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APRESENTAÇÃO

Em 2009, Vera Lúcia Imperatriz Foncesa, bióloga e pesquisadora 
do Instituto de Estudos Avançados da USP, disse: “O professor 
João Camargo foi o naturalista mais importante de nossa área 
no Brasil no século XX1”. O naturalista em questão faleceu 
naquele ano, mas deixou um legado científico muito importante 
criando uma das maiores e melhores coleções de Meliponini 
neotropicais, isto é, abelhas sem ferrão; além de inúmeras 
cadernetas esperando serem decifradas e transformadas em 
um belo relato de viagem ao Amazonas. 

Enquanto esse trabalho não é feito, a indicação da 
presente obra de Paul Walle por uma colega2 nos prepara para 
encarar o árduo trabalho de sistematização de dados e remi-
niscências que o professor Camargo, meu pai, nos deixou sobre 
a região amazônica. Certa vez, acompanhando-o em uma de 
suas expedições financiadas pelo INPA, o comandante do barco 
de pesquisa me afirmou, de maneira categórica, que ninguém 
conhecia aqueles rios melhor que o professor... que completava 
e corrigia os mapas de navegação. 

Quando se fala, portanto, de viajantes e naturalistas 
que passaram pelo Amazonas e Pará até início do século XX, 
deixando de lado, por ora, os contemporâneos (séc. XXI), 

1 O presente comentário foi feito pela Professora Vera Lúcia Imperatriz 
Fonseca – IEA/USP durante numa palestra que proferiu em 2009.

2 Agradeço a Valéria Augusti pela indicação e a Aline Souza, bolsista de 
Iniciação Científica que trabalhou todo um ano ao meu lado para que 
este trabalho viesse a lume. Agradeço também o apoio da Pró-reitoria de 
Pós-Graduação da UFRN pelo apoio financeiro. 



uma lista nos vem à mente a começar pelo francês Charles-
Henri de la Condamine, que esteve no Brasil entre 1735 e 1744 
numa missão geodésica. Os alemães Spix e Martius e Robert 
Avé-Lallemant; os britânicos Henry Walter Bates e Francis de 
Castelnau, o prussiano Alexander von Humboldt, os franceses 
Henri Coudreau e Paul Walle, além de muitos outros.

Com objetivos distintos, esses naturalistas-viajantes se 
dividiam em oficiais e oficiosos, segundo nos explica Charles 
Expilly na introdução de sua obra Le Brésil tel qu’il est (1862). 
Os oficiais eram aqueles custeados por seus governos e acolhidos 
com toda pompa pelo Imperador D. Pedro II e seus ministros; os 
oficiosos, mais modestos, preocupavam-se menos com o luxo e 
mais com a busca pela verdade.

Paul Walle (1872-1950), que faz parte do grupo de explo-
radores oficiais, foi encarregado pelo Ministério do Comércio 
Francês de percorrer grande parte da América do Sul, entre 
o final do século XIX e início do século XX, período em que o 
encontramos no Brasil. 

Suas andanças estão na origem de inúmeras obras sobre 
estados brasileiros e Repúblicas da América do Sul. Ao todo, 
somam cerca de 118 livros3, publicados em quatro idiomas entre 
o período de 1900 e 1932. As obras mais conhecidas são Au Brésil 
(1912), que inclui entre seus fascículos aspectos culturais e 
econômicos dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, 
Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais, Bahia, Espírito Santo, Pará, Pernambuco, Rio Grande 
do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Sergipe e Alagoas; e a obra 

3 Para a listagem de suas obras ver: OCLC WorldCat Identities. 
Disponível em: <http://worldcat.org/identities/lccn-n87134898/>. 
Acesso em: 6 fev. 2017.

http://worldcat.org/identities/lccn-n87134898/


Au pays de l’or noir: Para, Amazonas et Matto Grosso ou Au pays de 
l’or noir: le caoutchouc du Brésil publicada em duas edições, 1909 
e 1911 respectivamente, a qual aborda, sobretudo, o processo 
de exploração da borracha no Norte do país. 

No Brasil, apenas uma obra de Paul Walle foi traduzida 
para o português até o momento: No Brasil, do rio São Francisco 
ao Amazonas, por Oswaldo Biato em 2006.

No país do ouro negro: Pará, Amazonas e Mato Grosso, obra 
que ora apresentamos, foi publicada originalmente em 1909, 
no interior da coleção “Librarie Orientale et Americaine” pelo 
editor parisiense E. Guilmoto. A edição original possui três 
mapas e sessenta fotogravuras que se encontram devidamente 
reproduzidas na presente tradução.

Em 1908 Walle passa um ano na Amazônia (Pará, Ilha 
de Marajó, Manaus, etc.). Suas obras, ainda pouco conhecidas 
do público brasileiro, têm um caráter mais prático que cientí-
fico: inventário das riquezas naturais dos lugares que visitou; 
conselho aos futuros colonos ou homens de negócios franceses; 
desenvolvimento do comércio francês. Seu principal interesse 
é, portanto, mostrar o imenso campo de ação para empreen-
dimentos franceses nesta região, principalmente no que tange 
à exploração do látex, da borracha.

Na introdução da presente obra, como o leitor poderá 
constatar, Paul Walle assinala que a importância da borracha no 
início do século XX estaria na raiz de seu empenho em elaborar 
“uma obra de vulgarização prática” capaz de garantir que os 
leitores da época tivessem informações atualizadas e reais 
sobre os seringais e as demais espécies de árvores-de-borracha,  
assim como sobre os procedimentos de extração e de elabo-
ração dos diferentes tipos de goma, tanto no Brasil quanto na 
Malásia e no Ceilão.



Para falar da temática que lhe é cara, Walle procura, 
primeiramente, desmistificar a imagem negativa dos estados que 
compõem a Amazônia, versando sobre as facilidades de acesso, 
alimentação, cuidados com a higiene; descreve as cidades mais 
importantes e as facilidades que um europeu pode aí encontrar; 
aponta para a possibilidade de exploração das terras agrícolas 
por meio da plantação de cacau, mandioca, algodão, cana de 
açúcar, café, etc.; de criação de animais para corte; da possibili-
dade de se atingir um desenvolvimento admirável dessa região 
Norte do Brasil num futuro próximo. Apesar do que expõe em 
seu relato, seu interesse não é fazer propaganda em favor do 
Brasil, mas sim ser útil aos interesses da França.

Assim, a narrativa O Ouro Negro é rica em informações 
sobre hábitos, costumes, gastronomia, “transporte náutico”, 
nem sempre de fácil compreensão para o leitor francês. 
Na presente tradução, portanto, nos preocupamos em ser fiel 
ao texto original, mantendo as explicações do autor-viajante 
a essas lacunas/gaps na linguagem causada pelas diferenças 
culturais, efeito do processo tradutório do olhar do viajante 
daquilo que foi visto, em linguagem, de forma a se tornar 
compreensível para o leitor. 

Katia Aily Franco de Camargo
Maio de 2018
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INTRODUÇÃO

Ouro negro ou Ouro preto é o nome dado à Sua Majestade, 
a rainha borracha, pelos seringueiros e borracheiros que se 
dedicam à busca e à coleta do precioso produto.

O País do ouro negro, é, como todos sabem, a imensa 
Amazônia, verdadeira pátria da Hévea que fornece a goma 
mais apreciada. Esta árvore se encontra em abundância em uma 
região de 4.000km de comprimento por 1.200km de largura; 
esse território representa a superfície ocupada pela bacia do 
Amazonas propriamente dita, e pela maioria dos seus afluentes.

Não se pensa mais na Amazônia sem que, involuntaria-
mente, nos venha à mente a lembrança do famoso Eldorado 
cuja descrição fantasiosa, elaborada pela viva imaginação 
dos indígenas, excita o desejo dos primeiros aventureiros que 
exploraram uma parte da bacia do grande rio.

Ainda que Manoa, a cidade das casas em ouro e prata, 
nunca tenha sido encontrada, e com razão, a lenda não deixou de 
contribuir para dar à região uma reputação de riqueza incom-
parável, reputação que a realidade justificou completamente.

Ainda se imagina a Amazônia como uma imensa e 
compacta floresta virgem quase inabitável, é verdade que o 
aspecto não mudou desde os tempos da conquista.

O desenvolvimento do comércio na Amazônia é, na 
verdade, recente. Em 1800, a importação e a exportação juntas 
não ultrapassavam o valor de 700 mil francos; elas aumentaram 
levemente após a revolta da Cabanagem em 1836 e, principal-
mente, com a inauguração da navegação fluvial a vapor em 1853. 



INTRODUÇÃO

 

19

A partir desse momento a progressão da exportação e da 
importação ultrapassa, em velocidade, tudo aquilo que se havia 
visto até o momento.

De 1868 a 1882, para citar apenas esse período, o valor 
oficial da exportação feita pelo porto de Belém passou de 11 
milhões de francos para 65 milhões de francos, ou seja, um 
aumento de 600% em quinze anos; durante o mesmo período, 
a progressão dessa exportação para os Estados Unidos foi de 
apenas 400%.

Atualmente, o rendimento das alfândegas para os 
dois estados do Amazonas e do Pará é quase o mesmo para a 
exportação e para a importação; ao contrário, a importação 
em Belém é muito mais importante que em Manaus; mas é 
principalmente da exportação que os dois estados tiram suas 
receitas. Os extratos dão a cada um deles uma média anual de 
exportação de 15 a 17 milhões de quilos de borracha, produto 
que representa sozinho 78% da exportação geral: portanto, é 
quase exclusivamente sobre a exploração e o rendimento desse 
produto que está baseada a prosperidade presente nesses dois 
estados; no entanto, o cacau colhido, mais especificamente nas 
cidades das cercanias de Belém, e sobre as margens dos rios 
Tocantins e Xingu, entra nas exportações anuais do estado do 
Pará com cerca de 3 milhões de quilos; esse produto é, em grande 
parte, destinado aos mercados franceses de Nantes e do Havre.
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Figura 1 – Mapa do estado do Pará.
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Em 1907, apenas as alfândegas de Belém do Pará rece-
beram 53.250 milhões de francos de direitos de importação. 
A prosperidade do estado do Amazonas se reconhece com 
evidência pela constante elevação de sua receita local, pelo 
movimento de sua navegação e pela sua contribuição no 
orçamento da União.

Mas, independentemente de qual seja o comércio atual 
da Amazônia, ele não é nada perto do que deveria ser, em 
relação à imensidão da região explorada, à facilidade de comu-
nicação proporcionada pela maior rede fluvial do mundo, e,  
o que quer que se diga, às condições climáticas, estas permitem, 
na verdade, a aclimatação da raça branca, oferecendo à sua 
atividade os inesgotáveis recursos da vigorosa natureza 
tropical e intertropical.

Nenhuma região do mundo é tão afortunada quanto 
o vale do Amazonas, pelo extraordinário valor dos produtos 
naturais; aí, entre tantas outras riquezas que permanecem, por 
causa desse valor, negligenciadas, a árvore da goma, a Hévea 
ou syphonia elastica, a seringueira dos indígenas, se encontra 
em grande quantidade em estado selvagem; ela faz viver e 
enriquece aquele que a colhe assim como aquele que a vende. 
A indústria da borracha é suficiente na Amazônia; é a indús-
tria rainha que até o presente excluiu todas as outras, a que 
atende às necessidades as mais indispensáveis assim como as 
mais luxuosas de seus habitantes; é a ela que se deve atribuir o 
maravilhoso desenvolvimento econômico de toda essa região. 

Cita-se uma fala de Andrew Carnegie dizendo um dia 
que se ele tivesse que refazer seu percurso no mundo, ele não 
escolheria a indústria do ferro ou do aço, mas a da borracha; 
é aí, segundo a opinião do famoso bilionário, que um homem 
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enérgico que disponha de um pouco de recursos tem mais 
chances de fazer fortuna rapidamente.

A indústria da borracha parece ter absorvido tudo. 
É permitido arrepender-se desse exclusivismo que poderá, no 
futuro, causar algumas decepções; no entanto, é preciso reco-
nhecer que essa indústria não deixa de prosperar e que o dia do 
seu declínio parece estar muito longe. Os usos da borracha são 
cada dia mais numerosos e já podemos vislumbrar os tempos 
vindouros nos quais o consumo irá duplicar; mas, se as necessi-
dades aumentam, a reserva de produção é abundante para não 
dizer inesgotável e uma grande parte das florestas que cobre as 
bordas dos afluentes do Amazonas continua inexplorada por 
falta de mão de obra.

Não entra no âmbito deste estudo descrever em detalhe a 
Amazônia; esse trabalho já foi feito, tanto quanto possível, por 
sábios e viajantes autorizados. 

Uma vez que a atualidade pertence à “rainha borracha”, 
nós nos empenhamos na elaboração de uma obra de vulgari-
zação prática; nós conduziremos nossos leitores aos seringais 
para que conheçam, segundo observações recentes, as diversas 
espécies de árvores-de-borracha e as diversas variedades 
das quais são extraídas a preciosa goma. Nós nos propomos 
a descrever, segundo uma experiência pessoal, a existência 
independente, mas dura dos seringueiros; indicaremos os 
procedimentos de extração e de elaboração dos diferentes tipos 
de goma, assim como os métodos mais racionais em uso nas 
plantações de Héveas do Ceilão ou da Malásia; esses métodos, 
se fossem empregados em todos os seringais amazonenses como 
desejariam os governos dos estados do Pará e do Amazonas, 
forneceriam um produto superior a todas as borrachas de 
plantação, mesmo as mais bem preparadas.
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Figura 2 – Vista panorâmica de Belém.

Na primeira parte dessa viagem ao País do Ouro Negro, 
mostraremos que não há nenhuma dificuldade excepcional para 
penetrar na Amazônia, que existem ao longo de todo o caminho 
cidades importantes cujo progresso material e desenvolvimento 
econômico são desconhecidos, aglomerações, lugares habitados 
por brasileiros ou estrangeiros que se dedicam ao comércio, 
à agricultura ou à criação de animais. É preciso saber que a 
borracha não é a única riqueza da Amazônia; em nenhum lugar 
a natureza e o clima são tão favoráveis aos empreendimentos 
agrícolas, e é somente graças à ajuda desses que essa região 
poderá continuar a progredir e atingir um desenvolvimento 
admirável em um futuro próximo. 

A criação de animais feita de maneira racional daria 
excelentes resultados. As plantações de cacau, de mandioca, 
de algodão, de cana de açúcar, de café, outrora prósperas e 
lucrativas, depois abandonadas no momento em que a febre da 
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borracha tomou conta de todo o vale amazônico recomeçam 
a ganhar terreno.

Melhor que frases longas, as fotografias que ilustram esta 
obra permitirão apreciar o grau de prosperidade das cidades, as 
seduções da natureza, o tamanho e a variedade de recursos dos 
estados da Amazônia; infelizmente elas não serão suficientes 
para destruir uma lenda, injusta e ridícula: a reputação de 
insalubridade atribuída a toda a bacia Amazônica.

Os capitalistas, industriais e negociantes franceses pode-
riam encontrar o acolhimento mais simpático nessa região que 
lhes ofereceria terrenos para explorarem. 

O sucesso é certeiro nessa região de sociedades que, 
rompendo com toda rotina, quiserem se organizar de maneira 
prática, evitar os custos dos locais suntuosos e abrir mão de 
um alto-funcionário europeu, sempre impecável, e ignora 
tudo da região para onde é enviado. Os colonos improvisados, 
que partiram com a ilusão de conquistar sem dificuldade uma 
fortuna rápida, desencorajados antes de terem se aclimatado e 
acostumado às necessidades e à língua do país, voltam para a 
Europa sem ter realizado uma obra útil. Que seja pela exploração 
em larga escala da borracha, ou pela constituição de sociedades 
agrícolas e comerciais, há no vale do Amazonas um campo de 
ação considerável para os capitais franceses.

O dinheiro não tem ou não deve ter nacionalidade, no 
interesse de todos, ele deve ser levado irresistivelmente em 
direção aos pontos do globo onde ele pode recolher o maior 
lucro; aqueles que dispõem não deixam de conservar sua 
individualidade própria e o direito de fazer prevalecer suas 
ideias e concepções. 

É, a partir de agora, uma verdade que os capitais como 
os comerciantes devem ir buscar eles próprios a clientela e o 
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mercado deles no lugar em que se encontra o próprio mercado, 
a clientela e a terra de produção, principalmente quando essa 
terra é, como a Amazônia, em seus grandes centros, uma região 
de consumo ou de produção de matéria prima. 



Capítulo I

Estado do Pará

1.1 Algumas palavras sobre o Amazonas

Sabe-se que o Amazonas, verdadeiro rio-mar, banha a 
maior bacia fluvial, não só da América, mas do mundo todo.  
A superfície é avaliada em 4 milhões de quilômetros quadrados, 
mas os autores não estão todos de acordo a esse respeito1. Um 
entre eles, o doutor A. Bludau, estima que a bacia do Amazonas 
cobre sozinha uma superfície quase igual ao total das bacias do 
Mississipi, do Prata e do Orenoco juntas.

A corrente desse rio forma uma massa de água enorme; 
calcula-se que em sua embocadura, de quase 300km, da Ilha 
de Maracá à ponta Maguary, o Amazonas deságua, com uma 
rapidez de 3 milhas, 250 milhões de m3/h. Nenhum outro rio 
deságua no oceano uma quantidade tão grande de aluvião. 
Para se ter uma ideia da massa de restos, lama e detritos que 
carrega consigo, basta imaginar que se poderia fazer um bloco 
de 110km2 de superfície por 100m de profundidade. Como 
um oceano de água doce, o rio é salpicado de pequenas ilhas 
flutuantes e de ilhas imensas, como a Ilha de Marajó, situada 
em sua embocadura, e cuja superfície é de 5.327km2, e a de 
Tupinambarana, com 2.453km2. A largura do Amazonas oscila 

1 Élisée Reclus estima que ele cobre 5.594.000km2; Maury lhe atribui 2.048.430 
milhas quadradas, e o doutor A. Bludau lhe dá 2.722.000 milhas quadradas.
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entre 100km e 1.892m, no lugar onde as duas margens mais se 
aproximam. A profundidade, que varia muito, segundo os locais 
e as circunstâncias, atinge 450m, e, em certos lugares varia de 
70 a 100m; até Manaus, esta profundidade nunca é inferior a 
20m. Navios de toda tonelagem chegam a esse lugar. Navios de 
3 mil toneladas podem circular entre Manaus e Iquitos (Peru), 
esta é a razão pela qual a navegação direta entre Liverpool e 
Iquitos é assegurada por vapores desse tamanho, que também 
percorrem longas distâncias de certos afluentes do rio-mar. 
Nós terminaremos com esses detalhes acrescentando que a 
navegação se faz com a maior facilidade em quase 5.000km sobre  
o rio, em si, e que excede 50.000km, se acrescenta-se os afluentes 
mais importantes.

Seria fastidioso fazer a enumeração completa destes 
últimos. Citaremos, assim, apenas os principais: o Purus, o 
Madeira, o Rio Negro, o Tocantins, o Xingu, o Tapajós, o Juruá, 
o Javari, o Jutaí, o Rio Branco, etc., etc.

1.2 Breve história da colonização

Documentos suficientemente precisos, que se encontram 
nas bibliotecas do Pará, nos permitem traçar um breve histórico 
da colonização na Amazônia. De acordo com esses documentos, 
o navegador espanhol Vicente Yanez Pinson, no ano de 1500, 
descobriu a Amazônia e lhe deu o nome de Santa Maria do Mar 
Doce. Segundo os mesmos documentos, Gonzalo Pizarre, irmão 
do conquistador do Peru, teria, em 1539, tentado descer ao 
Amazonas partindo do Peru; apenas um de seus companheiros, 
Orellana, que o abandonou, conseguiu chegar ao Atlântico por 
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essa via, cumprindo em primeiro lugar essa perigosa viagem. Por 
volta de 1594, aventureiros franceses, Charles des Vaux, Ruffant, 
de La Ravardière visitaram o estuário do Amazonas; o segundo 
fundou aí um esboço de colônia na Ilha de Santa Ana. Mais 
tarde, em 1612, outro marinheiro francês, Daniel de La Touche, 
fundou a cidade de São Luís do Maranhão, a cerca de 300km ao 
sudeste do estuário do grande rio. Esse marinheiro foi, segundo 
os documentos da época, o primeiro que realizou a exploração 
regular de uma parte do curso do Amazonas e reconheceu os 
rios Tocantins, Tapajós e Rio Negro; essas tentativas mantive-
ram-se estéreis, pois, em 1615, a cidade nascente que ele havia 
criado teve que ser evacuada devido a um combate contra as 
tropas de Albuquerque, enquanto La Touche estava na França e 
se esforçava, em vão, para obter a ajuda do governo. A curta, mas 
gloriosa epopeia francesa acabou, pois, mais ou menos na mesma 
época, os índios destruíram a colônia fundada por Ruffaut.

Figura 3 – O porto e a cidade de Belém.
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É também em 1615 que foi fundada a cidade de Belém 
do Grão Pará. Mas foi apenas em torno de 1755 que a região 
começou a se desenvolver economicamente; a Ilha de Marajó 
tornava-se um centro importante de criação de animais,  
e começava-se a se ocupar seriamente de plantações de algodão, 
arroz e café. É somente em 1866 que se promulga a lei abrindo  
o Amazonas e seus grandes afluentes à navegação internacional. 
É nesta época que aparece a era da prosperidade.

1.3 A foz do rio no Pará

Quando se penetra no Amazonas, inicialmente se 
surpreende com o aspecto das águas que, até 30 milhas da 
embocadura, são de uma cor marrom; ela se deve à enorme 
quantidade de lama e de areia que a corrente movimenta e 
carrega, ao mesmo tempo que árvores enormes; as vagas as 
puxam com furor e, meio submersas, oferecem sérios perigos 
para a navegação. Depois, outra coisa chama a atenção, logo 
percebe-se a terra ao longe, os baixios da costa de Bragança;  
a certa distância, distingue-se um farol, aquele das Salinas.

Não é longe desse ponto que nosso navio a vapor parou 
um instante para pegar um piloto que chega a bordo de uma 
vigilenga, barco de cerca de 4 toneladas, com duas velas trian-
gulares sobre uma das quais flameja um P imenso. O homem, 
uma vez a bordo, o navio continua seu caminho; à direita, 
descobre-se a Ilha de Marajó, cuja costa aparece tão baixa 
quanto coberta de florestas que aquela da terra firme.

Neste local, o Amazonas carrega uma vaga de lama e de 
areia tão considerável que o canal navegável não é tão largo 
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quanto se poderia supor pelo distanciamento das margens; nós 
ultrapassamos dois faróis flutuantes aos quais sucedem dois 
menores. Pode-se perceber duas pequenas cidades ao longo da 
margem verdejante, São Mosqueiro e Pinheiro. Enfim, ultra-
passamos o forte da Barra, situado no meio do rio, e, depois de 
algumas evoluções, o “Maranhão”, vapor do Lloyd Brasileiro, 
que tomamos em Pernambuco, vai se amarrar ao trapiche2 da 
Companhia. Estamos diante da cidade de Santa Maria de Belém 
do Grão Pará, capital do estado do Pará, em resumo, Belém para 
os brasileiros e Pará para os europeus.

1.4 Aspectos do porto, as embarcações 
dos rios da Amazônia

O porto tem um aspecto curioso, em função da imensa 
variedade de embarcações que aí encontram-se reunidas, desde 
os grandes paquetes da Booth Line, do Lloyd Brasileiro e das 
Companhias alemãs, até as gaiolas, vapores mais modestos e de 
uma construção especial, que navegam continuamente as águas 
do rio. Depois têm as vigilengas, barcos que variam entre 4 e 12 
toneladas, de dois ou às vezes três mastros com quatro velas, 
e com frequência pintados de vermelho, segundo costume do 
Baixo Amazonas; cobertas, de 15 a 20 toneladas, barcos que 
oferecem certa analogia com as canoas chinesas: sobre a ponte, 
atrás, encontra-se um vasto quarto, e, no meio, uma espécie 
de cobertura côncava, destinada a abrigar as mercadorias 
e os passageiros. Dois mastros, um sustenta uma grande vela 

2 Espécie de ponte ou cais em madeira.
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quadrangular, permitindo à embarcação aproveitar dos ventos 
regulares; mas sua estrutura elevada sobre a água deixa a 
coberta perigosa no rio, onde as rajadas de vento são violentas; 
ela navega apenas nos furos e nos igarapés, labirinto de canais 
estreitos que sulcam o imenso delta das bocas do Amazonas.

Figura 4 – Porto de Belém – Os vapores da Amazon Steamship Co.

Mais adiante, ubás, longas canoas indígenas, com 50cm 
de profundidade e entre 10 e 15m de comprimento, deslizam ao 
lado das montarias, espécie de canoas grosseiras, específicas da 
região, e egariteas, barcos de rios, cobertos, no centro, com um 
único teto de folhas de palmeiras. Há ainda o bote ou grande 
canoa e o batelão, espécie de balsas. Deve-se acrescentar a essas 
embarcações de formas e dimensões tão variadas o igarassu, 
barco com duas coberturas.
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1.5 O estado do Pará

Antes de penetrarmos na cidade de Belém, que parece 
bastante atrativa e maior do que realmente é, construída ao 
longo de uma imensa curva do rio, damos uma visão geral do 
estado do Pará. 

O território do Pará, o terceiro dos vinte estados do 
Brasil pela importância territorial, se estende sobre 14 graus 
do norte ao sul e 12 graus de leste a oeste; sua superfície total 
é de 1.149.712km. É limitado ao norte pelas montanhas Tumuc-
Humac, que o separam da Guiana Francesa, Holandesa e Inglesa; 
ao sul, pelas montanhas Gradahus, perto do planalto central do 
Brasil; a oeste as montanhas Parintis o separam do estado do 
Amazonas. O oceano Atlântico banha suas costas sobre quase 
700 milhas marinhas.

