me, coisa que nao
fazia há dias, indo a seguir "dar urna olhadela" na Missao.
, Os meninos sao, quase todos, índios, tendo apenas urna
meia dúzia de caboclos. Logo que me viram vieram todos e
assim permaneceram longo tempo olhando-me e trocando comentários entre si. Sao raros os visitantes do sul do país nestas paragens e sobretudo pessoas de minha altura, o que chamou fortemente a atenc;ao deles. Da casa da Missao descor-
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tina-se um belíssimo panorama, quer sobre o rio e a cachoeira
logo abaixo, quer sobre as matas em torno.
Nesta regiao, como aliás em todo o Amazonas, pelo menos em estac;ao chuvosa como esta, o ar é tao úmido que tudo
se embolora com a maior facilidade. Minha roupa cheira a
mofo, o papel tomou-se flácido e os objetos de metal comec;am a enferrujar. A soluc;ao é deixar tudo aberto o maior
tempo possível, principalmente nas horas de mais sol.
O nome Uaupés é proveniente de Uaupé ou Boapé, antigo tuxaua residente com seu grupo na foz do rio des se nome,
no local onde boje se ergue a povoac;ao de Sao J oaquim. Esse
nome ficou conhecido desde a metade do século XVIII, quando ali chegaram os primeiros bandeirantes do Pará. Uaupé
é também o nome de um pássaro, a jac;ana, em língua geral.
Ontem a noite, passamos por Iaruti, ponto logo adiante
de Sao Pedro, onde existe urna Missao protestante americana.
Dizem existir ali cerca de 20 meninos, achando-se ausente o
missionário, em tratamento de saúde na América do Norte.
Sao Pedro fica na foz do Curicuriari, rio de águas fortemente
negras, as mais escuras de toda a regiáo. As matas do Curicuriari sao tidas como o paraíso dos botanicos, pela riqueza e
número de espécies vegetais que contém.
Fiz curta visita a Sao Gabriel, boje Uaupés. Comprei
alguma coisa que me faltava, linha, agulhas, etc. Um carretel
de linha custa, aqui, Cr$ 5,00.

A tarde, saí para colecionar insetos, tendo obtido regular
quantidade. Embora nao me afastasse .muito da Missao, fui
bastante perseguido pelos maruins ( Culicoides sp.). Vi um
tiú [Tupinambis nigropunctatus (Spix, 1825) ], alguns lagartinhos de corpo verde semelhantes aos de Belém [Ameiva ameiva ameiva (Linnaeus, 1758)] e regular quantidade de um
massarico muito pequeno, branco, de colar negro, agilissimo
[Charadrius collaris (Vieillot, 1818)].
Fiquei admirado da quantidade de pequenos gavióes [Micrastus ruficollis gilvicollis (Vieillot, 1817)], que sobrevoavam
o local, chegando a duvidar que fossem mesmo esses pássaros.
Na Missáo encontrei, ao regressar, um filhote de galo-da-serra, macho, retirado do ninho, próximo dali, em fevereiro.

~

Existem, também presos, dois rouxinóis do Rio Negro, ave
essa muito apreciada em toda a regiáo.
Comendo fruta-páo, observei duas lindas espécies de sanha<;os, um mais escuro [Thraupis palmarum melanoptera
Sclater, 1857) ], e outro mais azulado [Thraupis episcopus
coelestis (Spix, 1825)] com parte superior da asa mais clara.
Também algumas pipiras [Ramphocelus carbo carba (Pallas,
1746)].
Durante a noite colecionei ras, sapos e pererecas. Capturei vários exemplares do bufo local [Bufo marinus marnus
(Linnaeus, 1758)], algumas ras [Rana palmipes (Spix, 1824 )]
e urna perereca arborícola (Hyla lanciformis cope) que coaxava em arbustos, num brejo próximo. Capturei também alguns morcegos e aranhas.

UAUP:ts, 2/ 6/ 49 (na Missáo Salesiana)
Logo após ter-me levantado esta manhá, observei um espetáculo ainda inédito para mim. Foi a passagem, para a mata,
de um bando de japús [Ostinops viridis (Müller, 1776)], contendo seguramente mais de 500 aves, que pareciam provir da
cachoeira, a julgar pela direc;ao de seu vóo. Fui informado
de que eles dormem ali diariamente, há muitos anos, regressando e partindo as mesmas horas.
Em U aupés, existem algumas cabec;as de gado, sendo
digna de nota a ausencia absoluta do berne e o número diminuto de carrapatos. Por outro lado, é grande a quantidade
de micuins existentes no capim da povoac;ao.
Passei o dia colecionando na mata e num brejo próximo
da Missao. Vi insetos interessantes. Nas paredes da lgreja,
do lado externo, recolhi urna boa série de urna bruxa [Xanthopastus timais (Cram, 1782)]. Notava-se a umidade em
todos os recantos. A mata, muito escura e úmida, a temperatura bastante elevada, é de grande riqueza vegetal e de notável beleza. Subí até o alto do Morro de Sao Gabriel. Descortina-se, a perder de vista, um belíssimo panorama. Existem,
ali, grandes blocos de granito, com profundos sulcos verticais
em seu contorno, o que os toma muito característicos.
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Da cole~ao noturna, consegui apenas alguns sapos e uma
avantajada perereca [Hyla maxima (Laurenti, 1786)]. Um
dos sapos estava fortemente parasitado por carrapatos. [Amblyoma rotundatum (Koch, 1884)]. Os índios que saíram
comigo a noite, estáo muito aquém daqueles do Xingu em
habilidade e perícia na captura de animais. Sao calados e
submissos.
A tarde caiu
em plena mata.
blocos de granito,
pois era excessiva

-

forte chuva, tendo a mesma me alcanc;ado
Embora me abrigasse debaixo de um dos
acabei por me molhar ao regressar a casa,
a umidade da vegetac;áo.

UAUP:tS, 3/6/49 (na Missio Salesiana)
Esta noite caiu outro forte temporal, com relampagos,
trovoes e forte precipitac;ao. Disse-me o padre-reitor que, no
ano passado, urna única chuva deu 11 O mm. de precipitac;ao
em 4 horas apenas. Tive que me levantar a noite para cobrir
alguns objetos, pois o quarto estava com goteiras, por nao
ser forrado. Nas casas locais, o forro é abandonado devido
ao calor, o que é muito razoável.
Mostraram-se algumas redes de tucum fabricadas em Sao
Felipe, boje Ic;ana, verdadeiras obras-primas no genero. A
varanda é ornamentada com penas de galo-da-serra e cotingídeos da regiao. O tecido é finíssimo, gastando urna mulher
cerca de 6 meses para fazer urna rede. Sao muito frescas,
porém um pouco duras para quem nao esteja habituado a
elas.
Nesta regiao nao se usa dinheiro, salvo em casos restritos.
Tudo é negociado sob forma de permuta, ou escambo. O
dinheiro é substituído pela marinha, pela banana, pelo peixe
e por outras utilidades locais. Os índios desconhecem o valor
do dinheiro, nao sabendo contar os cruzeiros ou mil réis.
Aliás, um grande número deles se ve atrapalhado quando solicitado a contar mais de dez.
Serví~

espetacular é a subida d2s e;nbarca~oes na cachoeira de Sao Gabriel. Cada embarcac;ao é amarrada com 3
ou 4 grossas cordas de piac;aba, de cerca de 100 a 200 metros
de comprimento. A extremidade dos cabos é atada em árvores
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das margens. Várias pessoas, (geralmente 15 a 20, para motores de mais de 8 cavalos) vao puxando a embarca~áo, enquanto o motor é utilizado ao máximo. Nessa árdua tarefa
sao gastas várias horas antes que seja feita a atraca~áo no
porto de cima.
Comprei mais tecidos, fumo, pentes, etc. para a viagem
do Tiquié e do Uaupés, pois me informaram que o que eu
levava nao seria bastante. Naquelas regioes, com dinheiro
nada se arranja, sendo mesmo desconhecido em muitos
trechos.
Fui lavar minha roupa a beira do rio e me chamaram
a aten<;ao algumas mulheres que, a distancia dali, também
cuidavam do .mesmo mister. Notei que todas elas tinham o
busto inteiramente nu, trazendo apenas sáia, fato esse que já
observara dias antes, durante a viagem.
Ainda nao vi um só cavalo ou burro no Rio Negro e
acabam de me informar que nao existe mesmo, pela simples
razao de nao terem nenhuma utilidade aqui. O transporte é
feito exclusivamente pela água ou, no mais das vezes, os produtos sao levados as costas e, neste último caso, as mulheres
sao sempre as mais sobrecarregadas. As canoas sao de porte
médio, em geral de pequena capacidade.
A Missao Salesiana de Uaupés fica localizada num terreno alto, dominando a cachoeira. Possui terreno regular,
tendo ótima chácara com pomar, culturas diversas onde poderao ser vistas várias espécies de plantas cultivadas. O servi~o é todo feíto pelos padres, com auxilio dos meninos e
alguns índios para isso contratados. Possuem algumas cabe~as
de gado, parcos e galinhas, todos de ra~as rústicas. Possuem
também um belo jardim e urna horta. Há luz própria, água
encanada, chuveiro e alguma comodidade. Os meninos dormem em redes e banham-se no rio diariamente.
As freiras mantero, além do colégio de meninas, um hospital. Um pequeno annazém é sortido com mercadorias diversas, para permutar com os índios que procuram a Missao,
os quais assim se abastecem. O trato com estes últimos é o
melhor possível, tendo os padres urna boa compreensao do
problema indígena na regiao e de como enfrentá-lo. Todos
os que pude ver na Missao, sao fortes, sadios e limpos, trajando roupa modesta, porém decente.
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A Missao de Uaupés, além do diretor, possui mais 2 padres, 5 irmáos leigos, 8 freiras, 115 meninos e 105 meninas.
Coletei alguns insetos na mata próxima onde abati um
tururin [Crypturellus soui soui (Hermano, 1783) ], porém com
o temporal da noite estava tudo alagado, respingando ainda
fortemente das copas das árvores, tendo me molhado em pouco
tempo. A tarde, comecei meus preparativos para a viagem
a Iauareté.
RIO NEGRO, 4/6/ 49 (A bordo do ''Rio Uaupés", ao largo da
Ilha das Flores)
Levantei-me boje alta madrugada, a fim de terminar os
preparativos para continuar a viagem. Após tudo pronto, dirigi-me para o porto de cima da cachoeira, onde nos aguardava o motor "Rio Uaupés", da Missao Salesiana. Conosco
seguiam o padre inspetor Ladislau Paz e 3 irmas salesianas.
Deixamos Uaupés as 9 horas da manha, tendo ambos os colégios, com seus corpos discente e docente, vindo até o porto
para nos desejar boa viagem.
O "Rio U aupés" é um motor pequeno, fechado de tábuas,
com pequenas janelas laterais. Nao tem assoalho, sendo o
próprio fundo usado para piso e depósito de carga. A trepida~ao é fortíssima, a ponto de prejudicar as latas de combustível e paneiros de farinha. Na Ilha das Flores, situada na
foz do U aupés, a 93 7 quilómetros de Manáus, juntou-se ao
motor um pequeno batelao, de tamanho mais ou menos identico ao do primeiro, tendo se acomodado nele as irmás e duas
alunas que levavam consigo, todas muito mal acomodadas.
Só mesmo missionários serao capazes de enfrentar sempre alegres e prestativas viagens desse genero. O almo~o foi servido
pelas irmas, que se revelam muito gentis e bondosas. Juntaram-se a nós, também, alguns índios que esperavam na Ilha
das Flores por urna oportunidade para subir o rio.
Sofri estes dias tremendo ataque de micuins. Estes bichinhos, desconhecidos no centro e sul do Brasil, aqui constituem um flagelo para o recém-chegado, poupando no entanto
os habitantes do local, que, por qualquer motivo, embora os
adquiram, nao sao maltratados pelos mesmos. Minhas pernas,
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sobretudo, estao cheias de feridas resultantes de picadas desse
minúsculo trombiculídeo.
Hoje vi tres cararás [Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766)J
e um enorme bando de andorinhas, numa ilhota no meio do
rio. Uro índio trouxe-nos peixes; acará-a~ú, piaus, tucunarés
e uma pescada de certo porte.
Permutei com um canoeiro alguns anzóis por um pouco
de tapioca. Perdí bastante na transa~ao, pois, instantes mais
tarde, ao tentar come-la sem a molhar, partí um dente ao
meio. Nunca supus que fossem tao duras essas bolinhas brancas de tapioca.
A natureza continua sempre a mesma. Muita mata e,
praticamente, as mesmas espécies faunísticas de sempre. Neste
trecho do rio existem mais habita<;oes, havendo também mais
troca entre os índios e os cariuas (homem branco, entre os
tupis) que por ali passam.
Este trecho do Uaupés e Rio Negro, de Camanaus para
cima é pobre em animais aquáticos. O jacareúna nao passa
de Camanaus, como também a tartaruga e o peixe-boi. Poderá ser encontrado apenas um ou outro jacaretinga [Jacaretinga trigonatus ( Schineider, 1801 ) ] . Existem trechos onde é
freqüente o cab~udo Podocnemis e as irapucas. Ontem a
noite recebemos dois trairoes Hoplias sp. moqueados, quase
que reduzidos a carvao.
A BORDO DA "RIO

UAUPÉS"~

S/6/49. (Passando por A~a0

Presenciei o dia amanhecer sentado no toldo do batelao.
Apesar de ter dormido em cima do motor, sacudido pela sua
forte trepida~ao, passamos noite calma. Manifestando o desejo de celebrar urna missa, o padre inspetor mandou que
parasse o motor num lugarejo denominado A~aí, onde foi
improvisado um altar e celebrada a missa. Pelo interior das
tres casas da povoa~ao, pude ver que pertenciam a índios
muito pobres. Recolhi algumas flechas de zarabatana, que
levei cc.:nigo, deixando em seu lugar alguns anzóis. Numa
das casas, com grande surpresa de minha parte, fui encontrar
4 coró-corós presos em um paneiro, sem que pudessem atinar
qual o seu destino. Pela primeira vez nesta viagem observei
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algumas tiribas de cauda negra [Pyrrhura melanura me/anura
(Spix, 1824)]. Os piuns, nesse local, atacaram-nos severamente, especialmente aos missionários, que se viram atrapalhados com suas picadas. Os próprios índios que nos acompanhavam sentiram bastante esse flagelo.
Noto que a fauna do Uaupés parece ser mais pobre que
a do Rio Negro, talvez pela maior densidade da mata e das
margens alagadas, impedindo a muitos animais de se aproximarem até a beira do rio.
O motor da "Rio Uaupés'' é de 15 HP, consumindo por
2 caixas de combusto/, cujo pre~o, em Tapurucuara, é de
Cr$ 140,00 cada, 2 litros de óleo a Cr$ 20,00 cada, meio
quilo de graxa a Cr$ 5,00, além dos vencimentos do prático
e do motorista, a Cr$ 20,00 a diária, 2 marinheiros e um cozinheiro com diária de CrS 10,00.
Além da deprecia~ao do material, que nao menciono aqui,
pode ser incluído no gasto diário, para urna tripula~ao de 1O
pessoas, o seguinte: 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijao, 6
litros de farinha d'água, 200 grs. de café, idem de a~úcar, idem
de sal, 5 ma~os de papel de cigarros e 1O pacotes de tabaco
desfiado. Os demais generos sao obtidos por permuta, como
peixe, bananas, carne moqueada de animais silvestres etc.
A permuta, oeste trecho do rio, regula-se mais ou menos
pelo padrao que se segue: 1 paneiro de farinha por 2,5 metros
de tecido para cal~a ou vestido ( 1 paneiro regula, aqui, 2
latas de querozene ou, seja, 40 litros) ; 1 cacho de bananas
médio vale cerca de Cr$ 10,00 em mercadorias; 1 peixe de
2 palmos de comprido c ·r s 2,00; 1 abacaxi, mamao ou girimum de Cr$ 1,00 a 2,00; 1 balaio de a~aí ( 1O litros) Cr$
1,00; 1 galinha de Cr$ 10,00; 1 paneiro de batata-doce Cr$
5,00 a 6,00, como também 1 paneiro de macacheira ou acará;
1 porco novo (quando se encontra), Cr$ 25,00.
O nosso motorista, Manoel Vinício de Braga, já tem 30
anos de trabalhos nesta regiao, sendo bom conhecedor desse
tipo de mercado.
Recebemos boje algumas irapucas, que nos foram trazidas pelos índios; sao pequenas, com faixas vermelhas na
cabe~a e pesco~o, bem como na margem anterior da carapa~a.
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Mais tarde chegou a bordo um pequeno índio com urna
belíssima fieira de pacús. Eram quase circulares, de dorso
cinza, flancos e ventre laranja avermelhados. Esse mesmo
índio trouxe também um enorme tucanaré moqueado, algumas
traíras e 1 pequeno bagre.
Ontem e boje tivemos a<;aí preparado pelo motorista. A
tripula<;ao almo<;ou peixe moqueado com farinha, seu alimento predileto.
Observei hoje um desbarrancamento de muitos metros
de profundidade e grande extensao. O solo, em certos
trechos da margem direita do Uaupés, é puramente arenoso, sendo a mata rala e fina. Fiquei tao impressionado
com o aspecto do local que cheguei a fotografá-lo, pois estava presenciando urna cena de destrui<;ao puramente natural,
sem a mínima interferencia humana.
Durante a tarde pilotei a lancha por algumas horas. É
fácil pilotar nestes rios (onde nao baja cachoeiras, bem entendido). A natureza é tao atrante, a mata tao variada, que
a gente nao sente o trabalho.
Ao passarmos por Ananás, urna canoa que trazia tres
índias, duas delas com crian<;as de peito, alagou ao se aproximar do batelao. As mulheres fizeram grande alarido em
sua língua e foram pouco a pouco afundando com a canoa,
até que puderam agarrar-se na mesma com a mao, exceto
urna que nadou para a margem. Conseguí empurrar dois índios para a água e só nao o fiz também por estar com o
fotometro, a máquina fotográfica -e o binóculo a tiracolo.
Tudo se resolveu a contento. As duas mulheres que tinham
crian<;as agarraram-se na canoa com urna das maos e com a
outra seguravam as crian<;as, até que os índios delas se aproximaram e as auxiliaram a nadar para terra. Fato curioso foi
que vários índios estavam no barranco do rio presenciando a
cena, sem se moverem do lugar e dando boas gargalhadas com
o acorrido. A alega<;ao que apresentaram para essa atitude,
quando lhes perguntei depois, foi de que elas sairiam d'água
por si mesmas.
Nesse mesmo local foi permutada conosco urna capivara
moqueada, que revelou estar com ótimo paladar. O aspecto
externo era de um bloco de carvao; entretanto, ao ser cortado
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com a faca, demonstrou, logo abaixo de urna camada carbonizada, ser um excelente pernil.
As 6 horas da tarde, aproximamo-nos de Taracuá, onde
atracamos as 9 horas da noite. A Missao ali existente recebeu-nos com fachos de fogos e tiros de pólvora. De bordo,
soltamos alguns foguetoes trazidos pelo padre inspetor, motivo de alegria geral e cordial confratemiza~ao.

TARACUA, 6/6/49 (Na Missáo Salesiana)
A Missáo Salesiana de Taracuá fica na margem direita
do Uaupés, logo acima da foz do Tiquié. Construída sobre
urna grande pedra, abriga meninas e meninas, principalmente
das tribos tucana e dessana. Nessa Missao, a .mais simpática
de todas elas, nao lia um só branco ou caboclo.
Pela manha presenciei o padre pregando catecismo na
língua tucana. :h idioma difícil. Havia, no grupo, um tuxaua
e algumas famílias que se encontravam em visita aos filhos.
Todos me olhavam espantados, sendo minha altura o que mais
chamava a aten<;ao dos velhos e meninos.
O diretor dessa Missao é um padre de longas barbas,
pessoa de extraordinária bondade. Filho de alemáes, padre
Louren~o possui mareante personalidade e brilhante inteligencia. Disse-me que tem recebido cartas aqui, 15 meses após
serem postas no correio do Rio de Janeiro.
Conta a Missáo atualmente com 2 padres, 1 diácono e
1 irmao leigo. Este último, mineiro de Itabira de Mato D'entro, conforme me disse (boje, Governador Valadares), acha-se
nas Missoes há 23 anos. Forma, com o direitor, urna dupla
inigualável, a qual o Brasil deve inestimáveis servi<;os. Taracuá tem 55 meninos e 66 meninas. O colégio das irmas tem
apenas 3 freiras.
Manoel V alério afirmou-me que existe na regiao a jararaca e a surucutinga [Lachesis muta (Linnaeus, 1766)]. U m
touro da Missao foi picado e veio a morrer em conseqüencia
do veneno dessa última espécie. Há, também, grandes sucurijus, tendo eles abatido urna de 8,20 metros no igarapé do
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Castanho, afluente do Tiquié, onde se diz serem comuns na
época da vazante (de dezembro a janeiro, nesta parte).
Em Taracuá, pela primeira vez ouvi falar em daracubi,
ou seja, urna espécie de minhoca que ocorre nas folhas das
bromélias durante a esta~áo chuvosa, sendo de tamanho regular e 6tima isca para pesca. Os índios retiram as bromélias
com as daracubis e dependuram-nas em suas casas ou junto
as canoas, utilizando-se das mesmas em suas pescarlas durante
grande parte do ano. Segundo eles, essa minhoca conhece
quando deve abandonar a bromélia, cortando e deixando cair
pequenos fragmentos da folha e acompanhando seus movimentos lá de cima. Nao pude compreender bem a história
narrada com apenas meia dúzia de palavras em portugues e
devo confessar que muito pouco aprendí do tucano, até o presente momento. A minhoca comum recebe, nesta regiao, a
designa~áo de chibui.
Neste local, um gato maracajá (Felis sp.) abateu, numa
noite, 48 galinhas da missao ( quase todas elas) e mais alguns
patos que dormiam perta. Agora, urna on~a pintada está comendo porcos, tendo escapado de urna armadilha e, posteriormente, de tiros que lhe foram desfechados.

.
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Os peixes mais comuns neste trecho do Uaupés sao: aracu
(piau vermelho), traíra, pacu, tucunaré, daguirú, (karikari),
peixe espada, piraíba, pirarara, piranha, surubim, pirapucu,
acará, sarapó, pescada pirandira, poraque, arraias (2 espécies),
mandi, jandiá e jacundá. O candiru é freqüentemente encontrado sugando piraíbas.
De mamíferos, o tamanduá-bandeira [Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758)], o colete [Tamandua tetradactyla
longicaudata (Wagner, 1844) ], a pregui~a real [Choloepus
brasiliensis (Fitzinger, 1817) ], o tatu canastra [Priodontes giganteus (E. Geoffroy, 1803)] ( um que foi abatido pesou 45
quilos) e macacos.
Urna anta mansa [Tapirus terrestris terrestris (Linnaeus,
1758) ], que visitava diariamente a Missao em busca de alimento, desaparecen este ano para reaparecer novamente com
um filhote, desta vez bastante mais arisca. Notei, também,
que algumas capivaras estavam destruindo um pequeno arrozal alagado, na beira do rio.
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Viro observar aqui coisas interessantes e que muito me
alegraram. Urna delas foi a presen~a do marimbondo chamado no Xingu de tunútunú [Stictia signata (Fabr.)] junto ao
gado da Missao. Observei que eles rondavam constantemente
as vac?s. com o fito de apanhar as mutucas que vinham sugar
estas ultunas. As vezes capturam, como observei, mutucas
de grande porte, caindo com elas ao solo e dando cabo das
mesmas em segundos.
Outro fato quase inacreditável para quem nao o presenciou, foi a captura de urna pequena borboleta que descuidadamente pousara num galhinho a beira do rio, aproximadamente 15 centímetros acima da superfície d'água. Justamente
no instante em que ela acabara de pousar, um peixinho saltou
fora d'água, e agarrando-a mergulhou novamente. Muito me
a?mirei daquela coincidencia e mais ainda de o pequeno peixe
v1r buscar alimento fora da massa líquida.
Encontrei nas máos de um índio urna marianita [Pionites
melanocephalus melanocephalus ( Linnaeus, 175 8)]. Mais
tarde encontrei numa habita~ao um papagaio [Amazona amazonica (Linnaeus, 1766) ], que parece ser a espécie predominante aqui. Vi também alguns rouxinóis do Rio Negro [lcterus
chrysocephalus (Linnaeus, 1766) ]. Disseram-me em Taracuá
nao existir o galo-da-serra,
pelo menos nao nidifica numa pe, .
quena serra proxima.
Na Missáo existe um pequeno índio macu de olhar grave,
diferente dos demais. Os olhos sao muito pretos, o cabelo
também píceo e grosso. Seu aspecto é um tanto grotesco em
rela~áo aos dessanas, que sao maioria nesta Missao.
Sabe
assoviar @e urna maneira muito cómica, motivo de grandes
gargalhadas dos demais.

'

'

A BORDO DO RIO UAUPtS 7 / 6/ 949 (Subindo o Baixo
Tiquié)

. Esta noite, em Taracuá, caiu fortíssimo temporal. Até
hoJe nao me acostumei com estas chuvas torrenciais equatoriais. Foi, sem dúvida, urna das mais fortes que já presenciei
em toda minha vida. Choveu horas a fio e neste momento
ainda chove. Das margens do Tiquié, posso sentir o aroma
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das flores marginais, tal a u1nidade do ar. Saimos de Taracuá
as 8 horas, acompanhados de 1 missionário e 4 índios.
O rio é estreito, suas margens cobertas por densa mata,
com vegeta~ao variada, porém o solo pareceu-me pobre devido ao porte e grossuras das árvores. Vejo muitas palmeiras,
sobretudo o jauari, que existe em grandes lotes. Existem várias árvores floridas, em contraste com o Baixo Rio Negro,
onde nao observei tal fato.
Passamos há pouco pelo Ira igarapé, pequeno rio que
desagua na margem direita do Tiquié e pelo qual se pode ir
até ao Japurá. :E: regiao de muitos índios, porém todos dóceis.
Tenho visto poucos animais. Até agora, somente urna
grande gar~a branca, vários papagaios ( amazonica), tucanos-de-peito-branco, gralhas [Cyanocorax heilprini (Gentry,
1885)], urna infinidade de morcegos (Rhynchiscus nasus
(Wied, 1820)], voando de árvore ero árvore, na margem do
rio. Acompanhei por longo tempo uro bando de 12 gavióes
fazendo evolu~oes sobre nós. Eram de porte médio, com asas
longas raiadas de negro, do mesmo modo que a cauda. Estive também observando dois urubus de cabe~a amarela [Cathartes urubutinga urubutinga ( Gmelin, 1788)].

Disse-me o prático que o Rio Tiquié tem, até a fronteira,
486 voltas, (aproximadamente 400 quilómetros de extensao
com as curvas). :E: muito pouco habitado, principalmente mais
distante das cabeceiras. Desagua no Uaupés, logo abaixo de
Taracuá. A água é menos negra que a do U aupés.
Ao cair da tarde, quando parou de chover, vi, pela primeira vez ero natureza, uro uira~u [Harpya harpyja (Linnaeus, 1758) ]. Estava calmamente pausado ero urna árvore,
a beira do rio, de onde assistiu a passagem do batelao, imóvel,
na maior displicencia <leste mundo. Tinha bem marcada no
pesco~o a mancha negra dos machos dessa espécie. Instado
para baleá-lo coro meu rifle 22, recusei-me, aproveitando o
ensejo para demonstrar aos índios que certos animais devem
ser protegidos, embora aparentemente sem utilidade imediata.
Apareceram também magoaris, gar~as brancas, taquiris,
tucano-de-peito-branco, andorinhas, siriris, martins-pescadores
e alguns papagaios. Também pela primeira vez, observei dois
rouxinóis do Rio Negro ero natureza, assestando sobre os
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mesmos o meu binóculo, cuja utilidade numa viagem desta
nao tem limites.
Ao escurecer a umidade era tanta que saía da mata urna
densa cerra~ao, como se fosse fuma~a de algum incendio no
subosque. As folhas das árvores brilhavam ainda molhadas
e o perfume das flores nas margens freqüentemente nos atingia. S impressionante a densidade da mata neste trecho do
Tiquié, onde ela já é bem mais alta, com árvores de grande
porte, hospedando bromélias, orquídeas e aráceas, estas ligadas ao solo por longos e delgados cipós esbranqui~ados. Nas
margens é extremamente abundante a palmeira jauari, a qual
denominei de sentinela da mata, com suas longas raízes elevadas em forma de cone, suas folhas quais bandeiras desfraldadas ao vento. Certos trechos da mata sao tao densos que
um pássaro teria dificuldade em penetrar ali. Pelo menos, foi
isso que aconteceu a um jaó ou macuco que, num grande esfor~o, atravessou o rio, indo esbarrar com aquela massa verde
na margem oposta e cair de cheio nágua, divertindo aos que
assistiram a cena.
A enchente do Tiquié já baixou mais de um metro do
máximo atingido este ano. Desde Tapurucuara que vínhamos
notando sinais de vazante. Coro ela viráo as febres, especialmente a .maleita, desinteria e tifo. Nessa época, os índios
pescam muito com timbó e disso resultam quase sempre sérias
doen~as intestinais, nao tanto como efeito do timbó em si,
porém como efeito do peixe deteriorado que comem, pols o
peixe capturado por este método se decompoe rapidamente.
Sao moqueados já em início da putrefa~ao e daí a intoxica~oes e os desarranjos intestinais.
Este rio é tao despovoado que ontem a tarde, ao transpormos urna das curvas, deparamos com urna canoa na qual
ia urna mulher vestida apenas com saia. Ao nos aproximarmos dela, remou com for~a para o mato e desapareceu de
nossa vista.
Passamos pela casa do Batista as 8 horas da noite e até
agora, (8,30 da manha) nao avistamos uma só casa. Somente
ao meio dia iremos passar por um rancho de palha. Até boje,
desde Manáus, temos viajado dia e noite, revezando o pessoal
no leme e no motor. Ontem pilotei novamente o batelao vá45

rías horas, passando essa tarefa ªº prático as 21 horas. Estávamos sem lua, com noite fortemente escura, de navega~ao
difícil.

guido, corre alguns metros sobre a água, tal qual peixe voador. As vezes dao corridas de mais de 20 metros.
Como a chuva estivesse forte e entrasse pela noite dentro,
fomos obrigados a fechar as janelas do batelao. Estendi minha
rede precisamente as 18,30 horas, quando fui dormir.

A BORDO DO RIO UAUP:tS 8/ 6/949. (A meio caminho
entre Taracuá e Pari).

A BORDO DO "RIO UAUPÉS" 9/6/949. (Cbegando em Pari

J á me acostumei a dormir em cima do motor e confesso
que já gosto do barulho, da trepida~ao e do calor que dali
se desprende. Urna das minhas malas ficou bastante estragada
durante a noite, devido a trepida~ao, que a fazia esfregar de
encontro a urna travessa do fundo.
Tenho tomado, sistematicamente, tres cápsulas de "atebrina" por semana, desde que saí de Manáus, reservando o
"Aralém" para a viagem do I~ana. Nesse rio nao há piuns
ou carapanas, apenas urna ou outra mutuca.
Observei que quando um índio está no leme fica siste.
' ao longo
mattcamente acompanhando todas as curvas do rio
da margem. Sao incapazes de cortar linhas retas, mesmo em
pontos de menor corredeira. Atribuo esse fato ao hábito,
formado desde a infancia, de remarem suas canoas junto a
margem, onde a corredeira é mais fraca, facilitando assim o
esfor~o de remar.
Durante todo o dia viajamos com mata muito densa dos
lados. : A natureza nao mudou, apenas aumentando o número
de an.imais. Apareceram cararás, araras vermelhas surucuás
. vermelha [Curucujus melanurus melanurus
' (Swainde barnga
son, 1837)], japins, tucanos, ara~aris do bico listrado [Selenidera nattereri ( Gould, 1835) ], sócio-boi [Tigrisoma lineatum lineatum (Boddaert, 1783) ], taquiris e magoaris.
. _ O que mais prendeu minha aten~ao foi um bando de gav1oes, sobrevoando a mata em revoada constante. Julguei ser
um bando do nosso urubú comum [Coragyps atratus foetens
(Lichtenstein, 1818)], que, aliás, ainda nao vi nesta regiao.
Eram mais de 200 gavioes de porte médio, cauda com barras
negras transversais, um tanto carijós no dorso, tanto quanto
eu pude perceber com meu binóculo.
Cabe-me registrar aqui, também, a existencia, no Tiquié,
como desde o médio Rio Negro, de um peixinho que, perse46

Cacboeira).
Acordamos as 5 horas da .manha, com o batelao parado.
Havia se partido a corrente do leme. Foi necessário encostar-se para se fazer o reparo. Estávamos bem em frente a
povoa9ao de Bela Vista. Havia ali vários índios nus e algumas
mulheres apenas de saias. Os homens usavam urna tanga
(coeiu) protegendo o penis e o escroto. Sao 5 a 6 casas.

,

Na hora da largada, o motor parou devido a um desarranjo na bomba e na hora de acender o ma~arico, este também
engui~ou. Perdemos ali mais de 2 horas, sob intensa curiosidade dos índios, que comentavam em altas vozes, numa língua
bastante confusa para mim. Decididamente, estávamos numa

manha azarenta.
Chegamos a Pari Cachoeira as 8 horas, sendo, como
sempre, recebidos por toda a Missao. Lá estavam vários índios
_ tu~s, residindo ali várias famílias dessa tribo. O tuxaua ~
é hornero vaidoso, com cabelos muito pretos, porém, segundo
nos afirmou o diretor, ele os tinge freqüentemente.
Gostei logo de início do padre Joao, seu atual diretor,
que, embora já idoso, ainda é extremamente trabalhador. É,
talvez, de todos os missionários, aquele que melhor conhece
a regiao e melhor sabe interpretar o problema indígena. Aqui,
como nas demais Missóes, a garotada coloca-se em torno da
gente e nao há quem a fa~a sair. Olham, ricm, conversam
na língua deles. Qualquer objeto é motivo para um comentário e é preciso muita calma, para urna pessoa nao se irritar
com isso.
As Missóes possuem aqui 5 salesianos e 4 freiras. O
colégio dos meninos já está pronto, e o das meninas em início
de constru~ao. Possuem gado vacum, e porcino. Cultivam
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hortali~as,

canavial, mandioca!, arrozal, etc. Estao localizados
entre duas cachoeiras, na margem esquerda do Tiquié.

- '"

Fui coletar em mata próxima, coro alguns índios. Apenas
um deles sabia algo de portugues. A vegeta~ao estava molhada ao extremo, tendo eu que retirar minhas botas e camisa,
pois tornaram-se inúteis para a ocasiao. Apanhei animais
raros e desconhecidos para mim, inclusive alguns escorpioes
de cascas de pau e duas cobras.

Daqui a fronteira da Colombia gasta-se dia e meio de
ubá (tipo de canoa) . Nao há posto ou qualquer constru~ao
na fronteira. Apenas os colombianos mantém ali um destacamento militar.
Conversando com padre Joao, sobre as tribos da regiao,
ouvi referencias a existencia de várias das 21 mencionadas
por Coudreau na sua visita ao Alto Rio Negro, em 1884.
Assim é que, embora já muito misturados, ainda existem os
cubeus, uananas, tarianos, arapa~us, tucanos, piratapuios, de~anos, tuiucas, sirianos, carapanas, merititapuios, macus e baniuas, todos localizados na regiao do I~ana, Uaupés, Papuri
e Tiquié.
Esta regiao do Alto Rio Negro, a meu ver, está sendo
abandonada cada vez mais pelos civilizados. Os portugueses
tiveram aqui fortes e cidades.
Aldeias como Marabitanas, Sao Gabriel, Sao Marcelino
e outras foram fundadas na segunda metade do século XVIII,
quando se estenderam as explora~óes pelo Xié, Uaupés, I~ana
e Alto Rio Negro, além de Marabitanas. Posteriormente, eri-

-

A tarde voltou a chover fortemente e desta vez fui novamente apanhado pelo aguaceiro, sem outros recursos, além
de algumas folhas de palmeiras cortadas pelos índios com o
fim de me abrigar. Mesmo assim, acabei molhando-me todo.
Vale a pena ver cair urna chuva destas em plena mata. O
barulho e o volume d'água sao sempre motivo de admirac;ao.
Um pequeno índio, a meu lado, ficou todo o tempo nu, recebendo aquela chuva como se fosse um fato banal para ele.

--

Aqui os índios já idosos nao falam nossa língua e, dos
novos, apenas alguns falam. Observei a tardinha, alguns aborígenes na cachoeira em frente, rebocando jiquis (matapis)
atrás das canoas.
Espetáculo digno de registro é o banho da garotada no
rio. É digno de nota apreciar cerca de 50 garotos de cada
vez saltarem nágua e realizarem toda a sorte de acrobacias.

giram-se fortes e alguns deles floresceram como autenticas
cidades em sua época. Hoje, duzentos anos depois, ninguém
mais quer saber disso aqui. Só mesmo as missoes, com ajuda
do governo federal e a for~a sem par da religiao tem feito
algum progresso e mesmo assim de modo precário. Atribuo
isso a pobreza do sol e enormidade das distancias. Nada mais
há a se descobrir, comercialmente falando e, em vez dos estranhos virem procurar novidades, os nativos é que estao se
retirando, porque, ultimamente, compram o indispensável por
pre~o exorbitante e vendem seus produtos por urna ninharia.
O solo é tremendamente pobre e, sem adubo, pouco ou nada
se colhe em terrenos com mais de um ano de cultivo. A agricultura regional é puramente indígena, identica ao sistema précabralino. Nao há assistencia médica nem qualquer outra,
porém, mesmo assim, os impostos sao cobrados. Obrigados a
dependerem da cac;a e da pesca ou das ro~as de mandioca, os
grupamentos humanos raramente vao além de meia duzia de
casas, pois número maior tornaría a vida ainda mais difícil,
pelo extermínio rápido da cac;a ou diminuic;ao do peixe.
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PARI CACHOEIRA, 10/6/949.
Hoje pela manha assisti a missa celebrada pelo diretor
da Missao. Chamou minha aten~ao a presen~a, ali, de um jacamim-de-costas-cinzentas [Psophia crepitans crepitans (Linnaeus, .1758)] calmamente passeando entre os índios, como
se estivesse no terreiro de qualquer casa. Ao ver-me, mostrou-se irritado, fazendo forte alarido, sendo, por esse ato de
descortesía ao visitante, espancado na porta da igreja por um
guri, que acabou por retirá-lo dali.

f

Nao posso deixar de mencionar também que, embora
havendo vários bancos, as índias se aglomeraram em dois ou
tres deles, fazendo-os curvarem sob seu peso, esperando eu a
qualquer momento um acidente. Urna menina de quatro anos
exigiu que a mae lhe desse de mamar e, após certa relutancia,
esta a colocou no banco da frente, virada para si, colocando-lhe o seio na boca. Durante alguns minutos, a menina
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mamou scm sequer segurar no se10 materno, con10 se fosse
um animalzinho qualquer.
Aproveitei a manha coletando num trecho da mata alta
e sombria. Foram comigo tres índios, todos muito lerdos e
desinteressados. Pude recolher vários aradidíos e insetos micetófagos interessantes. A seguir, como estivesse inteiramente
molhado, vim coletar peixes na cachoeira. Conseguí cerca de
21 espécies de peixes miúdos, revistando urna série de matapis dos índios ali colocados. Os i_ngios fazem barragens de
um lado da cachoeira, justamente on e o peixe deve subir e
ali colocam seus matapis ou jiquis. Excusado será dizer que
conseguem seu almo~o ou jantar cm poucas horas, nesta época
do ano. Os peixes sao, na maioria, de pequeno porte.
Além dos matapis, colocam também patronas, que sao
armadilhas postas ao nível da água, em local de bastante
correnteza, nas quais o peixe caí ao saltar, nao podendo
mais sair.
A tarde voltei a mata, porém senti-me cansado. O calor
e a umidade contribuem para um esgotamento rápido de energias, necessitando alimentar-me mais vezes, a fim de manter
o peso e a disposü;ao física. Com meu rifle 22, abatí vários
calangos e lagartixas, o que constitui motivo de divertimento
para os índios. Persegui durante certo tempo 4 araras-piranga,
nao conseguindo chegar a distancia de tiro. Meus companheiros desejavam tirar suas penas.
A tardinha tomei banho no rio. Na Missao ainda nao
conseguiram construir chuveiros. A água estava muito suja e
fria, devido as chuvas diárias.
A noite fui coletar pererecas num igarapé próximo. Em
companhia de um índio, numa pequena canoa, conseguimos
apanhar alguns exemplares. Tentando ero vao capturar um
espécime que coaxava junto de nós e nao conseguíamos ver,
sacudimos o arbusto onde se devia achar, um tachizeiro. Em
resultado, caiu sobre nossas cabe~as um número considerável
de formiga de fogo, minúscula formiga amarela desta regiao.
Suas picadas sao cáusticas, dando a impressao de um alfinete
queimando a gente. Em pouco tempo o corpo ardia com
queimadura generalizada da pele. Somente ao deitar pude me
ver livre dessas insignificantes e tao indesejáveis criaturas.
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PARI CACHOEIRA, 11/6/949.
Hoje é dia de meu aniversário. Completo 35 anos nesta
mata, num dia sombrio, irrigado por urna chuvinha mansa e
persistente. Ou~o, daqui, o barulho da cachoeira e o chilrear
dos pássaros. Meu pensamento está muito longe, junto aos
meus, minha esposa e minha filhinha, cujo retrato pela manha
dependurei no punho de minha rede. Que o destino me de
for~as bastantes para vencer na vida, mante-los junto a mim,
educar minha filha e ve-la alcan~ar seu lugar na sociedade. O
amor que lhes dedico é o maior estímulo que tenho para enfrentar todos os obstáculos, penetrar nestas matas sombrias,
cruzar estes igarapés com água pela cintura arrostando toda
sorte de perigos e dificuldades. O carinho que lhes era reservado oeste dia estou prodigalizando aos índios desta aldeia,
suas crian~as e velhos, gente pobre, boa e pura de cora~ao.
A tarde, capturei um belo exemplar de cururubóia que
vinha descendo a cachoeira a nado. Chamado por dois índios
tomamos imediatamente urna canoa e, remando, fomos capturá-la a quase um quilómetro abaixo dali. Defendeu-se valentemente o quanto pode, até que, batendo com o remo em
sua cabe~a, conseguí alcan~á-la com a mao.
Posteriormente, encontrei duas outras cobras menores,
tendo capturado urna delas, de colora~ao vermelha, coro cabe~a preta e branca (Pseudoboa neuwiedi subsp).
Coletei
mais alguns peixes, alguns dentre os mais raros aqui.
Nesta Missao vivem em liberdade: um jacamim-de-costas-cinzentas, já mencionado, 1 aracua ( Ortalis guttat Spix,
1825), 2 marianitas ( melanocephalus), 1 paca, 1 saracura
(Aramides cajanea cajanea Muller, 1776), vários caes, gatos etc., tudo isso em perfeita harmonia com os índios e entre
si. As freiras possuem urna arara-piranga, único exemplar que
vi em cativeiro nesta regiáo.
Observei que estavam subindo o Tiquié milhoes de peixinhos. Disse-me o padre Joao que, quando o rio come~a a
baixar, eles já desovaram nos lagos e igarapés, voltando a subir
o rio. Nesta época, os índios enchem seus matapis, passando
por um período de auténtica fartura.
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A BORDO DA ''RIO UAUP2S", 12/6/ 949 (Descendo o
Tiquié)
Levantei-me alta madrugada, colocando tudo em ordem
para seguir viagem. Houve missa cantada, assistiram-na muitos índios que vieram até a Missao. Nossa aten~ao foi despertada por um grupo de índios que vieram da fronteira, todos
nús, as mullieres apenas com um saiote. Durante o embarque,
todos vieram ao porto dando-nos um alegre bota-fora.
Levo comigo 2 rouxinóis, 3 marianitas, 1 papagaio, 1
saracura, 1 paca do padre inspetor. Tivemos um ótimo dia
para navega~ao. Percorremos o dobro do caminho que fizéramos na subida, passando numa série de povoa~oes indígenas,
a beira do rio. Muitas canoas vieram ao nosso encontro,
trazendo objetos para permutar por anzóis, sabao, querozene,
tabaco, sal, fósforos e pentes. Entre as mercadorias que recebemos notei: peixe fresco e moqueado, tucunaré, matrinchan,
pacu (o predominante), bagres de vários tipos, anuiá, piáu e
outros menores; bananas, galinhas, patos, farinha d'água, cará,
abóbora, tucura, tapioca etc.
Conforme mencionei neste diário, eles aguardam o batelao na margem, aproximando-se a medida que este chega a
certa distancia. Na proa vem sempre um índio, no meio as
crian~as e, como piloto, a mulher. Durante a permuta, o hornero consulta a mulher sobre o que está realizando. Nao
pude perceber urna só reclama~ao pela quantidade ou qualidade do que recebiam. Geralmente, eles empunham sua mercadoria e, mostrando-a, dizem o que querer em troca, v. g.
pindá ( anzóis) . O motorista lhes dá urna quantidade que
corresponde ao valor do peixe ou bananas etc. Feito isto,
empunham outra coisa e assim até terminar o negócio, as
vezes muitos metros além do ponto de início. Na despedida
há sempre o perigo de alargamento. Urna vez sós na canoa,
vale a pena ver a expressao de contentamento pela realiza~ao
de um feliz negócio.
Deparamos boje, com muitas aves e um bando de certo
macaco de porte médio, avermelhado (Callicebus torquatus
(Hoffmannsegg, 1807), cuja subespécie nao foi possível precisar. Cruzam o rio várias araras-pirangas, papagaios, periquitos, gar~as brancas, cararás, gavioes, japús, socós e aves
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menores. Apareceram alguns pirabótos, nome este dado aqui
ao tucuxi.
O rio encheu novamente, alagando a mata numa grande
extensao.

A BORDO DA "RIO UAUPIS", 13/6/949 (Passando por
Matapi)
Como eu fosse dormir as 6,30 da tarde, acordei as 11
horas da noite e nao me foi possível conciliar novamente o
sono. Levantei-me, tomei café com algumas bananas e dirigí
o batelao até a 1 hora da manha, com um luar bastante claro,
tornava-se muito fácil pilotar o "motor". Dos lados, a mata,
muito escura, com altos e baixos, tinha o contorno das margens refletido na superficie das águas, onde se refletia também
urna infinidade de estrelas.
Nesta regiao, o viajante tem de se amoldar aos costumes
locais ou entao trazer volumoso abastecimento consigo. O
alimento básico é a farinha d'agua e o peixe assado ou moqueado. Come-se algum arroz ou feijao, porém velhos e mofados, de sensível mau paladar. A carne de boi nao existe
em lugar algum e muitos nunca a provaram. Há bastante
girimum (abóbora), macachera (mandioca), cará e bananas.
Galinha é um prato fácil de se obter, pois o índio nao come
essa nossa iguaria e geralmente toda casa tem algumas para
permuta. Por seis anzóis consegue-se urna. A ca~a já nao é
tao farta como anos atrás. Moqueiam-se capivaras, pacas,
cotias, catitus e macacos.
Pela manha nao há café, salvo em casos excepcionais.
Este é substituído pelo chibé ou farinha com água, quer sob
forma de mingau, quer simplesmente crú. Quando nao se tem
chibé, come-se bijú seco ou frutos do mato. Nao existe praticamente a higiene. Lavam-se as coisas ligeiramente, sem
sabao, na água do rio, lago, enfim onde o batelao estiver ancorado. Almoca-se farinha com peixe, algum girimum ou cará
e janta-se a mesma coisa, para o ciclo recome~ar no dia seguinte.
Amanhecemos o dia em Matapi, onde um índio nos
trouxe alguns anuiás. Sao bagres horrorosos, com fei~oes de
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sapo e barriga muito mole. Resistem muito tempo fora d'água,
engolindo ar seguidamente.
Tratei dos meus animais. As marianitas comem seguidamente, no que sao acompanhadas pelos rouxinóis. Estamos
nos aproximando do Uaupés novamente.
Chegamos a Taracuá as 8 horas da manha. Como das
vezes anteriores, receberam-nos alegremente, embora chovesse.
A tarde, embrenhei-me na mata, em dire~ao oeste, porém
pouco pude fazer, dada a umidade reinante. Transpirei tanto
que foi necessário retirar parte da roupa do corpo. Apenas
encontrei, em maior número, espécies de miriápodos metidos
em tocos de pau podre, a regular altura do solo. A noite
descansei, palestrando com os padres da Missao.

A BORDO DA "SÁO MIGUEL", 14/6/949 (Em Urubucuara)

-

Deixando Taracuá as 8 horas, no "motor" da Missao Salesiana, fomos chegar em Ipanoré as 12 horas. Ali existe urna
aldeia de Tarianos que transladam a carga para Urubucuara,
onde tamb~m vive um grupo Tuáano, aldeiado pelos salesianos
em 1927. Entre essas localida es estáo duas fortes cachoeiras, lpanoré e Urubucuara. O trajeto entre elas é feíto a pé,
em aproximadamente 50 minutos, numa estrada construída
pelas Missoes. Cogitam eles de colocar ali um caminhao para
transporte da carga, pois esse servi~o é muito penoso para os
índios. Sao as mullieres, geralmente, que carregam as cargas
piares e mais pesadas. Amarram os volumes na cabe~a e
na cintura, por meio de cordas largas, algumas delas trazem
ainda suas crian~as a tiracolo. A mulher que levou minha
mala recebeu um carretel de linha, um pente para cabelo e
alguns anzóis olho-de-mosquito, além do pagamento que lhe
será feito pela Missao. Os anzóis despertaram a curiosidade
geral. Matei alguns peixes com meu rifle 22 causando surpresa aos índios, nao por .matar os peixes, mas segundo soube
depois, por estar gastando balas com esses animais em vez de
reservá-las para matar bichos maiores. Colecionei muitas borboletas [Aphrissa statira (Cram., 1777)], no porto e apanhei
urna boa série de piuns numerosos no porto de cima.
Saímos de Urubucuara as 6,30 da tarde, no "motor Sao
Miguel" que faz o trajeto de Iaureté e Urubucuara. Com meus
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tiros e coletas de insetos, muitos índios ficaram por aí distraídos, atrasando assim o transporte da carga.
Na aldeia dos Tarianos havia um grande cocho onde estava sendo preparado a bebida que se chama de cachiri. Tivemos um bom dia, sem chuva e fresco.