Existe sobre esse imenso território 51 municípios, 
sendo 31 cidades e 20 grandes vilarejos, sem contar muitos 
locais habitados, aglomerações mais ou menos importantes, 
estabelecimentos agrícolas ou criadouros, sítios3 e barracões4, 
espalhados aqui e lá sobre as margens dos rios e córregos. 
Compreender-se-á com facilidade que, em condições seme-
lhantes, o recenseamento é difícil; a população aproximada do 
estado do Pará hoje é de cerca de 1.019.000 habitantes.

3 Construção rústica, habitação do sertão ou do camponês amazonense que 
cultiva o cacau, a mandioca ou a cana de açúcar; a palavra sertão designa 
mais exatamente aquele que se dedica à exploração das florestas.

4 Barracão, no singular, barraca, simples casebre de operário seringueiro, 
esse nome se estende às construções mais sólidas em pranchas e troncos, 
verdadeiros depósitos construídos às margens dos rios. 
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1.6 Santa Maria do Belém do 
Pará, as docas, a alfândega

A cidade de Santa Maria de Belém está situada sobre a 
margem direita do Rio Guajará, também conhecido por Pará 
ou baía de Guajará, a 138km do oceano. Belém ou Pará, como é 
chamada, contaria atualmente, de acordo com números oficiais, 
192.230 habitantes; é possível que esses números estejam exatos, 
pois Belém possui, em alguns momentos, uma população 
flutuante enorme: essa é a razão pela qual, ao lhe atribuir uma 
população fixa de 160 mil habitantes, obter-se-á uma avaliação 
bastante razoável, suficiente para admirar o maravilhoso 
crescimento desta cidade que, em 1868, tinha apenas 30 mil 
habitantes; em 1884, este número passou para 70 mil, chegando 
a 120 mil, e, em 1907, a 192 mil.

Belém é, portanto, a cidade mais importante do Norte 
do Brasil pela população, riqueza e comércio exterior. Ela 
ainda não tem um porto propriamente dito5, mas os fundos 
consideráveis e a atmosfera tranquila tornam as ancoragens 
certeiras e fáceis, vários trapiches permitem acostar navios de 
uma tonelada em média.

Há, em Belém, duas bacias ou docas, Veropezo e Reduto. 
A primeira, outrora, era uma bacia pestilenta e cheia de imun-
dícies; hoje a administração pela sua manutenção e seus cais, 
rodeados de belas construções, são bem iluminados pela energia 
elétrica. Essas bacias abrigam as variadas embarcações que 
mencionamos acima. Vê-se aí mineiras que vêm do Mato Grosso 
e de Goiás pelo Tocantins e Araguaia; elas levam vinte dias para 

5 Ver-se-á mais adiante que um porto compreendendo 250m de cais, munido 
de todo o maquinário moderno para o carregar e descarregar os navios, está 
atualmente em viva construção.
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descer e três ou quatro meses ou mais para subir. Veropezo 
abriga principalmente pescadores portugueses, originários dos 
Açores, que vivem quase continuamente em seus barcos. 

Todos os viajantes que param em Belém reconhecem que 
a cidade tem uma bela aparência; alguns bairros têm um verda-
deiro charme, por exemplo, os bairros da Sé, Batista Campo  
e Nazaré, que, construídos sobre um terreno mais elevado, 
gozam de uma situação sanitária excelente. Bagé é o mais 
antigo bairro da cidade, é nele que se encontram o Arsenal e os 
depósitos marítimos. Por outro lado, todos os viajantes estão de 
acordo para reclamar sobre os altos direitos que recaem sobre 
certos artigos, mas, para ser imparcial, o que provoca as mais 
vivas críticas, são os procedimentos vexatórios da adminis-
tração da alfândega. Em todos os países do mundo, acusa-se 
igualmente essa administração de ser demasiadamente buro-
crática, mas esta reputação não é tão verdadeira quanto em 
Belém. Aí, não se pode ter pressa para se retirar um pacote 
consignado na alfândega; passa-se um tempo considerável com 
encaminhamentos em instâncias de todos os tipos; às vezes é 
preciso semanas, ou mesmo um mês, para obter a mercadoria 
que se quer. “Tenha paciência”, tal é a resposta invariável 
daquele que você perturba com suas reclamações.

Deve-se dizer que foram feitas melhorias nesse setor, mas 
ainda são, ao que parece, insuficientes; o comércio do estado 
ganharia bastante se o governo tomasse medidas afim de que 
os funcionários das alfândegas tivessem uma noção mais exata 
do valor do tempo. 
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1.7 Aspectos da cidade, principais 
monumentos e passeios

O estrangeiro chegando da Europa não se sente deslo-
cado quando desembarca em Belém. Ele encontrará aí: luz 
elétrica, trens confortáveis, magníficos passeios, distra-
ções como na Europa, habitações cuja elegância e conforto 
moderno, aliados, felizmente, a um toque local, apresentam 
um aspecto bastante sedutor.

Belém possui alguns monumentos de certa arquite-
tura ao mesmo tempo elegante e sólida. Eis os principais:  
o Palácio do Governo, a Câmara dos Deputados, a Administração 
Municipal, o Museu Goeldi, a Biblioteca Pública, o Teatro da Paz, 
o Instituto Gentil Bittencourt, os bairros da brigada militar do 
estado, o Hospital Domingo Freire, o Arsenal militar, o Asilo da 
Mendicidade, a Prefeitura de Polícia, o Mercado, etc., etc. 

Entre os passeios mais bonitos citaremos: o parque 
Rodrigues Alves. O bulevar da República é uma das mais belas 
avenidas de Belém; é aí, e nas ruas Quinze de Novembro e 
Conselheiro João Alfredo que estão agrupados os bancos e as 
casas de comércio as mais importantes. A Praça Nazaré é uma 
enorme rotatória salpicada de canteiros repletos de velhas 
mangueiras; no centro, construiu-se um pavilhão sob o qual está 
instalado um estrado para os músicos que aí fazem concertos. 
Diante desta praça se encontra a igreja de Nossa Senhora de 
Nazaré. Sobre o Largo da Pólvora se encontra o mais belo jardim 
da cidade; de um lado vê-se o Teatro da Paz, um dos edifícios 
mais bonitos de Belém e o circo do Politeama, e, do outro lado, 
um belo jardim com avenidas cheias de mangueiras seculares.  
O Largo da Pólvora é rodeado por luxuosas habitações cujo estilo 
deixa, no entanto, a desejar. Desta praça saem duas grandes 
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avenidas bem cuidadas: a de Nazaré e a de São Gerônimo; esta 
última é em linha reta e, à noite, oferece um espetáculo cheio 
de atrativo; é pena que uma rampa próxima da praça estrague 
a perspectiva. 

O Teatro de Belém, que acabamos de mencionar, é um 
dos mais belos que já vimos; a disposição interior é bem-feita, 
a sala admiravelmente bem iluminada; as saídas são numerosas 
e distribuídas com inteligência. A acústica é excelente.

É em um imenso edifício antigo que estão instaladas as 
diferentes administrações públicas do estado do Pará. Ao lado 
se encontra o Palácio Municipal. Perto da Praça da Sé, agradável 
pequeno parque, se encontra a Catedral de Belém, edifício com 
exterior bastante impressionante e cuja nave foi decorada pelo 
pintor italiano de Angelis.

Figura 5 – Belém - Rua João Alfredo.
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1.8 Os trens ou bondes, hotéis e cafés, 
espaço aéreo, as cercanias de Belém

As ruas de Belém possuem hoje um sistema de bondes, ou 
trens elétricos; esses bondes, dos mais cômodos, se dividem em 
várias categorias: abertos, fechados, abertos com bagageiros, 
e bondes de luxo. Estes últimos não possuem equivalente na 
Europa; os viajantes usufruem de uma ampla poltrona, ao 
lado da qual há uma pequena mesa; como há apenas duas 
poltronas por mesa, o número de viajantes de um bonde de 
luxo é bastante reduzido. 

É no Largo de Nazaré que se encontra o terminal das 
linhas dos bondes. Um passeio que se recomenda é o do bairro 
do Marco da Légua. É o Parque Municipal, o Bois de Boulogne 
de Belém; nele se encontra um número considerável de belos 
espécimes das árvores da bacia amazônica. 

Belém possui alguns bons hotéis; esses estabelecimentos 
são, aliás, numerosos na cidade. No bairro central encon-
tramos os hotéis: do Comércio, Universal, da América, e na 
Praça da Pólvora, o Madrid e La Paz, que são os melhores e 
também os mais caros.

Não faltam também cafés em Belém; alguns são tão 
confortáveis e luxuosos quanto os dos nossos bulevares, mas 
mais caros. Entre eles citaremos o Madrid e Riche, que também 
são restaurantes em voga; o café La Paz, o melhor e mais caro de 
todos. Aliás, no geral, a vida é cara em Belém, principalmente 
para a população burguesa. 

Em certos locais da cidade vê-se enormes reservatórios, 
que, no geral, intrigam o viajante; eles pertencem ao serviço 
de Águas. A água distribuída aos habitantes é captada em 
diversas bacias onde deságuam pequenos igarapés; em seguida, 
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essa água é empurrada com forte pressão para reservatórios 
suspensos, de onde saem as canalizações que distribuem a água 
pela cidade. Esse sistema raramente apresenta irregularidades. 

Figura 6 – Belém – Avenida 16 de Novembro.
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Esta é uma das melhorias de que a municipalidade mais se 
vangloria. É preciso saber que em função da configuração do solo 
era difícil encontrar uma disposição mais prática. As fábricas 
e as diferentes empresas industriais possuem grandes poços,  
ou se alimentam com a ajuda da água do rio filtrada. 

Pequenas localidades atrativas merecem ser assinaladas 
nas imediações de Belém. Inicialmente há Pinheiro, agradável 
cidadezinha de subúrbio, com ruas largas rodeadas de árvores, 
atrás das quais se escondem belas residências envoltas por 
jardins; Mosqueiro, situada um pouco mais longe sobre o rio, 
também é um centro agradável. Soure é uma localidade impor-
tante que se encontra na Ilha de Marajó; é o ponto de encontro 
favorito dos ricos habitantes de Belém, assim como Pinheiro e 
Mosqueiro, florescentes estações balneárias, são os locais de 
encontro de lazer dos empregados e comerciantes. Em seguida, 
há as pequenas cidades e os vilarejos de Santa Izabel, Benavides, 
Benfica, Ananindeua, Americano, Castanhal, etc.

1.9 Os habitantes do Pará, o caráter deles

Alguns detalhes sobre os habitantes de Belém, o caráter 
e o tipo de vida deles podem igualmente encontrar seu lugar 
aqui. A população de Belém, em seu conjunto, parece forte-
mente misturada. Os portugueses, primeiros ocupantes do 
solo, são ainda maioria; ativos e perseverantes, eles detêm 
entre suas mãos uma parte do alto comércio de exportação e de 
importação. Os ingleses e os alemães estão à frente das grandes 
transações; os italianos, os espanhóis e os sírios parecem ter 
se reservado aos pequenos negócios; eles são em número 
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considerável. Mas nesse país, como em outros pontos do globo, 
são os ingleses que tomaram conta dos melhores pedaços; não se 
deve culpá-los, pois se as grandes empresas de utilidade prática, 
companhias de navegação, iluminação, bancos, transportes têm 
sucesso, isso se deve ao método de exploração dos ingleses, à sua 
iniciativa, à audácia de seus capitais e a seu espírito prático. 
Os alemães, últimos a chegarem, também fizeram esforços 
consideráveis para conquistarem um lugar preponderante. 
Quanto a nossos compatriotas, são pouco numerosos em Belém 
e, com exceção de alguns grandes comissionistas, a França é 
representada nessa cidade apenas por algumas lojas de varejo 
e alguns estabelecimentos de moda.

Em Belém as lojas fecham cedo, salvo nos dias de correio.
Acrescentemos agora alguns detalhes sobre os verda-

deiros paraenses. O brasileiro do Norte é bem menos expansivo, 
menos hospitaleiro que o do Sul; isso se deve, sem dúvida, ao 
clima equatorial. O paraense é, na verdade, bom e prestativo, 
mas é raro entregar-se; de natureza pouco comunicativa, 
é extremamente reservado e sua discrição lhe dá aparência 
pouco amável; não é barulhento, fala lentamente e gosta de 
diminutivos. Belém é o paraíso da polícia; ela é doce e benevo-
lente, ou melhor, negligente; isso se deve, com certeza, ao fato 
de não ter muita ocasião de ser útil. A população é cada vez 
mais tranquila e, coisa rara, observa-se poucas brigas, mesmo 
entre os carregadores.
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1.10 Composição do povo amazonense

A população do estado do Pará, assim como a do estado 
do Amazonas, se compõe de diversos elementos: inicialmente, 
os brasileiros propriamente ditos, originários de múltiplos 
cruzamentos: os índios civilizados ou quase, e os estrangeiros 
de todas as nacionalidades. Os indígenas, ainda numerosos, 
que, refratários à civilização, vivem em pequenos grupos, no 
isolamento do interior, não são computados aqui.

O principal núcleo da população se compõe natural-
mente: 1. De brasileiros brancos puros ou quase; 2. De toda a 
variedade de mulatos originários do cruzamento entre negros e 
brancos; 3. De cafuzos, cruzamento entre negros e índios; 4. De 
curibocas, cruzamento entre brancos e índios; 5. De mamelucos, 
cruzamento entre brancos e curibocas; 6. Os caboclos ou 
descendentes de indígenas de diversos graus; enfim os tapuios, 
que também são descendentes de indígenas, mas possuem 
apenas uma pequena coloração de civilização. A mistura desses 
elementos diversos deu nascimento a combinações múltiplas. 

Aí está toda a população, moradores dos subúrbios e das 
localidades do interior do estado. Essa população conservou 
costumes e gostos distintos daqueles dos brasileiros puros. 
É principalmente na alimentação que essa diferença é a mais 
impressionante.

1.11 Seus pratos favoritos

Entre os alimentos favoritos dessa população está a 
poqueca, palavra que na língua tupi significa envelope. Para 
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preparar a poqueca, escolhe-se uma folha grande, espessa e 
brilhante; coloca-se aí uma porção de peixe ou carne que se 
tempera bastante. Isso feito, amarra-se tudo e cozinha-se o 
pacote sob a brasa. É uma comida excelente. A poqueca se come 
normalmente com farinha de mandioca que, com a farinha 
de milho, substitui o pão em toda a Amazônia. Essa farinha é 
utilizada de várias maneiras; mergulhada na água fresca, dá-se 
o nome de chibé; o beiju é um biscoito preparado com farinha 
de mandioca e água.

Come-se esses alimentos com a ajuda de grandes goles 
de cachaça ou caxiri; esta última bebida é feita com beijus ou 
biscoitos de mandioca previamente cozidos após terem sido 
mantidos em local fresco por alguns dias; em seguida, são 
colocados em um recipiente cheio de água até fermentarem. 
Esse líquido não tem uma aparência muito agradável; e, ainda 
que achássemos bom viver à maneira indígena, apreciamos 
pouco essa bebida pouco alcoolizada, com a qual os mamelucos 
conseguem, no entanto, se embriagar. 

Outro prato é o moquém feito de carne na brasa por 
meio de um procedimento tão rápido quanto primitivo; a 
carne é temperada com tucupi, condimento favorito de todos 
os amazonenses; é uma espécie de líquido retirado da mandioca 
ralada e espremida no tipiti, cesto cilíndrico de palha (jacitara 
ou guarumã). Esse suco leitoso é um veneno vegetal cujo prin-
cípio ativo é o ácido cianídrico. Mas esse veneno é volátil, e, 
após ebulição, ele produz, misturado com pimenta, um molho 
excelente para o peixe e todas as outras comidas6.

6 NERY, S.A. Le Pays des Amazones: L’El-dorado, les terres à cautchouc. Paris: 
Librairie Guillaumin et Cie., 1899. 
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O peixe seco, bacalhau ou pirarucu, dos quais falaremos 
mais adiante, também faz parte da base da alimentação 
indígena; mas o alimento mais apreciado nos rios é o piracuí. 
Farinha de peixe que se obtém grelhando-o, após tira-se os 
espinhos e se amassa no pilão; em seguida ele é colocado pra 
secar numa bandeja de barro. Essa comida não é ruim.

No Pará, a população gosta muito das casquinhas de 
caranguejos, assim como as patas desses crustáceos. Mas,  
o melhor, tanto para as pessoas do povo quanto para a popu-
lação culta, é o célebre açaí, bebida fermentada e extraída do 
fruto da palmeira açaí (Euterpe edulis). É, realmente, uma bebida 
gostosa; são poucos os viajantes que não a elogiam, vulgarizada 
pelo ditado popular: 

Quem veio ao Pará, parou.
Quem bebeu assahy [sic], ficou.

1.12 A festa do Círio

Terminaremos este capítulo comentando uma festa 
tradicional, a do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que acontece 
todos os anos no início de novembro e que dura de duas a três 
semanas e às vezes mais.
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Figura 7 – Belém – Estação ferroviária de Bragança.

Essa solenidade, organizada com bastante antecedência, 
atrai uma multidão de pessoas de todas as idades e condições, 
vindos de mais de 100km de qualquer direção. Essa multidão 
se agita nas ruas de Belém, as quais apresentam um espetáculo 
curioso e uma animação sem igual. É nesse momento que corre 
solto o açaí e outros líquidos variados.

O Círio começa por um serviço religioso ao qual sucede 
uma procissão; ele termina da mesma maneira. À frente da 
procissão caminha um grupo de cavaleiros vestidos de pajem ou 
arautos que cercam o estandarte de Nossa Senhora de Nazaré. 
Uma multidão os segue, uns carregando pequenos navios, 
grandes pedras, outros puxando uma carroça sobre a qual 
encontra-se um navio de pequenas dimensões.

Como assistíamos a uma dessas cerimônias, nos 
chamaram a atenção, entre as várias pessoas que seguravam 
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os cordões do estandarte, para cinco velhas senhoras, das quais 
duas eram de cor, cuja idade, digamos, ia de 97 a 104 anos. 

Ficamos sabendo que há alguns meses uma dessas bravas 
mulheres (uma mulata chamada Maria da Conceição), cansada 
de viver, deixou-se morrer a uma idade bastante respeitável 
de 107 anos.

E acredita-se que o clima da Amazônia é prejudicial!  
Nós tentamos provar que essa reputação não tem mérito. 



Capítulo II

O clima amazônico

2.1 Reputação de insalubridade desmerecida

O clima da Amazônia faz parte daqueles que foram 
mais caluniados. A ignorância de uns e a malevolência talvez 
interessada dos outros espalharam essa reputação, no geral, 
desmerecida; imagina-se que, normalmente, uma região 
localizada na zona tropical deve, necessariamente, apresentar 
más condições climáticas, pois se encontra mais diretamente 
exposta aos raios de sol.

Essa ideia, que tem sua origem na falta de observação,  
é de tal maneira enraizada, que as apreciações desinteressadas 
de cientistas e viajantes dignos de fé, tais como La Condamine, 
Humboldt, Agassiz, Wallace, Maury, Liais, Coudreau, etc., mal 
chegam a fazer diferença.

Vários autores se esforçaram a mudar essa ideia. Alguns 
chegavam a pecar pelo excesso contrário; motivados pelas 
melhores intenções, eles elogiam todo o território da bacia amazô-
nica, como possuindo um clima paradisíaco isento de paludismo.

Como sempre, a verdade está entre as duas opiniões.
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2.2 Condições climáticas exatas

De modo geral, o clima de toda a Amazônia é quente e 
úmido; a temperatura é a mesma ao longo do ano; não é nem 
excessiva, nem constante, ela é facilmente suportável. O termô-
metro não ultrapassa os 32 graus, mas o alto nível de evaporação 
ocasionado pelos numerosos cursos d’água, os ventos que 
dominam durante o verão, e algumas outras causas fazem com 
que o calor pareça pesado às pessoas não aclimatadas; mais 
tarde o calor lhes parecerá doce e agradável. 

Pela manhã, até às 9 ou 10 horas, a temperatura é amena, 
de 10 às 17 horas o termômetro atinge, com frequência, 32 graus; 
em torno das 17 horas o calor diminui e as noites se contrastam 
com o dia, pois são bastante frescas e é bom se cobrir.

O calor parece mais insuportável durante a estação de 
chuvas, em janeiro e, às vezes, de dezembro a junho, em função 
dos frequentes e abundantes aguaceiros que caem nessa época. 
Sobre os rios, a umidade é considerável, principalmente durante 
a noite, e é aconselhável se precaver contra esses efeitos. 

De acordo com as observações meteorológicas oficiais, 
a temperatura mais alta registrada em Manaus, em agosto,  
o mês mais quente, foi de 31,25 graus. A temperatura mais 
baixa registrada foi de 22,25 graus, isso em dezembro, mês mais 
temperado. Nós não indicaremos temperatura média, uma vez 
que os números não dão nenhuma indicação realmente útil. 
Basta saber que, durante o dia, o termômetro sobe a 30 e 31 
graus e que à noite desce a 22 ou 23 graus.

Toda a região banhada pelo grande rio é, portanto, habi-
tável e sua temperatura é mais moderada do que se poderia 
imaginar, isto em função da brisa do mar trazida pelas correntes 
de ar que reinam continuamente sobre o Amazonas. É fácil de 
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se aclimatar e de viver nessa região, e por que não de viver nela 
a velhice. Vários lugares oferecem uma salubridade notável.

Figura 8 – Belém – Reservatório aéreo.
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Não há nenhuma analogia entre o clima da Amazônia 
e aquele dos países intertropicais como a costa da África, 
a Índia, a Nova-Holanda, a Polinésia, etc. A ausência quase 
total de montanhas facilita muito a ventilação em todos os 
entroncamentos do rio.

Quanto ao rio propriamente dito, nada pode demonstrar 
melhor suas boas condições sanitárias que o grande número 
de estabelecimentos rurais de todo tipo, os barracões e sítios 
que se estabelecem sobre suas margens e sobre as de seus 
afluentes navegáveis.

2.3 Opinião de alguns viajantes

Para contrabalançar tudo o que fora dito e escrito em 
detrimento do clima da Amazônia, nós citaremos alguns teste-
munhos de cientistas pouco suspeitos de parcialidade. 

Opondo-se às afirmações de pessoas mal informadas a 
respeito do clima amazônico, Agassiz1 diz: a Amazônia goza de 
um clima perfeitamente salubre e de uma temperatura muito 
mais moderada que aquela que se lhe atribui no geral.

Em sua obra: Harmonie des continents et des mers, Th. 
Lavallée2 afirma que a Europa, exposta como é aos frios polares, 
seria dificilmente habitável, se os ventos da África, após terem 
atravessado o Mediterrâneo, não espalhassem sobre o conti-
nente europeu o calor acumulado nesse grande reservatório 
que chamamos de Saara.

1 AGASSIZ, L.; AGASSIZ, E. C. Voyage au Brésil. Paris: Hachette, 1869. p. 156. [N.T.]

2 Referência não encontrada. [N.T.]
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O fenômeno contrário acontece na Amazônia. É por isso 
que Maury, baseando-se na influência benéfica dessas correntes 
atmosféricas, não hesita em declarar que aí o clima é um dos 
melhores que existe.

Tudo que acabamos de contar é confirmado em uma 
passagem da obra Exploration of the valley of the Amazon, de 
Herndon3: Sempre mantive certa prudência no que diz respeito 
à salubridade desta região e, apesar disso, acredito que certas 
pessoas acham exagerado os poucos elogios que faço dela. 
Aconselho a estes de lerem a apreciação de um naturalista 
inglês, Wallace4, que conheci aí: o clima, escreve ele, que 
ainda temos bem presente na memória, é delicioso. Nunca o 
termômetro ultrapassou os 87o Fahrenheit (25o66 centígrados), 
ao meio dia; e nunca desceu além dos 74o Fahrenheit (23o63 
centígrados) durante a noite. Uma frescura das mais agradáveis 
reinava pela manhã e pela noite e, em geral, pela tarde, uma 
chuva abundante caía que, junto com uma leve brisa, refrescava 
suficientemente o ar e o purificava. Algumas páginas depois, 
ele fala da maravilhosa frescura da atmosfera e da balsâmica 
doçura das noites, acrescentando que ele seria incapaz de 
compará-las a outras que havia conhecido visitando outros 
países, e que aí o trabalho, durante os meses quentes, é tão 
fácil quanto na Inglaterra. 

3 HERNDON, W. L. Exploration of the valley of the Amazon. Washington: A. O. P., 
Public Printer, 1853. [N.T.]

4 WALLACE, A. A narrative of travel on the Amazon and Rio Negro. Londres; Nova 
Iorque: Ward, Lock, 1889. [N.T.]
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Citemos finalmente as palavras de um francês, 
Emmanuel Liais5, a quem, sua qualidade de astrônomo ligado 
ao Observatório de Paris dá uma autoridade especial: Digamos, 
com o intuito de que se possa ter uma ideia exata das estações 
nos trópicos, que a temperatura, durante o inverno, é a do verão 
na França, mas sem os dias sufocantes que este traz consigo. 
Durante o verão ela se distingue por grandes ondas de calor 
que enfrentamos, no entanto, com maior facilidade que as da 
França. É a estação das tempestades descomedidas. Em outras 
palavras, um verão eterno, amenizado, naturalmente, pela ação 
das chuvas. 

2.4 Mortalidade comparada

Disseram que a malária dizimou as populações amazô-
nicas; para desmentir esta afirmação basta conscientizar-se 
de que a mortalidade é de apenas 28,75 por 1.000 e que, por 
outro lado, ela é de 64 por 1.000 em Bombaim; de 48,5 por 
1.000 no México; de 42,60 em Madras, de 34 em Lima; de 31 
em Nápoles; de 29 em São Petersburgo; de 28 em Madrid, etc., 
etc. Em resumo, o coeficiente de mortalidade é bem menor 
que em várias outras capitais europeias, onde a excelência do 
clima parece incontestável. Além disso, há uma quantidade 
de doenças que fazem, cada ano, centenas de milhares de 
vítimas nos grandes centros europeus e que são completamente 
desconhecidas nessas regiões. Ainda que o fato possa causar 

5 LIAIS, E. Climats, géologie, faune et géographie botanique du Brésil. Paris: Typ. 
Georges Chamerot, 1872. [N.T.]
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espanto, nunca se registrou um caso de insolação, enquanto 
ela faz tantas vítimas em outros países.