A BORDO DO "SÁO MIGUEL", 15/6/949 (Na aldeia de
Paranajucá)
Tive, boje, urna inolvidável madrugada. Pela primeira
vez, no Amazonas, pude contemplar um céu inteiramente limpo, repleto de estrelas com urna lua pálida refletindo-se nas
águas negras do Uaupés. Estas traziam de encontro ao "motor" urna infinidade de espumas brancas provenientes das
cachoeiras de Iauareté, e delas erguia-se fina névoa ou neblina.
A .mata parecía dormir ainda, sombria e verde como sempre
a tenho visto. Um espetáculo desses nao há dinheiro que
proporcione, talvez eu nao o volte mais a ver em outro local.
Aprendi com os índios a distinguir algumas estrelas e
constela~óes. Entre estas, a boia~u ou cobra grande. Eles
dizem que, quando ela desaparece no céu, é porque vem comer os peixes do rio, nao havendo pois razao para pescar
nesses dias.
Mostraram-me também a ararapari ou tres-marias e logo
a seguir o cacuri ( Cruzeiro do Sul) tendo entre suas estrelas
alguns peixes como o iuarauá ou peixe-boi (Mancha de Carvao) e também dais piraca~aras ou pescadores (Alfa e Beta do
Centauro), sendo que o mais mo~o deles (Beta) está na proa
da canoa pronto para arpoá-lo. A Via-Láctea parecia querer
mostrar-nos seus milhóes de pequeninas estrelas, apenas com
ligeiras névoas ali ou acolá.
Dormi mal a noite. Éramos oito pessoas num pequeno
batelao. Minha rede, devido ao espa~o que me coube para
armá-la, ficou muito encolhida, abrigando-me a urna posi~ao
incómoda. As duas horas da manha deitei-me no fundo da
embarca~ao, sobre alguns caixotes de combusto} e ao lado de
um saco de peixe moqueado, onde consegui dormir alguns
minutos.
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Ontem. em Taracuá, presenciamos dois grandes arco-íris,
ambos de notável extensao e clareza. Disseram que aquilo
era prenúncio de tempo bom e, de fato, assim está acontecendo. Neste trecho do Uaupés, recebemos também muito
peixe moqueado: pescada, matrincham, piraíbas, pacu e outras
espécies. Um índio. trouxe duas cotias para trocar por chumbo
e pólvora. A mata, neste trecho do rio, é linda. Muito alta,
verde-escuro, vi~osa e variada. É um contraste inesquecíve1
este das águas pretas do rio com suas espumas tao brancas,
correndo entre a mata verde.
Os índios que viajaram conosco falaram e fizeram barulho a noite toda. Talvez seja a sensa~ao de chegar e rever
as famí1ias após meses de trabalho fora. Alguns deles viajam
desde Santa Isabel ( atual Tapurucuara). Depois de certo contato com eles é que a gente aprende a conhece-los. Sao senhores de si, tiram o que bem entendem, cornero quando desejam, falam e fazem barulho a vontade. Dormem sobre a
cobertura do batelao, sem abrigo, como verdadeiros animais.
Chegamos a Iauareté as 14,30 horas. O dia estava magnífico, com sol brilhante e céu nublado claro. A Missao aí
construída pelos salesianos está otimamente situada, dominando a cachoeira e a foz do Papuri. Entre esse rio e o Uaupés,
subindo em dire~ao oeste esbarra-se nas lindes colombianas.
Depois de tanto viajar custa-se acreditar que ali acaba o Brasil
e come~a outro país, com outra língua, outros costumes, outras Ieis, do qual nos separa urna Iinha de fronteira com 1644
quilometros de extensao.
Pomos recebidos ao troar dos tiros de um velho canhao
portugues trazido de Sao Gabriel. Lá estavam todos os componentes da Missao: 3 padres, 5 irmaos Ieigos, 8 freiras, 160
meninos, 11 O meninas e cerca de 30 operários, bem como o
encarregado do posto local do S.P.I. As primeiras notícias
foram de um forte surto gripal, no qual perderam a vida dois
ex-alunos da Missao, fato que todos lamentavam.
Antes de chegarmos a Iauareté, tivemos de enfrentar duas
fortes cachoeiras, sendo necessário, numa delas, auxiliar a subida do " motor" por meio de varejoes, pegando galhos de
árvores aqui e acolá.
Passamos o dia de modo muito agradável. Pude dar um
arranjo em minha roupa, que vinha sendo maltratada desde
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Manáus. Tomei urna inje~ao anti-gripal prevenindo-me contra
a gripe pneumónica que grassa no local.

A tarde conversei com alguns índios sobre o centro e sul
do Brasil. Troquei impressoes com eles sobre costumes, agriculturas e animais. Gostam de ouvir histórias do sul, perguntando pouco e espa~adamente. Aqui ainda predominam os
Tucanos, com pequeno grupo Macú do lado direito do Uaupés
t Clo Papuri, além de Qutras trlbQs para as cabeceiras desses
rios, sobretudo do primeir o, onde residem os cubeus, uananas
e umanas.
Os meninos agora é que estao aprendendo o portugues.
Chamou minha aten~ao de vir correio para esta regiao a remo,
desde Sao Gabriel, perfazendo assim um total de 25 dias daqui
até Manáus. Só mesmo quem ve esta vastidao de terra, coberta de mata, estas cachoeiras possantes, os piuns, o sol abrasador, as chuvas torrenciais e tudo mais, é que pode julgar
o mérito desses canoeiros. Vissem nossos carteiros do asfalto
das grandes cidades o esfor~o gasto para entregar uma carta
nestas paragens, certamente descobririam que o trabalho lá
nao é tao penoso como dizem.

IAURET.t, 16/ 6/ 949 (Na Missio Salesiana)
Apesar da quantidade de morcegos existentes no teto da
Missao, chiando a cada momento, dormi muito bem durante
a noite. O barulho da cachoeira muito contribuiu para isso.
Pela manha, em companhia de dois índios que já falavam o portugues, embora nao .m e compreendessem nao sei
porque, fui a mata da margem esquerda do U aupé. Andei
longo trecho colecionando insetos, aranhas e invertebrados em
geral.
Nesta regiao a mata é bastante alta, relativamente timpa
e muito fresca. O solo é extremamente arenoso. Vi poucas
árvores grossas havendo muitas de porte médio, geralmente
retas, de galhadas muito altas. Nada mais agradável do que
caminhar nestas matas virgens, onde a natureza ainda é soberana.
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Vi dois lindos gavi6es-tesoura [Elanoides farticatus yetapa
( Vieillot, 1818)], plainavam a grande altura sobre a mata.
Admirei-me de encontrar rolas fogo-apagou [Scardafella
squam1nata squammata (Lesson, 1831)] cantando na orla de
um rnandiocal. A tarde um índio trouxe-me um belíssimo
exemplar de galo-da-serra, já adulto, em plena pujan~a de cores.
Eu nao quis ainda negociar o pássaro com ele porque já percebi
que, mesmo aqui, existem atravessadores de negócios e aguardo oportunidade para agir no caso. Na Missao existe um fiJhote ainda jovem, sendo preciso alimentá-lo várias vezes durante o dia. Eles possuem também vários rouxinóis.
Encontrei na mata, nos lugares onde ela é mais pujante,
grande número do pássaro cricrió que chamamos em Goiás
de tropeiro ou vivió do Xingú [Lipaugus cinerasceus (Vieillot,
1822) ]. Acredito que o canto desse pássaro seja urna indica~ao segura de mata virgem ou pelo menos mata ou capao
de mata denso e sombrío.
Voltando a colecionar, andei mais de 4 horas na mata,
transpirando e sentindo-me tao cansado a ponto de ter de
sentar durante urna meia hora para repousar. Com o sol muito
quente, o silencio na mata era tal que .s e podía ouvir o ruído
de pequenos insetos esvoa~ando. Encontrei vários exemplares
de um minúsculo sapinho que saltitava entre as folhas secas
sobre o solo. Capturei urna enorme borboleta azul [Morpho
menelaus (Linnaeus, 1758)].
. Regressando a Missao parei numa casa de índios para
obter alguns aturás, minúsculos balaios que eles fazem com
cipó uambé. Mais tarde verifiquei que esses aturás sao constituídos em vários tamanhos e também com um taquari existente nas redondezas.
Numa mesa redonda em Iauareté, discutiu-se sobre a atual
popula~ao do Rio Negro, vindo a baila, inclusive, dados do
último recenseamento. Pessoas coro longa prática na regia.o
dao 25.000 habitantes para todo o Rio Negro, entrando nesse
número índios civilizados pelas Miss6es Salesianas. Em 1931,
urna estatística da Missao Salesiana dava para o Uaupés, Tiquié, Papuri e I~ana, do lado brasileiro, um total de 6.325
índios.
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IAURET2, 17/6/949
Tive, boje, grande desapontamento quando perguntei ao
Diretor da Missao, qua! era o peso de um cevado abatido na
véspera. A resposta nao tardou, incisiva, natural:
''Catorze quilos".
"Nao é possível", retruquei eu, ficando todavia confor..
mado quando me disse o padre diretor serem raros animais
com maior peso. A razao é simples, nao possuem alimentos
para engordá-los melhor e sua rusticidade nao lhes permite
engordar muito mais do que isso. O boi .mais pesado que já
abateram na Missao pesou 150 quilos. O número de bovinos
nao ultrapassa de vinte cabe~as, a natalidade contrabalan..
~ando a mortalidade.
Existe, é verdade, grande número de
galinhas e regular número de porcos, porém todos magérrimos.
Aqui as duas línguas faladas sao a tuca¡~ e o macu. ambas muito difíceis, especialmente a última. "' O padre Antonio
Giacone conseguiu organizar vocabulários e uma gramática
tucano, onde os meninos podem mais facilmente aprender o
-paftugues. Também a língua ta_ri,a na é muito usada, especialmente fora de Iauareté. O VTa1ante precisará muito esfor~o
de memória para poder responder a perguntas assim:
-

"Ektati meé"? (Chegaste tu?)
"Ektápé" (Cheguei).
'
. .
"Anhuti meé"? (Estás bom?)
"Anhú" (Bom estou).
"Akpéna anhuti"? (Estao bons os outros?)
"Anhú petíkaama" (Estao todos bons).
"Noópé kaniti meé?" (Onde queres dormir?)

E assim por <liante, numa profusao de sons estranhos aos
nossos ouvidos. Alguns missionários já fazem suas prega~6es
e dao aulas nessa língua, aproximando-se dessa forma muito
mais dos indígenas, que muito se orgulham do fato.
Passei a tarde em visita ao posto de fronteira do S.P.I.
e a estrada que a Missao está construindo para ligar Iauareté
a Paricachoeira. O Sr. Severiano, bom conhecedor da regiao,
falou-me do grande abandono da terra-de-ninguém, ou seja,
a regiao do Querari, Alto I~ana e Cuiari. Conversamos Ion-
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gamente sobre o problema indígena regional e a orientac;áo
atual do Servi~o. Deu-me urna zarabatana e alguns aturás.
Na estrada do Tiquié, fui encontrar mulheres em trabalho
muito pesado, cavando terra e removendo-a nas costas por
meio de balaios. A mulher, nesta regiao, parece ser muito
sacrificada, sendo necessário combater essa tendencia indígena,
aqui seguida também pelos civilizados.
·
Passei a cachoeira numa canoa remada por 4 índios.
Valeu a pena, pois pude verificar bem de perto a pericia e
arrojo daqueles homens. Os remos batendo compassadamente
nos lados da canoa produzem um som surdo, o que parece
dar-lhes mais animo. A luta iniciada nas primeiras corredeiras, aos poucos assume aspecto épico, sendo preciso rapidez
e máxima energia. As ondas, borbotoes ou remoínhos, lanc;am-se furiosos de encontro a embarca~áo e náo poucas vezes
a inundam parcialmente. Lentamente, aos solavancos, vai subindo a canoa, por sobre o abismo, como que desafiando a
morte. Os índios, calados, músculos tensos, dáo tudo que sua
forc;a lhes permite. Pouco a pouco, aproximamo-nos da margem aposta e certo alivio cai sobre todos. Mais urna vitória
do homem contra a forc;a bruta da cachoeira, fato esse que
nem sempre acontece.
As freiras possuem urna secc;áo de tecelagem do tucum,
onde sao feitas redes, tapetes e toalbas. i;: servic;o moroso e
delicado, empregando-se corantes naturais que dao muito
realce as pec;as.

A BORDO DO "SÁO MIGUEL'', 18/6/949 (Passando por
Juquira)
Pela primeira vez, nesta viagem, perdi a hora de acordar,
pois fechara a janela devido ao temporal da noite, ficando o
quarto muito escuro. Após as despedidas de estilo, deixamos
Iauareté as 8 horas, debaixo de chuva. Eu, que sempre sonhara atingir esta regiáo da úonteira, vou contente por ter
sido bem sucedido no .meu trabalho. Levo daqui muitos insetos, aranhas e outros animáculos. Também vao comigo, destinados ao J ardim Zoológico, 2 galos-da-serra, 5 rouxinóis e
5 marianitas, os quais juntarei aos deixados em Taracuá.
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Vamos descendo o rio rapidamente, em menos da metade do tempo gasto para subir. A correnteza está muito
forte, alcanc;ando o "motor,, regular velocidade. Levamos
conosco 120 paneiros de farinha para as Missoes de Taracuá
e Uaupés. Faz pouco passamos por Araripirá, onde os americanos amerissavam durante a guerra, a fim de levarem farinha e borracha. Ainda existe ali a bóia deixada por eles
para atracac;ao dos hidroavioes.
As cachoeiras de Araripirá e Panoré sao as duas mais
f ortes oeste trecho do U aupés. As de lauareté náo ficam
atrás, sendo muito numerosas até o Querari.
Os piuns atacaram-me severamente durante o dia, causando grande aborrecimento e deixando suas .marcas em todas as partes descobertas do corpo.
Permutei com um íDdW um cabec;udo, denominado aqui
de cabec;udo d'água (ahkoú: ahko = água e u = tartaruga).
Acheio-o tao interessante que decidi traze-lo comigo e, se possível, levá-lo vivo até o Rio. Possui cabec;a muito desenvolvida,
com urna espécie de "X" branco na face superior, sua margem
anterior atingindo a boca entre os olhos e os temporais. Esta
última muito convexa, da largura dos guiares. Pernas posteriores com 4 escamas grandes amarelas. Nao vi ainda
men<;ao dessa espécie, que é indiscutivelmente diferente de
[Podocnemis
dumeriliana (Shweigger, 1814] de cor escura mar,
more a.
Talvez seja esta última espécie que no alto Uaupés chamam de Omán (orna
cabec;a de ra, u
tartaruga), um pouco menor que o ahkoú.
Chegamos em Panoré as 4 horas da tarde. Ali esperava.m-nos vários ..índios, já sabedores da nossa chegada. A baldeac;~o foi feita eni ~oucos minutos, ficando a farinha para outra v1agem. O tuxaua de Urubucuara levou minha mala mais
pesada, pedindo ta15a"Co em paga. i;: admirável como esses índi~ carregam tanto peso nesses 50 minutos de caminhada.->Cruzou a estrada em nossa frente, antes de Panoré, um
grande bando de japus, que iam dormir na cachoeira. Também araras vermelhas, papagaios e numerosos periquitos.
Atingimos Taracuá já noite escura, com chuva. Mesmo
assim receberam-nos com duas grandes fogueiras, que de longe apresentavam lindo espetáculo.

=

=
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Após assistirmos a urna festa oferecida pelos alunos ao
padre Ladislau Paz, deixamos a Missao, rumo a Ilha das Flores.
A viagem foi ótima, com lindo dia, talvez o melhor para
viajar desde a partida de Manáus. O ceu fortemente azul, sol
brilhante, a mata muito verde com todos seus matizes e a água
negra, transparente, refletindo a sombra do "motor". Recebemos, por permuta, 2 cotias moqueadas, muitos pacus, traíras
e outros peixes.
A noite, que também foi muito agradável, dormimos na
Ilha das Flores. Apenas os meus galos-da-serra assustaramse fortemente com alguns morcegos que esvoa~avam em torno
da minha rede. Eu os havia colocado em baixo da mesma,
a fim de protege-los melhor. Debateram-se muito de encontro aos paneiros, chegando um deles a se ferir bastante. Acendi um lampeao e eles se aquietaram, porém vi-me obrigado a
apagá-lo novamente, porque as marianitas come~aram a fazer
grande alarido.
Levantei-me as duas horas da manha, a fim de ir, de canoa, a urna residencia perto, tratar urna viagem ao I~ana. Ali,
tomei café com peixe moqueado e peda~os de biju. Perdi a
viagem, pois o batelao em vista estava numa festa em Sao Joa-

.
qu1m.

Amanhecemos em U aupés, ten do passado as cachoeiras
com o dia já clareando. Ali chegando, soubemos que 4 índios
se haviam alagado na cachoeira, tendo marrido um deles. Somente tres dias depois é que foi encontrado o corpo boiando
num remanso próximo a Sao Gabriel.

UAUP:tS, 20/6/949
O dia foi gasto nos preparativos para a viagem ao I~ana.
Irei no "motor Irabá" até Santana, onde pretendo alugar urna
canoa e arranjar remadores. Comprei fósforos, anzóis, tabaco,
sabao, feijao, arroz, sal, café, pirarucu, a~úcar, macarrao, 2
panelas, 2 pratos, 3 colheres e 2 canecas. Isso, adicionado ao
que já tenho, será bastante para urna viagem de 20 dias, sem
necessidade de reabastecimento. Calculei tudo na base de 1O
pessoas por dia, deixando para adquirir a farinha, peixe moqueado, frutas, etc., a medida que formos subindo o rio. A
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prática adquirida até ao presente muito me auxiliará nesse
mister.
Recebi, boje, as primeiras notícias de minha familia desde
que deixei o Rio de J aneiro, o que foi motivo de grande contentamento.
Acondicionei meus galos-da-serra e outros animais na própria Missao, tendo encarregado algumas pessoas de cuidar dos
mesmos. Dormi um pouco durante a tarde e fui para a rede
novamente Iogo depois do jantar. Estava exausto com o trabalho e o calor.
Despedi-me do padre Ladislau Paz, excelente companheiro de viagem, homem de grande cultura e bom cidadao. Pude verificar que é muito estimado por todos, sendo sua visita
anual motivo de júbilo para os missionários e indígenas que
já o conhecem. Foi pródigo de gentileza para comigo, hospedando-me em todas as Missoes onde estivemos juntos, e amenizando as agruras da viagem com sua palestra agradável e instrutiva.
i

A BORDO DO "IRABA", 21/6/ 949
Embarcamos as 9 horas, no porto de cima. O "motor"
é de 1OHP e trepida muito. Seguem, conosco, um prático, o
comandante com sua mulher e 6 filhos, 2 marujas, o motorista,
o cozinheiro e um índio que levo como guia e cozinheiro. Passamos por forte temporal na cachoeira do Caranguejo, subindo muito lentamente as corredeiras entre Uaupés e Ilha das
Flores.
Vi, numa das ilhas próximas a Uaupés, um enorme bando
de andorinhas, cujo vóo dava para fazer sombra. Eram aves
de pequeno porte, com o lado inferior branca [lridoprocne albiventer (Boddaert, 1783)].
Chamaram minha aten~ao pelo fato de a árvore do cumaru [Dipterix rosea (Spruce)] acorrer nas "pontas" onde baja
corredeira forte do rio. De fato, isso parece ser regra geral,
pelo menos neste trecho do Uaupés.
Paramos na casa do Sr. Jovino Vilagelin, na Ilha das Flores. Uma filha de comandante vomitava muito, sendo necessário ir até ali pedir um remédio.
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Nesse local, encontrei um exemplar ainda muito jovem de
macaco barrigudo [Lagothrix lagotricha lagotricha (Humboldt,
1812) ], motivo de satisfa~ao para mim, pois havia recebido encomenda de um desses animais ainda jovem. Dei, pelo mesmo, um corte de vestido para mulher, deixando-o com sua exproprietária, para apanhar ao regressar.
Ao deixarmos esse local a corrente do leme engui~ou,
tendo o "motor", com grave risco, rodado desgovemado durante minutos pela corredeira que aí existe. Corremos sério
perigo, por pouco nao indo de encontro a urna das pedras no
meio do rio.
Dormimos na Ilha de Umiri, onde atracamos as 7,30 da
noite. Neste trecho do Rio Negro a mata é bem pujante, com
várias árvores floridas.

A BORDO DO "IRABA", 22/6/949 (Em

I~ana)

Após urna noite mal dormida em Umiri, chegamos a povoa~ao de I~ana as 9 horas da man ha. Ali procurei o Sr.
Valentin Garrido, para quem levava um telegrama. Recebeume muito bem, servindo-nos café e prestando boas informa~oes
sobre a regiáo. Disse-me que na casa em que residía trabaJharam Koch-Grümberg e Hamilton Rice durante suas expedi~oes ao Amazonas.
Passou por nós, com destino a Sao Gabriel, levando farinha para a Missáo, justamente a canoa que eu contava alugar
em Santana.
O povoado de I~ana, antigamente Sao Felipe, conta com
8 casas, sendo 5 regulares, das quais apenas urna é coberta de
zinco. Todas as outras sao cobertas de caraná. Com a grande
enchente <leste ano a água foi até bem próximo das casas, onde podem ser vistas várias canoas atracadas.
Entre I~ana e Umiri, diversas canoas tripuladas por mulheres, ou mesmo homens, fugiam logo que percebiam a "lrabá" . Deve ha ver alguma razáo forte para isso, que até o momento nao pude precisar.
Nossa comida, desde Uaupés, tem sido feijáo com carne
seca ou pirarucu com arroz e farinha.
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Vi, neste trecho do río, vários botos e alguns cabe~udos.
~s aves sao as mesmas observadas em Sao Gabriel e adjacenc1as.
Chegamos a foz do I~ana hora e meia após a partida da
povoa~ao. Paramos na casa onde reside o encarregado do
posto indígena do I~aQ_a, Sr. Alcides que, no momento, acompañhava um regatao colombiano subindo o rio, com destino ao
Cuiari.
Neste trecho o rio tem longos estiroes, com mata alta e
grossa. Passamos na foz do Cobati as 2 horas da tarde. Nesse local, existe urna área de caatingas de certa extensao. Paramos em Iabacaná, onde existem 3 casas e urna capela. Algumas mulheres que trabalhavam numa casa nos fundos vinham nos olhar e, todas as vezes que fazíamos men~ao de nos
aproximar delas, corriam e se escondiam. Os cachorros latiram todo o tempo, alguns tentando agredir os recém-chegados.
O número de pequenos morcegos nas árvores marginais
aumentou muito neste rio. A tardinha vimos urna espécie de
grande porte ca~ando sobre a água.
Atracamos em Piraiauara as 8 horas, para pernoite. Ao
escurecer fomos muito perseguidos pelas mutucas. Esta povoa~ao consta de 9 casas e urna capelinha, algumas tingidas
de branco com urna tabatinga local.

A BORDO DA IRABA, 23/6/949 (Em Piraiauara)
Sao apenas 5 horas da manha, o sol ainda está encoberto
e já estamos de pé há algum tempo. Banhei-me no rio e fiz
curta visita ao lugarejo. Os habitantes estao se levantando, algumas mulheres banhando-se ou lavando as crian~as no rio.
Os mais curiosos estao se aproximando, alguns tentando falar
algo. Vejo, de onde estou, lindas crian~as, todas nuas, nesta
madrugada fresca. Alguns galos da povoa~ao cantam sem parar, canto esse seguido muito longe na mata por dois ou mais
ecos.
Onteru a noite os caes ladraram durante longo tempo, estranhando nossa presen~a ali. Seus latidos também reboavam
muito longe na mata sem fim .
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Aquí para cima, as línguas mais usadas sao o Neengatú
ou o Baniva, sobretudo a primeira, que como sabemos recebe
também a designa~ao de língua geral.
Chegamos a Ilha de Sao J oaquim as 4 horas da tarde, após
passarmos por Santana, povoado de tamanho regular. Ali encontramos o ency.re~do do posto do SPI do I~ana e um regatao colombiano que subía
mesmo. Levavam 6 remos e
um piloto. Nao encontramos nem canoas para alugar nem pessoal disponível, pois os únicos, no momento, haviam entrado a
servi~o do colombiano, em substitui~áo a outros que ali ficaram.
Sao Joaquim é chefiada pelo tux~u!l. Leopoldino, grande
amigo dos brancos, muito gentil e liospitaleiro. Acha-se deitado na rede há meses, pela mordedura de urna jararaca, que
o deixou com um pé mutilado, devido a conseqüente necrose.
Sao banivas, existindo, na ilha, 3 casas, além de outras duas
do outro lado do rio.
O "lrabá" regressou, deixando-nos em companhia do tuxaua. A seu convite, estendi minha rede em sua residencia,
onde também jantei arroz e peixe, preparados pelo meu cozinheiro. Foi um jantar solene, a que assistiram todos os moradores, sob a luz de um lampeáo, e que deu margem e comentários de todos.
A noite houve um ~a91¡j.ri (festa de regozijo) na casa de
festas da povoa~áo, ao qual comparecen o tuxaua, acompanhado de um garrafao da bebida de mesmo nome. As damas
era.ro em número de 6, a orquestra composta de violino, cavaquinho e violáo. O violinQ era de fabrica~áo local, de som
bastante débil e tremid~. O cavaquinho tinha apenas 3 cordas.
Mesmo assim, após vários tragos de cachiri, a festa se animou
e continuou até alta madrugada.

Notei que as índias. n,.ao conv~rsavam com seus pares, nem
os encaravam, ten'éTo costumes radicalmente diferentes dos nossos do centro do Brasil.
Antes de sair da festa, o garrafao do Leopoldino já devia
estar quase vazio, pois percebi claramente suas palavras em
tom de comando dizendo:

o

O tuxaua mandou que estendessem urna rede para mim
num canto da sala, e, de onde estava, conversava ora com um
ora com outro. Perguntou-me várias vezes se nao trazia cacha~a comigo, pois, se tivesse, daria em permuta o que eu desejasse. Disse-lhe que a que trazia era muito forte e dela me
utilizava para conservar bichinhos, fato que lhe causou admira~ªº e certa incredulidade.
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"Rameen xaram panhema uricu ape".
está aí).

(Dá-me tudo que

Mais tarde, já alta madrugada, ao regressarem
perguntei pela festa a um deles, retrucando-me ele:

a casa,

'Upáauana" (Acabou).

NA MONTARIA DO TUXAUA

EOPOLDINO, 24/6/949

(Deixando Sio JoaqoúQ)

~,

Conseguí alugar a montaria do tuxaua, que me arranjou
também urna galinha e um paneiro de farinha.
Estou saindo da ilha, após os últimos entendimentos, in..
clusive o aluguel da canoa, estabelecido a razao de Cr$ 10,00
por dia. Levo urna tripula~ao de 4 homens, tendo como piloto meu cozinheiro Graciliano.
A montaría é coberta com folhas de buriti em toda sua
extensao e, dos lados, apenas do meio para trás, com folhas
de patauá. Junto ao leme há urna cobertura suficiente para
permitir o manejo do mesmo por urna pessoa. O fundo é
forrado com ripas de paxiuba. Levamos, além de nossa
bagagem, urna galinha e 2 cabe~udos para comer em via..
gem. Na parte da frente vao os 4 remadores e 1 menino,
tendo os remos amarrados com cip6 uambé em longos varejoes de madeira rija, de forma a que uns nao prejudiquem os
movimentos dos outros.
Remam compassadamente e sem parar, durante muito
tempo. Ouve-se o ranger dos remos nas bordas da canoa,
qual galera de condenados romanos, logo seguido pela batida
dos remos nágua. Vagarosamente, ora mais ora menos, vai a
montarla deixando para trás as curvas do rio.
. Pela manha o tuxaua disse-me que, perto de sua ro~a, a
me1a hora de caminhada na mata, um gaviáo uira~u "havia
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botado filhote,;. Sabedor disso, organizei logo urna batida ao
local, pois, segundo me disseram, os filhotes já deviam estar
quase em condi~oes de voarem. A sua meia hora desdobrouse em quase hora e meia de caminhada na mata. O trilho era
ruim, com enormes raizes de todos os formatos, po~as d'água
e muito calor. A mata é, no entanto, belíssima, muito alta,
com árvores grossas e retas. O solo muito arenoso. A roc;a
do tuxaua ruim, o mandioca! com rama muito fina e algumas
moitas de cana de ac;úcar com crescimento prejudicado.
O gaviao de fato lá estava, pausado em árvore muito alta,
junto ao ninho. Este fora construído entre um conjunto de
brotos novos, bem escondido. Verdadeiro espetáculo para um
zoólogo aquele de poder contemplar ali o rei dos nossos rapineiros, que de há muito já havia se apercebido de nossa presen~a no local.
Os índios recusaram-se a subir na árvore, a menos que eu
abatessé o gaviao. Verifiquei que tinham razao, pois, na primeira tentativa, ele nos atacou em cheio, por pouco nao ofendendo os companheiros, que, preparados, defenderam-se com
ramos e peda~os de pau. Foi entao que senti o corac;ao pulsar mais forte, por ter de abater o animal, a fim de capturar
os filhotes para o nosso zoo, visto ser praticamente impossível
conseguí-los já adultos. Foram necessários vários tiros com
o rifle 22 para que caísse. Grande foi o nosso desapontamento
ao verificarmos que o ninho estava vazio, contendo apenas
grande número de moscas e restos de pequenos mamíferos abandonados pelos filhotes. Uns días antes teríamos tido sucesso.
As penas foram repartidas entre meus acompanhantes, e sua
carne será comida no jantar por todos nós.
Ontem, passamos pela Serra do Ecuari, onde há bastantes
galos-da-serra. B uma eleva~ao rochosa de margens escarpadas, recobertas em parte pela mata. Hoje, em nossa caminhada, verifiquei a existencia, na regiao, de um Cebus que,
a meu ver, era [Cebus nigrivittatus (Wagner, 1847)]. Dizem
que existe ali muita paca e cotia, bem como relativa abundancia de parcos do mato.
Estou sendo fortemente atacado pelos piuns, neste momento. Sao centenas deles disputando urna gotícula de meu
sangue. Já foi bastante a caminhada e os tropec;oes desta manha na mata perto de Sao Joaquim.
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Um fato triste nesta regiao é a explorac;ao que alguns regatoes ou comerciantes inescrupulosos fazem ao Jdio. Dizem-me aqui que, no alto Ic;ana e Cuiari, chegá'm mesmo a
tomar as filhas aos pais e muitas vezes ainda os maltratam. O
comércio de aguardente representa a maior extorsao possível
a estes miseráveis, recebendo em traca de urna garrafa um ou
mais paneiros de farinha, ou seja, acima de Cr$ 60,00, aqui no
I~ana.

Toda canoa que se apercebe da presenc;a de um "motor",
imediatamente trata de se embrenhar na mata, fato este que
observei desde Sao Gabriel. Quando nao conseguem lan~ar
.mao desse recurso e sao abordados, ve-se o terror estampado
em suas faces. Observei, embora com recriminac;oes de minha
parte, a traca de farinha a razao de Cr$ 40,00 o paneiro, valor
esse pago em tecido muito inferior, dado a razao de Cr$ 25,00
o metro.
Há, pois, muita verdade em Araujo Lima, ao afirmar que
o regatao e o atravessador sao dois parasitas típicos da economía precaria do nativo, um encarecendo a mercadoria que_..
impinge, outra depreciando o produto que extorque, agindo
ambos por meio da atua~ao alcoólica.

Chegamos a

Ma~arico

as

3,30 da tarde. Disseram-nos

que íamos chegar a noitinha. No entanto meus remadores acabam de dar urna prova cabal de suas habilidades. Saltamos
em terra sob os olhares curiosos dos habitantes, que no momento estavam na aldeia. Tres dos meus remadores possuem
~-famílias aquí.
Notei que sao muito desconfiados, querendo receber tudo
antes de dar qualquer coisa. Conseguí mais tres galinhas em
troca de sabao, 1 pente fantasia e alguns anzóis, assim como
urna dúzia de laranjas verdes por um pedac;o de fumo em
corda,
2 f eixes de lenha seca por 2 caixas de fósforos e alguns
,.
anzo1s.
Nosso jantar foi preparado em terra. Consistiu de urna
canja do gaviao que eu abatera pela manha, aliás urna verdadeira iguaria nestas paragens. J á nao estou mais arrependido
de ter matado o gaviao, pois os índios apreciaram muito a sua
carne. Pela primeira e provave,mente última vez tomei urna
canja de uirac;u.
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Fomos dormir muito cedo. Ordenei ao Graciliano que
pernoitasse na canoa. Estendi minha rede numa casa desocupada, onde havia falecido o seu dono meses atrás. Antes
de mais nada, queimei boa quantidade de palha para espantar
as pulgas que for ali estivessem. Fui muito importunado durante a noite pelos caes e baratas, estas em grande número.
Notei a presenc;a de um pequeno morcego que, por várias
vezes, assentou em minha rede. Posteriormente tive a confirmac;ao de se tratar de um morcego hematófago, pois um dos
índios, aproximando-se, perguntou-me:
- "O senhor foi mordido de morcego?"
Ao que lhe retruquei:
- ''Eles sugam a gente aquí?"
- "A gente, nao; mas os cachorros, sim".
Mostrou-me entao no meu pé urna pequena ferida, di·
zendo:
"O senhor foi mordido".
"Entao eu sou cachorro?" perguntei-lhe.
Dando boa gargalhada, percebeu que havia cometido urna
indelicadeza, ajuntando:
- "Patráo nao é cachorro", e virando-se para outro que
ouvira a conversa:
' - "Cariua poranga". (Este branco é bom).
Tomamos café ainda muito cedo, deixando Mac;arico para
trás as 6 horas da manha, levando conosco o pequeno índio
que nos acompanhara até aqui.

SUBINDO O l(;ANA PARA ACUTIACANGA, 25/ 6/949
Os remadores pegaram firme esta manha. No meio da
montaría arranjamos nosso fogao, que é urna lata de querozene
aberta em cima e de um lado, de tal forma que o fogo é feito
dentro da mesma, atingindo o fundo da panela posta sobre a
parte superior. A lata é forrada com terra. A lenha umedecida faz muita fuma~a, causando irrita~ao nos olhos de quem
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está contra o vento. Nem mesmo com toda esta fumac;a os
piuns sao afugentados. O menino vai cuidando do fogo e tirando água da canoa. Logo atrás váo minhas coisas, algumas penduradas no teto, outras dos lados ou no chao. Entre
os índios vejo urna boa quantidade de biju empilhado, o qual,
segundo me clisseram, terei de pagar depois.
Ontem recebemos chuva forte de flanco, sendo preciso
que juntasse minhas coisas e cobrisse tudo com urna lona, a
fim de nao se molharem. Os índios tiraram suas roupas e
continuaram remando como se nada houvesse de anormal.
As 10,30 da manha passamos por "tuxaua oca", um lugar
onde, segundo disseram eles, reside um capitáo encantado, espécie de figura mitológica.
Viajando em pé na parte posterior da canoa, fui atacado
pela formiga-de-fogo (tac;iiua) proveniente de um taxizeiro
que raspou sobre o teto da montaria. Várias delas cairam sobre miro, causando-me bastante aborrecimento e dolorosas picadas. As borboletas sao em grande quantidade neste trecho
do rio, havendo também insetos muito variados. Os que tenho
colecionado desde Sao Joaquim sao, na maioria, desconhecidos
por mim.
Os tucanos fazem grande alarido na mata, lembrando urna
cachorrada miúda acuando paca. Até agora só vi tucanos-de-peito-branco.
Paramos a beira do rio, a fim de revistarmos um cacuri
que ali estava. O cacuri é urna armadilha para reter o peixe
que nele penetre, no mais das vezes localizado nos lugares de
corredeira, do lado onde o peixe encontre caminho mais fácil.
E costume na regiao cada família ter um e dois cacuris.

E também costume dos viajantes roubarem peixes dessas
armadilhas, pois nem sempre os índios estao dispostos a trocá-los, ac;ao essa motivada pela dificuldade de comida na regiáo.
Paramos para almoc;ar em Uc;a, onde existe urna grande
pedra na margem do rio. Aproveitei para colecionar um pouco, sendo muito molestado pelos piuns.
Logo aciina passamos por 5 canoas de índios, urna na
frente e outras mais atrasadas. Na canoa menor descia urna
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índia ainda jovem, com os trajes que a natureza lhe deu, qua]
Eva no paraíso. Remava com grande elegancia e rapidez.
Meus companheiros, que tudo conhecem e comentam, disseram
ser gente do Cuiari. Passaram na margem oposta, sendo possível distinguí-los bem apenas com auxílio do binóculo.
Fiquei surpreendido por encontrar ~dios nús nesta altura
do rio. Nesta regiao o uso de roupa esta mu1to difundido, devido ao longo contacto com o civilizado e ao trabalho das missóes. Provavelmente esses índios usarao roupa por ocasiao
de contacto com outros nativos, despindo-as durante a viagem, como .medida de economia e conveniencia própria.
Por mais que indague por onde tenho passado, nao consigo ver objetos de adorno que, no passado, eram famosos na
regiao. O seu uso é muito restrito atualmente. Também já
cairam em desuso as pinturas ou mutilacóes do corpo.
Achei muita graca numa gaivota [Phaetusa simplex simplex ( Gmelin, 1789)], que descia calmamente o río, sobre um
pedaco de madeira flutuante, mantendo o corpo numa das pernas. Foi a primeira vez que a vi no Icana.
Neste momento vem se aproximando de nós forte chuva,
cujo barulho já reboa na mata distante, semelhante ao som de
urna cachoeira trazido pelo vento. Estou acabando de acondicionar as aranhas durante a manha.
Passamos por Acutiacanga as 14,30 horas. B um lugar
abandonado, apenas com algumas bananeiras e um rancho
velho.
Chegamos a casa do Liberato Jas 4 horas. B justamente
o indio que abandonou Acbtiftcanga, transferindo-se para este
local. • Como dissessem que o lugar nao tinha nome, propus
logo "lantú", que significa aranha, por ter eu capturado um
lindo exemplar logo ao descer da canoa. Ele moveu a cabeca
em sinal de desaprovacao, dizendo já existir com esse nome
urna cachoeira e urna casa no alto Icana.
Nessa casa arranjei meus insetos, sob intensa curiosidade
dos locais. Esse tuxaua possui 6 filhos, dois deles já mocos.
Após o jantar ainda pude colecionar algo. A mata nesse
ponto é impressionante, tendo permanecido imutável até o
anoitecer.
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Nao posso deixar de registrar aqui o tratamento que estes índios dao aos seus filhos. Desde que as maes cessam de
zelar diretamente pelos mesmos, sao tratados como homens
ou mulheres. Fazem o que bem entendem. Se o pai vai a
roca, nao deixa de perguntar ªº filho:
"Vou a ro~a, queres ir?"
Qualquer resposta que venha, estará bem. Mais de urna
vez ouvi perguntas desse género, nem sempre respondidas afirmativamente. Observei também um pai que trouxera seu filho para escolher alguns anzóis. Este escolheu justamente uns
brancas, de qualidade inferior. o pai nao interferiu absolutamente, dizendo que a ele competia escolher o que desejasse.
,Assim, desde jovens, sao ensinados a decidir sobre suas coisas. Sao crian~as obedientes e resignadas, raramente chorando ou aborrecendo os pais.
Também cabe anotar aqui a autorid~de sem par de alguns tuxauas. Na sua oca tudo é feito através de suas ordens
ou suas máos. A ninguém é permitido tratar diretamente com
as mulheres ou com os homens da aldeia, senda de boa ética
primeiro consultar o tuxaua ou pedir-lhe que mande fazer isso
ou aquilo, mediante tal ou qual retribuicao. Está neste caso
o contrato de homens para o trabalho de campo ou remo.
Nas aldeias onde nao baja tuxaua é de bom alvitre tratar com
os mais ativos, fato facilmente verificável dando-se urna olhadela em suas residencias.

PASSANDO POR

NAZA~,

26/6/949

Deixamos o Liberato há urna hora e meia atrás, passando
neste momento por Nazaré. Sao 7,15 da manha. O dia está
desagradável, chovendo sem parar desde a madrugada.
Ainda tenho no ouvido as queixas do índio Liberato, que
muito mal entende o portugués, falando apenas o geral e o baniva. Disse-me das dificuldades de obter roupa, panelas, enxadas, tercados e sal. Mostrou-me sua bela zarabatana e sua
patrona com várias flechas, dizendo que na véspera havia abatido um grande macaco barrigudo com a mesma.
Passamos por um cacori para ver se encontrávamos peixe,
sem resultado. O sol já saiu e os homens remam com entu-
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siasmo. O rio vai baixando a medida que subimos, deixando
o sinal de enchente bem marcado na vegeta~áo marginal. Os
estiroes, neste trecho, sao longos.
Passamos por Sao Pedro as onze horas do dia. 1?. um
lugar abandonado. Logo abaixo, na margem direita, está o
igarapé do pirapucu.
Chegamos a Umbauba as 12,30 e dali saimos as 14,30.
Alm~amos arroz com pirarucu. Consegui 20 bananas d'água
dando pelas mesmas 12 anzóis e urna caixa de fósforos. Por
tres peixes moqueados, dei 5 caixas de fósforos. :E: difícil saber quanto dar a esta gente. Nao esboc;am a menor rea~o
perante o negócio, dificilmente havendo urna ou outra reclamac;ao.
Tivemos de arrastar nossa canoa na cachoeira ao lado da
povoac;ao, indo um índio nágua, ora nadando, ora se agarrando a vegetac;ao e O$ demais com varejoes.
A nota pitoresca da chegada foi a fuga, para o mato, das
mulheres que ali estavam. Os homens achavam-se todos fora.
Aos poucos foram regressando, grac;as a interferencia do velho
Plácido, um dos meus remadores, através do qual realizamos
nossas trocas.
Na casa do tuxaua desse local vi um garrafao cheio de
cachac;a destilada por ele mesmo, num grande pote de barro
de formato de alambique, cujo cano era urna fina paxiuba,
aproveitada de urna velha zarabatana.
Nessa aldeia colecionei as mais lindas borboletas do Ic;ana e urna quantidade apreciável de insetos, durante o tempo
que ali estivemos. Urna hora depois de Umbauba, passamos
por Urumutum, local desahitado. As 5,30 da tarde paramos
para pernoitar em plena mata. Escolhemos urna pequena
praia ao lado de um igarapé-mirim, no qual amarramos a canoa. Logo ao nosso lado havia urna grande moita de caranai (Mauriciella aculeata Martins). A água do igarapé era
muito negra, deslizando sobre um pequeno trecho de areia
branca, raso, no qual tomava cor avermelhada, transparente.
Enquanto um íncfip.. foi buscar lenha, outro trouxe paus
para armar nossas redes. Fez-se um pequeno café e, logo a
seguir, o jantar, nada mais que o resto do almoc;o. Num local destes nao é possível estar variando de comida.
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Tomei meu banho no igarapé de água transparente, pensando que se fosse possível a cada um escolher seu paraíso,
eu optaria por aquele cantinho do infemo verde, junto aquela
moita de caranai, tao longe da civilizac;ao.
Jantamos bastante e cada um foi para sua rede.

Escureceu logo após o canto das cigarras, um ou outro morcego
voando em tomo das redes, sem todavia sugar ninguém. O
céu estava lindo, repleto de estrelas, que brilhavam por entre
a folhagem da mata a vários metros de altura. De minha rede podia-se ver o cruzeiro do sul por entre as copas dos caranais. Na mata ao lado, ouvia-se apenas alguns respingos
da chuva de horas antes e uns poucos grilos estridentes, acompanhados pelo coaxar cadenciado de algumas pererecas na beira do igarapé. Senti-me imensamente feliz por poder dormir
numa noite assim em plena mata virgem, nesta regiao desahitada.
Alta madrugada fomos surpreendidos por mais chuva,
vendo-nos forc;ados a ir para a canoa e ali, acendendo o nosso
fogao, distraimo-nos contando histórias uns aos outros. O
dia amanheceu carrancudo, a mata respingando fortemente.
Eu estava satisfeito, pois dormira pouco, porém aprendera mais
um pouco de Neengatú com o velho Plácido.
Preparamo-nos para largar. Tomei outro banho no igarapé e as 6 horas em ponto, quando apareceu o primeiro bacurau, rumamos para Tatupirera.
As aves des ta regiao sao as mesmas do Rio Negro: tucanos-de-peito-branco, taquiris, gar~as, marianitas, martins-pescadores, siriris e alguns belos cotingídios desconhecidos por
mim.
Esta madrugada o velho Plácido contou-me várias
histórias sobre a regiao, costumes, etc. Perguntando-lhe.. como - , /
é que se casa.Y!.m naquelas paragens, se há alguns anos nao ia
\...../
padre por lá, retrucou-me em Neengatu:
¡
_/

"No grande mato verde".
Disse-me que, no mais das vezes, o futuro marido, auxiliado por seu pai e conhecidos, rapta a futura esposa, com ou
sem luta, dependendo das circunstancias. Esta é entregue a
futura sogra, que a prepara para o casamento.
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SUBINDO O l(;ANA, 27/6/949
Atingimos Tatupirera as 8,30 da .manha. Nesse local, situado numa ponta onde o rio corre muito, reside o tuxaua
Leriano. Logo abaixo, fica a cachoeira de Malacacheia'; difícil de ser transposta na vazante. Tatupirera tem apenas 3
ranchos de palha. Fiz urna visita ao tuxaua, que me recebeu
cortesmente, fazendo questao que me sentasse em sua rede.
Nao conseguimos permutar nada com eles, por nao possuirem,
no momento, nem peixe moqueado.
Revistamos 2 cacoris acima de Tatupirera e fomos felizes,
pois num deles encontramos 1 pacu e 4 aracus, que nos darao
excelente almoc;o. Vale a pena ver um índio mergulhar no
cacori e sair com um peixe na mao.
Passou por nós outro grande comboio, num total de 8
canoas, descendo o rio. Esgueiraram-se o mais possível pela
margem oposta. Vimos ali perto outra canoa com dois índios
nus, parados na outra margem. No comboio que desceu 1a
urna índia remando urna canoa tendo ao colo um filho dormiildo.
Em Tatupirera tentei fotografar um grupo de mulheres
que vieram presenciar nossa saída. Ao perceberem que apontava a máquina em sua dire<;ao correram, indo se esconder atrás
de urna das casas.
Alcanc;amos Limao as 11,30. Existem aí também 3 casas, que é o número padrao de habitac;oes neste alto Ic;ana.
O chefe é o tuxaua José, portador da doenc;a denominada~
.. rupnrn. Pediram-me remédio para um menino que estava com
desinteria. Permutei com eles alguns peixes moqueados e bananas, por fósforos e sabao.
Conforme o uso do lc;ana, o tuxaua mandou que estendessem sua rede, convidando-me a deitar. Logo depois, toda
a família se acercou de mim, mulheres e crianc;as, observando
tudo. Foi neste local que vi a cachorrada mais magra e faminta até o presente. Alguns estavam tao magros que mal se
mantinham em pé, motivo de risos e zombaria da parte de meus
companheiros.
Enquanto fazíamos o almoc;o, coletei alguns insetos e miríapodos com grande acompanhamento. Logo depois, algumas
mulheres trouxeram-me vários miríapodos.