2.5 Regime das estações

Isso para o lado belo do clima amazônico. Agora, como 
nosso objetivo não é de seduzir, mas de informar, e pelo bene-
fício dos próprios estados do Amazonas, daremos uma olhada 
nas regiões onde o impaludismo reina em estado endêmico e 
sob formas mais ou menos benignas.

Algumas informações prévias sobre o regime das esta-
ções permitirão compreender melhor a razão da insalubridade 
relativa de certas regiões.

Na Amazônia existem apenas duas estações, o verão ou 
a estação seca, o inverno ou a estação de chuvas. No entanto, 
como já dissemos, não há nenhuma diferença de temperatura 
entre essas duas estações. A diferença consiste no fato de que no 
inverno tem-se verdadeiros dilúvios, durante os quais as ruas 
das cidades são literalmente inundadas, e depois o sol elimina 
até a última gota d’água. Isso acontece quase todos os dias nesta 
estação que também é conhecida por enchente, que dura de 
dezembro a maio.

A estação oposta é a seca, também conhecida por vazante, 
devido à baixa no volume das águas. Durante esta estação, a 
seca não é absoluta, chove ainda com frequência, mas pode 
acontecer de se ficar quinze dias sem água. 

O início do período de cheia é anunciado por um fenô-
meno conhecido por pororoca, chamado tide bore pelos ingleses.  
De acordo com o tamanho das ondas e do volume de água, 
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as terras baixas são inundadas, ocasionando estragos nos 
estabelecimentos imprudentes construídos próximos dos rios; 
essas enchentes, que submergem durante vários meses regiões 
imensas, provocam uma grande mortalidade entre os animais 
das fazendas de criação estabelecidas em terrenos baixos. Quando 
o volume de água da pororoca é pouco considerável, o choque das 
ondas no momento da maré é conhecido por repiquete.

2.6 Impaludismo em algumas regiões

Em vários terrenos as águas cobrem certas partes baixas 
formando o que em linguagem tupi se chama igapós ou regiões 
de florestas inundadas. No momento da vazante, grandes 
extensões desses terrenos tornam-se pantanosos e próximo à 
segunda parte do verão, do final de setembro a dezembro, a lama 
se decompondo sob a ação do calor, exala miasmas pestilentos.

À época que indicamos acima, as febres são endêmicas no 
estuário do norte do delta do grande rio. Elas castigam igual-
mente uma parte do Purus e da maioria de seus tributários;  
o mesmo acontece nos riachos que percorrem o território que 
se estende entre o Purus e o Rio Juruá; as margens deste último 
rio e aquelas de seus afluentes são igualmente consideradas 
como perigosas. Seria inútil e grosseiro dissimular essa situ-
ação que não tem nada de extraordinário, ainda mais porque 
essas regiões não perderão nenhum habitante em razão das 
imensas riquezas naturais que possuem; suas riquezas atraem 
um grande número de emigrantes que se dispersam na floresta 
à procura do “ouro negro”. Por outro lado, está fora de questão 
colonizar essas regiões; existem sobre as margens do Amazonas 
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e dos grandes afluentes de seu curso inferior imensas regiões, 
muito mais salubres e mais próximas das grandes cidades 
amazônicas e do mundo civilizado, que ainda não foram valo-
rizadas por falta de mão de obra e de capitais.

A afecção que castiga nas regiões que acabamos de indicar 
é a febre palustre. Geralmente benigna, pode, no entanto, em 
certos casos, ser perniciosa. É a doença endêmica dessas regiões 
que vão para além das fronteiras com a Bolívia, nas bacias do 
Beni, do Mamoré, do Madre Dios, etc. Há, no entanto, certo 
número de pontos sobre todos esses rios que goza de um clima 
salubre e agradável.

2.7 Causas da febre palustre

Nenhum caso de febre palustre atinge o europeu que tem 
a mínima noção de higiene. Os casos mortais que notificamos 
sobre certos afluentes do Purus, o Inauhiny, o Pauhiny, o Acre, 
o Hyacu, o Tapanhá e sobre os tributários do Juruá, Envira, 
Tarauacá, Guarupary, Muru e Acuran, devem-se a imprudência, 
a falta de cuidados medicais e outros, e, principalmente, à 
intemperança dos seringueiros e caucheros, pessoas grosseiras, 
no geral, que teimam em não seguir nenhum regime de profi-
laxia. Nós vimos desses homens que continuavam a se internar 
na floresta sem procurar combater os acessos de febre benigna 
dos quais sofriam. Daí a repetição dos acessos e seu caráter 
pernicioso, assim como a gravidade das afecções do fígado, 
geralmente fatais, que atingem esta parte da população.
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2.8 Vulgarização dos métodos de 
profilaxia pelos estados

Os governos dos estados do Pará e do Amazonas se 
esforçam para reagir contra o descuido e a má higiene dos 
habitantes dessas regiões. Para seus cuidados, distribui-se em 
todos os estabelecimentos das margens dos rios, em todos os 
grandes seringais, grandes quantidades de quinino, pequenos 
manuais contendo conselhos sobre os cuidados ou o regime a 
seguir em caso de doença.

Figura 9 – Fazendeiros do Pará.

Tudo é colocado nas mãos de cada trabalhador seden-
tário ou nômade, em grupo ou isolado. Além disso, em todas 
as grandes aglomerações, cidades, vilarejos da bacia do Purus 
(e elas são numerosas), distribui-se quinino a todos os alunos 
das escolas, acompanhado de conselhos sanitários.
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Esta campanha, destinada a popularizar os métodos 
profiláticos, dará, certamente, ótimos resultados, pois muitos 
habitantes são expostos, durante os meses de dezembro e 
janeiro, a acessos de febre palustre e de disenteria. É preciso 
atribuir esse estado doentio a uma alimentação composta 
de frutos e de milho-verde, e, como já dissemos, ao abuso da 
bebida, à ausência de higiene e cuidados médicos.

2.9 Higiene tropical

É evidente que os climas quentes exigem uma higiene que 
é essencialmente diferente daquela em uso nos países frios ou 
temperados. Mas é natural que as palavras: higiene diferente, 
não significam mais higiene; ao contrário, é necessário, simples-
mente, saber qual tipo de higiene se deve ter. 

É assim que se tem cuidados, inúteis nas regiões quentes, 
mas cujo desprezo, nas regiões reputadas mais saudáveis, 
seria fatal àquele que os negligenciasse. Por outro lado, certas 
precauções devem ser tomadas por aquele que vive sob o clima 
da Amazônia, que seriam completamente supérfluas nos países 
frios ou temperados.

Em todos os países, no mais, o estado da saúde depende 
de certas precauções indicadas pela ciência médica. Aquele que 
não as segue é um insensato, onde quer que ele esteja no mundo. 
O que resulta de sua falta de prudência não deve ser imputado 
nem ao clima, nem ao país, mas àquele que não quer considerar 
um interesse pessoal e vital. 
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2.10 Habitabilidade das regiões 
consideradas insalubres

Nós não consideramos nenhuma região como inabitável; 
fizemos, em duas vezes, uma estada de um ano na Amazônia 
tanto peruana quanto brasileira; no Brasil, é a bacia do Purus 
que conhecemos, e nunca tivemos um acesso de febre, apenas um 
começo de anemia ocasionada por um regime alimentar pobre.

No entanto, o impaludismo tem uma ação desastrosa 
no estado endêmico sobre as margens desse rio e de seus 
afluentes, o que, no entanto, não impede que estas paragens 
sejam cobertas por cidades e estabelecimentos variados. 
Nestes últimos, se as construções não são suntuosas, se em seu 
interior não possui móveis indispensáveis, em primeiro lugar 
está a rede, os proprietários possuem em abundância todos 
os prazeres da vida material, incluindo taças de champanhe. 
No Acre, e mesmo nos afluentes mais distantes do Purus, os 
proprietários dos seringais poderão cobrir suas mesas com 
refeições escolhidas que poderiam constar nos cardápios de 
nossos grandes restaurantes. O valor da conta, por exemplo, 
seria consideravelmente diferente.

Em resumo, o medo da febre não deveria, de modo 
algum, impedir que um europeu habite ou percorra, para seus 
negócios, as terras da Amazônia consideradas como menos 
salubres. As doenças tropicais, um pouco lendárias, não são 
mais resistentes ao progresso da higiene que várias doenças 
espalhadas pelo mundo.
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2.11 O que se deve fazer para 
se manter de boa saúde

Terminando este estudo um pouco longo, mas necessário, 
do clima na Amazônia, reproduziremos aqui, para os euro-
peus que queiram se instalar nela, os conselhos práticos que 
demos em uma obra recente6, da qual esta é, por assim dizer, 
um complemento: Segundo nossa experiência profissional, 
compartilhada por numerosos viajantes e um grande número 
de europeus que habitam as regiões consideradas insalubres, 
nós estamos convencidos de que é fácil manter um perfeito 
estado de saúde em quase todas as regiões equatoriais, tudo 
depende de uma vida bem regrada e de bons hábitos.

O frio é mais perigoso que o calor nessas regiões banhadas 
pelo Amazonas; como em todas as regiões intertropicais, 
a baixa de temperatura e a umidade se fazem sentir após o 
pôr do sol e podem provocar fortes acessos de febre. À noite, 
é indispensável se vestir melhor. Como foi dito, a temperatura 
baixa subitamente com o cair do dia (por volta das 18 horas) e 
é nesse momento que se faz necessário tomar certo cuidado. 
Por exemplo, evitar de dormir sem nenhum abrigo ou com as 
portas e janelas abertas.

Como vestimenta, aquelas em algodão leve parecem as 
mais convenientes, assim como as roupas em flanela, um pouco 
largas. Evitar comprimir os membros, que devem conservar 
todos seus movimentos e utilizar, principalmente, uma cinta 
de flanela, ou melhor, de lã ou de algodão, podendo dar várias 

6 Le Pérou économique. 2aed. Obra premiada pela academia francesa. Livraria 
Oriental e Americana, E. Guilmoto, editor. 
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voltas em torno da cintura, seja sob ou sobre as roupas; esta 
precaução é prescrita a todos os viajantes e colonos.

É muito mais importante prevenir a febre do que curá-la; 
consegue-se isso facilmente por meio de cuidados higiênicos, 
e depois pelo uso preventivo do quinino, doses de 25 a 30 centi-
gramas, que deve ser ingerido três ou quatro vezes por semana. 
Esse é o meio que sempre utilizamos e que funcionou, pois 
durante as diversas estadas que fizemos nas regiões tidas como 
insalubres, nunca fomos acometidos por acessos intermitentes, 
ainda que vivendo, com frequência, de maneira bastante frugal, 
como os indígenas, a base de mandioca, de bananas, de batatas, 
de arroz, ao que acrescentávamos de tempos em tempos alguma 
carne, ou, mais frequentemente, peixe; talvez esteja aí a razão 
desta relativa imunidade.

É necessário, para escapar à febre nos lugares que ela 
castiga, manter uma séria higiene corporal.

Figura 10 – Dependências de uma fazenda na Ilha de Caviana.
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É muito importante ter sempre a pele limpa para facilitar 
as funções eliminatórias, pois a conservação da transpiração a 
irrita e pode causar, nos países quentes, afecções cutâneas; por 
isso, o banho quotidiano, sem ser muito frio ou prolongado, é 
recomendado, quando possível; se se pode tomar um banho de 
banheira com uma esponja, é ainda melhor. O melhor horário 
para tomar seu banho é, sem dúvida, às cinco ou cinco e meia 
da tarde, quando o cansaço da viagem ou do trabalho parou.

É bom sempre manter o apetite, beber, quando possível, 
chá ou café dissolvido em água (as bebidas de frutas fermentadas 
não são prejudiciais). O abuso de bebidas e outros excessos devem 
ser evitados. Nós dizemos abuso e não abstenção, pois o uso 
moderado de certas bebidas alcóolicas não poderia ser proibido.

As últimas observações que foram feitas sobre esse assunto, 
demonstraram que os mosquitos são, certamente, os agentes 
propagadores que inoculam a febre por suas picadas; é preciso, 
então, se proteger com todo o cuidado possível, desses insetos. 
Usa-se um mosquiteiro na floresta, sobre as margens dos rios, 
e em todos os lugares que são infestados. O efeito das picadas 
pode ser neutralizado par uma leve aplicação de iodo diluído.

Muitos viajantes dão a seguinte fórmula para se proteger 
dos mosquitos:

Álcool a 80o ......................................... 100 gr.

Flores de piretro fermentadas.......... 20 gr.

Deixe de molho durante dez dias e filtre com ajuda de um papel.

Duas colheres de sopa em meio copo de água para lavar as partes expostas 

às picadas.

Enfim, é natural acrescentar que nem todos os tempe-
ramentos foram feitos para os países tropicais. Uma pessoa já 
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anêmica ou cujo sistema nervoso seja debilitado, ou que tenha 
um doença no fígado ou nas vias respiratórias, não deve se 
expatriar, assim como àqueles de certa idade, cinquenta anos, 
por exemplo, quando as forças começam a declinar e são menos 
propícias a se adaptarem à uma nova vida e a um novo clima.

2.12 O serviço de higiene pública e a 
usina crematória na Amazônia

Ao assinalar acima os esforços feitos pelos governos 
do Pará e do Amazonas para difundir entre as populações do 
interior os mais sadios métodos de higiene, nós esquecemos de 
citar uma outra inovação, preconizada em todos os lugares pelo 
Estado federal e aplicada nesta parte do Brasil. Ela testemunha 
a importância que os poderes públicos atribuem às questões de 
salubridade. Queremos falar da higiene pública.

No Pará, o serviço de higiene pública é garantido por uma 
Companhia inglesa, a “Para Public Works Company, Limited”, 
que funciona desde 1908. Essa empresa possui um importante 
imóvel inteiramente pavimentado com cerâmica, bastante 
iluminado à eletricidade. Ela também possui um material circu-
lante abundante e de primeira qualidade, vassouras mecânicas, 
carros desinfetantes e outros aparelhos dos mais modernos. 
Os lixos domésticos depositados ao longo das calçadas são 
coletados a noite pelo serviço.

Mas o que a cidade do Pará pode se orgulhar de possuir 
é uma usina crematória, construída pela municipalidade 
e destinada a incinerar o lixo doméstico, estabelecimento 
que grandes cidades europeias, para não citar a Cidade-Luz, 
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invejam. O serviço desta usina crematória fica a encargo da 
empresa de higiene pública. Esse estabelecimento que é, em 
seu gênero, um dos primeiros a funcionar na América meri-
dional, possui um aparelho do sistema Horsfall construído na 
Inglaterra. Este aparelho, dos mais modernos, pode incinerar, 
por 24 horas, 80 toneladas de lixo e 10 toneladas de cadáveres ou 
de resíduos de animais. Manaus, capital do estado do Amazonas, 
também possui uma usina deste tipo.



Capítulo III

A criação de animais na Amazônia

3.1 As fazendas da Ilha de Marajó

Ignora-se, em geral, que certas regiões da Amazônia 
são mais favoráveis à criação de gado. É, no entanto, um fato 
incontestável, e toda a parte Leste e Sudeste da grande Ilha de 
Marajó, a região de Óbidos e vários pontos do antigo contestado 
franco-brasileiro, no estado do Pará, assim como as planícies 
do Alto Rio Branco, no estado do Amazonas, são atualmente os 
principais centros de criação do imenso território. Existe ainda 
um grande número de lugares situados sobre um ou outro rio 
onde esta indústria é praticada com sucesso.

Quando o viajante acompanha a vapor as margens da Ilha 
de Marajó, baixas como todas aquelas do Amazonas, ele percebe 
vastas planícies cobertas de erva onde pastam numerosas 
tropas de bois, vacas, zebus ou cavalos; toda a região aparece 
então como o lugar ideal para criação de animais. Se não é bem 
assim que acontece, apesar dos enormes benefícios que pode 
produzir esta indústria, isso se deve unicamente ao fato de que 
ela foi completamente negligenciada pelos habitantes que ainda 
concentram suas forças vivas em uma só exploração, a borracha.
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Figura 11 – Rebanho da Ilha de Marajó.

Só no estado de Marajó, havia na segunda metade do 
século XIX, cerca de 350 fazendas com mais de 500 mil animais 
com chifres. O número de cavalos, que vivia em estado selvagem, 
tornara se tão considerável, que se deu a vários industriais 
ingleses a autorização de fazerem verdadeiras hecatombes.  
Elas foram tantas, que o couro, única parte utilizada, se vendia 
a alguns centavos a peça. Os cadáveres dos animais eram aban-
donados in loco; a decomposição deles gerou diversas epizootias: 
elas reduziram ainda mais o número de sobreviventes. 

Encorajado pelos dois estados amazonenses, a criação de 
animais parece vir ajudar; no estado do Pará (onde o número de 
fazendas havia diminuído para menos de 150 com um conjunto 
de cerca de 350 mil bois), ela se desenvolve pouco a pouco.  
No entanto, apenas em determinados grandes estabeleci-
mentos onde se aplica métodos racionais e se obtêm produtos 
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bem superiores em peso e em qualidade, graças a reprodutores 
de raça, os procedimentos rotineiros e a falta de cuidados 
de grande parte dos criadores locais são tais, que a maioria 
das fazendas não possui metade dos animais que poderia 
alimentar. Além disso, deixa-se morrer um grande número 
todo ano na época da cheia.

Figura 12 – Vila Nobre, perto de Breves.

Sem contar que esses criadores ignoram totalmente os 
métodos mais elementares para tratar seus animais e evitar 
epizootias. Durante nossa última estada, talvez não existisse 
um único veterinário em toda a região mais favorável à criação 
de animais. 

Os proprietários, por outro lado, não conhecem a maneira 
de preparar o feno; aquele que é necessário à alimentação dos 
animais empregados em diversos centros urbanos vem do Rio 
Grande do Sul, ou mesmo da República Argentina.
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3.2 Os centros da indústria pastoril

Ainda que os fazendeiros não tirem nenhum proveito dos 
subprodutos de suas fazendas, eles ganham, no entanto, muito 
bem a vida com os animais que criam; no mais, falta muito para 
que possam abastecer de carne fresca os principais centros da 
Amazônia. Importa-se uma grande quantidade de animais da 
Venezuela, dos estados do Norte do Brasil e, principalmente, 
da República Argentina.

A criação de animais teve certo desenvolvimento no 
município de Bragança, que produz anualmente um pouco mais 
de 30 mil cabeças de animais: gado e cavalos. O mesmo vale 
para os municípios de Macapá, Chaves, Montenegro, Araguary, 
Faro, Alenquer e Prainha, Lago Grande e Vila Franca, nos quais 
o número de fazendas aumenta sem parar; mas os principais 
centros do estado do Pará são, principalmente, Cachoeira e 
Soure, municípios da Ilha de Marajó, as Ilhas Caviana e Mexiana, 
e o município de Ponta de Pedras.

O território de Aricary contestado franco-brasileiro, é 
muito propício à indústria pastoril. A região de Ouassa possui 
savanas imensas; atrás dos lagos do litoral, entre o Oiapoque e 
o Amazonas se estende uma vasta zona de campos artificiais, 
onde a criação é praticada já há bastante tempo. É muito difícil 
avaliar o número de animais que vivem no interior, em direção 
de Urubu; as informações são menos raras para a região situada 
entre o Oiapoque e o Araguary: ela deve conter cerca de 50 mil 
cabeças de gado; o distrito de Mapa fornece um terço.

Existem ainda grandes campos excelentes para a criação 
de animais em diversos lugares: como, por exemplo, Vizeu, onde 
se encontra uma dúzia de fazendas, com pelo menos 3 mil bois e 
mais de 600 cavalos; as planícies de Muana alimentam cerca de 
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8.500 animais. Ponta de Pedras se dedica mais particularmente 
à criação de cavalos; a exportação anual chega a um milhão.

Figura 13 – Zebus criados nas fazendas.

O melhor gado para a alimentação é aquele das fazendas 
situadas sobre as bordas do Amazonas ou do Rio Trombetas 
em seu curso inferior. No entanto, ele não vale nem em peso, 
nem em qualidade, àquele importado da Argentina. Mas ele 
o igualará, com certeza, quando os criadores, geralmente 
despreocupados, compreenderem a importância dos cuidados 
atentos e da seleção metódica para o bom estado de uma tropa1.

1 Em algumas fazendas, há a criação de zebus; aqueles que foram trazidos da 
América do Norte se mostram mais resistentes que qualquer outro animal.
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3.3 Preço da carne fresca; ação das 
cheias sobre as pastagens

Dos diferentes lugares que acabaram de ser citados, 
exporta-se anualmente, para Belém do Pará, mais de 40 mil 
cabeças de gado. Em razão do crescimento da população, a 
carne de boi custa na capital paraense de 1,75 francos a 2,20 
francos o quilo; e se consome cerca de 21.500kg de carne por 
dia. O mesmo vale para Manaus, onde a venda da carne chega a 
3 francos o quilo; o quilo da carne chegou a custar 4,25 francos2.

As pastagens ondulantes que vemos, na época das águas 
baixas, sobre as margens do rio, crescem sobre a várzea, aban-
donado pelo rio a cada uma das cheias. Estas são de dois tipos, 
normais ou extraordinárias.

As primeiras fertilizam o campo renovando-o, mas as 
segundas ocasionam tamanha inundação que os animais difi-
cilmente sobrevivem sobre alguma parte mais alta do terreno, 
chamadas de tesos ou restingas. As melhores pastagens são 
às vezes cobertas por mais de 50cm de água; cavalos e bois 
se aventuram nesses lagos para comer a ponta do capim que 
ultrapassa o nível da água ou para pegar algum monte de erva, 
que flutua como alga marinha.

2 Preço em 1906.
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3.4 Os inimigos do rebanho; uma 
caça aos caimões e proveito que 
se pode tirar da pele deles

É nesse momento que os pobres animais são vítimas dos 
caimões que os observam em torno das águas, provocando 
a morte de alguns. Nas mesmas circunstâncias, os animais 
também podem sofrer ataques de um pequeno peixe extre-
mamente voraz chamado piranha; basta que um desses peixes 
morda um boi para que o cheiro do sangue atraia milhares 
de outros que rapidamente reduzem o boi, cavalo ou vaca ao 
estado de esqueletos.

Os caimões são muito numerosos em quase todos os 
cursos de água da Amazônia, mas particularmente nos lagos e 
lagoas formados pelas cheias e nas margens planas e pantanosas.

Figura 14 – Abate de caimões.
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Esses caimões são grandes e pertencem a espécies dife-
rentes, caimões comuns ou Alligator cynocephalus; Palpebrosus 
e, principalmente jacarés-de-óculos ou Alligator sclerop, cujos 
olhos, de uma cor avermelhada, são saltados, o que os deixa 
muito feios; no geral, todos esses saurisquianos são designados 
pelos habitantes pelo nome de jacarés. Durante o verão eles 
ficam sobre às margens lamacentas, e quando, de longe, se 
percebe a massa compacta de suas carapaças, acreditaríamos 
estar vendo um solo ressecado e fissurado.

Geralmente pouco perigosos para os homens, os jacarés 
são um desastre para as fazendas de criação de animais, cujas 
pastagens se estendem sobre as bordas dos rios. Eles provocam 
nas tropas perdas importantes, e em certas regiões prejudicam 
o desenvolvimento da criação.

Portanto, não é de espantar que os criadores tenham 
declarado guerra contra os ferozes saurisquianos. Cada ano, 
no começo do verão, a partir do momento que o volume dos 
rios começa a baixar, faz-se uma verdadeira matança. Quando 
são conduzidas de maneira racional, a caça ao caimão exige 
um grande número de pessoas, e é importante tomar algumas 
precauções contra animais armados de tão poderosas mandí-
bulas. Assustados pelo barulho e pelo número de agressores, 
o caimão não pensa em atacar, com seu furor bestial costu-
meiro, o barco que o persegue.

O procedimento geralmente utilizado nessas caçadas é o 
seguinte: durante horas, às vezes dias inteiros, os jacarés são 
perseguidos até um canto da lagoa, um curso de água sem saída, 
onde são encurralados. É nesse momento que, vendo os atacantes 
que se aproximam fazendo um grande barulho, os jacarés assus-
tados se empurram e se pressionam de tal forma que se enfiam 
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na lama dos rios, mais ou menos profunda, se empilhando uns 
sobre os outros até formarem verdadeiras montanhas.

É nesse momento que os caçadores fazem uso de suas 
armas: carabinas, facas, machados entram em cena e a matança 
começa. O saurisquiano, antes feroz e audacioso, acovarda-se de 
tal maneira que os caçadores das fazendas, habituados a esses 
assaltos, tiram os caimões da lama agarrando-os pela cauda, 
arrastando-os assim até a margem onde ele é rapidamente 
enforcado; isso economiza munição. 

Quando o animal se encontra entrelaçado a outros, em 
uma confusão de corpos horrível e cômica ao mesmo tempo, 
ele é pego pela cauda por vários homens, que, em um dado 
momento, operam uma brusca tração em curva ao invés de 
continuarem em linha reta. O jacaré desenha uma meia-curva 
e fica um momento imóvel como bobo. Ele não tem tempo de 
se recuperar de sua surpresa, pois logo o matam com um tiro 
no coração, ou, melhor, estripado com facadas ou machadadas.

Compreende-se com facilidade que a caça de um animal 
tão estupidamente feroz comporta certo perigo. Basta, no 
entanto, para se garantir, tomar certas precauções elementares, 
e acontece com frequência que nesses assaltos um milhar de 
caimões é morto sem que se registre nenhum acidente.

A fotografia que reproduzimos representa uma dessas 
caçadas realizada durante o verão de 1908 em uma lagoa de 
Livramento, fazenda pertencente a Lobato de Miranda (o Jornal 
de Belém, 10 de fevereiro de 1908). 

As onças também causam algum estrago, pois atacam 
somente os animais jovens; mas quando são percebidas, são 
rapidamente exterminadas pelos caçadores das fazendas  
que as perseguem.
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Tirar-se-ia um bom proveito da pele dos caimões da 
Amazônia seguindo o exemplo de Java, da Índia e do Ceilão, 
onde se desenvolve a indústria do couro das peles de crocodilo e 
de serpentes por meio do cromo.  Esta indústria já dá excelentes 
resultados e é muito lucrativa. Utiliza-se, principalmente em 
Madras, peles de píton, de cobras, de víboras (Russel). Industriais 
americanos já ofereceram 4 dólares por pele de caimão. Essas 
peles são utilizadas na fabricação de cintos, bolsas, etc.

3.5 Os aspectos particulares dos 
terrenos para criação de animais

As cheias são, portanto, para os criadores o elemento 
fertilizante ou destruidor, dependendo se elas são normais ou 
extraordinárias. Compreender-se-á melhor agora em quais 
condições se opera, atualmente, a criação de animais na Ilha 
de Marajó lendo as indicações seguintes, dadas por um grande 
fazendeiro da Ilha, A. Chermont de Miranda3:

Os campos da Ilha de Marajó são terras muito baixas 
situadas sobre a costa norte, pouco acima do nível das marés. 
O solo é formado por argila compacta e o subsolo por areia fina 
que se encontra a cerca de 2m de profundidade no qual a água 
infiltra com facilidade.

3 A criação na Ilha de Marajó (Estado do Pará), por A. CHERMONT DE 
MIRANDA. Jornal da agricultura tropical, no 79, 1908. 
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Figura 15 – Fazendeiros caçando.

As depressões do solo sobre uma grande extensão 
abaixam o nível do campo e determinam uma “baixa”. Em 
certos lugares, a depressão é ainda mais acentuada sobre uma 
largura de alguns metros e vários quilômetros de cumprimento, 
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é a continuação dos riachos no campo que se chama “regos”. 
Em certos pontos esses regos formam pequenos lagos, “poços”, 
cujas dimensões variam entre 20 à 200m de cumprimento e 
10 à 50m de largura.

Esta água é evacuada lentamente pelos riachos e às vezes 
estes não são suficientes; é, principalmente, a evaporação que, 
com a ajuda das correntes de vento durante toda a estação 
seca, contribui para secar completamente o campo. A partir de 
outubro, a seca sendo geral, começa-se a queimar as pastagens, 
não apenas com o objetivo de destruir todo tipo de plantas que 
cresceram na estação chuvosa, mas também para exterminar 
insetos e um bom número de serpentes. Uma semana após o 
incêndio das ervas, novos brotos começam a aparecer ao lado 
de galhos carbonizados. As pastagens são queimadas até o início 
da estação das chuvas, pois há sempre o que queimar ainda que 
nunca falte pastagem.

Em meio às rações que os animais de criação comem no 
final da estação seca e no início das chuvas há a tabua (Typha 
dominguensis), planta cujo galho atinge mais de 2m de altura,  
e também o junco manso e o junco bravo; o primeiro serve para 
fazer uma manta para colocar sob as selas, no lugar do feltro.  
Ao contrário, a tabua ou piri é uma planta que os animais comem 
sem dificuldades quando ainda nova, mas que constitui, assim 
mesmo, uma verdadeira catástrofe, pois ela atinge, em geral, 
mais de 3m e se desenvolve muito; os animais se escondem nela 
e é difícil de encontrá-los, o que causa perda de tempo.
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Figura 16 – Pastagens amazônicas.

O campo é salpicado de pequenas ilhas de solo arenoso 
ou formado exclusivamente de areia que estão entre 0,50m à 
1,50m em relação ao resto da superfície. Essas pequenas ilhas, 
chamadas tesos, são cobertas de árvores e palmeiras. No geral, 
eles são estreitos e curtos; no entanto, alguns atingem de 50 
a 100m de largura, e de 500 a 1.000m de comprimento. Sobre 
esses tesos crescem certas variedades de ervas que os animais 
de criação comem em todas as estações.

3.6 O rebanho amazonense

Os animais de criação da Amazônia são de origem portu-
guesa, provavelmente introduzidos na época da conquista.  
Após terem se degenerado, tornaram-se menores, com a parte 
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dianteira muito mais forte e a traseira mais fina e alongada, 
em função das condições nas quais ele foi criado. Sempre ao ar 
livre, no sol ou na chuva, o único abrigo delas é a folhagem das 
árvores sob as quais se protegem do calor. Os animais são asse-
diados durante o dia pelas moscas, mutucas e outros insetos;  
à noite pelos mosquitos e, às vezes, em certas regiões, por uma 
espécie de morcego conhecido por vampiro.

Figura 17 – Fazenda perto de Óbitos.

Apesar dessas condições pouco favoráveis, encontramos 
ainda muitos animais que apresentam as características da raça 
primitiva. Estes últimos vestígios não tardarão a desaparecer, 
pois não se faz, no geral, seleção alguma; os machos mantidos 
como reprodutores são ora muito velhos, ora muito pequenos e 
pouco desenvolvidos; da mesma maneira as vacas são guardadas 
por muito tempo e dão produtos completamente inferiores. 
Os animais de pelo bem curto e brilhante são designados pelo 
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nome de mineiro, e turino aqueles que têm a testa e o pescoço 
cobertos de pelos mais longos, frisados ou cacheados. 

Os animais pastam em grupos mais ou menos numerosos 
e apenas alguns machos deixam o grupo para se juntarem a 
outros. As fêmeas dão cria o ano todo, no entanto, de maio a 
agosto e de dezembro a janeiro há muito mais nascimentos. As 
vacas dão em geral pouco leite; aquelas que fornecem de 2 a 3 
litros são consideradas como boas leiteiras. O pai do Sr. Miranda, 
que era um dos criadores mais importantes do estado do Pará, 
obteve na terceira geração, 7 litros de leite por dia em duas 
extrações, fazendo a retirada do leite de algumas vacas pela 
manhã e pela noite, até que suas mamas estivessem completa-
mente secas. Este fato demonstra que com um pouco de seleção 
se conseguiria melhorar muito os animais, pois existe entre os 
machos e as fêmeas certo número de belos animais, o que não 
deixa dúvida alguma sobre a possibilidade desta seleção.

3.7 Reprodutores de raça e outras criações

Há certo número de criadores que procura melhorar seu 
rebanho trazendo reprodutores do estrangeiro, por exemplo, 
Durham, Charolais, assim como zebus e outras grandes raças, 
segundo Sr. Miranda, se limitam aí os esforços da maior parte 
dos fazendeiros. Ao invés de proteger esses reprodutores, 
sempre mais delicados, contra os mosquitos e moscas, cons-
truindo-lhes estábulos, eles são, ao contrário, largados, desde 
sua chegada, em meio aos animais domésticos; depois disso, não 
recebem mais cuidado algum.
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É natural que nestas condições os criadores não extraem 
de suas fazendas todo o lucro que poderiam. No entanto, este 
é grande o suficiente para que eles não julguem necessário 
modificar sua maneira de fazer. Eles negligenciam a criação 
de carneiro que, na verdade, não dá lã sob essas latitudes, mas 
que seria excelente para a alimentação; ele alimentar-se-ia 
muito bem nas partes secas dos terrenos altos onde não podem 
viver outros animais. O mesmo acontece com as aves; pode-se, 
certamente, tirar bons lucros abastecendo de galinhas e ovos 
os numerosos navios a vapor que navegam pelo Amazonas e 
seus afluentes. A criação de porcos seria ainda mais lucrativa, 
pois esse animal, de uma fecundidade notável, se alimentaria 
de todos os frutos e tubérculos que encontraria em abundância 
nos bosques vizinhos. 

3.8 O que se deve fazer nas fazendas

Em um artigo extremamente consciencioso e documen-
tado4, Paul Le Cointe, que é certamente o francês que melhor 
conhece a Amazônia, onde reside há cerca de 20 anos, indica 
em quais condições a criação de animais deveria ser feita para 
se tornar algo realmente proveitoso. Eis aqui, em resumo, o que 
ele diz a esse respeito:

Para repovoar suas fazendas do Baixo Amazonas, os 
criadores deveriam fazer alguns sacrifícios e não se limitar, 

4 LE COINTE, P. L’élévage en Amazonie. Bulletin de la Société de géographie 
commerciale de Paris, t. XXVII, n. 5, 1905. [N.T.]
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como o fazem, a esperar do destino a manutenção ou aumento 
de suas tropas.

Tudo está por fazer para melhorar o tratamento material 
dos animais, obter um melhor rendimento e evitar causas que 
provocam o aparecimento de doenças epidêmicas.

Figura 18 – Pastagens sobre o Rio Trombetas.

Enquanto os campos naturais dos arredores da bacia 
não forem explorados, o preço do animal será suficiente para 
que se possa empreender metodicamente a criação de campos 
artificiais nos terrenos elevados vizinhos dos campos baixos 
naturais da várzea. Os desbravamentos utilizados no primeiro 
ano para a plantação de mandioca podem, sem grande custo, 
serem transformados em pastagens substituindo, aos poucos, 
a mandioca arrancada por plantas selecionadas, que se fizeram, 
previamente, mudas em recintos apropriados. No momento das 
cheias, os animais fugindo à inundação encontrariam nessas 
reservas, que somente agora lhes seriam abertas, um refúgio 
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de uma extensão suficiente para lhes proporcionar a alimen-
tação necessária; eles as deixariam apenas quando os terrenos 
baixos, após a retirada das águas, estivessem secos e cobertos 
por uma vegetação nova bem desenvolvida e sem lama. Além 
disso, ao invés de deixar os animais, durante a estação das 
chuvas, chafurdarem noite e dia no brejo, seria bastante fácil 
ao criador construir sobre alguns montes amplos hangares 
cobertos de folhas de palmeiras, onde os animais poderiam se 
secar e ruminar à vontade. 

O hábito de dar sal para os animais também deveria ser 
geral na Amazônia; ele deixa os animais mais vigorosos e mais 
resistentes à doença. Notamos, em Marajó, que ao longo da 
costa oriental, onde os animais chegam até a praia do oceano, 
eles são raramente acometidos por epizootia. No Alto-Beni, em 
Madidi (Bolívia) nós dávamos porções de sal a nossos animais e 
nunca constatamos um caso de peste, enquanto esta arrasava 
as tropas dos outros estabelecimentos vizinhos.

O que falta, então, atualmente, são prados elevados, ao 
abrigo das cheias do grande rio, onde os animais possam passar 
o tempo das águas altas, prontos para retornarem aos terrenos 
mais frescos da várzea na época da seca. Mas se a formação de 
prados artificiais por meio do desbravamento da terra firme 
arborizada e seu plantio com gramíneas selecionadas dão 
excelentes resultados, ela é bastante dispendiosa, e é apenas 
praticada em uma pequena escala nesse país em que os capitais 
são escassos. 

Seria necessário que os grandes criadores pudessem 
dispor de campos naturais elevados, de grande extensão e de 
acesso fácil.

Quando o governo abrir algumas boas vias de pene-
tração, rompendo a ampla cortina de florestas que margeia 
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o Amazonas e o curso inferior de seus afluentes da margem 
esquerda, a criação encontrará campos apropriados na vasta 
zona desmatada que se estende desde os campos de Counani, a 
Leste, até aqueles do Alto Rio Branco, a Oeste, e que, em certos 
lugares, enviam ramificações, como para Ariramba, ao norte 
da cidade de Óbidos. Da mesma forma, no Sul, nos terrenos que 
separam os cursos superiores do Purus, do Madeira e do Tapajós, 
existem vastos campos naturais. Em alguns, como aqueles de 
Moxos, entre o Rio Béni e o Rio Mamoré (Bolívia), já se faz criação 
de animais, a falta de meios de transporte para a exportação é o 
único impedimento ao desenvolvimento desta indústria.

Figura 19 – Pessoal da fazenda.

O governo encorajou, por meio de prêmios, a introdução 
de reprodutores de raças renomadas; já se nota certa concor-
rência entre os principais criadores que trazem da Europa 
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vacas “taurinas”, “normandas” e “barrosãs”, e obtêm produtos 
de cruzamento perfeitamente aclimatado e superiores como 
peso e produção de leite. Mas esses resultados, certamente 
interessantes, são ainda quase sem efeito permanente sobre 
a melhoria dos animais em geral; a falta absoluta de cuidados 
leva a uma rápida degeneração. No mais, uma vez que o preço 
da carne para consumo aumentou, os proprietários obtêm mais 
lucro vendendo todos os anos a maior quantidade possível, sem 
esperar que os animais atinjam seu pleno desenvolvimento, 
com medo de perderem tudo para a enchente e a doença em 
poucas semanas; com três anos e meio, ou ainda menos, um 
boi é enviado ao abatedouro. Há com certeza, um mau cálculo.

Todos aqueles que puderam observar uma ou mais 
fazendas de Marajó podem apenas reconhecer a justeza das 
observações de Paul Le Cointe. Nós acreditamos ter demons-
trado de maneira suficiente que a criação de animais poderia se 
tornar uma indústria muito rentável principalmente no Baixo 
Amazonas, desde que os fazendeiros queiram modificar seus 
métodos rotineiros, ou melhor, adotar métodos modernos.

3.9 Como se defender das cheias

 Seria necessário, por exemplo, fazer, na zona de criação 
de animais da Ilha de Marajó, trabalhos parecidos àqueles que a 
Holanda tirou proveitos consideráveis, isto é, combater os efeitos 
desastrosos das grandes enchentes. São trabalhos dispendiosos, 
é verdade, mas que seriam muito proveitosos para a Ilha de 
Marajó e para suas vizinhas; elas poderiam não apenas abastecer 
em gado, cavalos e mulas, todo o vale do Amazonas, mas também 
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realizar até mesmo uma grande exportação para as três Guianas, 
onde não há estabelecimentos de criação de animais.

Nós desejamos, para a tão fértil terra de Marajó, para o 
estado do Pará, que esses trabalhos aconteçam o mais breve 
possível; esta região veria nascer novos horizontes de riqueza 
e de prosperidade. Aos criadores a habilidade de serem os 
artesãos de sua própria fortuna!



Capítulo IV

As vias de comunicação na Amazônia

4.1 Estrada de ferro de Bragança 
e do Tocantins-Araguaia

A crescente prosperidade do comércio dos estados 
amazonenses é bastante favorecida pela admirável rede fluvial 
formada pelo Amazonas, seus afluentes e seus subafluentes. 
Todos esses caminhos que funcionam são constantemente 
percorridos por uma grande quantidade de vapores de todas 
as tonelagens e de todas as dimensões que asseguram fácil 
comunicação e meios de transporte cômodos entre os diferentes 
centros espalhados sobre o imenso território.

Ainda que os serviços para passageiros e mercadorias 
sejam amplamente assegurados pelas companhias de navegação 
fluviais e transatlânticas, cuja prosperidade cresce em paralelo 
àquelas das regiões que elas servem, os dois estados verão ainda 
suas comunicações melhoradas pela construção de três trechos 
de vias férreas, hoje quase prontas e que são destinadas a servir 
de ligação entre duas bacias navegáveis.

A primeira dessas linhas férreas é a estrada de ferro de 
Bragança, realizada pelo estado do Pará e que, inacabada por 
muito tempo, acaba de ser completamente finalizada. Esta 
linha, que tem um comprimento de 255km, é de uma grande 
utilidade econômica; ela é destinada a ligar o estado do Pará 
ao do Maranhão.
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Bragança é a cidade mais antiga do estado do Pará; ela 
tem uma população de 28 a 30 mil habitantes e se situa sobre a 
margem esquerda do Caeté, a 16km da embocadura deste rio no 
Atlântico. Além de vários vilarejos florescentes, o território de 
Bragança compreende a colônia “Benjamin Constant”, centro 
próspero com 350 lotes de terra, habitados por mais de 3 mil 
cultivadores que se dedicam à cultura do tabaco, do algodão, 
da cana de açúcar, etc.. Entre esta colônia e Bragança circula 
um pequeno Decauville de 16km de comprimento. 

A segunda linha é aquela do Tocantins-Araguaia. Esta via, 
que tem 180km de percurso, está hoje praticamente finalizada. 
Ela deve servir, principalmente, de ligação entre os estados de 
Goiás e Mato Grosso.

4.2 Linha férrea Madeira-Mamoré

A terceira linha é a célebre via Madeira-Mamoré, da 
qual se fala há tanto tempo. Esta linha, cuja construção 
ativamente impulsionada, tem 366km de comprimento; é uma 
via de grande importância econômica, pois está destinada a 
ligar o estado do Mato Grosso e a Bolívia com o Amazonas por 
meio de seu grande afluente, o Madeira. Mercados serão assim 
assegurados ao comércio de mais de 1 milhão de bolivianos. 
Esta linha poderá até facilitar as comunicações diretas entre 
os estados do Pará, do Amazonas e a República Argentina, o 
Paraguai, e o Uruguai, sem passar pelo oceano. Isso é bastante 
viável, senão muito prático, pois a partir de Guajara-Mirim, 
que é o ponto final desta linha, há ainda entre 1.500 e 1.800km 
de vias navegáveis, seja em território brasileiro, seja em terra 
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boliviana; sobre esta última, cerca de 8.000km de rios são 
acessíveis para os pequenos vapores.

Toda esta região do Béni, do Guaporé, do Mamoré e do 
Mato Grosso tem imensas riquezas em minas de ouro e de 
prata. Em certas partes do Béni se estendem excelentes campos, 
que, como aqueles de Moxos, são extremamente favoráveis à 
larga criação de animais; além disso, as terras banhadas pelos 
múltiplos rios, afluentes do Guaporé, Béni e Mamoré, são 
excessivamente férteis; encontra-se aí em abundância cacau, 
borracha e caucho1.

De acordo com as últimas notícias vindas de Porto 
Velho, ponto de partida da estrada de ferro Madeira-Mamoré, 
ficamos sabendo que, apesar das chuvas nessa região no 
último inverno, os trabalhos de construção da linha avan-
çaram bastante. A trincheira aberta no leito de granito que se 
encontra em Santo Antônio está completamente terminada. 
A ponte, sobre o curso de água que passa em Santo Antônio, 
está, a esta altura, colocada.

No mês de novembro de 1908, 50km de linha estavam total-
mente terminados entre a dita ponte e aquela de Jacy Parana, 
que se encontra no quilômetro 87; nessa época a locomotiva 
chegava a Santo Antônio, ou seja, um percurso de 6km. Depois, 
as obras avançaram muito; 1.800 operários foram empregados, 
e no momento em que escrevemos (junho de 1909), o primeiro 
trecho da linha, ou seja, 87 quilômetros, será inaugurado.

1 Qualidade de borracha extraída de árvores outras que a Hévea.
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4.3 Navegação sob pavilhão brasileiro

Além dos grandes transatlânticos que navegam atual-
mente o Amazonas, existe uma quantidade de vapores de 
alta e baixa tonelagem sob pavilhão inglês, alemão, italiano, 
português; mas o maior número é de pavilhão brasileiro. É, 
na verdade, das sociedades e das grandes casas brasileiras 
o mérito do aumento constante da navegação na bacia 
amazônica, e da capacidade de navios de até 3 mil toneladas 
percorrerem longas distâncias:

Percorrem 2.080 milhas do Amazonas; 2.900 milhas do 
Juruá e seus afluentes; 2.105 milhas do Purus; 1.062 milhas 
dos afluentes do Purus; 1.205 milhas do Madeira; 950 milhas 
do Javary, 626 milhas do Rio Negro; perfazendo um total de 
10.928 milhas. Não se trata aqui da rede navegável para os 
pequenos vapores. 

Se a glória de ter levado o vapor às águas amazonenses 
e de ter estabelecido o tráfico regular entre portos pertence, 
indiscutivelmente, ao pavilhão brasileiro, uma vez que foi em 
1852 que foi fundada a Companhia de Navegação e Comércio do 
Amazonas, é o pavilhão dinamarquês que recebe a honra de 
ter travado com a Amazônia as primeiras relações de comércio 
internacional. Foi, na verdade, em 25 de março de 1874 que um 
barco à vela com pavilhão dinamarquês chegou em Manaus, 
vindo de Hamburgo. Em 30 de abril seguinte, um pequeno vapor 
inglês de 525 toneladas saia de Liverpool; ele inaugurava uma 
linha subvencionada, iniciativa do português Britto de Amorim2.

2 ABREU, J. C. da G. As Regiões amazonicas: estudos chorographicos dos Estados 
de Gram Pará e Amazonas. Lisboa: Imprensa de L. da Silva, 1896. [N.T.]
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Figura 20 – Vaqueiros.

4.4 Navios do tipo caixeiro-viajante; 
ausência do pavilhão francês

Desde 1866, época em que o Amazonas e os principais 
afluentes se abriram à navegação internacional – não aprovei-
tada no início –, mas principalmente após 1900, todas as grandes 
potências comerciais da Europa enviaram navios de guerra, 
à guisa de caixeiros-viajantes, poder-se-ia dizer, subir o rio-mar 
até Iquitos, em pleno Perú, a mais de 4.000km de Belém do Pará. 
Inicialmente foram os Estados Unidos, seguidos pela Alemanha, 
Itália, Portugal, que deram a conhecer às populações ribeirinhas 
do grande rio as cores de seus pavilhões. Quanto à Inglaterra, não 
deixa passar um ano sem molhar nos portos de Belém ou Manaus 
algumas grandes unidades, cruzadores ou encouraçados. Essas 
nações compreenderam que essas manifestações de sua força 
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eram o melhor reclame a ser feito para criar novos mercados 
para seus produtos. Esta opinião não parece, infelizmente, ser 
partilhada pelo nosso ministério da Marinha. 

É difícil ter de afirmar que nunca uma de nossas unidades, 
mesmo a mais modesta, veio trazer suas cores à Amazônia.

Estamos errados em negligenciar esse país onde o melhor 
acolhimento é sempre reservado aos franceses, onde a França é 
amada com sinceridade, onde nossa língua é falada pela maioria 
dos homens um pouco instruídos! Estudava-se em Paris, há 
uns doze anos, as condições para se estabelecer um serviço de 
navegação a vapor entre a França e a Amazônia, mas não passou 
de projetos. Nossos concorrentes europeus não levaram todo 
esse tempo para se decidir.

4.5 As grandes companhias de navegação 

Tanto nossos concorrentes foram rápidos que as comu-
nicações entre a Amazônia, a Europa, o resto do Brasil e os 
Estado Unidos são asseguradas por quatro grandes compa-
nhias de navegação, sendo duas inglesas. São elas:

A Lloyd Brasileiro que possui nas suas linhas da América 
do Norte magníficos paquetes. A Booth Line. A Hamburg Amerika 
Linie. A Sudamerikanische Dampfschiffahrts Gesellschaft. Estas 
duas últimas companhias fazem o serviço conjuntamente sob 
o nome de vapores alemães. Ainda é preciso citar The Iquitos 
Steamship Company Ltda, que faz um serviço postal mensal 
direto entre Liverpool, Havre e Iquitos (via Hamburgo).
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A Lloyd Brasileiro tem um vapor por mês para Nova 
Iorque que transporta mercadorias do Pará em direção aos 
portos de Montevidéu e Buenos Aires.

A Booth Line é uma companhia inglesa que inaugurou, 
em 1866, um serviço entre a Europa e o Pará. Três anos mais 
tarde, a Red Cross Line, associada da Booth, inaugurou também 
uma linha em direção à Amazônia; em 1900, as duas compa-
nhias se fundem sob o nome de Booth Steamship Co Ltda,  
e suas linhas vão até o porto de Iquitos, em plena Amazônia 
peruana, fazendo assim, desde a embocadura do Amazonas, 
mais de 2 mil milhas contra a corrente. A frota da Booth Line, 
para sua navegação do Amazonas, é de 36 grandes navios a 
vapor, sendo que 4 são de 6.400 toneladas e 13 variam de 5.500 
a 2.200 toneladas; esses vapores são correios a serviço da Royal 
Mail; os outros são vapores mistos variando entre 3.600 e 2.000 
toneladas. Essa companhia possui ainda no porto de Belém 5 
rebocadores e 43 embarcações que servem no carregamento e 
no descarregamento dos navios3.

Essa companhia faz, três vezes por mês, um serviço 
regular entre os seguintes portos: Liverpool, Cherbourg ou 
Havre, Vigo, Porto, Lisboa e Madeira; e três outras viagens para 
os Estados Unidos com escala em Barbados (Antilhas).

É interessante constatar que o rápido desenvolvimento 
da poderosa companhia inglesa segue àquele do estado do 
Pará. Em 40 anos, a Booth Line, cujo melhor vapor, em 1866, 
era um navio de 1.100 toneladas, o Augustine, com velocidade 
de 8 a 9 milhas por hora, viu sua frota decuplicar e enrique-
cer-se de esplêndidos navios a vapor de 6.500 toneladas, 

3 MONTENEGRO, A; MATTOSO, E. Álbum do estado do Pará. Paris: Chaponet, 
1908. [N.T.]
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tais como o Hilary, o Lanfranc e o Antony, para citar apenas 
esses, munidos de todas as comodidades, de todo o conforto 
e higiene que se pode ambicionar.

4.6 Preço das passagens

O preço da passagem entre o Havre ou Cherbourg e Belém, 
Manaus e Iquitos ou vice e versa, são os seguintes:

Do Havre para Belém, em primeira classe, 625 francos; 
em terceira classe, dependendo do paquete, 200 francos. Pelos 
navios a vapor Hilary, Lanfranc e Antony, 125 francos a mais 
na primeira classe.

Do Havre para Manaus, 725 francos na primeira classe e 
225 francos na terceira classe.

Do Havre a Iquitos (Peru), 850 francos na primeira classe 
e 350 francos na terceira classe.

Para as viagens de ida e volta, são acordadas grandes 
vantagens aos viajantes da primeira classe: por exemplo, do 
Havre a Belém, 1.025 francos; a Manaus 1.250 francos; a Iquitos, 
1.475 francos.

Essas passagens de ida e volta têm validade de 2 anos 
para o Brasil, 12 meses para a Madeira e 6 meses para os portos 
europeus.