Passamos por Uacuponta as 13,45 da tarde. Desde Limao já se avista ao longe a serra de Tunuí. Nesta parte dorio,
há muito piun e mutuca. Choveu muito a tarde, ficando molhada a canoa, obrigando-nos a tirar a roupa por uns momentos.
Atracamos em Iraruca as 4,30 da tarde. Como o tempo
estivesse ameac;ador, resolvemos pernoitar ali mesmo.
Residem aí tres famílias, em 2 casas, chefiadas pelo tuxaua
Chico, um dos poucos que até agora encontrei nao falando as:
solutamente nada de portugues. Nao quis vir ao porto, esperando-nos em sua casa. Ali chegando, ele se levantou e veio
me receber, indagando logo:
"Maa kiti taa rec;u (Para onde vai?)
"Tunui kiti" (Para Tunuí).
"Maa c;ui reuiru?" (De onde vem?)
"Barra" (Manaus).
"Man tenerera?" (Como se chama?)
"José".
Percebendo que a conversa iria se alongar, disse-lhe entáo:
"Ixe tiá renhen Nheengatu rupi, iac;u apurimitá cariua''.
Diante dessa afirmativa calou-se, aguardando que chegassem ali os meus companheiros para continuar a conversa.
Trocamos entao alguns bijús, peixe moqueado e algumas
cestas feitas por sua mulher. No pátio ·de sua "oca", fizemos
para nosso jantar peixe assado com bijú. Pediu-me que estendesse minha rede· em sua
sala,
onde já. estavam outras
.
.
. . armadas.
As casas desta regiao possuem, no centro, dois paus invertidos onde sao armadas as redes, daí para as paredes em torno.
GeraÍmente a casa tem, ao lado ou no fundo, urna divisao onde
ficam as mulheres desempenhando suas tarefas domésticas, inclusive cozinhando. Na sala grande que serve de quarto comum durante a noite ficam os homens. As portas sao de palha e ficam abertas durante o dia, presas ao teto da habitac;ao.
Muitas vezes as portas sao cerradas ainda cedo e, o que nunca
pude conceber, a cachorrada permanece dentro da casa. Vi
paredes de barro, de caraná, inajá ou apenas de pau justapostos.
Na sala onde dormi havia duas famílias com diversas crianc;as. Nao ouvi um choro sequer, durante a noite. Conversaram muito uns com os outros usando a língua baniva, de quando em vez deixando um "dotó", que, sem dúvida, se referia a
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mim. Durante a noite fui ao terreiro e, no regresso, a cachorrada me receben de modo hostil, sendo obrigado a distribuir
pontapés e nomes feios.
IRARUCA, 28/ 6/ 949 (Deixando lraruca)
Levantei-me as cinco horas da manha, indo ao banho. Lá
encontrei duas mullieres, urna mo~a e algumas crian~as, todas
nuas. Aproximei-me com certo receio, porém parece que pouco ligaram ao fato, regressando elas logo a seguir, pois o banho
do índio geralmente consiste em molhar o corpo apenas urna
ou duas vezes.
Ontem foi o dia em que os piuns .mais nos atacaram. Minhas maos e pés ficaram incha4os. Devido ao calor e ao alto
grau de umidade nesta regiao, o uso de botinas ou botas é quase
impraticável, resultando em frieiras incómodas. Como me esqueci de trazer iodo ou derivados, vi-me na contingencia de andar descal~o de alguns dias para cá, embora o tratamento com
querozene pare~a melhorar a situa~ao.
Apreciei muito a etiqueta seguida pelo velho Plácido e o
tuxaua de Iraruca. Fumaram juntos, trocaram cortezias muito
seffi"e1hantes as dos índios do ~gú, permanecendo longo tempo
de cócoras. Já estamos ouvmdO o barulho da cachoeira de
Taia~u, bastante forte. Sao 7 horas da manhá. "Taia~u
cauera" é urna das mais fortes deste rio. Foi preciso bastante
luta para vencer a corredeira, arrastando a canoa de um lado
do rio. Tomei parte ativa nesta empreitada, ora dentro ora
fora d'água, até que conseguimos vencer a cachoeira.
Vi ainda a pouco um bando de cararás com mais de 200
aves. Nunca supus que esta espécie se reunisse em bandos tao
grandes, pois quase sempre os vejo aos casais ou isolados. É
freqüente, neste trecho, o taquiri, denominado de "taia~u-uirá".
Paramos para almo~ar ao meio-dia e só saimos novamente
as 14,00 horas. A lenha nao queria pegar fogo e chovia continuamente. Indo colecionar numa barranca do rio, notei que
alguém deixara gravada, em boa caligrafia, a seguinte data:
9/ 3/ 941.
As 15,30 passamos pela barranca dorio oposta a Corocoró.
Este lugarejo consta de 2 casas apenas, no momento abandona-
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das. Logo a seguir numa grande curva do rio, avistamos a
nossa frente a Serra de Tunuí. Lá estava ela, no fundo de um
enorme estirao do rio proporcionando-nos belíssimo panorama.
Muito ao longe o som surdo da cachoeira e mais além a serra
coberta, do seu meio para cima, por densas nuvens alvas. No
leito dorio descia urna infinidade de espumas brancas, algumas
de grandes dimensoes. Dos lados a mata verde, densa e pródiga em espécies vegetais.
As 5 horas, notando que os índios estavam cansados, paramos numa ponta de praia para jantar e dormr. Mandei assar a metade de um galo que comprei ontem, ficando o mesmo
urna delícia. Após as costumeiras conversas a beira do fogo,
cada qual foi para sua rede.
SUBINDO O ICANA, 26/6/949 (Chegando em TunW)
Esta madrugada foi, até o presente, a pior desta viagem
e acredito que difícilmente passarei outra igual. Acordei as
2 horas da manhá ensopado de chuva. Caiu verdadeiro dilúvio, com vento e trovoada, molhando-nos em segundos. Tive
de me levantar, pois de nada valeria ficar deitado numa rede
molhada, com a coberta encharcada, chuva caindo por todos
os lados. N osso fogo apagou depressa. A solu~áo escolhida
foi acocorarmo-nos embaixo de algumas folhas de inajá e, de
cócoras, esperar que as horas se escoassem. Assim esperamos
até o dia amanhecer, 3 horas seguidas sob forte chuva e vento.
Ao amanhecer, nossa pele estava enrugada e branca, como
se tivéssemos permanecido todo esse tempo dentro d'água.
Fiquei muito surpreendido ao verificar a admirável pericia do índio para acender o fogo. Nao posso saber como é
que conseguiram fazer café numa manha dessas, utilizando
lenha do mato. Na canoa, cujo teto caíra com a chuva,
quase tudo ficou molhado, sendo necessário de quando em
vez um deles retirar a água que ali se acumulava.
As 5,30 um mutum poranga [Crax nigra (Linnaeus,
1758) ] veio pousar num galho de árvore sobre nossas cab~..
~as. Nao me foi possível atirar, pois ainda chovia.
Saimos as 6 horas para Tunuí, estando a serra totalmente
coberta, prenúncio de mais chuva. Para completar esta ma-
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drogada tao penosa, as mutucas perseguiram-nos intensamente
durante cerca de urna hora.
As 8,30 chegamos junto a jusante da cachoeira, cruzando
para a margem esquerda, bem em cima do seu maior remanso.
Apesar das corredeiras, foi fácil a passagem. A cachoeira é
constituída por estreita garganta entre duas pontas de pedra,
onde a água passa com extraordinária for~a e regular declive.
Tunuí é urna povoa~ao em lugar alto, ao pé da serra
do mesmo nome, dominando amplamente a cachoeira e longo
trecho do rio. Do lado da serra há 5 casas, 3 do outro, e
urna mais isolada junto as primeiras. Urna capelinha domina
o ponto mais alto da povoa~ao.
Os índios desse local - quase todo baniva
sao numerosos e muito tímidos. Conhecem mal
tugues. Muitos
trazem claramente estampadas no corpo as marcas brancas da
doen~a por eles denominada de purupurf!,. Esse mal, ocasionado por um espiroqueta do sangue circulante, [Treponema
carateum (Brumpt, 1939)] parece ser responsável, além de
outras coisas, por um desequilíbrio da pigmenta~ao da pele,
albina nuns pontos e inteiramente melamca em outros, notadamente em torno dos olhos e do nariz.

o n1xuva

·.. ~xist~m. na povoacao nu_merosas c~ancas.
c~a;.
ma...ge roao· Amado, é franzino e huID1lde, porém tem certa
autoridade sobre todos. As casas, aqui, sao grandes, abrigando 4· famílias, urna em cada canto, além de galinhas, caes
e'. oüt'rds .ai1iniais. ..
Deixamos a canoa embaixo do barranco e, subindo por
um trilho muito íngreme, fui até a casa do tuxaua, onde cumprimentei todos, um a um. Logo em seguida, dei tabaco ao
tuxaUJi e satisfiz sua curiosidade sobre a razao de minha presen~a naquelas paragens.
A tarde, acompanhado de 4 índios, subi a Serra de Tunuí, donde se descortina um maravilliosÓ panorama. A mata,
a princípio alta, aos poucos vai decrescendo numa grada~ao
de flora até ao cume, onde domina vegeta~ao rasteira. Dali
pude avistar as Serras de Ecuari, Santana, Cucuí, Caparro e
outras muito ao longe, que julgo serem as serras marginais
do Uaupés, ao sul, e fronteiri~as com a Colombia, ao norte.

lnteressante é que do alto da Serra podem-se ver, claramente marcados na mata, os locais onde os ~dios já fizeram
suas ro~as no passado. De onde estávamos, at ao limite máximo Cle alcance do nosso binóculo, a mata é extremamente
uniforme, maci~a, impressionante.
Pela primeira vez pude observar um galo-da-serra em
natureza. Estava localizado numa grota sombría, num galho
de árvore junto a rocha. Os índios disseram que essa ave
nao é comum ali.
N esta povoa~ao os piuns castigam severamente o viajante.
Basta um descuido de segundos para um deles se agarrar imediatamente em nosso corpo e iniciar a suc~ao de sangue. Há,
também, muitas mutucas.
Hoje, alnio~amos pirarucu com biju comprado aos índios.
Acabaram-se as galinhas, e peixe nao tem aparecido.
TUNU1, 30/ 6/ 949 (Subindo o Cuiari)
Levantei-me muito cedo, a fim de contratar urna grande
ubá para subir até ao Cuiari e até Iuivitera ou landu. Fiquei
entao sabendo que, na véspera, haviam descido os índios que
residiam em Iuivitera e que Iandu ficava a 6 dias de Tunuí,
de canoa. Por essa razao, desistí de prosseguir minha viagem,
urna vez que pretendía percorrer ainda o Xié e conhecer a
regiao do Cassiquiare. Resolvi apenas subir pequeno trecho
do Cuiari.
As 7 horas, depois de muito questionar com meus companheiros, consegui deixar Tunuí numa ubá de 4 remos. Levava comigo apenas a máquina fotográfica, um cacho de bananas, farinha e minha capa de chuva. Na hora exata de
partir, apareceram alguns bagres e urna traíra. Nossa ubá
fazia água, tendo eu de ir descal~o, com a desagradável incumbencia de, a cada momento, retirar o excesso de água da
canoa.
Andamos muito, chegando a Vista Alegre com dia bonito. Esse local, boje abandonado, foi por muito tempo sede
da Comissao de Limites. Logo abaixo dali existem duas casas
moradores nao estavam, deixando ali apenas
de:inwpi.'"
suas cnan~as.
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Mandei parar a ubá para vermos se havia gente e, depois
de uma batida, fomos encontrar 6 crian~as ( 2 meninos e 4
meninas), a mais velha com cerca de 8 anos. Estavam escondidos num pequeno rancho, no fundo. O menorzinho era
trazido ao colo por uma irma. A princípio, recusaram-se a
falar, depois, com jeito, conseguimos que um deles "soltasse
a língua". Disse-nos, entao, que os país já haviam saído há
urna semana e que nao sabiam quando voltariam.
A maloca eslava imunda: ao centro, uns beijus vermelhos de terra e, nos cantos, restos de frutas do mato. Dois
minúsculos e magérrimos cachorrinhos, que mal podiam manter-se de pé, ocupavam um montículo de cinza. No terreiro,
um pato e algumas galinhas. Do teto pendia um cacho de
bananas e alguns utensilios domésticos, inclusive arpoes de
pesca, peneiras, aturás, camotis, tapitis e uma sararaca.
O quadro era digno de ser observado por um morador
de capital, por aqueles que tiveram a ventura de se instruir e,
sobretudo, por aqueles que nao sabem onde empregar o dinheiro, bem como por aqueles que pregam que o índio deve
ser deixado como está, com seus usos e costumes, com toda
; l essa miséria e imundice. Estas crian~as vivem em piores condi~óes que os animais de qualquer fazenda no centro do Brasil.
Tem-se vontade de tirar a roupa do corpo e presenteá-los com
ela, para que possam cobrir aqueles corpinhos enegrecidos
pela sujeira e pelo carvao. Em regioes onde o índio encontra
a concorrencia de outros ~índ.i~s., ou pessoas 1t ambientadas
com a civiliza~ao, eles terlo for~osamente de ser auxiliados
por nós, pois sua ambiencia foi deturpada, seu equilíbrio com
a natureza modificado e seus hábitos também transtornados,
tudo isso colocando-o numa situa~ao difícil, levando-o, no
J mais das vezes, a urna escravidao velada, porém real.
Vista Alegre é, atualmente, urna capoeira, com muitos
formigueiros. Logo acitna, entre o Cuiari e o I~ana, está o
posto indí~a do SPI. Consta o mesmo de urna casa, um
rancho de palha e Wtt galinheiro, no momento abandonados.
O encarregado reside na foz do I~ana, conforme mencionei
días atrás. Quanto ao que pude observar em rela~ao a esses
postos de fronteira do SPI, prefiro nao comentar, deixando
que seus próprios dirigentes venham a verificar que estamos
muito necessitados de uma reforma nos métodos e meios de
1
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tratamento para com os índios, pelo menos no Alto Rio
Negro.
:::.Do posto do I~ana, subi o Cuiari até certo ponto. O
rio é bem menor, correndo muito abaixo de Paricachoeira.
Eixstem muitas familias nas barrancas do mesmo, distantes
urnas das outras, algumas cultivando milho e tendo bons mandiocais.
Informado de que a paisagem até a fronteira já próxima
seria a mesma, resolvi regressar. Próximo a foz, deparamos
com um bando de macacos [Cacajao melanocephalus (Humboldt, 1812)] bastante numeroso. Nossa descida foi muito
rápida, devido a forte corredeira do rio. Chegamos a Tunuí
muito tarde, com um céu estrelado e pouco nublado.
Nestas cachoeiras existem peixes muito interessantes. Sobretudo uma espécie de cascudo com apenas urna fila de minúsculas placas espinhosas na linha lateral (Leptodoras linelli,
Eigemann) e urna enorme franja mucosa no lábio inferior
como se fora o punho de urna rede. Os olhos sao brancos,
fosforescentes e sua forma a de um esturjao. O seu aspecto
geral é de anitnal pré-histórico. Observei também alguns botos brincando no remanso da cachoeira.
Esqueci-me de relatar que, devido a escassez de peixe,
ontem tentei pescar algum surubim ou piraíba para nossa alimenta~ao. Nao sei porque, o índio nao aprecia muito a pesca
de anzol. Como nao mostrassem desejos de me acompanhar,
entrei numa pequena igara amarrado no porto de cima, a fim
de atingir um po~o ali perto. Ao me levantar na canoa perdi
o equilíbrio e por pouco nao mergulhei no rio. Minutos depois, a igara virou e foi preciso algum esfor~o para me agarrar
numa moita de arbustos marginais. Findo o incidente, com
um suspiro de alívio saí dali, pois, decididamente, nao estava
com boa sorte.
Observei, na casa do tuxaua, urna crian~a pendurada ao
teto por urna corda, tendo embaixo um círculo de pau torcido,
onde se prendiam duas grossas tiras de pano cruzadas e, sentada sobre elas, dentro do círculo, a crian~a, cujos pés apenas
tocavam o solo. A crian~a deveria ter uns oito meses e já
conseguia andar daqui para ali, até onde lhe f osse permitido
pela amplitude da corda. Lembrei-me entao dos "voadores"
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usados nas cidades para ensinar as crian~as a andar, de pre~os
proibitivos, e que, talvez, num confronto direto, nao levassem
vantagem sobre aquele aparelho, improvisado pelo índio, do
qual o garotinho parecia gostar tanto.

Próximo ·a Nazaré um leve banzeiro atrasou-nos um pouco.
Paramos urnas duas vezes para tomar banho. Em Umbaúba,
conseguimos um paneiro de certo cará roxo; muito saboroso,
que vejo pela primeira vez.

A cachorrada de Tunuí é insuportável. Quase fui mordido na perna por nao ter um pau a mao. A sorte é que
aqui se pode dar pauladas a vontade, sem que os jndios reclamem, pois eles sao os primeiros a tomarem tal iniciativa.
O fato é que isso pouco adianta, porque esta cachorrada magra já se habituou a isso e sao valentes de verdade.

Atingimos Ma~arico as 6,30 da tarde, ficando aí minha
tripula~ao.
Descido até Sao Joaquim apenas com o GraciJiano e um velho que se decidiu a pilotar a montaria para
nós. As 7,30 já escuro, enfren~amos a cachorrada do tuxaua
Leopoldino, na porta de sua casa.

Pude observar nestes dias que o piun ataca desde as 7
horas da manha até as 6 horas da tarde, quando, já anoitecendo, sao substituídos pelos maruins, de porte minúsculo,
aos enxames, quase invisíveis. Nessa hora, entram na concorrencia as mutucas, cada qual mais voraz e disposta a nao
perder a oportunidade de se alimentar as expensas do novato
na regiao. Quando os maruins batem em retirada, mais ou
menos as 7 horas, as maos, os pés e as orelhas estao vermelhas e quentes, donde vem a expressao de que elas "estao
pegando fogo".

TUNUI, 1/7/949 (Descendo o

'

I~ana)

Deixamos Tunuí as 6 horas, tendo nos levantado as 4
da madrugada. Durante a noite caiu forte chuva com muito
vento. Estávamos dormindo num rancho aberto dos lados,
de teto bastante alto, ao pé da Serra de Tunuí. A noite foi
muito fria, sendo preciso que fizéssemos fogo em baixo de
nossas redes. Aproximadamente a meia noite, caiu forte temporal.
Tivemos de nos levantar as pressas e retirar nossas
redes para o canto aposto do rancho, levando também o fogo.
Apesar de nosso corre-corre quase tudo se molhou. Passamos
o resto da noite sobre o fogo, motivo pelo qual amanhecemos
com cheiro de qualquer coisa defumada. Antes de amanhecer
o tuxaua veio apresentar-me suas despedidas, levando meus
homens o mingau preparado para comermos a bordo.
---..
Deseemos rapidamente o I~ana, com dia brusco e vento
de proa. O rio corre muito, sendo bastante rápida a viagem.
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Durante a descida observei um bando de marrecos, de
porte diminuto, nadando no meio do rio. Atirei e quebrei a
perna de um deles, porém nao foi possível apanhá-lo, pois
escondeu-se muito bem num igapó ao lado. Na descida, vimos
os mesmos animais de subida, já desta vez em maior abundancia.
Próximo a Tatupirera haviam matado vários porcos do
mato, quando por ali passaram alguns índios que subiam o rio.
Numa das paradas ouvi um rouxinol do Rio Negro cantando em plena mata. Realmente, essa ave possui belo canto,
variado e harmónico. O som, na mata, pareceu-me ainda mais
belo do que aqueles que tenho ouvido de aves em cativeiro.
Meus insetos, embora transportados em paneiro aberto,
dáo trabalho, pois com o menor descuido dao logo sinais de
emboloramento.
SÁO JOAQUIM, 2/7/949 (Com o tuxaua Leopoldino)
Como hóspede do tuxaua, junto a sua familia e outros
índios, passei urna noite agradável. As 8 horas, desceu de
Ma~arico a tripula~áo que fora comigo até Cuiari, a fim de
acertarmos contas e receber em mercadorias seus pagamentos.
Recusaram-se a dizer se irao até Cucui ou nao. Certamente
estao esperando que eu lhe pague, o que farei já a fim de
ajuizarem se compensa ou nao continuarem viajando.
O pagamento foi feito sob as vistas de todos os moradores do local, com comentários, risos e brincadeiras. Dei-lhes
2 cortes de cal~a, 2 barras de sabao, anzóis, carretéis de linha
e agulhas, tabaco e outras miudezas. Uns preferiram sal e
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comestíveis, enquanto outros queriam objetos de uso. Terminado tudo dei-lhes urna gratifica~ao, recebida com surpresa
por todos. O resultado foi imediato. Apareceram vários candidatos para prosseguir a viagem, sendo-me fácil escolher minha nova tripula~ao, da qual só levo, dos antigos, o velho
Plácido.
Resolvi também arranjar urna ubá menor, pagando pela
mesma o pre~o de urna montaria.
Estas últimas noites que tenho dormido em diferentes
habita~óes ou malocas, pude observar que as mulheres trabaIham grande parte da noite, caso nao dem cabo do servi~o
durante o dia. Talvez fosse também a necessidade do aproveitamento da mandioca, que em vários lugares está sofrendo
as conseqüencias da grande enchente deste ano. Entristeceu-me ver todo esse esfor~o empregado na fabrica~ao da farinha trocada depois a razao de CrS 30,00 ou Cr$ 40,00 o
paneiro, e cujo valor é ainda grandemente reduzido em vista
do alto pre~o por que lbes sao impingidos as mercadorias
essenciais.
Fui informado de que um paneiro de mandioca mole,
adicionado a outro de mandioca brava, dao 20 litros de farinha d'água. A mandioca, nesta regiao, leva meses para dar
farinha. Urna mulher gasta, em média, 2 dias para fazer
um paneiro de farinha, cuja conserva~ao é feita nos próprios
paneiros, resistindo até um ano, quando guardada em condi~oes favoráveis.
A !!Jim$nta~ao_ do indio do.. l~ana raramente foge dos seguintes elementos: a) vegetais: farinha, cará, abacaxi, abacate, cana, banana, laranja, ingá, cubiú (Solanum sp.) aiu,
bacaba, patauá (Jessenia pataua Kerst.), assaí, umarí (Poraqueiba sericea Tul.), ucuqui (Sapotaceas sp.), burití, macacheira (mandioca), batata doce, girimum ( abóbora), melancia, mani~aua, flor de pupunha e carurú (Podostomacea sp.);
b) animais: galinha, veado, porco, caitetús ou queixadas, barrigudo, macaco-prego, zogue-zogue, paca, cotia, jacamim, jacú,
inhambú, tucano, tatú, anta, capivara, on~a, cujubim, uacari,
pregui~a, tamanduá, coatí, caiarara, guariba vermelho, jabotí,
arara e papagaios. Contam-se também os animais aquáticos,
cuja utilidade e abundancia lhes dao lugar de relevo na ali-
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menta~ao

do homem da regiao. Dentre estes, poderemos ci·
tar: a) peixes: Piraiba, pirara pirarasurubim, uacui, tariira,
tariira pixuna, uatucupá (pescada), anuiá, tamoatá jujú (espécie de traira), pirapucu, mamaiacu, bacate, uiuarana, chinape, piraoha, uaracu, pacú, jacundá, tucunarea~u, tucunaretauá,
araripira, mandubé (bagre), mandii, mussú, jacanducurua,
jacundaiurupixuan, daquiripixuna, uerudá, bauari, uaracapuri,
acará, parauacará, acará bonito, domé (aracu), uaracu, jurupiranga, uaracupinina, iuitaiarana, jandiá, daquirú, mandabe,
pirandira (cachorra), jacundapiranga, matupiri, sarapu, arraia,
poraque, araviri, candiru, uacari ( cascudo grande), uruman;
b) quelonios, cabe~udo, irapuca, matámatá, upé; e) jacarés:
jacaretinga.
Existe nessa regiao apreciável quantidade de frut9s do
mato utilizados na alimenta~ao, embora muito deles de curta
dura~ao, a saber: uacú (Monopterix uauca Spruce), japurá
( Erisma japura Spruce), pequiá ( Caryoca villosum Pers.),
tucuman (Astrocaryum princeps Barb. Rodr.), assaí da catinga ( Euterpe caatinga Mart.), umiri ( H umiria balsamifera
Faume), curuaí (Astaleotus sp.), ingá (Inga sp;), canuri
(Cunuria spruceana Baill.), jatobá (Hymanea sp.), genipapo
(Cenipa americana L.), cucura (Puruma caecropiaefolia Mart.),
ituan ( Gnetum paniculatum Kunz.), bacuri (Platonia insignis
Mart.), pupunha ( Guillielma speciosa Mart.), cajurana (Sinaba sp.), inambú-moela, cacau, maracujá, caranai, juicerana,
ingapeua, iacaré-rec;apiquiacanga, mac;aranduba, áataí, seringa,
cajú, cajurana, davicu, urá, iuapixuna, suac;ure~a, pacuacatinga, cuman, mumai, uariagogo, inajá, abiurana, bacatirana,
mirarema, tauari.

S desta última planta que se retira a

e~12_ira>- utilizada

de e~l~o! para._tig~rros.
Colecionei, na .mata ao lado, insetos, aranhas e alguns
anuros.

na

fabrica~ao

gra~as

a urna tapagem feita pelos índios com folhas de urna palmeira.
Conseguí algumas borboletas e pequenos insetos, sendo
forc;ado a retirar minhas botinas, camisa e, finalmente a calc;a,
trabalhando apenas de cueca, em plena mata. S impossível
Só nao me molhei
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caminhar numa mata dessas, após urna chuva, sem que tudo
fique logo encharcado d'água.
Atirei num grande macuco que ciscava debaixo de um
tronco caído, abatendo-o. Essa ave, conhecida ali por namu,
deve ser a espécie de Spix Tinamus serratus serratus (Spix,
1825), desta regiao.
Os índios abateram urna coatí [Nasua nasua nasua (Linnaeus, 1766)], bastante escuro, animal esse que cortou severamente os caes de seus perseguidores. A noite prepararam-no
para o jantar; sua carne, porém, mal preparada, desprendía
forte cheiro, estava sem sal e tinha pelos aqui e acolá.

¡

Outro animal, com o qual tive o primeiro contato, foi
urna acutiuaia, [Myoprocta exilis exilis (Wagler)], de colorac;ao pardo-avermelhada. Embora ela se achasse bem próximo, conseguiu fugir sem que fosse possível abate-Ja.
Perguntei ao Leopoldino quais eram os objetos que usa..!,!_ID e costumavam comprar dos regatoes e comerciantes, mencionando ele e sua mulher os seguintes: sabao, sal, querozene,
anzóis, facoes, machados, enxadas, panelas, facas, pratos, colheres, garfos, redes, cobertores, roupas ( calc;as, camisas e
paletós) chapéus, chumbo, pólvora, escovas, espingardas, violas, pentes para homem e mulher, espelhos, linhas e agulhas,
pregos, fumo, fósforos e brincos.
Quase tudo o mais é feito por eles próprios ou nao é
usado nem sequer conhecido.

SAO JOAQUIM, 3/7/949 (Na oca do tuxaua)
Após ter pago o aluguel da canoa, um paneiro de farinha, 2 cabe~udos, 2 galos e 1 jacamim de costas cinzentac;,
preparei-me para viajar. Arranjamos tudo na ubá e, na hora
de entrarmos, custou-me acreditar que coubéssemos também
ali. Sendo a única disponível em Sao J oaquim, nao havia
outro recurso senao arriscar, pelo menos até Santana, onde
poderíamos obter outra.
Chegando em Santana, paramos para almoc;ar. Nao
arranjamos urna ubá maior, decidindo continuar viagem na
que já usávamos. Nessa povoa~ao, com 19 casas, a maior
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do Ic;ana, os moradores nos aborreceram muito, tentando trocar, a viva forc;a, farinha, bananas, etc. por nossas mercadorias.
A muito custo, conseguimos que desistissem desse intento,
pois a canoa mal nos bastava e iríamos para local de maiores
recursos. Percebi que isso causou descontentamento, pois é
hábito ali os viajantes aceitarem tudo que lhes oferecem os
habitantes.
Em Santana encontramos um cao tao magro que, mordendo minha perna, nao teve forc;a bastante para feri-la. Mesmo assim, seu instinto de defesa nao havia arrefecido.
Chegamos a Piraiauara (Sao José) as 5 horas da tarde.
Nossa viagem foi ótima, apesar de um banzeiro forte nas primeiras horas da tarde. Dormimos num rancho indicado pelo
tuxaua, pois estavam hospedados na povoac;áo vários índios
do Cuiari. Durante a noite mediquei um velho com síntomas
de úlcera estomacal, bastante mal de saúde.
:E, muito mais agradável descer o rio do que subir.

O
esfoqro é menor, sem que tenha aquela preocupac;ao de atingir
o pouso certo ou se arriscar a dormir na mata. Até o humor
dos remadores é sensivelmente melhorado.

BOCA DO

l~~A,

4/7/949 .

:

.

Deixamos Piraiauára com tempo muito carregado. A
chuva .veio logo e continuoü até ao · meio-dia. Andamos largo
trecho do Ic;ana, acocorados na canoa, despidos·: O pequeno
encerado que tínhamos, mal dava para cobrir nossas malas e
objetos de uso.
Paramos em poucos lugares. Em Camarao, comprovei
a existencia do núcleo mais pobre de todo o rio, bem como
casos de purupuru muito típicos. Vendo 4 papagaios mansos,
em pleno gozo da liberdade, indaguei do índio se desejava
trocá-los. Disse-.me que nao era possível, pois sua mulher
estava na roc;a ( com toda aquela ch uva) e precisava antes ter
permissao dela para tal.
Pegamos em urna residencia, na foz do Cobati, 4 filhotes
de galo-da-serra. Encontrei-os no terreiro de urna casa, junto
com caes, galinhas e um porco. Foram obtidos na Serra do
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Cobati, para serem vendidos a um regatao colombiano que
que anualmente os compra nesse trecho do rio.
A esses 4 galos, juntarei outros 6 já comprados na foz
do l~ana, onde os deixei sob os cuidados de urna pequena
índia, bem como aos japins, rouxinóis e meu jacamim.
Durante a noite, embora muito cansados, fomos a urna
festa de esmoleiros, numa das casas da boca do I~ana. Rumaínos para lá as 8 horas da noite, levando conosco urna
família que desejava ir. Chegamos sob os olbares curiosos
dos festeiros, os quais já tinham pleno conhecimento da presen~a, no I~ana, de um "doutor botanico".
Convidaram-me para entrar e o fiz diretamente, numa
grande sala de terra, onde urna orquestra composta de violao
e cavaquinho tocava, no momento, a música que me disseram
ser intitulada "Revolu~ao no Rio Negro". Um violino tocado
por um nativo já havia emudecido antes de clÍegarmos, por
taha de cordas.
Alguns casais dan~avam no centro da casa e assim continuaram por muito tempo. Compelido a dan<;ar algumas vezes, nao tive outro recurso senao compartilhar com eles daqueles momentos alegres. Nao é fácil arrastar, numa sala
empoeirada, estas índias baixas e gordas ,que, embora sem
dizerem urna palavra, se agarram a gente como micuim em
orelha de coti~...,
"'--•
Mais tarde, alguém veio chamar para rezar. Foi entao
que ouvi, numa capelinha ao lado, o som penetrante de urna
flauta de bambu acompanhada pelo rufar de urna caixa surda.
Ao penetrar na capela, notei que os borneos ficavam de um
lado e as mulheres do outro. Foi entao rezada urna ladainha
cantada, intercalada com peti<;oes e ora~óes improvisadas no
momento. Terminada esta, voltou a flauta a se fazer ouvir,
num compasso de música oriental. Era o momento de beijar
o santo (Sao Felipe). Um a um, lá se foram todos, beijando
os pés do santo e as fitas que caíam de seus bra~os. Fui o
último a realizar esse ato, sob os olhares curiosos de todos
que, parece, se sentiram um tanto honrados com essa demonstra~ao.

Acabada a reza, o tambor rufou nova e fortemente, desta
vez em compasso diferente e já dentro de casa. Come~ou aí
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a "dan~a do sucurijú", todos em círculo caminhando em de..
tei:ninada dire~ao e, de quando em vez,' um par entrando no
me10 da roda e requebrando-se a valer. A dama era obrigada
a a~ompanhar os. requebros do homem, sob pena de ser estr;p1tosamente va1ada. A seguir, dan<;ou-se o "macaco", dan~a
s? .para homens, na qual, juntando urna perna na do adversano, procura-se derrubá-lo ao chao, tentando elevá-lo o mais
possível do mesmo. Primeiro urna perna, depois a outra, sem
parar a dan~a, pulando como macacos, donde lhe vem o nome
Terminada a dan~a, os componentes da roda fazem um tre~
mendo bolo, juntando-se, com a perna direita erguida, de
forma que aqueles que nao conseguem penetrar nessa roda
acabam também sendo fortemente apupados pelos assistentes.
Deixamos a festa a meia-noite, continuando o tambor a
rufar pela madrugada a dentro até o dia amanhecer.
SUBINDO PARA CUCUI, S-7-949
Come~amos

a subir. novamente o Rio Negro pela manha,
bastante cansados. O d1a favoreceu-nos com sol e urn pouco
de vento.
Na hora do alm~ fiquei muito zangado com meus bomens. Ao regressar da minha coleta de insetos e aranhas, fui
chamado para almo<;ar. Mal chegara junto a comida já en~ontrei dois deles comendo em pratos separados, e 'a cada
instante colocando ~._mesma colher com que comiam nas panel~s de arroz e fe1Jao.
Ambos estavam gripados e já lhes
hav1a recomendado que nao fizessem aquilo. Sao incapazes
de mudar seus hábitos alimentares, comendo todos juntos e
metendo as colheres nas panelas de comida e na boca como
se isso fosse a regra. De nada vale a gente argumen~ar em
co?trári_o, pois desde o I~ana venho tentando por um paradeuo n1sso. O resultado é que o velho Plácido está gripado
e agora todos nós já estamos febris. Numa doen~a mais
grave, as conseqüencias poderiam ser fatais. Ordenei ao cozinheiro que, de agora em diante, separe a comida de cada
um no seu prato e aí poderao até cuspir, se assim desejarem.
Aba ti um socói [Butorides striatus striatus (Linoaeus,
1766)], muito gordo, que será assado no jantar.
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As seis horas chegamos a casa de um pobre índio e, pedindo para pernoitarmos, recebemos imediatamente um "poranga" (está bem). Sua casa é de palha, coberta. co~ folhas
de ubu~u ( Manicaria saccifera Gaertn.), tendo no mtenor apenas uns poucos utensilios. A pobre mulher recebeu-nos muito
bem. Suas crian~as, em número de tres, estavam dentro de
urna canoa, no porto, quando chegamos, come~ando a chorar
em altas vozes logo que nos viram, sendo preciso que a mae
viesse acudí-los. Durante a noite choveu bastante, respingando
a casa toda, a ponto de umedecer as redes.
Dormimos todos juntos, seis pessoas da minha tripula~áo
e o casal com as tres crian~as. Estavam todos com "catarro"
(gripe), tossindo muito, urna criancinha as vezes sent~ndo-se
sufocada. A mae solícita, atendeu-os sempre sem um s1nal de
protesto. Várias vezes durante a noite ela se levantou, cuidando ora de um, ora de outro.
Agora de manha, com gripe e apesar da chuva, ela os
levou para o banho no rio. O menorzinho ainda está mamando, fica todo o tempo brincando no chao da casa, nu
como todo menino índio. De quando em vez tenta balbuciar
alguma palavra. Junto dele, um pequeno cachorro, ~o
como cao de índio, vero as vezes lamber-lhe o rosto ou morae-lo, brincando, nas perninhas gordas. As duas outras estao
sentadas num banquinho a beira do fogo, procurando ali um
pouquinho de calor, urna vez que nao possuem roupa para
abrigo. A mae, muito resignada, trabalha, trabalha constantemente, para ..si, as crian~as e o marido. Se me .fosse dada
a incumbencia de sair pelo mundo procurando um ...!!!9delo de
mae pobre, eu viria a este rancho de palha e levaria comigo
esta mulher.
ILHA DOS MUTUNS, 6-7-949 (Subindo para Sio Marcelino)
Hora e meia depois de termos saído, chegamos a Sao
Tomé com forte chuva, continuando tal tempo até meio dia.
Vejo as galinhas totalmente molhadas debaixo de urna árvore
de abio.
Fizemos fogo num pequeno rancho ao lado, almo~ando
carne de cotia com arroz. Esse animal fora obtido perto da
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Ilha dos Mutuos, onde também passara urna enorme vara de
caititus, tendo sido abatidos mais de 50 deles a facao, tiros,
pauladas, etc. Até o índio <leste lugar nos oferece caititu moqueado em troca de sabao.
Mostrou-me esse nativo urna pele de jaguatirica [Felis
parda/is brasiliensis ( Oken, 1816)] .morta por ele na regiao,
acrescentando que é raríssimo ali o jaguar.
Comentamos também um fato que tenho observado desde
Barcelos. É que na margem esquerda do Rio Negro só observei ou tive referencia do coatá-de-barriga-branca (Ateles
variegatus Wagner, 1840) e, na direita, só barrigudos [Lagothrix lagotricha (Humboldt, 1812)]. O caiarara ocorre
em ambos os lados. O uacari, que nao cheguei a ver, ocorre
apenas na margem esquerda. Talvez seja espécie diferente da
que vi na margem esquerda do l9ana e Cuiari.
Queixou-se esse índio da explora9ao dos comerciantes,
alegando que nao lhes permitiam descer com mercadorias além
de ·uaupés, cobrando-lhes taxas exorbitantes, a fim de obrigá-los a vender tudo naquela pra~a. Disse-me saber que em
Manáus um paneiro de farinha está valendo CrS 11O,00 e que
aqui só pagam a Cr$ 40,00 ou 50,00. Mostrou-me algumas
contas de su as compras e confesso que os pre~os sao realmente astronómicos.
Depois que a chuva amainou tivemos um sol brilhante,
do qual me aproveitei para colecionar algumas lindas borboletas [ Urania leilus (Linnaeus, 1758)] atraídas ao terreiro do
fundo da casa pelo odor da urina dos habitantes. Esse fato
pode
ser observado em todo Alto Rio Negro, onde essa es, .
pecte parece ser comum.
Comentei coro meus companheiros o fato de só ter ouvido falar o Nheengatu durante a festa dos esmoleiros, sobretudo as mulheres, que pareciam verdadeiros gramofones falando entre si. Disseram-me eles que, neste trecho do rio,
mesmo os caboclos só falam esta língua. Quanto a conversa
das mullieres, disseram-me que foi muito animada porque urna
mo~a havia recebido urna pancada de remo na cabe~a ao se
recusar a entrar na canoa para acompanhar o marido. Haviam
brigado e discutido antes, sob os olhares de todos. O assunto
nao poderia ser melhor para reunioes dessa natureza.
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Chegamos a Tabacal as seis horas da tarde. Reside neste
local o Sr. Valentim Pereira, amazonense típico. Deu-nos
para pouso a capela, ao lado de sua casa. Dias antes haviam
celebrado festa na mesma, estando ainda cheia de fitas e máscaras.

BACADA, 7-7-949( Acima da foz do Xie).
Pela primeira vez nesta viagem fui roubado em Tabacal.
Havia deixado urnas coisas na capela a fim de banhar-me no
rio. Ao regressar, dei por falta de urna lata de leite em pó,
recentemente aberta. Pude verificar que a pessoa que a retirou dali abriu-a antes, deixando cair um pouco no local e
durante o trajeto que percorreu, acabando os vestígios exatamente na porta dos fundos da casa de um caboclo. Mandei
chamá-lo e, mostrando-lhe o itinerário do ladrao, fomos parar
em frente a sua porta. Como tivesse dois garotos de c~rta
idade, nao tenho dúvidas que tivessem sido eles os autores
dessa fa~anha. Disse-lhe que, se descobrisse o ladrao, que o
castigasse, pois urna a~ao dessas na9 era própria de gente modesta do interior.
Passarnos por Sao Marcelino as duas horas da tarde.
Fundado por Lobo d' Almada em 1784, com o fito de evitar
excurs6es espanholas para o sul, é um lugarejo com 5 casas
de palha ou barro, todas abandonadas no momento. Vimos
sinais de festas ou fogueiras de Sao Joao e Sao Pedro. Existe
ali urna capela com sino e um altar de madeira. Após colhermos alguns abios, atravessamos o Xie, penetrando num
paranamirim e ganhando novamente o Rio Negro. Passamos
por baixo de urna árvore com frutos, dos quais se alimentavam dois anambés azuis [Cotinga cayana (Linnaeus, 1766) ].
Nesta regiao a mata está alagada, havendo trechos onde
o igapó se extende por vários quilómetros. Diversas ro~as dos
habitantes deste trecho foram atingidas pela enchente.
Conseguimos permutar por sal e sabao, alguns ovos, um
galo muito gordo e um magnífico peda!;O de surubim. Num
sítio onde ia haver um mutirao para plantio da mandioca é
que fomos encontrar essas iguarias.
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Devido a enchente, urna espécie de formiga "tachi" ou
formiga-de-fogo, constrói sua casa de forma e aspecto semelhantes as esponjas d'água doce, encontradas no Xingu. Cheguei a confundi-las, e por duas vezes ordenei que parassem
a canoa a fim de coletá-las, julgando que fossem esponjas.
Somente hoje tive urna explica~áo razoável para o fato
de os caes de ca~a mais antigos do Rio Negro terem os olhos
brancas, alguns deles inteiramente cegos. Disseram-me com
seguran~a que aquilo era o resultado das picadas da formiga-de-fogo, durante anos seguidos, causando, a princípio, certa
irrita~ao e, progressivamente, urna degenerescencia da córnea.
Daí o dito comum, de que "cachorro de olho branco é sempre
bom ca~ador".
Tivemos um forte banzeiro, que nos obrigou a esconder
num igapó durante mais de tres horas. As ondas assumiam
grande violencia, amea~ando inundar nossa canoa. Mesmo
no igapó ainda sentimos o efeito desse fenómeno. Custa a
acreditar que a intensidade do vento, soprando no momento,
fosse bastante para causar tanta agita~ao nas águas.
Como fosse já muito tarde, prometendo noite limpa, e
ainda tivéssemos também comida de sobra do almo~o, decidimos pernoitar no igapó, atando nossas redes em estacas,
sobre a água ou em árvores e arbustos em nossa volta. Assamos o surubim na própria canoa e cada um foi levado a sua
rede pelo piloto, que depois nao teve dificuldade em alcan~ar
a sua. Com o céu e as estrelas por cima, a mata em redor
e muita água por baixo, dormimos até alta madrugada, quando decidimos continuar a viagem aproveitando a frescura da
manha, parando mais tempo durante a hora do almo~o.
Passamos perta de Bacaba por uma ilha onde existem
milhares de andorinhas [Progne chalybea chalybea ( Gmelin,
1789)?]. Ao levantarem o voo, ouve-se o forte barulho de
suas asas. ~ um espetáculo surpreendente observar tantos
pássaros voando juntos, sem haver encontros no ar. Passando
sobre nossas cab~as em voo baixo, pudemos notar o deslocamento de ar provocado pelo avan!;o do bando. Ali vivem
também alguns bem-te-vis-de-bico-chato [Megarhynchus pitangua pitangua (Linnaeus, 1766) ] .
Disseram ser comum nessa ilha a pesca do tambaqui,
usando como isca a abiorana (Sapotacea) ou o coco jauari.
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No ano passado, um velho que reside ali perlo pescou 18
desses pebres, o mais delicioso que comi depo~s do tucunaré.
Segundo me informaram, o macaco uacan é comum do
lado esquerdo do rio. Desse mesmo lado existe ainda o coatá,
enquanto que o caiarara freqüenta ambos os lados.
TRINCHEIRA, 8-7-949.

Hoje andamos muito pouco, devido a urna chuva grossa
e persistente, que durou até o meio dia. Até os habitantes
locais queixam-se das chuvas este ano, que amea~a urna enchente tao grande como a de 191O.
Mais urna vez tivemos de nos meter pelo igapó a dentro
com nossa ubá, pois come~ou forte banzeiro as primeiras horas
da tarde e a canoa fazia água rapidamente. Só mesmo quem
presencia um banzeiro no Rio Negro pode aval~ar a fragilidade de urna embarca~ao de pequeno porte sacudida por estes
vagalhoes.
Alm~amos muito mal, pois nosso rancho está acabando.
Só nos restam umas pequenas tabletes de sopa que eu trouxera de Manáus e arroz com farinha. Ainda há pouco conseguimos a metade de um pebre moqueado que nos servirá
para variar de paladar.
No período do almo~o colecionei várias borboletas amarelas [Phoebis argante (Fabricius, 1775)] comuns nos descampados a beira do rio.
Nesta regiao residem muitos caboclos, vários deles nordestinos, trabalhando na explora~ao de borracha, sorva ou
balata. Suas habita~oes distam pouco urnas das outras, e sao
construídas sempre na barranca do rio. Estou admirado de
verificar a pobreza de ca~a, nao se vendo nem mesmo pássaros de pequeno porte. Alegam os nativos que esse ~recho
do rio, por ser mais habitado e tendo o homem o há~1to de
viajar acompanhado sempre de sua espingarda, ou a ti.racolo
ou na canoa, está havendo um despovoamento progress1vo de
sua fauna local.
Estao todos ambientados a reg1ao, embora sua pobreza
chame a aten~ao do viajante, desde o primeiro instante. Caberia bem transcrever aquí um trecho de Araujo Lima, no
96

seu livro A Amazonia, a terra e o homem quando diz:
... ":S grande e prodigiosa a assimil~o exercida pelo meio
sobre o homem, que se amolda de modo incrível ao rigor ambiente. Ele se integra na rijeza, na ferocidade da natureza.
Tudo sofre, tudo afronta, sem temor nem queila. Descal~,
nao se lhe dilaceram os pés a agressao dos espinhos afiados;
anestesiada traz a pele que é uma coura~a as farpas vulnerantes dos insetos. Transpoe os charcos com a despreocupa~ªº de quem pisa macias alcatifas; ingere o que de mais
agreste se lhe oferece ao paladar quase embotado ou, se imperioso, suporta o jejum com indiferen~a faquiriana; dorme,
despreocupado e insensível, exposto ao tempo, ao sereno, ao
relento".
Existe a qui uma forte epidemia de gripe com sintomas
diferentes da que vimos em Iauareté. A "gripe do Rio Negro", como a chamam, causa forte tosse, porém sao raros os
casos de pneumonia.
Quase toda casa, neste trecho do rio, tem pés de abio,
planta esta, segundo Adolfo Ducke, de cultivo já pré-colombiano, bem como do cajú (Anacardium occidentale L.) e da
fruta-pao (Atrocarpus sp.), introduzida esta em nosso território na época do Império. Nao pude ver até ao presente
vestígios da vitória-régia (Victoria regia Lindl.), tao comum
no médio Amazonas e nas vizinhan~as de Manáus.
Quase me perdi na mata, boje, durante o almo~o, quando
coletava material entomológico. Fui a um trecho muito denso,
com bastante vegeta~ao no subosque e, por distra~áo, nao
marquei meu caminho. Tive certo trabalho para regressar ao
local onde meus companheiros, já impacientes, .me aguardavam. N estas matas há trechos onde mesmo o prático terá que
marcar seu caminho ou correr o risco de andar mais que o
necessário.
BOM DES11NO, 9-7-949.

Viajando desde cinco horas da manha, somente agora,
as cinco e trinta da tarde, é que paramos para descansar.
Dói-nos o corpo, nao sendo eu o único a me quebrar de dor
de cadeiras.
Durante o dia, aliás calmo e sem chuva, avistamos a
Serra do Cauboris. Horas depois aparecía a nossa frente a
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Serra do Cucui. Neste trecho do rio a .mata é muito bonita,
a terra mais fértil, os estiroes do rio muito longos.
Apanhei aqui um exemplar interessante de certo sapo
com a cabe~a provida de protuberancias ósseas [Bufo typhonius (Linnaeus, 175 8)]. Nos defumadores de borracha,
existiam em abundancia minúsculos sapinhos jovens [Bufo
marinus marinus (Linnaeus, 1758]) também freqüentes no
terreiro das casas mais próximas do rio.
Existem na margem direita várias casas abandonadas,
algumas totalmente invadidas pela enchente, em sua maioria
barracoes provisórios de garimpeiros. A margem esquerda é
pouco habitada, sobretudo na regiáo do Dimiti, donde ~os
tumam sair os índios do Cauboris ( tribo atualmente hostil e
temida pelos moradores dali) para cruzar o Rio Negro.
CUCUI, 10-7-949 (No destacamento militar da fronteira).
Chegamos a Cucui esta manba, um domingo do qual nao
tínhamos conhecimento. As oito horas, atracamos no barranco em frente ao destacamento, sob os olhares indiferentes
de um grupo de soldados que ali descansavam. Ao perguntar pelo tenente, um soldado levou-me ao cabo da guarda e este
a um sargento que dava ordens no momento, o qual, por fiin,
me levou ao tenente. Achei interessante essa série de tabelas
aqui neste mato, onde tudo poderia ser simplificado, porém
a disciplina militar nao conhece clima e nao posso censurá-los.
Fui bem recebido pelo segundo-tenente Pedro Everdoza
Bastos, um brilhante e esforc;ado jovem, filho do Pará. J á
havia tido ótimas referencias suas desde U aupés.
Alojaram-me numa casa onde residiam um cabo e um
soldado. Serviram-me, a seguir, café com biscoitos. Pude
reabastecer-.me, em seguida, comprando arroz, carne enlatada, um pouco de feijao e tabaco para meus companheiros.
A tarde coletei e reacondicionei meu material, abrindo-o
ao sol. Perdi algum material científico, embora tivesse sempre o cuidado de manter tudo em pequenos paneiros, envoltos
por gaze. Com tantas chuvas e umidade, nao é fácil a secagem dos insetos e outros animais conservados por esse meio.
Observei aqui um jacu, desconhecido por mim [Penelope
marai (P. L. S. Müller, 1776] e um filhote de gralha azul
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[Cyanocorax cayanus Linnaeus, 1776)] belíssima ave das ma-

tas desta regiao.
J antei em casa do tenente Pedro, tendo sua senhora nos
servido excelente comida e cerveja gelada. É extremamente
agradável beber um copo de cerveja depois de tantos dias de
viagem em que a única bebida era o cachiri, carabiju ou
paiauaru, quando nao surgia numa garrafa encardida pela sujeira, algum resto de cachac;a batizada. S o costume, aqui,
dar a cacha~a o mesmo tratamento que dao ao leite no Rio
de Janeiro.
Cucui foi criada no governo de Floriano para servir como colonia de reclusao para os políticos conspiradores. Hoje, somente resta a lembran~a e algumas histórias, nao existindo, no local, pessoa alguma ligada a isso. Funciona aquí
um posto de fronteira de nosso exército, no momento com
18 homens. Nestes últimos anos parece que o destacamento
tem passado por muitas agruras, estando, atualmente, atravessando um período de reconstru~ao.
Fica o lugarejo um pouco abaixo da linha da fronteira,
do lado esquerdo do Rio Negro, ao sul da Serra de Cucui,
um pouco aciina, já em território venezuelano. Numa ilha
bem no meio do rio, existe um marco delimitando as fronteiras do Brasil com a Colombia e a Venezuela. Dali para
cima, a Colombia fica a direita e a Venezuela a esquerda. A
serra é muito visível, tendo grande parte de sua sec;ao mais
elevada, nua ou apenas recoberta por vegetac;ao crescente sobre a pedra.

CUCUI, 11-7-1949 (No destacamento militar da fronteira).
Acabamos de regressar ao destacamento, após uma excursao a serra, onde quase perco a vida por duas vezes, tendo
da última estado muito perto de ir apresentar-me a Sao Pedro.
De canoa rumamos para a fronteira. Dali, após conseguirmos que dois práticos da regiao nos seguissem, embrenhamo-nos por um igarapé, já em território venezuelano, pelo qual se vai até quase ao pé da serra. Deixando o igarapé, tivemos de andar urna hora pela mata, passando por
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igapós, onde só mesmo descal~o era possível andar. O sapato, que comprara em Manaus, molhou-se e rompeu a sola.
Com isso, meus pés ficaram doloridos de pisar nas raízes
dentro d'água. Mesmo assim caminhamos rapidamente, até
atingir a rocha do lado sul da serra.

A nossa descida, pelo menos a minha, foi trágica. Meus
pés já doiam bastante e se fora difícil subir, como descer agora? O menor deslize, e iríamos parar no abismo. Nesse momento é que se podia ter no~ao exata da gravita~ao dos corpos.