É dado a cada passageiro adulto uma franquia de 20 
pés cúbicos (0m3,566); cada pé cúbico excedente é taxado na 
proporção de 1,25 fr. pelos portos europeus; 2,50 fr. para Madeira 
e o Brasil e 3,15 fr. para Iquitos e vice e versa. Os passageiros de 
terceira classe têm direito a 10 pés cúbicos (0m3,283) de franquia 
de bagagem, o excedente se paga como discriminado acima.
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As companhias alemãs, Südamerikanische e Hamburg 
Amerika Linie possuem também 5 paquetes de 4.000 a 4.500 
toneladas, que são bonitos e confortáveis. Eles fazem duas 
viagens por mês entre Hamburgo – Belém e Manaus; na ida as 
escalas são as seguintes: Anvers ou Bolonha do mar, Vigo, Porto, 
Lisboa e Madeira; na volta: Madeira, Lisboa, Porto, Vigo e Havre.

Em função de um acordo entre as companhias alemãs 
e a Booth Line, as passagens de ida e volta são válidas numa 
ou noutra companhia; um passageiro pode ir em um paquete 
alemão e voltar em um inglês e vice e versa. Além disso, os 
preços das passagens e do frete são idênticos aos da Booth Line. 

4.7 O Lloyd brasileiro

A Lloyd Brasileiro é a mais importante de todas as compa-
nhias de navegação brasileira. Ela possui hoje 72 paquetes de 
uma tonelagem total de 140 mil toneladas. Entre esses estão 
uns 20 esplêndidos vapores de 4 a 6 mil toneladas, nos quais os 
passageiros encontram o mesmo luxo e conforto que a bordo 
dos melhores paquetes europeus. 

Os vapores da Lloyd fazem entre 5 e 6 vezes por mês a 
viagem entre o Rio de Janeiro, capital federal da República, e os 
portos do Amazonas. 

Duas viagens mensais são efetuadas por vapores rápidos 
dessa companhia em 8 ou 9 dias. Os outros navios que fazem 
escala em Vitória, Bahia, Maceió, Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Pará, levam, ao contrário, 
entre 12 ou 14 dias. A distância total do Rio de Janeiro ao Pará 
é de 2.315 milhas.
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Figura 21 – Uma igaratea sobre o Tapajós.

Uma outra companhia de navegação brasileira, a 
Companhia de Comércio e Navegação, tem, entre o Amazonas 
e o Sul do Brasil, um serviço regular para passageiros e merca-
dorias com a ajuda de excelentes paquetes, sendo alguns de 6 
mil toneladas, perfeitamente adaptados.

4.8 Linhas atendidas pelo Amazonas Steam 
navigation, e distâncias percorridas

O Amazonas e seus principais afluentes são atendidos 
por cerca de 160 vapores de todas as tonelagens, sendo que 120 
pertencem a importantes casas de comércio ou a particulares. 
Os outros 40, de um tipo quase uniforme, especialmente desti-
nados à navegação dos rios, são propriedade da The Amazon 
Steam Navigation Co. Ltda. Esses 40 vapores podem transportar 
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juntos 240 mil fardos de mercadorias; a maioria navega a uma 
velocidade de 12 a 13 milhas por hora. 

Esta companhia é subvencionada pelos dois estados 
amazonenses; para atender o Amazonas e seus principais 
afluentes, ela estabeleceu cinco grandes linhas: as linhas do 
Madeira, do Purus, de Iquitos, do Rio Negro, do Jutaí, Japurá e 
Iça. De outro lado, ela ainda se divide em seis linhas principais 
para atender o interior do estado do Pará: 1o.  Linha de Belém-
Manaus; 2o. de Itaituba, sobre o Tapajós; 3o. Santa Júlia; 4o. das 
Ilhas; 5o. de Baião; 6o. do Oiapoque.

Em resumo, os vapores da Amazon Steam Navigation 
vão aos pontos mais diversos do Amazonas, atendendo aos 
principais portos cujos nomes seguem abaixo:

Pinheiro a 8 milhas do Pará
Mosqueiro a 18 milhas do Pará
Soure a 40 milhas do Pará
Calçoene (sobre o Oiapoque) a 793 milhas do Pará
Massagão a 481 milhas do Pará
Itaituba (sobre o Tapajós) a 834 milhas do Pará
Manaus a 925 milhas do Pará
Maués  a 970 milhas do Pará
Santo Antônio (sobre o Rio Madeira) a 1.617 milhas do Pará
Alto Purus a 2.255 milhas do Pará
Iquitos  a 2.060 milhas do Pará4

4 MONTENEGRO, A; MATTOSO, E. Álbum do estado do Pará. Paris: Chaponet, 
1908. [N.T.]
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4.9 O preço do frete e do elevado custo de vida

Os estados do Amazonas e do Pará reclamam com 
veemência do alto frete pago pelas mercadorias na entrada ou 
na saída. É um constrangimento para as exportações; é também 
a causa da majoração excessiva sobre todas as coisas necessá-
rias à vida. Chega-se a pagar, sobre os rios e riachos um pouco 
longínquos, preços exorbitantes por alimentos indispensáveis.

Em Manaus mesmo, a vida é bastante cara, tanto é que 
na nossa última passagem pela cidade nós vimos a carne de boi 
ser vendida a 4 francos o quilo e as frutas atingirem entre 7 e 8 
francos o quilo; um quarto decente, sem móveis, custava entre 
150 e 160 francos por mês. Esses preços sofreram, é verdade, 
uma ligeira diminuição.

Mas o que dizer dos preços de certos alimentos no 
território do Acre e Juruá? Durante nossa estada, a carne seca 
se vendia a 3 francos o quilo; o bacon, entre 90 e 100 francos 
os 15 quilos; o frango, entre 15 e 20 francos a peça; o açúcar, 
15 francos o quilo; a manteiga, 15 francos também; a cerveja, 
entre 4 e 5 francos a garrafa. Quanto ao vinho do porto, licores e 
conhaques falsificados custavam entre 15 e 16 francos a garrafa. 
Nós ignoramos se hoje esses preços continuam altos. Mas o ouro 
negro não está aí para cobrir os gastos!

Os números que seguem fornecerão algumas indicações 
sobre o frete que suporta as exportações:

A borracha destinada ao Havre paga 77,62 fr. a tonelada; 
a borracha destinada a Hamburgo ou Liverpool, apenas 69 fr. 
por tonelada.
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O cacau destinado a Marselha, Gênes ou Bordeaux paga 
57,50 fr.; aquele destinado ao Havre ou Liverpool pagará apenas 
40,25 fr. por tonelada5.

Os couros secos para a Europa pagam 103,50 fr. a tonelada; 
os couros salgados, apenas 46,05 fr.

A importação, os fretes, principalmente para determi-
nados artigos, mesmo de primeira necessidade, são ainda mais 
elevados, ainda que o frete de exportação para Nova Iorque 
tenha uma tendência a diminuir por que a Lloyd Brasileiro 
começa a carregar as mercadorias sobre o navio com tarifas 
muito mais baixas que aquelas adotadas pelas companhias de 
navegação inglesas. No momento da baixa da borracha, o preço 
do frete teve ainda um aumento de 10%.

Pode-se esperar que em função do crescimento das 
importações e das exportações nos estados do Pará e do 
Amazonas, as duas poderosas companhias inglesa e alemã, que 
cresceram consideravelmente nesses últimos anos, concederão 
logo a esses estados tarifas menos onerosas; a atividade das 
trocas, com certeza, crescerá.

4.10 Receitas do Pará 

As receitas já estão em progressão e nós temos como prova 
as receitas das alfândegas do Pará que, em 1907, receberam 
53.250.000 francos de direitos de importação. Consultando a 
tabela seguinte, que retrata o valor das colheitas do estado do 

5 Entre Nova Iorque e a Europa, distância quase igual àquela do Pará aos 
portos europeus, a tonelada de mercadoria paga apenas entre 13,75 fr. e 18 fr.
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Pará, de julho de 1899 a junho de 1907, poderemos ter uma ideia 
das receitas da exportação, se sabemos que a borracha paga 
22% de direitos6.

Colheita de Ilhas Itaituba Caucho Total/ 
Toneladas

Valor
Francos

1899-1900 9.124 803 30 9.957 71.559.000

1900-1901 8.413 718 116 9.247 66.179.625

1901-1902 9.355 845 133 10.333 67.243.000

1902-1903 9.998 831 507 11.330 76.475.000

1903-1904 9.861 836 665 11.362 70.211.025

1904-1905 9.888 893 950 11.740 86.559.775

1905-1906 10.105 947 830 11.882 90.586.000

1906-1907 9.582.000 986 899 11.467 83.796.225

Para dar todas as facilidades ao tráfico marítimo, o 
governo do estado do Pará decidiu construir um porto munido 
de dispositivos extremamente modernos para o carregamento e 
descarregamento dos navios. Os trabalhos do “Porto de Belém”, 
que foram, em 1906, concedidos ao engenheiro americano 
Percival Farquhar, vão de vento em popa. 

Em uma das extremidades da cidade deve ser construído 
um cais seguindo a direção do mar, onde acostarão os navios 
das diferentes tonelagens.

A primeira seção desse cais terá uma extensão de 1.500m 
e 6,50m de altura nas águas mais baixas, e 1.000m de extensão 
por 9,24m de altura também nas águas mais baixas.

6 Ultimamente, esses direitos sofreram, acredite, uma ligeira modificação. 
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A segunda seção, que será construída apenas quando a 
primeira se tornar insuficiente, terá 1.000m de comprimento 
e 10m de altura.

Sobre os aterros da primeira seção, serão construídos onze 
lojas e um edifício para a alfândega; sobre aquele da segunda 
seção também haverá nove lojas e sobre todo o percurso do cais 
serão instalados todos os aparelhos mais modernos destinados 
ao carregamento e descarregamento dos navios.

Ao longo do cais será dragado um canal de 300m de 
largura, e 9,24m de profundidade, o qual será levado a 10m da 
abertura dos trabalhos da segunda seção.

O estado atual do litoral da cidade de Belém deixa pouco 
a desejar; os maiores fundos acusam 4m, alguns lugares acusam 
apenas 3m ou menos; existe, então, uma enorme quantidade 
acumulada de terra que servirá para preencher uma imensa 
superfície sobre todo o comprimento dos cais de mais de 2.000m 
sobre uma largura máxima de quase 600m. Pode-se dizer que 
esse aterro servirá admiravelmente para a construção de uma 
nova cidade em condições especiais de beleza e de higiene.
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Figura 22 – Barcos e vapores de rio.

Ao longo dos cais será reservada uma largura de 110m 
destinada aos serviços diversos, e para além desse espaço, que 
será fechado por um muro alto de apoio e gradeado, passará 
um bulevar de 30m de largura que já existe em parte e que terá 
uma extensão de mais de 2.000km. 

Sobre o plano de trabalhos se encontra um projeto de 
píer, na altura da segunda seção; mas antes de construi-lo, 
será instalado uma ponte flutuante destinada aos diversos 
serviços da navegação. Esses trabalhos estão estimados em 
30.942.546.000 réis em ouro, isto é, 51.570.910 francos para 
a primeira seção, e em 26.555.953.000 réis em ouro, isto é, 
44.259.922 francos para a segunda seção.

A primeira seção deve estar acabada em 31 de dezembro 
de 1913. O concessionário, em caso de atraso, pagará 10 contos 
de réis, isto é, 16.667 francos por mês.
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Belém, como disse o engenheiro americano Elmer 
Corthell, já é o ponto de partida e chegada obrigatório para os 
inumeráveis vapores de toda tonelagem que navegam o grande 
rio. Quando esses trabalhos estiverem terminados, Belém 
passará por um desenvolvimento prodigioso.



Capítulo V

Em direção ao estado do Amazonas

5.1 Sobre o rio-mar, navegação e escalas

De Belém do Pará a Manaus, capital do estado do 
Amazonas, há 927 milhas que os navios a vapor europeus 
atravessam em quatro dias, subindo a corrente; são necessários 
seis dias com os vapores da Amazon Steam Navigation Co., que 
fazem um maior número de escalas. É, no entanto, sobre um 
desses grandes navios que tomamos assento para conhecer 
mais intimamente a região, para gozar do esplendor do rio 
e, principalmente, do pitoresco maravilhoso que oferece as 
florestas profundas que, a perder de vista, margeiam seus 
rios. A vegetação, loucamente exuberante, surpreende muito 
o viajante europeu. 

Os navios a vapor da A.S.N. Co. não são tão confortá-
veis quanto os grandes navios transatlânticos, mas são bem 
apropriados às necessidades da região. Durante o dia, as 
cabines ficam desertas, as redes que substituem as couchettes 
são penduradas nos ganchos fixados para este fim sobre o 
tombadilho ou sobre a ponte. É assim que, abandonando-se 
a uma grande preguiça, o viajante vê desfilar sob seus olhos 
uma paisagem grandiosa, principalmente quando o vapor se 
aproxima das margens ou passa entre duas ilhas. Se nosso vapor 
faz numerosas escalas, elas são curtas. Paramos em frente de 
Boa Vista e Curralinho, dois burgos que encontramos à nossa 
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direita, apenas o tempo necessário para descarregar alguns 
volumos1, depois retomou-se a navegação.

Doze horas após nossa partida da cidade do Pará, paramos 
uma hora em Breves, diante da ilha de mesmo nome, sobre as 
margens da Ilha de Marajó e sobre a margem norte do rio de 
Parauhaú. A cidade teria uma população de 25 mil habitantes.2

Todo o território é rico em árvore da borracha, Breves 
também é um grande centro de extração da borracha. Outrora 
essa cidade fora famosa por seu comércio de cerâmica; estas, 
muito originais e diferentes, eram bastante apreciadas pelos 
colecionadores; hoje, os habitantes preferem se entregar à 
exploração da borracha, mais vantajosa. 

Após ter deixado Breves, o vapor penetrou em um braço 
de rio, estreito em função do grande número de ilhas que o 
cobrem. Nós passamos diante das ilhas de Mucujubim, Jabiru, 
Minsaras, Mutumquara, etc., para chegar, após umas dez 
horas de navegação, em Gurupá, cidade com cerca de 15 mil 
habitantes situada à margem direita do braço sul do Amazonas;  
ela exporta muita borracha.

1 Pacotes de mercadorias de peso e dimensão variadas. 

2 Esses números nos parecem exagerados e sujeitos a precaução, nós os 
damos sob muita reserva.
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Figura 23 – Mapa do Amazonas.

Após uma parada insignificante, o tempo de pegar algum 
combustível, o vapor retoma sua marcha e nós penetramos no 
verdadeiro braço do Amazonas; nós devemos fazer escala em 
Porto de Moz, pequena cidade de 6 mil habitantes, situada sobre 
a margem direita do Xingu, que nós subimos para voltar ao 
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Amazonas, onde chegamos à Prainha. É um grande vilarejo de 
5 mil habitantes, em uma bela situação, com um clima excelente. 
Ela é situada sobre a margem esquerda do rio, na embocadura 
do Urubuquara. Aí pratica-se a criação de animais, e exporta-se 
peixe salgado e cereais.

Figura 24 – Vista de Santarém.

5.2 Paisagens amazônicas

A partir deste lugar, o Amazonas se alarga consi-
deravelmente; ao longe, percebe-se a linha verde de uma 
vegetação ardente. Ao final de um ou dois dias desta navegação, 
encontra-se essas margens longínquas, monótonas pela sua 
continuidade. O olho se distrai de novo apenas nos lugares 
onde o rio se estreita, em virtude do número de ilhas que o 
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semeiam. Quando o vapor passa mais perto de uma dessas ilhas 
verdejantes, o que acontece a cada duas horas ou menos, acla-
mações entusiasmadas rebentam entre os passageiros que, pela 
primeira vez, penetram no coração da Amazônia. Não é mais, 
na verdade, a monotonia de uma margem longínqua, unifor-
memente verde e lisa; o olhar fixa-se espantado sobre as matas 
impenetráveis, formadas de árvores seculares envolvidas por 
uma malha de trepadeiras de todas as espessuras que, do topo, 
vêm cair nas águas do rio. 

Depois, nos aproximamos mais e a bordo distinguimos 
de maneira detalhada as múltiplas variedades da gigante flora 
amazônica. Os enormes troncos de itaúba, que fornecem a 
famosa madeira de pedra, que tem a propriedade de ser impu-
trescível; o cedro branco ou cedro-cheiroso, de um aspecto rosa 
claro; o cedro palulale [sic], árvore imensa de três metros de 
diâmetro, que percebemos, com frequência, os troncos, desen-
raizados pelas águas, flutuarem sobre o rio, onde são um perigo 
para a navegação; o pau-ferro; o guarabú ou pau vermelho; o 
acapú, madeira cinza de grande valor, para nomear apenas 
algumas, todas árvores imponentes pelo tamanho. A esses 
gigantes se misturam os troncos mais esbeltos dos muritis e 
dos açaís, palmeiras que se encontram tanto isoladas entre as 
árvores mais fortes, quanto agrupadas em grande número; toda 
essa vegetação intensiva e ardente, desfila diante dos olhos dos 
passageiros preguiçosamente estendidos em suas redes.

Levanta-se apenas quando se cruza, quase encostando 
nela, alguma gaiola3 com cuja tripulação se troca troças.

3 Literalmente: cage.
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5.3 As gaiolas 

A pequena frota das gaiolas, ainda sem todo o desenvolvi-
mento que lhe reserva o futuro, é certamente a mais importante 
da América do Sul; a gaiola é um vapor de um tipo particular, 
perfeitamente adaptado à navegação na Amazônia. Numerosas, 
alertas, audaciosas, as gaiolas percorrem o magnífico sistema 
hidrográfico amazônico, levando a vida e a atividade comercial 
até os pontos mais recônditos das regiões habitadas. 

Figura 25 – Vista de Alenquer.

Navegando em todas as direções, as gaiolas ficam dois, até 
três meses ausentes, indo de barracão em barracão, de seringal 
em seringal, de embarcadouro em embarcadouro, desembar-
cando ali alguns víveres ou as mercadorias que carregam 
para alguns proprietários ribeirinhos. Em troca, elas pegam 
borracha, mandioca ou cacau que eles possam ter em loja.

Uma prancha é rapidamente lançada do bordo sobre a 
margem, e, para esse desembarcadouro improvisado, trans-
porta-se no porão das gaiolas a grande riqueza da floresta 
amazônica, a borracha, recolhida nos múltiplos seringais 
dispersados no imenso vale; é assim que o produto é levado a 
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Manaus e à cidade do Pará, que, por sua vez, o expedem para 
todos os grandes centros industriais do mundo.

Certo número de gaiolas pertence ao porto de Manaus, 
mas muitas outras são propriedade de importantes casas do Pará.

Cerca de três dias após nossa saída dessa cidade, 
chegamos a Monte Alegre, viva cidadezinha, como indica seu 
nome, situada sobre uma colina de 300m, que se estende sobre 
a margem esquerda do Garupatuba. Monte Alegre, que possui 
cerca de 10 mil habitantes, é um dos locais mais saudáveis e 
pitorescos de toda essa região; é um importante centro de 
criação de animais, e de cultivo de alguns cereais.

5.4 Santarém e Alenquer

Seis horas após ter deixado Monte Alegre, chegamos 
à bonita e pequena cidade de Santarém, que aparece com a 
elegância de uma estação balneária, construída sobre o local 
de uma aldeia dos índios Tapajós, na margem direita do rio 
com esse mesmo nome, e de seu afluente com o Amazonas. 
Santarém, que já tem cerca de 20 mil habitantes, está destinada 
a certo desenvolvimento em razão de sua situação, das terras 
férteis que a cercam, e de seu bom clima. Além disso, ela já se 
dá ares de cidade grande; possui um teatro, belas casas e um 
mercado bem abastecido. Santarém é o grande centro comercial 
de toda a região banhada pelo Rio Tapajós, região que fornece 
em abundância castanha do Pará, óleo de copaíba, baunilha, 
cacau, salsaparrilha; além desses produtos da floresta, ela 
exporta borracha, animais de criação e peixe salgado.
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Continuamos a subir o rio; o aspecto das margens parece 
mais variado, pois o Amazonas se estreita, e passamos perto de 
duas grandes ilhas, Tapará e Mutara, que se encontram à nossa 
direita. Imponentes, elas nos impedem de ver a bela cidade de 
Alenquer, situada no confluente do igarapé (pequeno riacho) 
Itacaraca e do Surubiú.

É um centro com cerca de 15 mil habitantes que, dizem, 
progride muito; não tivemos a ocasião de conhecê-lo. Nas 
cercanias se encontra certo número de fazendas destinadas a 
criação de animais.

5.5 Habitações ribeirinhas, o barracão 

As margens do rio aparecem sempre cobertas pela 
floresta, mas constata-se um número maior de clareiras, prin-
cipalmente após a embocadura do grande lago de Vila Franca, 
o mais profundo da Amazônia. No meio da poderosa vegetação 
que enquadra a massa das águas, percebe-se construções, umas 
rústicas, outras maravilhosas, cobertas de telhas vermelhas ou 
de chapas onduladas que refletem o sol. São os sítios de alguns 
modestos caboclos, ou as casas de um produtor mais rico que 
cultiva cacau, mandioca, tabaco ou bananas. 

As aldeias tornam-se mais numerosas; elas são, é 
verdade, em geral, formadas de alguns barracões ou de 
algumas casas em madeira, construídas sobre pilotis com o 
intuito de protegerem-se das cheias.

O barracão (plural barracões) é a construção típica da 
Amazônia. Essas habitações, percebidas de tempos em tempos 
sobre as margens, são próprias da região do Amazonas ou de 
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seus afluentes; a fachada, em geral, dá para o rio, com um 
pequeno desembarcadouro em madeira. Algumas canoas e 
montarias, às vezes uma barca a vapor, completam invaria-
velmente o cenário. Os barracões são sempre construídos 
às margens do rio ou do riacho, em um lugar especialmente 
escolhido onde as gaiolas, que percorrem continuamente todos 
os rios navegáveis, possam aproximar-se com facilidade.

Como dissemos, as escalas das gaiolas ou dos demais 
vapores nunca são longas; do bordo ou do barracão jogam-se 
longas e fortes pranchas de cedro ou de outra madeira resis-
tente; com a ajuda dessa passarela, de 8 a 10m de comprimento, 
o carregamento e o descarregamento dos volumos e dos passa-
geiros se faz rapidamente.

A palavra barracão, que significaria barraca, designava 
no início e ainda hoje construções primitivas, cabanas provi-
sórias, mas essas não tardam a se transformar em construções 
estáveis. Aquelas dos ricos seringueiros4 são em tijolos, pedras e 
cal, mas também podem ser inteiramente em madeira, matéria 
inesgotável, cobertas de telhas e de pranchas onduladas. Como 
esses materiais são caros, o caboclo produtor ou o sertao5 
[sic] (camponês da Amazônia) prefere cobrir seu casebre com 
folhas da palmeira piaçaba, ou da jarina, do jaci e do urucuri. 
A piaçaba, com o tronco compacto e rígido de 3m de compri-
mento, lhe fornece também pranchas de 15 a 25cm de largura 
com as quais construirá sua habitação. 

4 Estendemos esse qualificativo que deveria designar apenas aqueles que 
extraem a borracha, ao proprietário de um barracão, pois é por seu inter-
médio que se opera o comércio da região.

5 Sertanejo. [N.T.]
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Vimos sobre as margens do Amazonas ou sobre aquelas do 
Purus um grande número desses barracões que, ao lado de lojas, 
verdadeiros bazares onde se encontram os artigos mais variados, 
possuíam belas habitações muito confortáveis e providas de 
todas as comodidades que se pode desejar sob essas latitudes. 
O aspecto dos telhados vermelhos dessas construções produz 
sempre o mais charmoso efeito no meio do ambiente verdejante.

Figura 26 – Vista panorâmica de Óbidos.

5.6 Óbidos 

Nos aproximamos agora do local mais estreito do 
Amazonas e, nove horas depois de ter deixado Santarém, 
chegamos a Óbidos, a 1420km do Pará. É em frente desta cidade, 
a última aglomeração do estado do Pará, que o Amazonas, muito 
estreitado entre suas margens, tem uma largura que não excede 
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2km (mais exatamente 1.892m); é também o último ponto onde 
a maré pode ainda ser observada. Nessa parte de seu curso, 
a profundidade do Amazonas não é inferior a 70m e ela atinge 
400m em vários locais.

A cidade ergue-se sobre a margem esquerda do rio, perto 
de uma pequena cadeia de colinas que forma sobre o Amazonas 
uma espécie de encosta íngreme. Construída no local de uma 
aldeia dos índios Pauxis, tem hoje uma população de 25 mil a 28 
mil habitantes, aproximadamente. A localização era favorável a 
construção de um forte, os portugueses chegaram a construir 
um no tempo de sua ocupação; hoje ele serve apenas para que um 
pequeno pelotão de artilharia, que faz guarnição, exercite tiro.

Os produtos exportados pela região de Óbidos são dos 
mais variados. Temos cacau, borracha, castanha do Pará, cuma-
rurama, peixe salgado e, principalmente, animais de criação. 
Fabrica-se aí também conservas de frutas, geleias, e chocolate, 
que é objeto de um comércio florescente. 

A indústria mais próspera do município de Óbidos, 
no entanto, é a criação de animais, tanto de gado quanto de 
cavalos. Esta última prevalece, pois são as fazendas dessa região 
que fornecem os animais de carga e de tração aos principais 
centros do estado do Pará e mesmo do Amazonas.

5.7 O estado do Amazonas: 
superfície e principais centros

Após deixar Óbidos, adentramos no Alto-Amazonas; o rio 
retoma seu curso regular; ele se estende a perder de vista, sempre 
com as margens baixas e a prodigiosa vegetação. Parintins é a 
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primeira aglomeração, saindo do estado do Amazonas, com certa 
importância. Antes de penetrar mais no território, digamos 
algumas palavras sobre esse estado que é o maior dos vinte 
estados que compõem a confederação brasileira6.

É limitado ao Norte pela Guiana Inglesa, Venezuela e 
Colômbia; a Oeste pelo Equador e Peru; ao Sul pela Bolívia e 
pelo estado do Mato Grosso; e a Leste pelo estado do Pará. 