Acompanhando os guias, subimos uro pequeno trecho,
agarrando-nos em troncos de árvores e arbustos, até que vimos
a nossa frente um longo trecho de rocha nua, muito escarpada. Ao tentarmos escalar essa rocha, quase na vertical,
com uns 60 metros de extensao, deparamos com séria barreira, devido ao limo escorregadio que recobria a pedra. O
sol nao fora bastante ainda para secar a s~perfície da pedra.
Somente após ter subido uns 30 metros é que reconhecemos
a impossibilidade de ir além. Meus guias resolveram, entao,
soltar a língua e dizer que, nesta época, ninguém sobe a serra
e já houve quem subisse por lá ficasse preso, devido as chuvas no período da tarde.

Chegando a urna pequena depressao parei para descansar, para depois continuar a descida, deslisando para a direita.
Ao atingir um pequeno trecho de limo mais forte, senti que
as coisas iriam complicar-se e, por mais for~a que fizesse para me manter no lugar, senti que ia come~ando a deslisar pela
rocha. Foi só entao, num esfon;o sobre-humano, com o cora~ao batendo mais apressado, que pude associar pés, máos e
nádegas de tal forma, que progredi um pouco a esquerda,
onde havia urna pequena depressao deixada pelo desgaste da
rocha. Desse ponto em <liante cada movimento era estudado,
e nao foi sem muito trabalho que nos agarramos aos primeiros arbustos da mata.

Fiquei bastante revoltado com aquela declara~ao tardía,
que, se demorasse mais um pouco, poderia ter-nos custado a
vida.

Ao pé da serra a mata é magnífica, muito alta e rica em
espécies vegetais. Existe um sem números de orquídeas de
rara beleza.
Existem, junto as primeiras eleva~oes, gigantescos blocos
de granito, dispostos sobre o solo, com faixas ou sulcos verticais unüormes dos lados, como se fossem talhados pela mao
do homem. Numa dessas pedras, num recanto muito sombrío, eu pude fotografar um ninho de galo-da-serra. Esse
pássaro nidificou a cerca de 3 metros do solo, sobre uro regato que corria entre essa e outra pedra, tendo entre ambas
algumas paxiubas barrigndas (Iriartella setigera H. Wendl.),
árvores muito altas. O ninho colocado a superfície da rocha, de um lado era, em sua maioria, de barro, tendo forma
de um cone com a ba~e para cima. Sua concavidade superior era revestida por Jlguns líquens. Seu maior diametro
atingia cerca de um palmo de comprimento.

Meus pés come~aram a sangrar devido as muitas arestas
cortantes da pedra e mal nos conseguíamos manter sentados
sobre a rocha, com pés, maos e nádegas colados a superfície.
Passei o -primeiro susto após uns 20 metros de escalagem, quando perdi o contato das maos coro a pedra. Nao
fosse ter um dos pés bem firme ter-me-ia precipitado no abismo. Um dos meus companheiros, o Graciliano, viu-se, também em má situa~áo, ao tentar segurar-se numa .moita de bromélias, que se desgarrou.
Por sugestao de um dos guias decidimos nao ir adiante.
Já podíamos descortinar muito além do local onde nos achávamos e o tempo continuava amea~ador. Estaríamos arriscados a náo poder descer e apenas tínhamos conosco algumas bananas e urna cuia de farinha, que ficara sob os cuidados do Plácido, nas fraldas da serra.
Nesse local ficamos algum tempo, tendo eu obtido algumas fotografias e observado a regiao em torno, urna mata
pujante e sem limites.
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O galo-da-serra f f Rupicola rupicola (Linnaeus, 1766) ],
existe em certo número no local. Faz a postura ero fevereiro,
segundo me disseram os nativos. No destacamento militar
existiam dois filhotes retirados de ninhos no mes de abril.
Após urna refei9~0 de banana e farinha, coletei durante
várias horas, nesse ln'-=al, onde pude observar lindas borbo101
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!etas. Obtive duas lagartixas, certamente pouco conhecidas,
pois é dificílimo percebe-las entre a vegeta~ao. Foram descobertas pelo velho Plácido, sempre procurando facilitar o
trabalho que estávamos realizando. Estive longo tempo admirando a grande árvore, conhecida por duraque (Aguiaria
excelsa Ducke), urna das mais altas do Amazonas.

gumas semanas o organismo já tem rea~áo diferente, nao persistindo mais esse perigo. Wallace parece ter sofrido com
esses insetos, pois ao chegar a Cucui, disse. . . "aqui os piuns,
mosquitos pequenos que dao picadas dolorosas, e que eram
em grande quantidade, atormentaram-nos bastante o resto do

Abati dois uirapagés ou almas-de-galo [ ( Piaya cayana
guianensis (Cabanis & Heine, 1862)]. Disseram serem comuns aqui bandos de uacari, com mais de cem indivíduos.
Em casa de nossos guias, vi um jacamim de costas cinzentas e
urna marianita. Junto ao marco da fronteira, do lado esquerdo do rio, colhi planárias, pequenos caramujos, e urna belíssima perereca [Hyla marmorata (Laurenti, 1768) ]. Choveu
urnas duas horas seguidas. Olhando para o lado da serra,
nao víamos sequer sua sombra. Foi entao que pensei o que
seria de nós naquelas alturas, com algumas bananas e urna
cuia de farinha que, mesmo assim, ficaram em baixo. Felizmente tudo terminou bem, e agora tenho o firme propósito
de nunca mais correr riscos sem necessidade.

As hortas de Cucui sao todas suspensas em caixas feitas
com paus roli~os ou caixotes, algumas diretamente sobre o
rio. Disseram-me que a pobreza do solo e o grande número
de saúvas eram responsáveis por tal medida. Aliás, já venho
observando isso desde Barcelos acima. Nestas caixas, colocam apenas solo mais humoso, retirado do subosque da mata.
Aqui em Cucui até as bananeiras sao cercadas, e no seu pé
também é amontoada terra de subosque.

CUCUI, 2·7-1949 (No destacamento militar).
Colecionamos todo o día, na proximidade do destacamento, pegando tudo que tínhamos a frente: calangos, lagartixas, insetos, aranhas, etc.
Fomos impedidos de ir muito além do destacamento, pois
este está cercado por igapó alagado. Nao dispúnhamos de
canoa ali. Como o sol estivesse muito forte e os piuns terríveis, decidimos explorar apenas suas adjacencias. Fomos felizes, pois capturamos vários répteis e aranhas. Conseguimos
um pequeno exemplar de certa jararaca (Bothrops, sp.) de
regiao mentoniana amarelada, o que lhe dá o nome local de
jararaca-do-papo amarelo. Conseguimos, também, urna ra
[Leptodactylus pentadactylus pentadactylus Laurenti, 1768)].
Passaram voando sobre nós algumas araras vermelhas.
N otei que os soldados recentemente chegados a Cucui,
estáo com feridas, devido as constantes picadas dos piuns.
Nos primeiros dias essas picadas co~am muito e tendem, por
esse motivo, a se transformarem em feridas. Depois de al102
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Pelo que me foi dado a observar em rela~ao a agricultura, nesta regiao, acredito que urna grande parcela de seu
fracasso é devida a falta de sementes, ou melhor, de plantas
adaptadas ao meio. Parece haver um desequilíbrio muito
grande entre crescimento e produ~ao, gastando a planta, em
pouco tempo, toda sua for~a no primeiro desses misteres, isto
é, na fase de crescimento. Assim é que um pé de feijao germina e cresce assustadoramente em muito poucos dias. Daí
em diante, qualquer sol ou chuva mais forte, causa queima de
suas folhas ou tombamento de sua baste. Chegado o momento de produzir, a planta já exauriu grande parte de suas
reservas, sendo, dessa forma, exígua a produ~o. Pensei também nessa lei natural tantas vezes observada na fazenda de
meu pai, quando crian~a. Urna planta em solo muito favorável a seu cultivo, nem sempre era a que produzia mais. Assim é que arrozais plantados em terreno virgem cresciam assustadoramente e, na época do cacheamento, soltavam apenas
uns poucos cachos raquíticos aqui e acolá, logo tostados pelo
sol ou mantidos sem granar por efeito das chuvas. Acredito
que, no Amazonas, o fenómeno seja o mesmo, nao tanto em
rela~ao ao adubo, porém em se considerando, sobretudo, a
umidade e o calor.
O tenente Pedro foi boje a Marabitanas buscar um boi
que comprou para o destacamento. ~ o terceiro que compraram este ano, da firma Gon~alves & Irmao. Estes possuem em Marabitanas algumas cab~as, bem como na Ilha
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das Flores e em Uaupés. Custou o animal Cr$ 1.500,00,
pre~o que achei muito razoável na regiao.
Muito me admirei de encontrar um pé de ingá inteiramente tomado por urna cigarrinha (Poekilloptera sp.) inseto
este que torna o tronco e galhos da planta inteiramente brancos pelo acúmulo de urna cerosidade que excretam.
Queixaram-se os soldados do número abundante de ratos
nos tetos de suas habita~oes, quase todas cobertas com folhas de palmeiras da regiao.
MARABITANAS, 3·7-1949 (A bordo da "Vitória,').
Decidí regressar quanto antes a Manáus, pois as chuvas
continuara muito fortes e diárias, prejudicando muito meu trabalho. Reuni ontem a noite meus companheiros a bordo da
lancha "Vitória", da firma Gon~alves & lrmao, pagando-lhes
em mercadorias, sobretudo roupas, o que havíam ganho comigo. Paguei-lhes a razao de Cr$ 10,00 e 15,00 por dia,
além da alimenta~ao, tabaco, etc. N otei em suas faces urna
sa alegria. Recomendei-lhes que nao fossem permutar aquilo por cacha~a no caminho, e levassem para suas casas, onde
certamente seriam necessárias. Agradeceram muito e ofereceram-se para trabalhar em viagens futuras.
Deixamos Cucui as 9,12 horas da manha. Levo comigo
o Graciliano, meu companheiro desde U aupés. A viagem de
descida f oi ótima. Ao passar por Marabitanas, mostraramme o lugar do antigo forte dos portugueses.
Aqui por perto <leve ter existido o arraíal de Avidá, onde
o jesuíta Manoel Romao, superior das missoes espanholas do
Orínoco, aportou em 1744, trazido por Xavier de Morais.
Foi ele o primeiro castelhano a penetrar nestas paragens, demonstrando grande surpresa por nao ter encontrado aqui os
gigantes que povoaram a regiao, conforme cren~a geral entre
os índios e espanhóis da Venezuela.
A "Vitória" foi parando de quando em vez para permutar mercadorías com farinha e produtos agrícolas em geral.

\

S quase urna

obriga~ao,

tudo que este nos oferece.
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ali, permutar-se com o nativo

Entramos pela boca do Xie quando já escurecia, subindo esse rio até Sao José, um lugarejo com 8 casas cobertas
com palha de buriti (Mauricia flexuosa L.). Nesta noite realizava-se urna festa, com dan~a e muita cacha~a. Durante o
día haviam erguido urn mastro no centro da povoa~ao, todo
ornamentado com folhas e produtos de suas ro~as: bananas,
abacaxis, laranjas, etc. Disseram-me que aqueles produtos
eram ofertados ao santo para que este os ajudasse com maiores colheitas no próximo ano.
Quando chegamos já estavam dan~ando, continuando até
ao amanhecer. Estive por alguns momentos na festa, onde toquei para eles um pouco de violao. Meus "colegas" de orquestra já estavam muito "alegres", pois a cada momento era
servida urna rodada de cachiri, caldo de cana fortemente fermentado ou cacha~a pura. Aqui eles tratam muito bem aos
, .
mus1cos.
As damas eram em número de cinco, urna delas muito
prendada, com aspecto de menina de cidade. Vestía um vestido de chita curtíssimo, talvez por economía ou por nao estar
a par da moda de vestidos de saia rodada que ora domina
em nossa capital.
Choveu muito de madrugada, com relampagos e trovoada, o que nao impediu que a festa continuasse animada. No
rancho onde dormí, tive de me levantar algumas vezes para
pendurar meus objetos que estavam se~do vorazmente atacado~
pela formíga saúva [Atta sexdens (Ltnnaeus, 1758)]. Note1
também a presen<;a de alguns bichos de pé [Tunga penetrans
(Línnaeus, 1758)] que, parece-me, sao pouco comuns na regiao.
Pela manha, antes de sairmos, fui dar minha olhadela
pela povoa~ao. No cemitério, bem limpo e cuidado, só encontrei dois túmulos, revelando assim a idade deste local, ainda em come~o. Eram duas cruzes toscas, onde se viam gravados os nomes de Lino Marcelino e Luiza Maria.
Na cozinha de um rancho fui encontrar um belo pica-pau
[Tripsurus cruentatus (Boddaert, 1783) ]. Ofereci pelo mesmo uro pente fantasia, linha e agulha, etc. e só a muito custo
conseguí que me fosse cedido. Esses caboclos sabem gostar
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de seus xerimbabos e sao muitos os que nao vendem ou permutam esses animais por pr~o algum.
Solicitado a atirar num galo que ia ser vendido a "Vitória"' para alimenta~ao, fui, com grande acompanhamento, a
procura do mesmo. O tiro atingiu apenas a crista, saindo
ele em disparada e grande algazarra, provocando muitos risos
dos presentes. No segundo tiro, a bala atingiu o ponto almejado.
Ficou resolvido regressarmos de Sao José, pois a próxima povoa~ao desse rio fica muito distante. O :Xie é relativamente estreito, com matas do mesmo tipo das do Rio Negro, porém suas terras sao um pouco melhores. No seu
curso nao existem mais índios e sim gente imigrada do I~ana
ou do Rio Negro, em sua maioria cabocios.

A BORDO DA "VITóRIA", 14-7-1949 (Descendo o Rio
Negro).
Estamos fazendo excelente viagem do Xie para baixo.
Pouca chuva, um sol quente e agradável. Paramos muitas
vezes para permuta de produtos. Aos poucos, a lancha vai
se enchendo de paneiros de farinha, peles de caititus, bananas,
etc.
No trecho entre o Xie e o I~ana, existem várias familias
de índios venezuelanos e também comerciantes dessa nacionalidade, que aqui fixaram residencia. Muitos sítios dessa
gente estao abandonados, talvez por nao ser época de explora~ao da borracha.
De madrugada, ouvi forte barulho de zogue-zogues na
mata da margem esquerda. Fizeram também um tremendo
alarido alguns gavioes-canca [Hypomorphus urubutinga urubutinga ( Gmelin, 1788)]. Em Uanadona havia sido morta urna pregui~a real [Choloepus brasiliensis (Fitzinger, 1817)]
e um minúsculo tamanduaí [Cyclopes didactylus didactylus
(Linnaeus, 1758)] que eu julgava nao acorrer neste trecho do
Rio Negro.
Em Tabacal fui chamado para medicar um rapaz que
vomitava sangue. Pelos sintomas e histórico da doen~a, pareceu-me ser urna úlcera de estomago ou duodeno. Dei-lhe
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um resto de Calbisma que levava comigo e oxalá tenha melhorado. Nestas alturas, os casos de doen~a grave sao quase
sempre fatais, pois nao há médicos nem remédios. Tudo dependerá da sorte e resistencia organica do indivíduo.
Ao passannos na foz do 1-.;ana, soube que haviam morrido quatro galos da serra, restando ainda oito deles. Além
dos galos levo também quatro japins [Cacicus cela cela (Linnaeus, 1758)] e seis rouxinóis do Rio Negro, assim como um
jacamim-de-costas-cinzentas, além do pica-pau que trago do
Xie. Aos poucos, a "Vitória" vai se tornando um apendice
do nosso Zoo. Dormimos em Palmeira, onde chegamos já
quase ao anoitecer.

I(;ANA, 15-7-949 (No barraciio do Sr. Valentim Garrido).
Encontramos em Tipio, os esmoleiros que ainda continuarn sua romaria pelo Rio Negro. Chegamos ern I~ana pela manha. Resolvemos passar o dia na povoa.;ao. Retirei
meus animais do bordo e alojei-os num barracao em frente a
casa do Sr. Valentim Garrido. Estendi minha rede no teto
desse barracao, para onde dava acesso urna escada. Era aberto de um lado, permitindo assim ampla ventila~ao.
Encontrei na povoa~ao um macaco uacari-de-cara-preta
[Cacajao melanocephalus (Humboldt, 1812) ]. Consegui adquirí-lo para nosso Zoo. E um lindo animal, tendo a regiao
posterior do corpo avermelhada.
As mulheres daqui fazern lindas redes de tucurn, algumas
finíssirnas, corn plumas, na varanda. Observei algumas delas,
quase sernpre ornamentadas com plumagem de ga10-da-serra,
beija-flores e contingídios da regiao. O custo dessas redes
em Manaus é de Cr$ 1.000,00 a 2.000,00. Sao vendidas
imediatarnente, havendo sempre um deficit em rela~ao as encornendas.
Também fazem redes de
mente muito mais baratas.

pu~á,

mais grosseiras e natural-

O rio encheu ainda mais desde que passei por aqui.
Todos sao unanimes em afirmar ser esta urna das maiores enchentes destes últimos anos. Agora se pode ver no horizonte
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um belíssimo arco-íris, fenómeno observado quase diariamente nesta regiáo.
Ao alimentar meus pássaros, notei sobre minha rede duas
enormes ratazanas [Rattus norvergicus (Berkenhout, 1769) ].
Se agora de dia estao assim, o que nao será durante a noite?
Terei de tomar medidas especiais para salvaguardar os pássaros e talvez a melhor delas seja deixar bastante comida para os ratos por baixo das gaiolas. Assim, pouparao os pássaros.
Coletei durante grande parte da tarde, tendo andado longo trecho na mata sem muito resultado. B preciso muito esfor~o para se conseguir alguns insetos nestas matas sombrias,
onde certamente grande parte das atividades vitais das espécies sao realizadas no andar superior da mata, a vários metros acima de nossas cabec;as.

A BORDO DA "VITóRIA", 16-7-1949 (Em Umiri)
Saimos muito cedo de Ic;ana, com tempo ameac;ador e
chuva regular. O rio continua enchendo cada vez mais. Já
ternos a bordo 150 paneiros de farinha, além de urna completa miscelanea de produtos. O número de passageiros também aumentou. Entre estes há um que diz ter sido picado
por cobra mais de seis vezes, senda voz geral que ele atrai
as cobras no mato. Há pouco tempo, junto de outras pessoas, cruzando por último um tronco caído, foi o único a ser
picado.
Paramos na Ilha das Flores, onde eu deveria apanhar o
macaco. barrigudo que já mencionei antes. Tive o desprazer
de ser informado de que o mesmo morrera empazinado com
bananas, que algu.m as crianc;as lhe deram.

Mostrou-me o Sr. Valentim Garrido 150 cabec;udos, que
mantinha presos num compartimento, a fim de serem vendidos
como carne. Aqui, custa cerca de Cr$10,00 cada um. Junto, tinha também irapucas, porém em muito menor número.

Daí para baixo a viagem foi rapidíssima. O rio corria
muito nesse trecho, quase encachoeirado, com fortes corredeiras e muitas pedras. Deseemos pela margem esquerda,
a~ingindo Uaupés ainda cedo, tendo todavía almoc;ado antes,
a1nda a bordo.

Ao anoitecer chegaram os esmoleiros sacudindo bandeiras e cantando. Antes de atracarem fizeram evolu~oes no
rio, sob os olhares de todos. Desceram em frente a capela
e foram, antes de mais nada, entronizar a imagem que traziam consigo. Nunca supús que urna canoa pudesse carregar
tanta gente, havendo pelo menos doze pessoas numa delas.

O diretor da Missao cedeu-nos o caminhao para o transporte de nossa carga, agora bastante acrescida com os animais. Por gentileza dos salesianos fui ocupar meu antigo
quarto na Missao, tendo dispendido toda a tarde colocando a
bagagem em ordem e ajeitando as aves num barracao do pomar.

A noite houve baile muito animado, com orquestra com-

Após cuidadosa vista no material entomológico que deixara sob os cuidados do padre Guilherme Gabianelli, a quem
sou muito grato pelas aten~óes recebidas e pela camaradagem
que me dispensou, fui descansar numa cama com Ien~ol e
travesseiro, dos quais já sentia falta.

posta de violino, violao e cavaquinho, todos bem executados.
Houve muito alegria e, de quando em vez, Sr. Valentim Garrido mandava servir-nos caldo de cana ou mesmo urna "caninha", conforme preferíssemos. Ouvi algumas vezes, nos momentos de maior animac;ao, gritarem forte:

o

"Poranga puracy!" (Que danc;a boa).
O violino gemeu até o dia clarear. Alguns dos dan~a
rinos deixaram o salao para vir tomar seu lugar na "Vitória".
Entre eles, seu comandante, Sr. Augusto Lopes Gonc;alves, um
excelente companheiro de viagem, sempre pronto para o que
der e vier. Causou-me admirac;ao sua invulgar capacidade
de trabalho.
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UAUPM, 17/ 7/ 949
Coletei durante todo o dia nas cercanias da cidade. Na
estrada que está em construc;ao, para Camanaus, pude colher
alguns insetos que me interessaram. Estive durante tempo
perseguindo certas espécies de borboletas que até o presente
nao havia visto [Graphium telesilaus (Felder, 1864)] .
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comum, nas matas próximas a Uaupés, especialmente
em terreno mais elevado, a presenc;a de um minhocuc;u ao qual
os nativos dao o nome de chibuí. Sua presenc;a é facilmente
constatada pelo grande tamanho de suas dejecc;oes e pelo barulho estranho que faz ao perceber nossa presenc;a no local.
Esse som, semelhante a urna bomba aspirando ar misturado
com água, a princípio muito intriga ao viajante recém-chegado.
É

Visitei o antigo forte de Sao Gabriel, onde existem ainda
tres velhos canhoes abandonados. A Missao utiliza um deles
para salvas nos dias festivos, tendo sido o mesmo transportado pelos alunos até ao alto do morro de Sao Gabriel.
Estive observando alguns japús remexendo ninhos de japins, provavelmente atrás de ovos ou filhotes destes últimos.
No porto de cima, observei dois jacumins-de-costas-cinzentas,
recém-chegados ao local.
Durante a noite coletei novamente sapos e pererecas, tendo encontrado vários exemplares de bufos, fortemente parasitados pelo carrapato [Amblyoma rotundatum (Koch, 1884) ].
Informaram-me que existe em Sao Gabriel urna pele de
sucuri coro nove metros de comprimento, nao tendo eu oportunidade de ve-la, por estar nurna residencia afastada da cidade.

UAUPi;S, 18/ 7/949
O dia de boje foi dedicado aos acertos de contas com os
comerciantes locais, e visitas protocolares.

Almocei com o Sr. Graciliano Gonc;alves, tendo, a seguir,
visitado sua fazenda em formac;ao. Esse senhor, um dos poneos que venceram em toda a linha do Rio Negro, tero cerca
de 50 cabe~as de gado. Está cuidando de formar pastos para os animais, senda for~ado a derrubar a mata e depois, durante alguns anos, ro~ar o local várias vezes. Empregava
nesse servic;o alguns índios macus que ali vieram pedir servi~o.

Julgo que Wallace nao passou do domínio da teoria quando, referindo-se a agricultura local, assim se expressou:
"
quando eu considero a soma excessivamente pequena de
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trabalho que é necessário nesta regiáo, para converter a floresta virgem em verdejantes pradarias ou em férteis planta~oes, quase chego a desejar vir para cá com meia dúzia de
amigos dispostos para o trabalho a fim de usufruir a regiáo".
Muitos outros também disseram a mesma coisa, porém
foram pouquíssimo que tentaram realizar trabalho real, quer
criando animais, quer tentando lavouras. Na verdade a coisa
é bem outra, bastando ao viajante alguns meses na regiao para se aquilatar do fato. É o próprio Wallace que, linhas adiante cai em flagrante contradi<;ao ao dizer: ". . . em toda regiao
do Amazonas jamais foram tentadas coisas como a cultura e
a limpeza da terra".
Ao citar os dizeres de Wallace para o Sr. Graciliano
Gon~alves, ele deu um sorriso de incredulidade, retrucando:
"Esse ingles com certeza nunca plantou uma

ro~a".

No período da tarde cuidei da secagem do material já
obtido e do seu acondicionamento para a viagem de regresso.
Tentei em vao coletar alguns bagres na cachoeira, nao
sendo bem sucedido por falta de material apropriado. Trouxeram-me também um casal de cotias para vender, porém nao
me interessaram, por eu já ter muitos animais.