A superfície do estado do Amazonas é de 1.897.020km2; 
ele mede 1.500km de Norte a Sul, e 1.200km de Leste a Oeste.

Apesar dessa enorme extensão, a população do estado do 
Amazonas somaria apenas 300 mil habitantes. Aliás, é bastante 
difícil fazer uma conta séria e estabelecer um número exato 
em razão da multiplicidade de aglomerações mais ou menos 
importantes, dos estabelecimentos isolados, dispersos sobre 
esse imenso território; boa parte deles ainda deve ser ignorada 
pelo poder público.

Os principais centros ou municípios do estado do 
Amazonas são: Manaus, Canutama, Barcelos, Manicoré, Fonte 
Boa, São Paulo de Olivença, São Gabriel, São Felipe, Humaitá, 
Labrea, Manacapuru, Codajás, Coari, Tefé, Borba, Itacoatiara, 
Urucara, Boa Vista, Maués, Urucurituba, Silves, Moura, 
Parintins, Barreirinha e Floriano Peixoto. Há, em todo o estado, 
62 prefeituras e um grande número de subprefeituras7. 

6 Hoje composta por 26 estados e um Distrito Federal. [N.T.]

7 NERY, S. A. Le Pays des Amazones: L’El-dorado, les terres à cautchouc. Paris: 
Librairie Guillaumin et Cie., 1899.
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Figura 27 – Vista de Óbidos.

5.8 Parintins e Itacoatiara

Parintins é uma pequena cidade situada sobre a margem 
direita do Amazonas e sobre a margem esquerda do Maués, 
riacho que sai do grande Rio Madeira. Parintins passará por 
um sério desenvolvimento comercial em razão de sua excelente 
localização que lhe permite comunicar-se facilmente, por 
exemplo, com as grandes cidades de Maués e aquelas situadas 
na grande ilha de Tupinambaraná, no estuário do Madeira. 
Os produtos exportados por Parintins são: borracha, cacau, 
tabaco (de excelente qualidade), guaraná, urucum, óleo de 
copaíba e peixe seco.
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Figura 28 – Um barracão.

Após ter passado diante de certo número de vilarejos, 
dentre eles Silves e Borba, vamos ancorar, treze horas depois 
de nossa partida de Parintins, em frente de Itacoatiará, sobre 
a margem esquerda do Amazonas, a 115 milhas de Manaus.

Ela nasceu sobre o local de uma aldeia dos índios 
Abacaxis; ela está destinada, num futuro próximo, a tornar-se 
uma praça comercial importante, graças à sua localização 
única, diante da embocadura do Madeira, a pouca distância do 
confluente do Rio Negro com o Amazonas.

Itacoatiará será escala obrigatória de todos os navios 
vindos do Alto Madeira, no dia em que a estrada de ferro 
Madeira-Mamoré, há tanto tempo desejada e em construção, 
estiver completamente terminada.

Uma distância de 115 milhas separa Itacoatiará de 
Manaus; esta distância é percorrida em cerca de doze horas e 
pode-se, então, desembarcar na capital do Amazonas.
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5.9 Chegada a Manaus; vista geral da cidade 

Manaos ou Manaus, como escrevem os brasileiros, é 
situada sobre as margens do Rio Negro, em uma grande baía 
do rio, a alguns quilômetros de sua embocadura no imenso 
Amazonas. Assim localizada, ela se encontra entre os dois e a 
uma distância praticamente igual das embocaduras do Madeira 
e do Purus. É um porto de acesso cômodo, onde importantes 
trabalhos recentemente executados facilitam o embarque e o 
desembarque das mercadorias.

Esse porto apresenta sempre um espetáculo animado e 
pitoresco, pois, ao lado de um enorme transatlântico abundam 
embarcações de todos os tipos, igarités, montaria, cobertas, 
modestas lanchas a vapor; o contraste era divertido para os olhos.

A capital do estado do Amazonas tem bem o aspecto de 
uma cidade recém edificada; na verdade, há vinte anos, Manaus 
não passava de um grande vilarejo; a cidade atual disputou 
com a floresta e saiu ganhadora. Hoje é um grande centro de 
navegação e comércio. A população é extremamente cosmo-
polita, mais ainda que na cidade do Pará, e na época da safra, 
encontramos nela um agrupamento variado de homens de todas 
as raças e de todas as cores.
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Figura 29 – Barracão de um seringal.

Isso forma, em certas épocas, uma população flutuante 
enorme; é possível que ela atinja, nesse momento, entre 70 mil a 
75 mil habitantes, talvez mais; mas esses números, baseados em 
informações imperfeitas e sujeitos a confirmação, não podem 
ser dados como exatos.

Ao desembarcar, o viajante logo se encontra sobre uma 
praça, metade jardim, um pouco inclinada, mas bem cuidada; 
no fundo, percebe-se a catedral, edifício de arquitetura simples 
e de interior modesto.

Dessa praça saem as ruas largas, ladeadas por edifícios 
modernos, casas de comércio exibindo todos os produtos da arte 
e da indústria mundial. Os edifícios públicos atestam a riqueza 
e o estado de progresso da nascente metrópole amazônica. 
O teatro é um monumento realmente suntuoso; é, entre todos 
os edifícios, o que chama mais a atenção do viajante pela sua 
arquitetura imponente e um conjunto harmonioso. Erigido sobre 
uma elevação, ele domina a cidade com sua cúpula colorida.  
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Parece que, para a construção desse edifício, os manauaras 
(habitantes de Manaus) foram atingidos pelo espírito de compe-
tição, pois queriam um teatro que não fosse inferior ao de Belém. 
Sua sala de espetáculo é, com certeza, a mais bonita de todos os 
teatros do Brasil; vasta, ornada de colunas de mármore, deco-
rada pelo pintor Angelis, suas pinturas murais têm um real valor.

Entre os outros edifícios, citaremos ainda o Palácio da 
Justiça, de estilo renascentista (ele ficaria, como o teatro, muito 
bem em uma de nossas grandes cidades europeias); o Instituto 
Benjamin Constant, o Ginásio Amazonense8, o Palácio do 
Governo9, etc.; todos esses monumentos são de uma arquite-
tura pouco transcendente. Em frente ao Palácio do Governo 
está o Jardim da República, um dos locais mais agradáveis de 
Manaus. Não podemos nos esquecer do mercado público, grande 
construção em ferro e madeira, edificado às margens do rio. 
Podemos lhe repreender por ter se tornado muito exíguo para 
a importância que a cidade tem hoje, cujo rápido desenvolvi-
mento não podia ser previsto.

A maior parte das transformações e embelezamentos 
foi inaugurada sob a administração do Dr. Eduardo Gonçalves 
Ribeiro, que quis, guardadas as devidas proporções, fazer de 
Manaus o que o barão Haussmann fez por Paris.

A superfície construída aumenta a cada dia, e, como o 
solo é bastante irregular, os habitantes tiveram que realizar 
trabalhos consideráveis, cavar valas, aplanar colinas, aterrar 
terrenos e mangues. É assim que as habitações particulares se 
estenderam pelo terreno conquistado. 

8 No original, Institut des Arts et Métiers. [N.T.]

9 Hoje conhecido por Palácio Rio Negro. [N.T.]
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As ruas novas são amplas, direitas, de um aspecto alegre. 
Entre as principais, é necessário citar: a Rua Municipal10, com 
30m de largura, ladeadas de belos edifícios; a Rua José Clemente, 
a dos Remédios, a 15 de Novembro; mas a mais moderna e a mais 
bonita de todas é a Avenida Eduardo Ribeiro, admiravelmente 
bem pavimentada e iluminada. É o ponto de encontro das 
pessoas elegantes, o passeio favorito dos manauaras. 

Manaus talvez seja a cidade mais bem iluminada do 
Brasil; pode-se ter uma ideia quando dissermos que mais de 650 
lâmpadas de arco voltaico, de 2 mil velas cada uma, queimam 
durante a noite toda e custam ao Estado mais de 1 milhão por ano.

Encontramos em Manaus vários fiacres e uma rede 
de bondes elétricos bem organizada. Um dos trajetos mais 
frequentados é o da Avenida Circular; ela dá a volta na capital 
do Amazonas, passando sobre uma magnífica ponte metálica 
colocada sobre um riacho que, no inverno, corre tanta água 
quanto um rio da Europa.

Todos os viajantes fazem mais de uma vez esse passeio, 
assim como o da linha das Flores, vilarejo situado a alguma 
distância e ainda bastante calmo; mas já está sendo ameaçado 
pela invasão das construções urbanas que se alastram mais 
e mais, ocupando de vivendas e chalés o caminho aberto no 
meio da floresta. 

10 Atual Av. Sete de Setembro. [N.T.]
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5.10 Interior do Amazonas

Em Manaus, assim como em todas as cidadezinhas 
do Amazonas, as casas são espaçosas; os cômodos não são 
numerosos, mas elas são tão grandes que poderia se colocar 
dentro um apartamento parisiense. Muitas dessas casas são 
em madeira, feitas com a ajuda de troncos talhados de árvores 
gigantes; esses muros, menos elegantes que os muros em tijolos 
e em pedras, é verdade, são revestidos de uma camada de cal. 
A maior parte é ornado de varandas; hoje existe um grande 
número de casas com um ou dois andares, mas a maioria das 
habitações é no geral baixa e térrea. Quase todas essas casas 
possuem um pequeno jardim interior, o quintal. É nele ou na 
varanda onde são penduradas as redes em que os manauaras 
passam as horas pesadas do dia; eles adoram o embalo das redes 
e das cadeiras de balanço; os estrangeiros os imitam.

A hospitalidade é proverbial nos estados do Sul do Brasil, 
mas em Manaus e em toda a Amazônia ela é completamente à 
escocesa e patriarcal; talvez seja por isso que não encontramos 
aí hotéis mais convenientes.

Uma coisa que surpreende o viajante, quando penetra 
no interior amazonense, é que, mesmo se o proprietário é 
extremamente rico, não se encontra luxo algum, nenhum móvel 
suntuoso, mas sim uma mobília simples. As redes, sobre as quais 
falamos acima, podem custar muito caro.
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Figura 30 – Vista de Manaus / Pça em frente ao embarcadouro.

Em Manaus, como em Belém, como no Rio, sempre nos 
surpreende ver a enorme proporção de pessoas que se espremem 
dentro de um casaco ou de uma jaqueta de tecido preto e a cabeça 
coberta com a imprescindível cartola, principalmente nas horas 
em que se trata de negócios. Procura-se em vão a origem dessa 
moda em um país no qual faz-se calor o ano todo.

As roupas brancas ou caquis, de tecido, flanela ou seda, 
seriam certamente bem mais agradáveis e, principalmente, 
mais higiênicas. O manauara não parece sofrer com as exigên-
cias da moda à qual se submete cegamente. Apenas as mulheres 
sabem o que melhor lhes convêm e se vestem com tecidos leves. 
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5.11 Desenvolvimento comercial de Manaus

Temos prazer em imaginar o que o futuro reserva à 
essa cidade nova, onde o progresso caminhou a passos largos. 
Manaus cresce como que por encanto, mas não é uma cidade 
de prazeres, sedutora e alegre, é principalmente uma cidade 
de negócios, onde tudo respira a atividade, a especulação, 
o trabalho intenso. Se as manifestações de luxo, como se vê 
na Europa, são desconhecidas, depreende-se, no entanto, 
do ambiente geral, uma aparência de bem-estar, de abundância 
e de prosperidade. 

Graças ao prodigioso rendimento dos direitos de expor-
tação, os diversos governadores que se sucederam destinaram 
quantias enormes aos trabalhos de saneamento e de embele-
zamento; o esforço presente consiste na criação de um porto 
moderno; o Rio Negro tem, no entanto, nesse lugar, 5km de 
largura e sua profundidade varia até a margem de 20 e 30m. 
Não é preciso dizer que as tempestades são desconhecidas em 
toda a Amazônia.

5.12 Situação do comércio inglês 
e francês na cidade

Assim como na cidade de Belém, em todas as grandes 
cidades brasileiras e, no geral, em todos os centros da América 
meridional, os ingleses adquiriram em Manaus uma posição 
industrial e comercial preponderante. Uma poderosa compa-
nhia inglesa, a Manaus Harbour, tem, devido a uma série de 
bons contratos, o monopólio da maior parte dos serviços 
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e trabalhos de primeira utilidade, cais, docas de carregamento, 
bondes; tudo para ela é um privilégio, mas um privilégio que se 
deve à iniciativa e à atividade de seus diretores. 

Figura 31 – Manaus – Avenida Eduardo Ribeiro.

Nessa cidade de Manaus, que nasce sob auspícios tão 
brilhantes, é preciso aplaudir, uma vez não é suficiente e gosta-
ríamos de aplaudir com mais frequência, a iniciativa de alguns 
capitalistas franceses que fundaram aí importantes casas de 
importação e de exportação. Em Manaus, o comércio francês 
é muito mais bem representado que em Belém, onde se tem 
apenas algumas casas de varejo.

Fora essas influentes e consideráveis casas, existem 
na capital da Amazônia várias lojas francesas de moda e de 
novidades. Nas principais artérias, muitos letreiros levam 
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nomes franceses. Parece que nessa cidade o comércio francês 
aclimatou-se bem.

5.13 Rendimento da exportação e importação

O rendimento das alfândegas de Manaus para a expor-
tação é praticamente igual ao do estado do Pará; por outro lado, 
as importações rendem muito mais no Pará. Mas é especial-
mente da exportação que esses dois estados tiram suas receitas. 
A fatura de cada um é em média de 16 milhões de quilos de 
borracha por ano, e esse produto representa sozinho mais de 
76% da exportação geral.

As tabelas seguintes fornecem: 1. O montante das expor-
tações; 2. As receitas totais da alfândega de Manaus durante 
o ano de 1908. Ambas demonstram, melhor que qualquer 
comentário, a enorme disparidade que existe entre as receitas 
de importação e de exportação.

Durante o ano de 1908 os escritórios das Contribuições 
diretas de Manaus receberam as seguintes quantias sobre a 
exportação:

Réis Francos

Navegação de cabotagem 10.219.246 15.968

Navegação de longo curso 8.347.821.326 13.043.470

Total 8.358.040.572 13.159.438

Do interior

Impostos diversos 334.921.750 523.315
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Extraordinários 25.316.615 39.557

Total 360.238.365 562.872

Receita com aplicação especial

Indústrias e profissões 396.340.500 619.282

8.608.629 kg de borracha, à 
proporção de 100 réis o kg 860.862.900 1.345.098

1.333.260 kg de slabb, à proporção de 
80 réis o kg 106.660.800 166.658

Total 1.363.864.200 2.131.038

Total da receita do estado 10.082.143.146 15.753.349

Municipalidades

Municipalidade do Mato Grosso 581.381.686 908.409

Impostos recebidos 746.266.782 1.166.042

Total 12.773.655.814 19.958.838

Receita da alfândega de Manaus durante o ano de 19081112

Réis12 Francos

Direitos sobre a importação, em ouro 2.861.764.497 4.471.507

Direitos sobre a importação, em 
notas bancárias 4.653.419.305 7.270.967

Direitos sobre a importação, 20% em 
ouro sobre os cereais 80.693.902 126.084

Direitos sobre a importação, sobre 
produtos livres de direitos 130.959.116 204.624

Armazenamento 4.696.913 7.339

Repositor 240.418 376

11 Comunicado por M. J. d’Anthonay.

12 Cotação de 640 réis para 1 franco.
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(Continuação)

Estatística 17.271.906 26.987

Entrada e saída de navios, em ouro 11.020.000 17.219

Direitos adicionais 13.095.893 20.462

Direitos de consumação e Registro 57.630.000 90.047

Direitos de Consumação. Taxas 716.488.107 1.119.513

Extraordinário (eventuais) 343.536 537

Do interior do estado 172.435.416 269.430

Exportação 5.239.209.858 8.186.265

Fundo de compra de mercadorias 
apreendidas 34.891.970 54.519

Garantia em ouro 395.535.896 618.025

Depósitos 304.020.519 475.032

Total em ouro 3.268.320.393 5.106.751

Total em notas bancárias 11.425.396.859 17.851.806

Total geral 22.957.557

A atual prosperidade do estado do Amazonas, como a 
de seu vizinho, o estado do Pará, é, como se pode ver pelas 
tabelas, quase toda baseada na exploração e no rendimento 
da borracha. Esses dois estados, no entanto, dedicam-se, hoje 
em dia, a uma luta de tarifas que recai sobre a diminuição dos 
direitos de exportação desse produto.

Que grau não atingiria essa prosperidade se a população 
amazonense, sem negligenciar a exploração daquilo que é 
e continuará sendo por muito tempo a principal riqueza da 
região, renunciasse a um exclusivismo que pode no futuro 
causar descontentamentos, e dividir suas forças produtivas de 
uma maneira mais ampla e mais eclética.



Capítulo V

Em dirEção ao Estado do amazonas

126

A exploração do cacau, do tabaco, da mandioca e mesmo 
do algodão, para citar apenas produtos fáceis de se obter 
nessas latitudes, deveria ser realizada paralelamente àquela 
da borracha, que será objeto do próximo capítulo. 

Nossos leitores chegaram agora em plena Amazônia, no 
coração do “país do ouro negro”; nós lhes descrevemos rapi-
damente a fisionomia dessa região, seu clima, alguns de seus 
centros. Nos resta lhes mostrar as diversas árvores que fornecem 
a preciosa goma, e os procedimentos empregados para extraí-la. 
Vamos, então, conduzi-los ao campo de exploração, ao meio da 
população trabalhadora dos seringueiros e dos caucheros.
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6.1 A imperatriz das árvores-de-borracha:  
Hevea brasiliensis

A borracha é o mais fecundo elemento da riqueza dos 
estados da Amazônia, é o fator mais poderoso de seu progresso 
comercial; é uma fonte de renda quase inesgotável, sua extração 
constitui a mais importante indústria do país. Se o café1 ocupa o 
primeiro lugar no quadro das exportações, o segundo pertence 
à borracha, pois ela representa quase um terço do valor total 
de toda exportação brasileira.

O Brasil é sem dúvida o maior produtor de borracha do 
mundo. Sua produção cresceu continuamente nesses últimos 
anos: de cerca de 25 mil toneladas, número de 1899, ela passou 
para 38 mil toneladas em 1906 e 41,5 mil toneladas em 1907;  
a de 1908 é ainda superior.

Nos dias atuais, o consumo mundial da borracha é em 
torno de 70 mil toneladas; sobre essa cifra, o Brasil fornece, 
sozinho, 65%, a África tropical vem em seguida com 32% e a 
Ásia com 3% apenas.

Apesar do grande número de exploração, existe ainda 
nas vastas florestas da bacia do Amazonas uma reserva imensa 

1 A questão do café foi estudada por Louis Casabona em sua obra recente 
(1908): São Paulo du Brésil. Notas de um colono francês (Librairie Orientale et 
Américaine, E. Guilmoto, ed.).
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de árvores inexploradas. A essas árvores é preciso acrescentar 
trepadeiras e plantas muito variadas que dão também goma. 
Assinalaremos aqui apenas os principais produtores de látex 
ou leite, cuja coagulação forma a borracha.

Devemos mencionar em primeiro lugar a Imperatriz das 
árvores-de-borracha, a Hevea brasiliensis ou Syphonia elastica. 
Hévé era o nome dado pelos índios a esta árvore; os habi-
tantes da Amazônia a chamam, em geral, de Seringueira, e 
Seringueiros os homens que extraem a goma. Há, pelo menos, 
21 espécies de Hévea na bacia amazônica. São elas que dão, 
geralmente, a melhor borracha.

A Hevea brasiliensis é uma árvore de 18 a 30m de altura, 
o tronco liso ligeiramente saliente desde a saída da terra até 
1,5m; sua folhagem começa a partir de 14 ou 15m para mais. 
O tronco é cilíndrico, cinza claro; o diâmetro varia de 80cm à 
1,2m. As folhas caem no mês de junho, mas são logo substituídas 
por outras que não demoram a atingir o mesmo tamanho das 
anteriores. A cápsula que contém as sementes estoura produ-
zindo uma leve detonação; elas são projetadas a certa distância; 
a sorte se encarrega da reprodução.

6.2 Diversas espécies de Hévea 

Há ainda outras espécies de hévea das quais citaremos a 
Hevea pauciflora; a Hevea lutea; ela pode medir até 25m de altura, 
com um diâmetro de 70 a 80cm. Seu látex tinge em preto. Vêm 
em seguida Hevea rigidifolia; Hevea opiculata; Hevea membranacea; 
Syphonia raythiodocarpa; Jatropha elastica, etc..
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Figura 32 – Heveas brasiliensis.
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O senhor Ernest Ule2, encarregado de uma missão na 
Amazônia, publicou no “Notizblatt der Botanischen Garten 
und Museum” de Berlim, um estudo bastante detalhado sobre 
as espécies da borracha na Amazônia. Dentre outras coisas, 
nos diz que sobre as terras rochosas e arborizadas de Campos, 
situadas a 5 graus ao sul de Manaus, perto da fronteira com o 
Mato Grasso, há Héveas que dariam um rendimento bem mais 
considerável que aquelas da região inundada periodicamente.

Em outras regiões, de fontes de afluentes do Amazonas, 
o mesmo fato foi observado e é dessas partes do território que 
provém a maior quantidade de borracha de primeira qualidade.

Da mesma maneira, diz ele, que a natureza das florestas 
e dos cursos de água é diferente no Rio Negro e no Rio Juruá, 
as espécies de Hévea são totalmente diferentes.

A goma que se obtém no Rio Negro se diferencia, pela 
sua cor amarela clara, da verdadeira borracha do Pará, e não 
provém da Hevea brasiliensis.

As f lorestas do Rio Juruá caracterizam-se por uma 
vegetação florestal hidrófila, as do Rio Negro pela vegetação 
florestal xerófila.

A Hévea de primeira qualidade que cresce no Rio Negro e 
que se chama Seringa-verdadeira se diferencia principalmente 
da Hevea brasiliensis pelas suas folhas de um verde vivo e escuro, 
brilhantes, sua casca fina e a cor verde clara de seus frutos.

A colheita do látex se faz unicamente pelos índios, que 
empregam um método especial; a extração possui no Rio Negro 

2 Botânico alemão que emigrou para o Brasil em 1883. Em 1895 foi nomeado 
subdiretor do setor de botânica do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Em 
1900-1903 realiza a supracitada expedição para o Amazonas. Disponível em: 
https://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.person.bm000008665. Acesso 
em: 15 nov. 2018. [N.T.]
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duas vezes mais árvores que no Juruá e no Purus, mas fornece 
praticamente a mesma quantidade de látex; é necessário, no 
entanto, frisar que as árvores são mais frágeis, menores e mais 
próximas que as Heveas brasiliensis nas florestas que avizinham 
os outros rios.

A borracha proveniente do Rio Negro parece ter dimi-
nuído seu valor; esta diminuição seria reflexo do modo de 
preparação. Ela acentuou-se depois que os índios encontraram 
um meio para coagular mais rápido o látex. Eles empregam, 
principalmente, uma trepadeira e a misturam no suco leitoso do 
látex. Desta maneira, a coagulação é muito rápida, um quarto 
do tempo gasto para a coagulação natural. O produto perde 
assim muito de sua elasticidade. 
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Figura 33 – Hevea cultivada no museu Goeldi.

A região do Rio Negro é muito rica em espécies do gênero 
Hevea, encontra-se nela: 
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1o. Seringa-verdadeira com a casca branca é a espécie mais 
conhecida e a mais utilizada para a extração e a preparação 
da borracha; 

2o. Hévea com folíolos menores e arredondados no topo;

3o. Hévea com folíolos bastante achatados. Distingue-se entre 
a Seringa-verdadeira, uma forma com casca preta, e outra com 
casca cinzenta;

4o. Seringa-sarapo com folíolos estreitos e pequenos que dá um 
rendimento bastante considerável em látex de boa qualidade;

5o. Seringa-barriguda, que não deve ser confundida com a Hevea 
spruceana, uma espécie conhecida em outras regiões brasileiras 
sob esse nome. Essa seringa tem o tronco inchado na base e dá 
pouco látex de boa qualidade;

6o. Seringueira-tambaqui é uma árvore com folhas muito 
pequenas, seu rendimento é medíocre.

De acordo com o senhor Ule, as espécies relatadas sob os 
números 5 e 6 possuem frutos muito semelhantes; o Tambaqui 
daria, parece, uma goma muito elástica; mas os indígenas rara-
mente o sangram, pois não se pode misturar seu látex com os 
das outras Héveas.

Se compararmos as espécies entre si e as classificarmos 
em função de seu rendimento, teremos a seguinte série proposta 
por Ule: 1o. a Hévea de terra firme da região de fontes dos 
afluentes da margem direita do Amazonas; 2o. a Hevea brasiliensis 
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da região que inunda regularmente; 3o. a Hévea do Rio Negro; 
4o. a Itanba ou Itanbeiro [sic] da terra firme.

6.3 Boas e más Héveas

As observações feitas pelo senhor Huber3, hoje diretor 
do Museu Goeldi do Pará, demonstraram que certas árvores 
do gênero Hévea não merecem ser consideradas como árvores-
-de-borracha. A Hevea discolor, que muitos autores confundem 
com a Hevea brasiliensis, deve, por exemplo, ser eliminada dessa 
categoria como sendo uma espécie sem nenhum valor econô-
mico. Assim como as H. Spruceana e similis que pertencem, sem 
dúvida, ao mesmo grupo.

Por outro lado, a H. benthamiana e a H. dukei Hub. fornecem, 
no Rio Yapura, um bom produto. Nós já falamos da excelente 
qualidade da Hevea brasiliensis, habitando terrenos inundados; 
há um parente próximo, a Hévea de terra firme, que vive nas 
altas florestas, de até 1.600m de altitude, que atingem, às vezes, 
4 metros de circunferência. Ela é conhecida na Amazônia 
peruana sob o nome de Hevea andenense ou Orco sheringa. Nós 
tivemos a oportunidade de estudar essa árvore em uma obra 
anterior4. Finalmente, nomearemos os Micrandias, família que 
compreende quatro classes, próprias da bacia do Amazonas, 

3 Jacques Huber, botânico suíço, realizou uma série de estudos sobre a 
borracha na Amazônia entre 1908 e 1914. Uma lista exaustiva de seus escritos 
pode ser consultada em http://jacqueshuberproject.blogspot.com/p/blog-
-page_25.html . Acesso em: 18 nov. 2018. [N.T.]