UAUPM, 19/7/949
Continuei os arranjos de ontem. Após dois meses de
viagem, grande parte dela ligando o dia coro a noite, parando
apenas para as refeic;oes e pequenas c,oletas de animais, tudo
sai do lugar, ficando sujo, amarrotado e com cheiro de mofo.
Urna roupa tropical que deixara em Uaupés foi completamente comida por tra~as-de-colar [Acrotelsa collaris (Fabricius, 1793)], cujo número aqui é incrível.
Acordei ainda de madrugada coro os chamados de medo
do galo-da-serra, que tinha próximo ao quarto. Era meu
animal preferido e, como tal, eu procurava cuidar melhor dele. Qual nao foi minha surpresa ao encontrar na mesma gaiola a saracura que trouxera de Pari. Soube que ela cantara
na igreja ao anoitecer e um dos padres, querendo castigá-la,
prendera-a junto ao galo-da-serra. Mais algum tempo e ela
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teria matado o mais belo exemplar de meus pássaros. Essa
saracura costumava acompanhar os meninos na missa e ora~óes noturnas, na Missao de Pari Cachoeira, tendo, no entanto, sido repelida todas as vezes que procurava fazer o mesmo em Uaupés.
Tive também o imenso desprazer de ser avisado que um
gato havia comido cinco dos meus rouxinóis. Bicho malvado
esse. Pudesse eu agarrá-lo e ele iria ver quanto lhe custaria
aquele banquete com os meus rouxinóis.
Para completar o quadro, o macaco uacari apanhou urna
gripe. Está desde cedo sem comer, muito triste e com febre
alta. Seu .modo de olhar, sua expressao tristonha fazem pe,
na. Acredito que nao irá resistir a moléstia.
Fui obrigado, a última hora, a recorrer as irmas salesianas a fim de que mandassem lavar minha roupa na Missáo.
O zé-povo daqui nao quer nada com trabalho. Indaga-se
por um homem para trabalhar ou urna lavadeira e ninguém
se mexe. Por outro lado, cachaceiros nao faltam. Nesses
dois últimos dias, vi vários deles embriagados dando escandalo na rua e arrotando cauin. ~ preciso muita paciencia
para enfrentá-los sem que baja atritos.
Notei grandes estragos no pomar, causados pelos japús.
Como estao passando por urna fase de carencia de frutos silvestres vem para perto das habita~oes e destroem toda espécie de frutos e inflorescencias.

UAUP:tS, 20/7/949
Desde as seis horas da manha que venho preparando
meus animais para a viagem. Sao trinta e duas aves e alguns
macacos. Custou-me conseguir paneiros suficientes, alguns
deles já velhos, necessitando de remendos. Enfim, conseguí
preparar tudo para esta longa viagem daqui ao Rio de J aneiro.
Alguns destes animais já viajaram comigo 15 dias de canoa
até aqui. Estao magros, sujos e sovados de tanto viajar.
A tarde caiu forte chuva, com trovoada e vento. Tomei
meu banho e logo após esfreguei querozene no corpo para
112

afugentar os micuins. Estou cheio deles. Esse ácaro é tao
diminuto que difícilmente é visto sobre nossa pele. Sua picada co~a muito, produzindo um calombo no local. Já estou
ansioso para me ver livre dessas incómodas criaturas. Ele
ocorre com maior abundancia nos pastos ou locais onde a
mata já acabou, sobretudo onde existe gado.

UAUP:ts, 21/7/949 (A bordo da ''Mearin")
Ontem a noite caiu fortíssima chuva, que ainda continua
neste momento ( oito horas da manhá). Tem-se a impressao de estar debaixo d'água. Meu quarto está bastante molhado e seus objetos cheios de gotas d'água respingadas do teto.
O barulho da chuva no zinco lembra-me um motor de aviao
ouvido de longe. A umidade é soberana nesta regiao, destruindo tudo, madeira, constru~óes e até o próprio ferro que,
em pouco tempo, fica fortemente oxidado. Ela parece penetrar pelo corpo da gente, prejudicando as articula~óes com
amea~as de reumatismo.
Após o almo~o na Missao, despedi-me dos amigos de
Sao Gabriel e me dirigi para a "Mearin" ancorada no igarapé do porto de baixo. Levo comigo toda a bicharada, exceto dois papagaios que nao pude pegar no momento. O
uacari e o jacamim vao doentes.
Deixamos Uaupés a urna hora da tarde, ainda sob a chu..
va. Passamos a cachoeira de Camanaus urna hora depois.
Ele é de fato perigosa, causando pavor a todos pelos seus
enormes remansos e panelóes, rebojos imensos e ondas de
mais de um metro de altura.
O rio está muito cheio. O prático da "Mearin" acaba de
me informar que está com 45 anos de idade, nasceu e cresceu
aqui ao lado da cachoeira e nunca viu urna enchente tao
grande.
Instalei meus animais no batelao menor, onde estendi
também minha rede. Pomos dormir um pouco acima de Camundé, tendo recebido um pouco antes 400 quilos de pia~aba.
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A BORDO DA "MEARIN", 22/7/949 (Acima de Camundé)
Esta noite foi trabalhosa para mim. Com a entrada de
vários morcegos e um rato no batelao, os anmais, sobretudo
os galos-da-serra, assustaram-se e debateram-se durante algumas horas, nos paneiros ou uns nos outros. Custou-me
acalmá-los. Dormí mal, pois minha rede estava mal colocada.
Os índios que constituem a tripula~ao da "Mearin" roncam como cevados num chiqueiro, conversam muito, dando
para aborrecer a gente.
Tive .muito pesar de me separar do macaco uacari, porém nao houve outro recurso sinao doá-lo a um índio que
viera negociar a bordo. Estava cada vez mais triste e parecía
sentir muito a falta de seus antigos donos. J;: pena que nao
possa levar até o Rio esse animal, que iria certamente ser ali
exibido pela primeira vez.
Vi, em Camundé, dois jacamins-de-costas-cinzentas e
um bando de japús. Disseram-me que, mais acima, havia dois
galos-da-serra para vender, porém como o "motor" demorasse,
foram soltos novamente pelos seus donos.
Durante a tarde, tivemos de parar até que amainasse um
forte banzeiro que durou das 12 as 14 horas. o batelao, no
qual eu estava, batía tao fortemente de encontro a "Mearin"
que tive receio de que ele se partisse ao meio. Urna senhora
que estava a bordo enjoou como se estivesse em alto mar.
O barulho desse banzeiro lembrava uina tempestade.
Viajamos a noite toda, chegando pela manha a Tapurucuara. Foi urna noite fresca e relativamente calma.
Passei novamente pelo Aruti onde paramos. Aqui, todos
f alam na riqueza do Cauboris, talvez porque a regiao seja
dominada pelos índios hostis e poucos se atrevam a penetrar
até lá. Dizem que, no passado, esse rio já foi povoado. O
fato é que os índios Caicares impoem tanto respeito aos nativos, como os Xavantes em Mato Grosso. Dizem que ali
há muita pia~ava e muita balata.
TAPURUCUARA, 23/7/ 949
Chegamos aquí pela .madrugada. Logo depois de um bom
banho no rio, fui acomodar os pássaros num velho barracao
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onde, oeste momento, escrevo ouvindo os gorjeios dos rouxinóis. Na minha rede estou sentindo urna brisa fresca enquanto do lado de fora o sol está brilhante e cálido. No fundo, a minha frente, o Rio Negro, límpido e pregui~oso e em
torno a densa mata verde desta regiao.
Já estive na Missao, onde consegui um cachimbo de barro
encontrado nas matas do Jufari. Foi-me doado pelo Sr. Villagelin. Ao regressar, nossa canoa montou num pau e por
pouco nao nos afogamos no río. Estas .minúsculas canoas nao
sao fe itas para gente do meu porte.
A Ilha de Tapurucuara é famosa pela quantidade de micuins que possui. Dizem que sempre foi assim. Durante o
dia houve um casamento, e a noite um baile. Nao fui a nenhum deles pois nao podía abandonar os animais. A noite,
apesar de nao ter fogo ou lamparina acesos, nao apareceram
morcegos e nao houve maiores incómodos.
TAPURUCUARA, 24/7/ 949
Esta madrugada ouvimos o barulho do "motor Joao".
Mais tarde, tivemos a confirma~ao do fato, com a chegada
do mesmo por volta das 1O horas.
Após ter ido a Missao comprar bananas para levar na
viagem, regressei e me distraí presenciando o descarregamento
dos "motores". A tardinha tudo estava pronto. Caiu forte temporal, molhando tudo a bordo inclusive meus pássaros. Perdi,
com isso, mais um rouxinol, já bastante fraco e doentio. Deixamos Tapurucuara as oito horas da noite. Durante a baldea~ao esqueci meu cabe~udo "upé" a bordo da "Mearin".
Seu fim será, sem dúvida, o fundo de urna panela e posteriormente o estomago de algum membro da tripula~ao que
ficou.
Adquirí em Tapurucuara um pavaozinho do Pará [Eurypyga helias helias (Pallas, 1781) ], o primeiro encontrado nesta
v1agem.
Coletei insetos aquáticos e algumas borboletas neste local.
Fui severamente atacado por urna espécie de caba de minúsculas dimensoes, várias delas me atingindo o rosto.
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A BORDO DO "JOÁO'', 25/7/949 (Passando por Chibaru)

A BORDO DO "JOAO", 26-7-49 (Descendo o Rio Negro).

Esta madrugada paramos em Canafé, a .fim de recebermos castanha. Nesse local reside o Sr. José Macedo, homem
inteligente e prestimoso. Ao saber de minha missao ali, deu-me
urna jequitiranaboia [Fulgora lampetis (Burmeister, 1840)] e
um grande serra-pau [Acrocinus longimanus (Linnaeus, 1758)].

Navegamos toda a noite e durante o dia paramos algumas
vezes para receber mais castanhas. Nesta época, os castanhais estao com seus ouri~os caindo, fato esse que se prolonga
até meados de setembro. Geralmente os nativos, ou mesmo
gente vinda de fora, recolhem urna média de 2 caixas das de
querozene, de castanhas, por dia. O hectolitro, que é a medida oficial na regiao, vale, em Manáus, Cr$ 150,00 a 160,00.
O "motor Joao" já recolheu 1.800 hectolitros.

O "motor Joao" vai muito carregado, levando castanha,
pia~aba, balata e ucuquirana. Leva também algumas peles e
puchuri.
O rádio de bordo, funcionando coro uma bateria, tem-nos
permitido ouvir músicas de Manáus. J;: agradável estar novamente em contato com a civiliza~ao, após dois meses de viagem nesta regiao tao desahitada e de tao poucos recursos. A
saudade vai aumentando a medida que nos aproximamos de
nosso lar, e de nossos amigos, e de tudo o que constitui a
nossa vida de crian~a.
Interessante é a rea~ao sentida ao regressar de regiao desamparada e primitiva. O contraste é tremendo. Entre a tripula~ao do motor "Joao", por exemplo, e a da "Mearin", as
diferen~as sao profundas, radicais.
De um lado, na "Mearin", o índio calado, lento no trabalho, indiferente ao meio, pouco expansivo. Do outro, no
motor "Joao", gente de Manáus, alegre, barulhenta, correndo
daqui e dacolá, comunicando-se a cada instante uns com os
outros e com estranhos, cantando ou pilheriando.
De Tapurucuara para cima, predomina o primeiro desses
tipos. Para ele, o tempo vale pouco e do trabalho apressado
pouco resulta praticamente. Trabalha apenas o bastante para
satisfazer suas necessidades, que sao mínimas. Sua vida é monótona, seus gestos comedidos e sua fisionomia pouco se altera perante os acontecimentos diários. Desde a infancia
aprendeu a enfrentar as maiores dificuldades e nessa luta constante parece nao ter motivos para expansoes alegres, pelo
menos a nosso modo. Sao delicados, servi~ais quando solicitados, nunca tomando iniciativa para coisa a1guma quando
junto de nós.
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A distancia dos castanhais é de duas a duas e meia horas
de caminhada pela mata. Sendo mais perto, urna pessoa costuma recolher até 3 caixas. O trabalhador recebe, por barrica, ou sejam 3 caixas de querozene, urna média de Cr$
100,00, quando nao paga o aluguel do castanhal. Quando
se aluga o castanhal, paga-se 20 a 25 % da renda líquida
obtida na colheita.
A castanha conserva-se bem em lugar úmido. Quando
muito seca, toma-se logo oleosa e ran~osa. Em lugar adequado, seco, ela se conserva até por um ano ou pouco mais.
Sendo mantida dentro do ouri~o, conserva-se muito mais
tempo.
Faz-se a abertura do ouri~o com um facáo, abrindo-se o
lado
de baixo, ou seja, aquele oposto
que fica preso a
,
arvore.

ªº

As regioes mais ricas em castanhas sao o Rio
J ufari e Ariraha.

Ara~á,

O carregamento para bordo é feito em paneiros. Estes
sao enchidos com pás e em seguida despejados num hectolitro. Cheio este, passa-se um pau por cima e despeja-se, a
seguir, no porao dos bateloes. Gera1mente, o nativo faz pequenos paióis, onde guarda a safra até embarcá-la.
Nesta regiao todos comem castanhas. Vi boje porcos,
caes e também várias pessoas comendo castanhas. B alimento
predileto de ratos, coatís e coatís-puro ou caxingueles.
Capturamos ontem um rato-de-espinho [Echimys armatus
armatus (I. Geoffroy, 1838)] que estava tentando cruzar, a
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nado, o rio Ariraha. Após ter-lhe retirado as tripas, coloquei-o no bujáo com formal, a fim de levá-lo ao Dr. Joao
Moojen, especialista no assunto.
Vi ontem alguns papagaios [Amazona festiva (Linnaeus,
1758)], uma arara canindé [Ara ararauna (Linnaeus, 1758)],
um casal de arara vermelha [Ara chloroptera (Gray, 1859)]
e um pequeno caiarara [Cebus nigrivittatus (Wagner, 1847) ].
Nesta regiao do Ariraha, existem bastantes irapucas, cabe~u
dos e algumas tartarugas [Podocnemis expansa (Schweigger,
1814)]. Também se mata, aqui, um ou outro peixe-boi.
Passamos a noite recebendo castanha a bordo. A meianoite, levantei-me e tomei café com bolachas, indo a seguir
para junto do "motor", onde estava mais quente e agradável.
A tarde juntamos mais urna batelao ao "motor", na localidade denominada Piloto. Transferi para ele toda minha alimaria, pois com mais espa~o seria muito menor meu servi~o,
além de ter os animais mais a vontade.
Em Barcelos, onde chegamos a tarde, consegui algumas
línguas de pirarucu que havia encomendado na subida. Ali
deram-me um papagaio, urna arara canindé e um sanha~o
[Thraupis episcopus episcopus (Linnaeus, 1766)].
Nesta parte do rio sao muito freqüentes os botos. Sao
muito numerosos, ocorrendo em grupos de 2 a 6. Disseram-me
que, para pegá-los, é necessário esperar a vasante dos furos
ou por~oes estreitas dos igarapés, onde, com urna rede forte,
toma-se possível a sua captura. Dificilmente pegam-no com
anzol. Em Manáus, um deles viveu em cativeiro por longo
tempo. Acredito que seriara fáceis de serem mantidos em
nosso Zoo.
Ao escurecer apareceu a bordo um caboclo trazendo um
tamanduaí e pedindo pelo mesmo Cr$ 20,00. Como nao encontrasse ninguém disposto a comprar o animalzinho, resolveu
permutá-lo comigo por um peda~o de tabaco. Esse desdentado, de porte muito reduzido, possui, todavía, forte musculatura nos membros anteriores, onde afiadas garras lhe dao
grande poder agressivo. Difícilmente vive em cativeiro mais
de urna semana.
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A BORDO DO "JOÁO'' (Passando pela foz do Rio Branco).

Amanhecemos o dia na desembocadura do Rio Branco.
O contraste das águas é muito forte. A desse é barrenta,
branca mesmo, e a do Rio Negro muito límpida e escura.
Atualmente, existe ali um posto fiscal do Território do Rio
Branca.
Ternos promessa de bom tempo pois a .mata está envolta
em densa neblina. Este trecho do rio é impressionante pela
imensidao de seus estir6es, largura dos paranás e mais do que
tudo pela grande densidade da mata local.
A noite, o prático cochilou, tendo a embarca~ao ido de
encontro a urna ilhota no rio. O batelao onde estavam meus
bichos quase virou, tendo arrebentado os cabos e quebrado
táboas dos lados. Acordei as 2 horas da manha, com gritos
de motor a ré, olha os cabos, etc. Fui ver o que estava acontecendo e verifiquei que, felizmente, nada houve de sério.
Lembrei-.me entao da tradi~ao que parece perseguir o material
angariado pelos zoólogos no Rio Negro, a come~ar de Wallace,
com o incendio a bordo de seu navio nas Antilhas. Parece,
entretanto, que chegarei com tudo a salvo até o destino final.
Entrou, em Barcelos, urna leva de passageiros a bordo.
É incrível como estes caboclos, nascidos aqui, desconhecem
a fauna local. Todos perguntam que animal é este ou aquele.
Isto venho notando desde Santarém e Marajó. Apenas um
numero reduzido deles sabe os nomes comuns e hábitos dos
mesmos. Parece incrível que isto aconte~a, mas é a pura verdade.
Com os índios, isto nao me aconteceu urna só vez. Pelo
contrário, foram várias as oportunidades que tive de recorrer
a eles, e os encontrei sempre com urna resposta pronta e
positiva.
J á se nota a bordo urna certa ansia para chegar a Manáus. Pelo menos eu, que há dois meses nao corto cabelo,
já estou sentindo a necessidade de descobrir as orelhas, quase
escondidas.
Em Airao recebemos mais de 200 hectolitros de castanha. Ali residem 3 velhos paraibanos, sendo um deles, segundo me afirmaram, o maior capitalista do Rio Negro. Es-
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tavam fazendo urnas casas, porém de fei~ao tipicamente local.
Só tinham a frente de tijolos, o restante de madeira em pé e
palha. Lembrei-me das camisas de peito duro, dos trajes a
rigor, engomadas na frente e ralas como filó na parte das
costas.
N esse porto havi a muitas canoas algumas residenciais,
cobertas de palha, com fogoes, redes e tudo mais, inclusive
muitos curumins.
Numa dessas canoas vi, pela primeira vez, um anu-coroca
[Crotophaga major (Gmelin, 1788)] em cativeiro. Numa outra, havia um gato mourisco [Felis yagouaroundi unicolor
(Traill, 1919)] que me foi oferecido como sendo on~a preta.
Finalmente, urna arara-canindé vivendo em perfeita harmonia
com um pequeno caiarara. Notei o embarque de várias peles
de jacarés e pregui~as.
A tarde tivemos belíssimo sol e bastante brisa. Ao escurecer presenciamos um magnífico pór-de-sol, nesta regiao,
com fei~ao toda especial. Tudo auxilia a compor o quadro:
o reflexo da água, a sombra da mata refletida no fundo, as
araras e papagaios regressando ao pouso distante. Bacuraus
esvoa~ando rápidos e inconstantes sobre o leito do rio. Em
torno, a mata, soberana, imensa, muito escura. Naquele momento, o inferno verde transforma-se num céu vermelho, num
sonho de crian~a ou fantasia de um aquarelista que goste de
abusar das cores. Nao sei se poderei apreciar em outras regioes um espetáculo natural tao impressionantemente belo.
Nao impressiona menos o nascer do sol, por detrás da
mata, refletido pelas águas do rio. Águas negras, brilhantes,
mansas e quase impenetráveis pela nossa visao.
Neste caso, é a madrugada fria, calma, com a neblina
abundante a sair por entre a vegeta~ao. Por cima, o céu estrelado mostrando-nos a boiu~u, as Tres Marias, o Cruzeiro
do Sul, e urna infinidade de outras estrelas e constela~oes.
A lua em crescente, muito pálida a lan~ar sua luz sobre a
imensidao desabitada. No fundo, para o nascente, um foco
vermelho que se agiganta a cada instante. Daí a mais alguns
minutos, o astro-rei que sai com todo seu esplendor, aquecendo e dando vida a natureza. A faina come~a com o chilrear dos pássaros, os roncos possantes dos bugios, os bacaraus
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procurando alimento. Sao as araras ou papagaios que passam,
um tucano que chama o companheiro ou um boto que aparece na superficie. Aos poucos, aquela mata surda enche-se
de sons e a luta pela vida atinge talvez o seu máximo para
regredir novamente por algumas horas, tornar a aumentar com
o advento da tarde e mergulhar outra vez no repouso diário
das madrugadas. Quisera eu que todos os brasileiros pudessem contemplar estes quadros e notar como tudo é tao natural,
tao diferente das lendas e supersti~oes que nos contaram quando crian~as ou que ainda correm de boca em boca em nossos
dias. Mais urna vez, cito aqui Araujo Lima, que tao bem
sentiu a Amazonia quando disse: "A enormidade imensurável,
os latifúndios inviolados, as impérvias terras sem dono, toda
essa vastidao territorial ilimitada, que dominara selvas espessas
e intérminas, projeta-se num babilonismo sugestivo, até a mente
dos que de longe observam, envolvendo-a na dúvida, no mistério, no terror. Desse erro de visao atordoada, sobressaem
as lendas, as fábulas, as supersti~oes, toda essa trama de percep~oes erroneas e deformadas, que a ignorancia e o pavor inspirado por tais paragens fantásticas entretecem no cérebro dos
observadores longínquos e desavisados".

A BORDO DO MOTOR "JOÁO", 28·7·49.
Pela madrugada atingimos Paricatuba, onde o Rio Negro
se estreita tanto que só tem, aproximadamente, um quilometr_o
de largura. Disse-me o comandante do "Joao" que a profundidade nesse ponto é superior a 120 metros. Um pouco
adiante, a baía do boiu~u, onde sao perigosos os banzeiros
pela violencia que imprimem as ondas. Experimentamos, já
ao chegar a Manáus, os efeitos desse fenómeno. O convés
do "Joao" foi varrido pela água e nao foram poucas as vezes
que os respingos do rebate das ondas nos atingiram.
Chegamos ao porto com calor abrasador. Após certo
trabalho, consegui um caminhao para levar meus animais até
ao aviquário, onde cheguei as duas horas da tarde.
Após depositar minhas malas no Posto de Ca~a e Pesca,
onde fui gentilmente recebido pelo Dr. José Justino de Melo,
voltei ao aviquário para tratar dos animais e tive a notícia de
que 2 galos-da-serra haviam morrido. Nao fora a Iembran~a
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de um caboclo, de molhar os demais, eu os teria perdido quaso
todos, que demonstravam grande prostra~ao devido ao intenso
calor reinante. Depois de tanto sacrifício e tantos dias de
viagem, vir perder meus animais em plena capital "é de amargar", como diria o carioca. Voltei novamente ao Ca~a e
Pesca, onde meus amigos Justino e Camacho me aguardavam.
Receberam-me gentilmente e foram incansáveis em prodigalizar gentilezas e demonstrar excelente camaradagem, pelo que
lhes fico muito grato.
Após receber a correspondencia atrasada e rever outros
amigos, fui descansar, a fim de, no dia seguinte, poder preparar minhas coisas para a viagem de regresso a Belém.
Com meu regresso a Manáus, dou por encerradas minhas
notas de viagem ao Rio Negro. Já é com saudades e certo
_pesar que deixo para trás esta imensidao verde, onde vivi dias
cheios de emo~oes, de trabalho e prazer. Até o presente ainda
nao havia feito excursáo igual. Sozinho, sem doen~as ou
aborrecimentos, em plena liberdade. Nunca pensei que fosse
capaz de voltar a viver tao primitivamente, em malocas de
índios, agachado numa canoa, vagando na mata ou remando
nos igarapés. Espero poder um dia voltar a estas regioes magníficas, onde a natureza certamente ainda imperará soberana
por muitas décadas. E a todos os zoólogos ou botanicos dos
quais, porventura, ouvir a expressao "infemo verde", irei sugerir imediatamente que a palavra inferno seja substituída por
paraiso. Sim, Paraíso verde!

O autor deseja agradecer aqui a todos aqueles que contribuiram para
a realiza9ao <leste trabalho, especialmente a D. Heloisa Alberto Torres, diretora do Museu Nacional; aos colegas Bertha Lutz, Romualdo Ferreira
de Almeida, Paulo de Miranda Ribeiro e Joáo Mojen pelo auxilio na
identifica9áo do material zoológico; aos amigos Daniel Smith, Ilda Veloso e Gertrud Rita Kloss também por auxílios prestados durante a elabora9ao do mesmo.
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Observa~

semeÍhantes permitem
ao Autor assumir uma posi~io, no tocante a integra~io do selvícola, que
destoa totalmente dos que defendem a
permanencia deste no estado em que ele
ainda se ~ncontra, pois que, inclusive, é
ele vilmente explorado pelos "civilizados", levando-o, ao indio, "a uma escravidao velada, porém, real,. .
.O leitor aquí encontrará, também, momentos de poesía, que se entrosam perfeitamente com o objetivo científico
da obra, na exata descri~ao da realidade. E outros instantes, onde o riso, incontido, nos vem aos lábios, ao tomar
conhecimento de como é o casamento
em algumas regi6es, ou de como procede o marido da mulher que nio quer ·
seguí-lo, maneira aliás muito utilizada
pelos citadinos, talvez com objetos mais
ou menos contundentes ...
Este é um volume que, prazeirosamente, incluimos na nossa "col~áo
URCA", que se destiria a obras que
tratam do Brasil sem fi~ao, do Brasil
real, do Brasil cuja presen~a necessita
ser, de urna vez por todas, constatada
e conduzida a destinos que nao sejam
unicamente os da destrui~o ou do
ocultamento, produtos que sao da irrealidade em que vivemos perante o que
verdadeiramente somos e que poderemos vir a ser.
Gumercindo R. Dorea
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