4 WALLE, P. Le Pérou économique. 2aed. Paris: Librairie Orientale et Américaine, 
Guilmoto, ed., 1913.
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como as Maniçobas. Essas espécies produzem a borracha mais 
apreciada, conhecida na Europa sob o nome de Para fine, quali-
dade que ocupa o melhor lugar e atinge as mais altas cotações 
no mercado.

6.4 Castilla elastica, Landolphia hevea

Em seguida vem a Castilla elastica, com o tronco de 15m 
de altura, com 60 a 90cm de diâmetro, com folhas grandes, mas 
bastante raras; a casca é de cor parecida àquela das Héveas. 
A Castilla, cuja cultura é praticada de maneira eficiente no 
México, pode ser explorada a partir dos cinco anos, enquanto 
a Hévea começa a produzir de modo rentável após quinze ou 
até mesmo dezoito anos. É verdade que a Hévea atinge sua 
caducidade após mais de um século, enquanto a longevidade 
da Castilla não ultrapassa os 25-30 anos. Como veremos adiante, 
esta árvore não é, no Brasil, talhada à maneira das Héveas,  
mas completamente abatida.

Ainda existem plantas da família das Ulmaceae, árvores 
e arbustos que apresentam mais de 600 plantas diferentes; 
Cecrópias oferecendo também inúmeras variedades, possuindo, 
como marca característica, galhos ondulados e ocos entre os nós; 
Urceolas, Hancornias e Manihot; os primeiros produzem a partir 
do quinto ano, os segundos a partir do décimo. Encontramos 
ainda Landolphias de diversas variedades, e outras plantas 
que produzem látex que não são consideradas como plantas da 
indústria gomífera, seja pela pobreza da seiva, seja por desco-
nhecer o método de elaboração adequado a seu látex. 
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É importante não se esquecer que as florestas do Brasil 
são compostas, como todas as florestas tropicais, por elementos 
extremamente diversos, entre os quais as árvores-de-borracha 
estão dispersas. É assim que sobre uma distância de 80m, 
podemos encontrar apenas duas ou três Héveas misturadas a 
várias centenas de árvores de espécies variadas, com grandes 
diferenças entre as regiões baixas e altas.

6.5 O Tapuru

Acabamos de ver que toda a borracha exportada pelos 
estados da bacia do Amazonas não é extraída unicamente 
das Héveas; atualmente, tira-se látex de uma espécie de 
Euphorbiaceae do gênero Micrandia, que tivemos a chance de 
nomear: Micrandia xyphonoïdes. Há vários anos, os seringueiros 
dos estados do Pará e do Amazonas exploravam outras árvores 
da mesma família que eles designavam, dependendo da região, 
pelo nome de Tapuru, Curupita, Murupita e Seringarana. Essas 
árvores têm praticamente as mesmas características das Héveas: 
0,80 a 1m de diâmetro e entre 20 e 25m de altura. Elas podem ser 
encontradas a partir da grande Ilha de Marajó, na embocadura 
do Amazonas e nas diversas ilhas do rio, assim como nos vales 
dos rios Madeira, Solimões, Japurá, Juruá e Purus. 
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Figura 34 – Jovem seringueiro.
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As encontramos, com frequência, misturadas às verda-
deiras Héveas em terrenos baixos e pantanosos; certas espécies 
crescem, no entanto, longe das margens do rio. As chamamos, 
no primeiro caso, de Tapurus de margem, e, no segundo caso, 
Tapurus de terra firme.

Essas Euphorbiaceae dão um látex bastante abundante; 
ele produz uma goma que até hoje os negociantes e industriais 
hesitam em distinguir daquela da Hévea, pelo fato de os 
látex das duas proveniências serem comumente misturados. 
O Tapuru é talhado e seu látex coagulado como aquele da Hévea. 
Existe, às vezes, principalmente no vale do Madeira, seringais 
unicamente compostos por Tapurus.

O comércio aceita sem dificuldade a borracha do Tapuru. 
A produção tornou-se considerável; mas é difícil avaliá-la com 
precisão; em função da mistura sofrida, aparece nas estatísticas 
sob o nome de Borracha fina ou Entre fina.

6.6 A Mangabeira

Utiliza-se, enfim, alguns arbustos da família das 
Apocynaceae do gênero Hancornia. A Flora brasileira5 de Martius 
reconhece apenas uma espécie determinada por Muller d’Ar-
gove, a Hancornia speciosa. Ela compreende diversas variedades 
conhecidas sob o nome de Mangabeira que, por sua vez, estão 
por todo o Brasil, nos terrenos elevados e pedregosos. 

5 A Flora brasiliensis foi produzida entre 1840 e 1906 e contou com a parti-
cipação de 65 especialistas de vários países. A obra completa pode ser 
consultada no site http://florabrasiliensis.cria.org.br/index. Acesso em:  
18 nov. 2018. [N.T.]
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A Mangabeira é um arbusto de cerca de 3,5m de altura, 
com galhos torcidos e folhagem pouco abundante. Seu látex é 
azulado; ele é empregado em produtos farmacêuticos contra 
afecções pulmonares. Sua riqueza em borracha é variável, 
as pesquisas realizadas no Instituto Agronômico do Estado de 
São Paulo sobre o látex de proveniências diversas forneceram, 
respectivamente, a proporção de 80%, 50% e 57%, e outras 
experiências deram proporções ainda menores.

Diz-se que cada Mangabeira podia fornecer de 3 a 5kg de 
borracha, mas na verdade esta quantidade não é superior a 1kg. 
Para recolher o látex dessa árvore, entalha-se a pouca distância 
do solo ou se pratica incisões sobre a casca. A época da colheita 
é de junho a agosto.

Para obter a coagulação do látex, os indígenas utilizam 
procedimentos variados: acréscimo de água, sal de cozinha ou 
ácido sulfúrico. As bolas obtidas recebem o nome de bolachas, 
como àquelas da borracha da Hévea. Parece que o melhor proce-
dimento de coagulação seria a fumigação ou o aquecimento do 
látex em fogo lento. Nenhum desses métodos foi praticado do 
ponto de vista industrial. O Instituto Agronômico de São Paulo, 
no entanto, obteve excelentes resultados empregando como 
agente de coagulação uma solução de 300gr de sal de cozinha 
em 1l de água; esta solução deve ser utilizada na proporção 
de 20cl para cada litro de látex. Coagulado dessa maneira, a 
borracha da Mangabeira, convenientemente comprimida e 
seca, seria um excelente produto comercial. A maior parte 
da borracha da mangabeira é exportada pelo porto da Bahia, 
depois pelo do Rio. Essa borracha, ainda que inferior à da Hévea, 
é apreciada no mercado. 

A todos esses detalhes, podemos acrescentar que a 
Mangabeira também tem uma importância como árvore 
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frutífera e florestal; seu fruto, a mangaba, é uma baga de 
sabor açucarado, aromático e levemente licoroso; ele é utili-
zado para fazer conservas. Infelizmente, o crescimento lento 
desse arbusto não parece lhe designar como sendo bom do 
ponto de vista da cultura em grande escala. No entanto, o 
doutor Gustave Dutra, do Instituto Agronômico de São Paulo, 
tomando por base o preço corrente e admitindo um mínimo 
de rendimento anual de apenas 328gr por planta, calcula que 
uma plantação normal de Mangabeira pode dar 10.580 réis, ou 
seja, 16.870 francos por alqueire ou 2 hectares e meio, o que 
constituiria um rendimento muito lucrativo.
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7.1 O Caucho:  
a chegada

Em torno de 1896, os mercados de Manaus e de Belém 
começaram a receber em abundância, sob o nome de Caucho, 
uma borracha diferente da goma seringa ou da Hévea e parecida 
com a borracha da América Central. Ela é preta retinta por fora 
e amarela por dentro, com inúmeras pequenas cavidades como 
certos queijos tipo gruyère. Seu cheiro é bastante desagradável. 
Ainda que não tenha a qualidade da borracha da Hévea, ela é 
apreciada pelos industriais devido a sua elasticidade. Sua explo-
ração é muito lucrativa.

O Caucho, atualmente designado pelo nome de Slabb nas 
estatísticas, é o produto da Castilla elastica e de certo número de 
trepadeiras e figueiras. A Castilla elastica é uma árvore de 15 a 20m 
de altura, e de 50 a 90cm de diâmetro. Ela produz muito látex.  
Na floresta, forma grupos menos numerosos que o da Hévea.

As Castillas residem, de preferência, no vale superior do Rio 
Juruá, assim como no do Purus e do Madeira, onde são conhecidas 
há muito tempo. No estado do Pará, ela se espalha principalmen- 
te ao longo dos vales do Tapajós, do Xingu e do Araguaia.
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7.2 Os caucheiros:  
por que eles sacrificam a árvore

O cauchero é o homem que sai em busca da Castilla ou das 
outras árvores; é perto das fontes dos rios e em suas partes nave-
gáveis que ele as encontra. Sua busca pode durar mais de um ano. 

Em função da baixa densidade das árvores e pelo látex se 
encontrar tanto na seiva quanto na casca, é quase impossível não 
sacrificar a árvore que foi sangrada. Os caucheros afirmam que a 
Castilla é muito sensível às incisões; ela debilita-se rapidamente e 
morre dos ataques de um terrível inseto, o cupim, que se introduz 
na casca pelos talhos e que enfraquece rapidamente a árvore. 
Parece-me que não se deve lamentar a destruição das árvores 
que chegaram à maturidade, pois, à medida que desaparecem, 
são substituídas por jovens mudas que surgem de todos os lados 
e se desenvolvem infinitamente no seio das florestas, de certa 
forma inesgotável da Amazônia. No entanto, a árvore é explorada 
apenas quando atinge cerca de 50cm de diâmetro, isto é, por 
volta de seus 7 ou 8 anos, e, independentemente do que digam, o 
cauchero deve ir cada vez mais longe dos rios para encontrá-la.
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Figura 35 – Pirarucu e tartaruga do Purus.
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Quando, após algumas investigações, o cauchero chega 
a um local ainda virgem, inexplorado, ele instala sua morada 
às margens do rio, sobre uma elevação, se possível; depois ele 
faz várias incursões na floresta estabelecendo, a cada dia, 
um acampamento provisório que lhe servirá de centro para 
explorar os arredores; ele marca, no caminho, com a ajuda 
de um machadinho ou de seu facão, as árvores que encontra. 
Essas marcas são um sinal de posse religiosamente respeitado 
pelos demais caucheros.

7.3 Procedimentos de extração:  
Caucho em pranchas e sernamby de Caucho

Uma vez que o espaço da floresta que ele escolheu foi sufi-
cientemente percorrido e que marcou um número satisfatório 
de árvores, o cauchero inicia sua exploração. Para começar, ele 
limpa cuidadosamente o solo em volta da árvore, cuja casca 
é lisa e amarelada, a madeira mole e fibrosa, depois talha ao 
redor de todo o tronco e na terra que bateu bem com seus pés, 
uma série de buracos, ou bolsas, que são ligadas ao tronco com 
a ajuda de pequenas valetas, nas quais dispõe os copos de ferro 
estanhado, destinados a receber o látex.

Terminado esse trabalho, o cauchero opera na árvore 
incisões oblíquas por onde escorre a seiva que vai preencher os 
copos. Quando a seiva para de escorrer, o cauchero corta a árvore 
na altura de um metro e faz em volta do tronco novos entalhes 
circulares por onde o látex escorre ainda em grande quantidade. 

Se o objetivo do operador é obter o caucho em pranchas, 
isto é, em placas, ele recolhe nos copos de seiva das árvores 
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sangradas e cortadas e a transporta em escavações retangu-
lares (1,50m de cumprimento por 0,50m de largura); ou ainda, 
ele recolhe o leite em uma bacia em ferro brando de 20cm de 
diâmetro por 10cm de profundidade, chamada taça. Nessa taça, 
como nas escavações que são previamente revestidas de argila 
para, em seguida, receberem o látex, o cauchero opera a coagu-
lação com a ajuda de uma mistura de água com sabão comum1, 
potássio, ou algum outro agente químico. As valas são cobertas 
de folhas de palmeira com o intuito de proteger das chuvas. 

O caucho não pode, portanto, chegar em bolachas ou 
bolas como o produto da Hévea, mas em placas como seu nome 
indica. Essas placas, que têm 1m de comprimento por 50cm de 
espessura, atingem um peso de 60kg. Se considerarmos que 
uma árvore adulta pode dar entre 50 a 56 litros de seiva, que 
por sua vez pode produzir cerca de 20kg de goma, é neces-
sário, então, a vida de três árvores para obter uma prancha 
de caucho. Se, ao contrário, o objetivo do cauchero é extrair 
sernamby de caucho, superior à qualidade do mesmo nome, 
pois é mais seco e guarda menos água, ele deixa exposto, para 
que se coagule sob a influência do ar, o látex que produzem as 
sangrias e que escorre também nas pequenas valetas artificiais 
preparadas no solo. A seiva se transforma assim em tiras que 
são enroladas. É o produto conhecido no mercado sob o nome 
de sernamby de caucho.

1 Funde-se o sabão na proporção de 125g por copo de água. São necessários 
dois copos dessa solução para coagular 30l de látex em uma meia hora. 
Assim que a coagulação começa, os caucheros batem o látex com a mão para 
acelerar a operação. 



Capítulo VII

AS ÁRVORES-DE-BORRACHA (CONTINUAÇÃO)

146

7.4 Produção

Ainda que as Castillas elasticas se reproduzam facilmente 
e que essas árvores ainda sejam abundantes no Brasil, será bom 
exigir dos caucheros que replantem uma nova muda, em boas 
condições, para cada árvore abatida. Dessa maneira, evitar-se-á 
o que aconteceu na América Central, onde as Castillas selvagens 
quase desapareceram em função da destruição imprudente.

A produção de caucho na parte brasileira da bacia do 
Amazonas, há alguns anos, teve um desenvolvimento conside-
rável, passando de 1.777 toneladas em 1896 a 5.715 toneladas em 
1906, depois ainda aumentou quase um terço.

A exportação do estado do Amazonas é maior que a do 
estado do Pará.

São nos vales dos rios Purus, Acre, Madeira e, princi-
palmente, no do Juruá que se dão as maiores colheitas. Essas 
mesmas regiões são o hábitat favorito das preciosas Héveas. 

7.5 As Maniçobas; o Manihot de Jequié; 
hábitat; procedimentos de exploração

Alguns estados do Brasil, ainda que não pertençam à 
bacia amazônica, exportam uma grande quantidade de goma 
conhecida pelo nome de Ceará, nome do estado que mais a 
produz. Ceará é extraída de uma Maniçoba, a Manihot glaziowi. 
Nós falamos no capítulo anterior sobre o doutor Ule que fez, em 
1906, interessantes pesquisas sobre as Syphonias da bacia do 
Amazonas. Ele visitou, em seguida, o norte do estado da Bahia, 
depois, atravessando o Rio São Francisco, entrou no estado 
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do Piauí. Ele constatou que ele fornecia certa quantidade de 
goma proveniente de três espécies de Maniçobas pertencentes 
à mesma espécie Manihot glaziowi. São Manihot dichotoma Ule 
(Maniçoba de Jequié), Manihot heptaphylla Ule (Maniçoba do São 
Francisco) e Manihot piauhyensis Ule (Maniçoba do Piauí). 

Eis, segundo o Jornal de agricultura tropical, alguns deta-
lhes sobre a Maniçoba de Jequié: ela cresce na região sudeste 
do estado da Bahia, entre o Rio Paraguassu e o Rio das Contas, 
ao sul. Trata-se de um arbusto, cujo tronco, mesmo em seu 
estado mais desenvolvido, não ultrapassa 30cm de diâmetro; 
sua casca é fina e de cor clara, mais macia e lisa que a da Ceará. 
Esse arbusto vive nas caatingas ou florestas secas, povoadas 
de espécies com folhas caducas; vive nas encostas das colinas 
onde parece apreciar a vizinhança das outras árvores; prefere 
os terrenos de argila vermelha e aqueles onde a presença 
do nitrato se faz sentir.

A goma extraída dessa Manihot deu, nos últimos tempos, 
mais de 500 toneladas. Infelizmente, a sangria é feita de maneira 
tão desastrosa que vários povoados se esgotaram. Os habitantes 
sangram a Maniçoba, como a Mangabeira, por meio de incisões 
que serpenteiam o longo do tronco, ou por meio de uma aresta 
grosseira praticada com uma espécie de machadinha. O látex, 
muito fluido, escorre nos vasos colocados para recebê-lo; ele 
se coagula facilmente em contato com o ar. A goma é então 
prensada entre as mãos, achatada e seca.

Os machucados do Jequié se cicatrizam muito rápido; 
quando são feitos com cuidado, pode-se renovar a sangria até 
três ou quatro vezes, senão mais, por ano. O Jequié dá uma 
média de 500gr de borracha seca por ano; fala-se de 1kg, mas 
isso nos parece exagero. A árvore pode ser sangrada a partir 
dos três ou quatro anos.
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A colheita de um borracheiro pode chegar a 10kg por 
semana.

A borracha dos estados onde se explora a Manihot é, em 
geral, exportada pelo porto da Bahia.

7.6 As grandes zonas produtoras na Amazônia

Precisamos dar uma olhada agora sobre as regiões que 
produzem a melhor borracha e em maior quantidade.

O país do Ouro Negro abarca quatro estados: o Pará, o 
Amazonas, o território federal do Acre e o Mato Grosso. Os 
três primeiros fornecem sozinhos quase nove décimos da 
produção total e em quantidades quase equivalentes; como 
rivais que buscam se superar mutuamente, o que fazem de 
maneira alternada.

No estado do Pará, os lugares que produzem a maior 
quantidade de borracha são os municípios de Breves e de Anajás, 
na Ilha de Marajó. Aí, as explorações são muito numerosas, 
assim como nas ilhas dos arredores. Também encontramos, 
mas em menor quantidade, sobre os Rios Tocantins e Tapajós. 
O produto dessas regiões é denominado Baixo Amazonas.

A borracha mais renomada de toda a Amazônia é conhe-
cida como Alto Amazonas. Ela vem em abundância do vale do 
Rio Madeira e de seus afluentes, do vale do Purus. Sobre esse rio 
não há mais, hoje, até mais de 2.000km de sua embocadura, uma 
única praia, um único terreno ribeirinho que não seja utilizado 
pelos procuradores de borracha. Eles também se espalharam 
sobre os afluentes desse rio, entre os quais nomearemos o 
Aracá, Patos, Urbano, Ituxi, Richalo, Corunaha [sic], etc..
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Afluentes do Purus, esquecemos voluntariamente o 
Acre e toda a região que forma hoje o território federal desse 
nome; é, sem dúvida, a região mais rica, a mais fecunda em 
árvores-de-borracha do Brasil; as zonas mais produtivas são 
as de Moa, Trasanaca, Paukery [sic], assim como todas aquelas 
situadas na fronteira com a Bolívia. 

Florestas muito ricas se encontram também sobre a 
margem esquerda do Amazonas, sobre o Rio Negro, o Juruena, 
o Iça, Jutahy, etc.

7.7 Os campos novos

A todas essas regiões conhecidas e exploradas há muito 
tempo veio somar-se uma zona desconhecida há uma dezena 
de anos, o vale do Juruá. É dela que fala, em 1896, o barão de 
Marajó, que conhecia admiravelmente a bacia do Amazonas: 

Não é muito o que poderei dizer sobre este rio, porque 
assim como acontece a tantos outros, nem ele nem seus 
tributários estão devidamente estudados, apenas têm 
sido explorados pelos fabricantes de borracha; sem 
um [sic] estudo regular foi feito o seu percurso, e ainda 
menos tem sido estudadas suas riquezas botânicas, 
zoológicas ou mineralógicas.2

2 ABREU, J. C. da G. As Regiões amazonicas: estudos chorographicos dos Estados de 
Gram Pará e Amazonas. Lisboa: Imprensa de L. da Silva, 1896. p. 88. Disponível 
em: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_obrasraras/or39049/
or39049.pdf. Acesso em: 28 dez 2016. [N.T.]
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Talvez ainda estejamos na mesma ignorância do ponto 
de vista científico, mas é certo que o Juruá e alguns de seus 
afluentes, tais como o Envira, o Muru, o Acará, o Jurupary, 
o Diabinho, são hoje ocupados pelos estabelecimentos dos serin-
gueiros, que descobriram florestas de árvores-de-borracha. 
Atrás dos seringueiros chegaram os mercadores ambulantes 
ou regatões, como são chamados pelos brasileiros. Sobre frágeis 
embarcações, eles vão de porto em porto, de barracão em 
barracão, vendendo as mercadorias as mais variadas. São os 
caixeiros-viajantes dos grandes e pequenos rios; eles penetram 
nas regiões mais recuadas onde levam, juntamente com o 
comércio, um pouco de civilização. Os índios pacíficos esperam 
com impaciência as longínquas aparições deles.

Para dar uma ideia do crescimento assustador da explo-
ração da borracha, nessa região despovoada em 1896, eis alguns 
números relativos à produção da goma em 1901: borracha fina, 
3.018.561kg; Sernamby, 550.046kg; caucho ou Slabbs, 2.624.278kg. 
É do Juruá que chega a maior quantidade desse produto.

Figura 36 – Viração de tartarugas.



Capítulo VII

AS ÁRVORES-DE-BORRACHA (CONTINUAÇÃO)

151

A colheita de 1906-1907 deu, na mesma região, 5.102 
toneladas, apenas de Para fine, a produção do caucho dobrou.

7.8 O Juruá; o território do Acre

O desenvolvimento da produção no Juruá é, com certeza, 
maravilhoso, mas a produção do território federal do Acre é 
ainda melhor.

Sabe-se que esta imensa região de várias centenas de 
milhares de quilômetros quadrados, situada na bacia superior 
dos grandes afluentes do Amazonas – Madeira, Purus, Juruá 
– foi, pelo tratado de Petrópolis, concluído entre a Bolívia e o 
Brasil, adquirida por este país por meio de uma indenização 
de 2 milhões de libras esterlinas e da construção de uma via 
férrea indo do rio Madeira ao Mamoré, ambos afluentes e 
subafluentes do Amazonas.

Desde então o Acre fez progressos surpreendentes: novos 
centros populacionais foram criados, um grande número de 
estabelecimentos foi edificado ao longo dos rios e riachos, nume-
rosos brasileiros de todos os estados fundaram aí explorações de 
borracha que se tornam a cada dia mais prósperas. Não há nada 
de espantoso no fato de que o estado do Amazonas, seu vizinho, 
tenha sonhado em se apropriar da região toda, como se ela lhe 
pertencesse por direito, e taxou suas exportações de borracha.

Mas os habitantes do Acre não pretendiam renunciar à 
sua independência; eles objetaram que a região já cobria suas 
próprias despesas, e que tinha, portanto, o direito de se admi-
nistrar e de se tornar um estado autônomo. Por outro lado, a 
quantia que o estado do Amazonas obtinha pelos direitos sobre 
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a borracha do Acre tornava-se muito alta para que passasse 
despercebida pelo governo federal nacional que organizou o 
Acre em um distrito federal, com um sistema alfandegário espe-
cial. O governo de Manaus protestou no início, depois reduziu 
os direitos de exportação do Amazonas abaixo das tarifas do 
Acre, de maneira que os proprietários de seringais dessa região 
preferem exportar sob as tarifas do Amazonas. Vê-se que esse 
sistema não poderá mais persistir; no entanto, ele não parece 
ter prejudicado de maneira alguma a uma ou outra região. 

7.9 Um bom negócio:  
o que ganha o Brasil com a aquisição do Acre

Vejamos agora o que trouxe ao governo brasileiro sua 
aquisição em 1903. Os números que iremos citar são muito 
sugestivos:

Direitos de exportação recebidos pela alfândega do Pará

1903 247 : 418 $ 840

1904 1.366 : 427 $ 667

1905 4.710 : 396 $ 076

1906 4.806 : 134 $ 473

1907 6.775 : 465 $ 666

Total 17.995 : 834 $ 722

Em francos 26.858.757
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Direitos de exportação recebidos pela alfândega de Manaus

1903 587 : 622 $ 337

1904 1.741 : 758 $ 484

1905 4.040 : 348 $ 320

1906 4.465 : 361 $ 343

1907 6.694 : 503 $ 797

Total 17.790 : 594 $ 271

Em francos 26.685.894

Direitos de exportação recebidos pelas alfândegas de 
Manaus e de Belém, de janeiro a maio de 1908, sobre a borracha 
do Acre em 1907: 6.020.000 mil-réis, ou seja, 9.030.000 francos. 

Entrou, então, para os caixas da União brasileira 
44.726.528 mil-réis que, na proporção de 1,50 fr. o mil-réis, 
dão 67.089.792 francos.

O governo federal tendo pago à Bolívia por seus direitos 
de reivindicação 2 milhões de libras esterlinas, ou seja, 50 
milhões de francos, resta um saldo em favor do Brasil de 
17.089.792 francos. Após verificação, esses números teriam sido 
levados a 14.453.143 francos em favor do Acre. Vemos que o 
Brasil não fez um negócio muito ruim. 

E será ainda melhor quando a estrada de ferro Madeira-
Mamoré, em construção, fizer passar pela Amazônia o comércio 
do Oeste boliviano.

Daqui a pouco, o território do Acre tornar-se-á o maior 
produtor de borracha do Brasil.

A pequena tabela que segue deixa entrever essa eventu-
alidade num breve espaço de tempo. Ao longo do ano de 1907, 
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a bacia amazônica exportou 37.220.000kg de borracha, assim 
repartidas por ordem de produção:

Quilogramas Mil-réis

Pará 11.980.719 Valor oficial de 47.416.612

Acre 11.192.226 68.272.578

Amazonas 10.924.313 66.238.390

A exportação das borrachas peruanas em trânsito pela 
Amazônia atingiu 3.122.712kg.

Vemos por esses números oficiais que o Acre ocupa a 
segunda posição na exportação geral de borracha brasileira, 
superado por pouco pelo estado do Pará, o mais antigo estado 
produtor. O valor da borracha do Acre é cerca de um terço 
maior. O mesmo acontece com aquele do estado do Amazonas. 
Já dissemos que a borracha dessas regiões era cotada a preço 
mais alto sob o nome de Alto Amazona.

7.10 Os produtos bolivianos e a 
navegação do Rio Madeira

As borrachas produzidas pela Bolívia em bastante 
quantidade chegam na Europa transitando pela Amazônia; 
elas passam pelos Rios Beni, Mamoré, Guaporé, afluentes do 
Madeira. Toda essa região é coberta por uma vegetação gran-
diosa. Em um emaranhado inaudito se encontram reunidos os 
vegetais mais variados, tesouros que o homem começa somente 
a explorar. Nesse território são igualmente as héveas que 
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dominam; a borracha extraída de seu látex se confunde quase 
sempre com aquela da Amazônia.

Os rios bolivianos citados acima são navegados por 
vapores, batelões, jangadas, embarcações próprias à região que 
drenam até o Madeira o produto das colheitas.

O Rio Madeira talvez seja o mais largo, o mais majestoso 
dos grandes afluentes do Amazonas. Nele a navegação é fácil 
para os navios de grande tonelagem até Santo Antônio (Mato 
Grosso). Acima dessa cidade, a navegação a vapor é interrompida 
sobre uma distância de 365km, até Vila Bela, situada na reunião 
do Beni e do Mamoré, no ponto onde começa o Madeira. As ruas 
de Vila Bela terminam de um lado no Beni, do outro no Mamoré. 
Um pouco mais acima, em Pacanovas3 [sic], que a navegação se 
torna perigosa; ela é praticada por determinadas embarcações 
apenas nos meses de dezembro e janeiro, época das cheias.

Toda a zona compreendida entre Pacanovas e Santo 
Antônio é obstruída por uma sucessão de 26 cachoeiras. Uma 
dessas cachoeiras, Teotônio, bloqueia o rio em 1.400m de largura 
e tem uma queda d’água de 11m. Algumas outras têm nomes 
característicos que revelam bastante do medo que inspiram: 
Caldeirão do Inferno, Misericórdia, Padre Eterno, cuja agitação 
é tão grande que, segundo os indígenas, aquele que nela cai não 
volta mais; os próprios indígenas hesitam em atravessar quatro 
ou cinco dessas cachoeiras.

Essas cataratas são um obstáculo muito sério ao desenvol-
vimento comercial dessa região; é por isso que há muito tempo 
(decreto de novembro de 1882) fora decidido o estabelecimento 
de uma linha férrea denominada Madeira-Mamoré, que devia 
servir de ponte entre os dois pontos navegáveis. As dificuldades 

3 Pacaás Novos. [N.T.]
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materiais, o estado das finanças brasileiras nessa época, atra-
saram a realização desse projeto durante vários anos. 

Vimos em capítulo precedente que uma estrada de ferro 
está, hoje, sendo construída e que um trecho de 87km será 
colocado em funcionamento. Essa via, uma vez terminada, será 
o caminho mais utilizado e permitirá escoar em direção ao 
Atlântico os produtos da Bolívia; ela desenvolverá em toda a 
região do Madeira um movimento comercial intenso.
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Figura 37 – Na floresta – incisão de uma Hévea.



Capítulo VIII

Os caçadores de borracha

8.1 Método adotado para exploração das 
florestas de borracha; Seringais e estradas

Em toda a região amazônica, o método geralmente 
adotado para a exploração das árvores-de-borracha é o seguinte: 

Particular ou em Sociedade, que deseja se assegurar 
a propriedade ou ao menos o usufruto de certa superfície de 
terreno contendo árvores-de-borracha, endereça ao governo um 
pedido de concessão. Esse é acordado se alguém já não houver o 
direito, pois os direitos do primeiro ocupante são sempre respei-
tados. A delimitação da superfície fica a cargo da concessionária1. 

Essa concessão, que compreende no geral várias dezenas 
de milhares de hectares, é dividida em um certo número de 
seringais2 ou espécies variáveis de florestas sobre as quais se 
encontra espalhado um número mais ou menos grande de 
héveas. Um seringal pode, por sua vez, ser subdividido em 
várias estradas ou lote de árvore-de-borracha variando entre 
80 e 150, 180 e às vezes 200 árvores.

1 É importante dizer, no entanto, que nos territórios novos, a exploração 
das árvores-de-borracha pertence a quem quiser realizá-la, é apenas bem 
mais tarde que se pode estabelecer atos de posse das árvores descobertas; 
as concessões exploradas não são sempre regulamentadas, o que gera por 
vezes protestos.

2 No singular, seringal. 
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Com exceção de algumas fortes Sociedades que possuem 
territórios inteiros, existe um grande número de seringais que 
é propriedade dos seringueiros que o descobriram e que se lhes 
asseguraram a propriedade delimitando-os; eles o exploram ou 
o fazem explorar como agricultores.

Atualmente, não existe mais sobre os principais afluentes 
do Amazonas, tais como o Purus e o Madeira, terrenos ribei-
rinhos que não sejam utilizados pelos caçadores de borracha.

Aqueles que são desprovidos, ou que não querem traba-
lhar para os proprietários, devem penetrar cada dia mais 
longe em busca de novos campos de exploração, sobre rios 
ainda inexplorados.

8.2 Patrões seringueiros

O proprietário de um seringal, nomeado patrão serin-
gueiro, ou ainda aviado, estabelece em sua propriedade ponto 
favorável aos embarques, uma loja chamada barracão, onde se 
encontram reunidas as mercadorias mais disparatadas: comestí-
veis, quinquilharia, conservas, armas, munição, vinhos, licores, 
perfumaria, bijuteria, roupas, instrumentos musicais, princi-
palmente o acordeão; em resumo, todo aquilo que é necessário, 
e mesmo supérfluo, para a vida dos homens que ele emprega.
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Figura 38 – Incisão oblíqua e posição das tigelinhas.
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Esses homens empregados e transportados com custos 
sobre o lugar da exportação. Há proprietários que empregam de 
200 a 500 homens. Eles lhes fazem um adiantamento de 1.000 a 
1.800 francos em mercadorias diversas. É preciso inserir aí todo 
o vasilhame, que daremos os detalhes mais adiante, de pólvora, 
de chumbo, de cartuchos, licores, medicamentos, tecido para 
as mulheres, etc..

Esses patrões seringueiros precisam, então, de um abas-
tecimento considerável; assim eles são abastecidos, por sua vez, 
pelos grandes negociantes de Manaus e da cidade do Pará que 
conhecemos pelo nome de aviadores. Essas casas consentem a 
seus aviados, os patrões seringueiros, adiantamentos que chegam 
a várias centenas de mil francos, às vezes um milhão. O crédito 
é baseado na confiança que inspira esses patrões, seu conheci-
mento da região, dos rios e dos trabalhadores sob seus cuidados.

Os aviadores são geralmente ajudados por patrocinadores 
estrangeiros, principalmente os americanos dos Estados Unidos, 
que restringem ou suprimem seus adiantamentos quando os 
lucros não lhes parecem mais suficientemente remuneradores. 
Os pagamentos se fazem em borracha no final da estação. 

8.3 Recrutamento de trabalhadores seringueiros

Os caçadores de borracha da Amazônia são de dois tipos: 
os seringueiros e os caucheros. Os primeiros exploram, como o 
nome indica, a seringueira ou héveas; os últimos, sobre os quais 
já falamos, procuram as castillas, as landolphias e as hancornias.

Os homens se recrutam principalmente entre os 
imigrantes dos estados do Ceará, da Bahia e mesmo de Minas 
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Gerais; mas são, sobretudo, os imigrantes do estado do Ceará, 
aos quais damos o nome de Paroaras, que fornecem o maior 
número de braços à indústria da borracha. Chegam mais de 20 
mil por ano, que se dispersam com suas famílias nas diversas 
partes da Amazônia. Admiravelmente maleáveis, enérgicos e 
resistentes, eles invadem a floresta virgem; eles se familiarizam 
em pouco tempo com as necessidades de sua nova existência.

O cearense não é o trabalhador temporário, de passagem, 
é o colono que faz descendentes sobre os rios onde se instala; 
é um elemento precioso para os estados amazônicos; infeliz-
mente, ele é muito intempestivo e ignorante. Os seringueiros 
se recrutam em segundo lugar entre os habitantes dos estados 
do Pará e do Amazonas, e também entre os indígenas submissos 
e semicivilizados das mesmas regiões.

Há também certo número de estrangeiros de diversas 
nacionalidades, mas são a extrema minoria; os brasileiros são 
preferidos, pois a caça pela borracha constitui para eles uma 
verdadeira especialidade. 

8.4 A busca por um seringal

Sigamos agora uma família de seringueiros à procura 
de um seringal virgem. Uma lancha, vapor de rio, leva-a, o 
mais longe possível, sobre o curso d’água escolhido, ou então 
todos os seus membros tomam assento em uma barca com 
armas e bagagens. 

É muito importante para o seringueiro que ele encontre 
um lugar onde as héveas sejam em número suficiente para que 
possa trabalhar com proveito. Uma vez encontrado o local, 
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toda a família desembarca e começam as primeiras instala-
ções. O chefe, ajudado por um de seus filhos, explora o terreno 
partindo da beira do rio ou do riacho; cada árvore encontrada 
é ligada a anterior por uma picada ou pista traçada com um 
facão. Uma vez que encontrou um número de árvores suficiente, 
ele as reúne por meio de uma trilha definitiva que facilitará 
sua exploração. Essa é a unidade de exploração de árvores-de-
-borracha chamada estrada. Se as árvores são reunidas em um 
espaço relativamente reduzido, a estrada se compõe de 120 a 
150 árvores, ou até mesmo 200, em terrenos ricos3.

Se, ao contrário, as árvores são espaçadas, a estrada será 
reduzida a 80-100 árvores ou mais; pois um homem deve poder 
trabalhar uma estrada por dia. Se ele é muito ativo, pode, no 
limite, ocupar-se de duas estradas de uma centena de árvores 
cada; mas nos parece difícil, senão impossível, fazer mais. 
Admitindo entre cada árvore um espaço de 40 passos, para 
os terrenos ricos, e de 50 a 60 passos, para as regiões médias, 
obtém-se estradas de 4 a 6km de diâmetro, de acordo com o 
número de árvores. A exploração, sobre uma extensão maior, 
seria difícil e pouco vantajosa. 

Todas as estradas são ovais e traçadas em ziguezague, de 
tal maneira que a entrada e a saída partem de um mesmo ponto 
que é a choupana do seringueiro, flanqueada de seu defumador.

3 No geral, as estradas dos seringais exploradas metodicamente e há muito 
tempo se compõem de uma centena de árvores. 
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8.5 Construção de uma casa

No intervalo de suas expedições de reconhecimento, o 
seringueiro, ajudado por sua mulher e seus filhos, construiu 
sua morada, em um local onde a reunião de quatro árvores, 
espaçadas convenientemente, podem lhe servir de vigamento 
principal. A cerca de um metro do solo, dispõe um assoalho 
sobre fortes pranchas atadas aos troncos das árvores esco-
lhidas como montantes; galhos menos grossos são colocados 
na transversal, bem próximos uns dos outros. Enquanto espera 
ter tempo para cortar pranchas de uma palmeira, que se presta 
facilmente à essa operação, ele cobre seu assoalho com esteiras 
ou largas folhas que fazem um piso rústico, estabelecido sobre 
cerca de 1,50m de terra para evitar a umidade do solo. Ramos de 
folhas cobrem o teto; as paredes internas são feitas dos mesmos 
materiais, e a mobília se compõe de redes rapidamente amar-
radas às vigas do telhado. Na segunda colheita, o seringueiro4, 
decidido a explorar continuamente a mesma estrada, constrói 
para si uma habitação mais confortável.

4 Também chamado apanhador.
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Figura 39 – Seringueiro esvaziando suas tigelinhas.
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O defumador, no lugar onde se fuma a borracha, é uma 
construção mais ligeira ainda; algumas machadadas dão a 
madeira dos montantes; as trepadeiras, flexíveis como fitas, 
servem para amarrar as travessas e caibros; um telhado de 
ramos e de folhas de bananeira, e é tudo. A cabana é aberta 
aos quatro ventos, mas o construtor tem apenas a necessidade 
de se proteger da chuva, ele e seus utensílios de trabalho, que 
agrupados recebem o nome de vasilhame. 

8.6 Os utensílios de um seringueiro

Os utensílios utilizados pelo seringueiro são: a macha-
dinha5, para fazer as incisões nas árvores; o balde que possa 
conter até 10 litros de látex; as tigelinhas em ferro branco, de 
8cm de diâmetros sobre as bordas, 4 a 5cm na parte inferior e 
cerca de 6cm de profundidade; cada uma delas pode conter de 
100 a 150cm3 de látex. Cada seringueiro possui entre 700 e 800 
delas. A bacia em ferro branco contém o leite destinado à coagu-
lação; os indígenas depositavam outrora o látex em carcaças 
de tartarugas. A forma, bastão cuja extremidade é plana como 
a pá de forno dos padeiros, ou então circular. O bulhão, em 
terracota, é uma espécie de chaminé por onde sai a fumaça que 
deve coagular o látex; ele é conhecido como defumador. A cuia, 
ou meia cabaça, produzida pelo fruto do cabaceiro.

5 Que deve ser em ferro mole, pois a experiência demonstrou que o aço 
estraga a árvore. 



Capítulo VIII

Os caçadOres de bOrracha

167

8.7 Víveres

Nesses locais ermos, em geral distantes das grandes 
aglomerações ou do barracão de um patrão seringueiro, falta 
a alimentação; essa questão não é para perturbar nosso serin-
gueiro cearense, na maioria das vezes, bom caçador e bom 
pescador. Além disso, o cauchero ou o seringueiro que parte 
para uma estação seja em um seringal virgem, seja em um 
seringal explorado há muito tempo, leva aproximativamente 
a quantidade de víveres que segue:

Bacalhau 20kg

Farinha de mandioca 170kg

Cachaça 50l

Vinho, ao menos 60 garrafas

Feijões 50kg

Fósforos 144 caixas

Conservas 40 caixas

Café 20kg

Açúcar 50kg

Arroz 50kg

Sabão 30kg

Tabaco 12kg

Petróleo 30l

Essas provisões variam, naturalmente, de acordo com o 
número de pessoas que compõe a família; quanto maior, aliás, 
maior será o número de árvores exploradas.
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Como os víveres são muito caros sobre as margens dos 
rios, os seringueiros sérios economizam dedicando-se à caça e 
à pesca, especialmente no início da safra/fábrica, pois depois 
o tempo é pouco. 

8.8 A caça e a pesca

A caça é abundante em certas regiões; os seringueiros 
têm a escolha entre o tapir, o cervo, o pecari, os tatus de dife-
rentes tamanhos e espécies, a paca; entre as aves de caça eles 
podem fazer mais vítimas, as espécies são tão variadas quanto 
deliciosas: o pato real, a maruca [sic] ou pato preto, o inambu, 
o mutum ou peru do Pará, a macuca, etc.. Nos rios pululam 
uma grande variedade de peixes de todo tamanho e do 
melhor sabor, por exemplo: o robalo, o tucunaré, o camorim, 
a pescada e, principalmente, o pirarucu. Mas é principalmente 
à pesca do pirarucu, espécie de grande bacalhau de rio, típico 
da Amazônia, e a diferentes espécies de tartarugas que se 
dedicam os seringueiros.
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Figura 40 – Seringueiro na floresta.

A tartaruga foi apelidada de boi da Amazônia, pois é 
com a carne de diferentes variedades de Cheloniidae que se 
alimentam os seringueiros e toda a população pobre do imenso 
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vale. Entre as espécies, figuram o jabuti, o tracajá, o musuan da 
Ilha de Marajó, a charapa, etc..

É na época da ponte, que corresponde àquela da baixa 
das águas e àquela que começa a colheita da borracha que as 
tartarugas são perseguidas impiedosamente. Faz-se nos rios um 
comércio considerável. O consumo é tal que fora dessa época, 
a tartaruga ainda é perseguida nos rios e pescada com a ajuda 
de flechas ou arpões. 

As tartarugas capturadas com arpão são mais apreciadas 
que àquelas pegas nas margens ou aquelas que vão em grupos 
enterrar seus ovos.

Essa pesca sobre as praias se chama viração, o que 
quer dizer virar a tartaruga sobre o casco. É uma verdadeira 
caça: homens, mulheres, crianças se jogam sobre os infelizes 
Cheloniidae e se dedicam, com frenesi, a virá-las. Todas as 
tartarugas adultas e de bela aparência são rapidamente colo-
cadas sobre o casco, depois corre-se em direção a outras que 
têm o mesmo destino. Assim, um grande número de animais 
fica impossibilitado de fugir, e os caçadores têm todo o tempo 
para colocá-lo em sua canoa. Às vezes, o número de tartarugas 
viradas é maior que o volume que podem transportar as embar-
cações, e as pobres criaturas são abandonadas nessa posição e 
acabam morrendo queimadas pelo sol e torturadas pela sede. 
Raros são os caçadores que têm pena das tartarugas inutilizadas.
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8.9 As tartarugas e o pirarucu

O pirarucu é um peixe que atinge até 2,20m de compri-
mento e pode pesar 150 libras; se parece muito com um Esox 
lucius. Seu nome viria de duas palavras da língua tupi, pira que 
significa peixe, e rucu, vermelho, em razão de sua cor. Ele se 
encontra em todos os cursos d’água e lagos da bacia amazônica. 
Geralmente caçado com arpão, é transportado aos barracões; 
tira-se as escamas, divide-o em dois, depois corta-se em certos 
pedaços que são salgados e empilhados uns em cima dos outros. 
Após algumas horas, esses pedaços são dispostos sobre cinchos 
e secados ao sol.  Faz-se desse peixe um consumo considerável; 
é o alimento principal dos índios e da maioria dos seringueiros 
que acham sua carne melhor que a do bacalhau; quanto a nós, 
achamos seu gosto levemente oleoso, o que desparece quando 
se assa os pedaços sobre a brasa. Esses pedaços são geralmente 
de duas libras.

Acontece, com frequência, que um seringueiro precavido 
que fez uma pesca ou uma caça à tartaruga produtiva, construa 
em um pequeno lago ou simplesmente em um igarapé, em uma 
pequena enseada ou canal navegável apenas para pequenas 
canoas, uma espécie de reservatório cercado, verdadeiro 
viveiro no qual mantém prisioneiros os peixes e as tartarugas, 
excedente de suas pescas ou daquelas de sua família. 
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8.10 Exploração da estrada; como se 
sangra a árvore-da-borracha

Sua instalação acabada, o seringueiro se prepara para 
começar a exploração de sua estrada. Às vésperas do dia em 
que quer começar sua colheita, ele percorre com seus filhos (ou 
seu companheiro, caso não tenha família) a trilha que liga as 
árvores umas às outras, ele a melhora, se for preciso; ele limpa 
as héveas do musgo e das plantas parasitas que cobrem o tronco, 
e também limpa o solo em volta do pé. Isso feito, o seringueiro 
preocupa-se em fazer, na árvore, de três a seis entalhes com 
sua machadinha, com o intuito de facilitar o escoamento do 
látex, que não é muito abundante nas primeiras 24 horas, mas 
gradualmente a quantidade vai aumentando. No pé de cada 
árvore ele coloca certo número de tigelinhas em ferro-branco.

Logo cedo, em torno das 6 horas da manhã, ele pula de 
sua rede, pega seu fuzil se acha necessário, sua machadinha, e 
começa sua ronda. É o bom momento, pois as árvores, refres-
cadas pela brisa da noite, fornecem pela manhã, até às 10 horas, 
uma maior quantidade de látex que durante o resto do dia. 

Uma vez diante da primeira Hévea de sua estrada, e com a 
ajuda de sua machadinha, ele dá um golpe seco na árvore, o mais 
alto possível, sem subtrair a seiva; gotas de látex logo escorrem 
sobre o fundo vermelho da casca; essas gotas se reúnem e 
escorrem em grandes lágrimas dependendo do vigor da árvore 
que, segundo sua grossura, pode receber de quatro a cinco 
incisões, isso para aquelas com menos de 0,40m de diâmetro. Um 
grande número pode suportar impunemente até vinte golpes 
de machadinha. Abaixo dessas incisões, feitas a cada 12-15cm, 
o seringueiro coloca as tigelinhas em ferro-branco enfiando 
uma de suas bordas cortantes embaixo do entalhe onde esta 
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fica fixada. Essas tigelinhas são amarradas com um cordão em 
volta da árvore. Quando esta foi sangrada várias vezes, pode-se 
colocar as tigelinhas uma em cima das outras.

A grande maioria dos seringueiros se contenta da incisão 
oblíqua, feita o mais alto possível (para atingir a altura desejada, 
alguns colocam no pé da árvore uma espécie de escada rústica), 
e repetem essas sangrias até o solo. Outros preferem as incisões 
em forma de V; alguns fazem seções seguindo linhas curvas 
espaçadas de 20cm umas das outras. 

8.11 Extração e colheita do látex

Nos locais que não se têm tigelinhas, principalmente nas 
extrações indígenas, faz-se copos de ipa, tipo de bambu que se 
corta os tubos acima dos nós; esses copos são mantidos abaixo 
das incisões com uma espécie de argila plástica.
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Figura 41 – Palmeira “Urucury”.

O seringueiro percorre assim toda sua estrada, indo de 
árvore em árvore, repetindo as mesmas incisões, não perdendo 
mais de um minuto e meio em cada uma delas. O percurso do 
itinerário o leva de volta a seu ponto de partida após ter fixado 
todas as tigelinhas. Mas ele ainda está no terço de sua tarefa; 
trata-se agora de ir retirar o conteúdo das tigelinhas se ele não 
acabou de incisar todas as árvores de sua estrada ou então se 
ele deve terminar essa operação em um outro lote, o apanhador 
encarrega um de seus filhos de substituí-lo nesse trabalho.

Munido de um balde em ferro-branco, ele refaz o caminho 
percorrido; vai de árvore em árvore para apanhar o conteúdo 
das tigelinhas colocadas, que é vertido no balde. Uma estrada 
pode fornecer de 8 a 10 litros de látex por dia, que rendem 
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entre 4 e 5kg de borracha pura e seca, dando de 15 a 18 litros 
de seiva por dia.

Os proprietários das estradas, que conhecem o valor das 
árvores, recobrem a incisão com barro, uma vez a extração 
terminada, com o intuito de não deixar penetrar nenhum 
inseto na ferida; mas esses seringueiros cuidadosos são exceção. 
É muito importante saber calcular o número de incisão que 
pode ser feito em uma árvore, pois se se ultrapassa esse número, 
a árvore morre ou fica muito tempo sem produzir.

Os proprietários das vastas estradas, as sociedades 
concessionárias de grandes explorações, têm empregados espe-
ciais encarregados de inspecionar periodicamente as estradas 
e de controlar o número de tigelinhas que são colocadas nas 
árvores, assim como o estado destas.

8.12 Elaboração da goma

Uma vez que todas as tigelinhas foram retiradas, o serin-
gueiro penetra sob o defumador ou fumeiro.

A operação de defumar constitui o trabalho mais penoso 
do seringueiro. O látex recolhido é previamente depositado 
na bacia de ferro-branco, em seguida é limpo por meio de seu 
aquecimento a uma temperatura de 35 a 45 graus com o fito 
de permitir a aglutinação das impurezas6 tais como resíduos 
vegetais de todos os tipos que puderam cair no balde. Isso feito, 
o seringueiro acende um fogareiro alimentado com as nozes da 

6 Nas plantações, no Ceilão, serve-se de baldes idênticos e na parte superior 
deste adapta-se uma peneira móvel ou fixa à uma dobradiça, com o intuito 
de impedir a introdução de impurezas sólidas no látex. 
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palmeira urucuri (Attalea excelsa), que cresce nas terras baixas 
do vale amazônico com aquelas da chapapa ou outras parecidas 
misturadas a madeiras resinosas; em diversos lugares, serve-se 
também dos caroços de Irajá (Maximiliana régia).

Figura 42 – A cabaceira.

Quando o braseiro começa a soltar uma fumaça espessa, 
ele coloca em cima a chaminé de ferro, ou bulhão, pelo orifício 
do qual a fumaça escapa em flocos opacos. Nesse momento, 
com a cuia7, o seringueiro versa certa quantidade de leite sobre 
a forma, a qual é mantida ora sobre os joelhos, ora sobre uma 
forquilha em madeira fixada na terra. Ele logo a apresenta 

7 Cuia ou cabaças, do nome da árvore que os fornece. As cabaças crescem 
diretamente sobre o tronco ou sobre os galhos da árvore, elas são de uma 
cor verde claro muito bonita e têm de 18 a 22cm de diâmetro. Os índios 
nômades e os habitantes pobres tiram da cuia um bom número de seus 
utensílios domésticos. 
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à ação do calor, tendo o cuidado de lhe imprimir acima da 
fumaça um movimento de rotação contínuo que determina a 
forma que toma a borracha, a de uma bola ovoide.

Desde que o leite é coagulado, o que acontece em alguns 
minutos, formando do revestimento líquido uma fina camada 
sólida, uma segunda camada é estendida sobre a primeira e 
submetida por sua vez à ação da fumaça, e assim repetidamente 
até o esgotamento do látex na bacia ou até que se tenha obtido 
uma bola ou bolacha suficientemente forte.

Essas bolachas têm um peso que pode variar, dependendo 
do lugar, entre 2, 4, 8 e 50kg. Elas constituem o que se chama de 
Para fine; cada bola é imperiosamente marcada com fogo com 
a inicial ou a marca do proprietário.

8.13 Produção diária

Nós dissemos que o seringueiro começava seu dia às 5 ou 
6 horas da manhã. Ele geralmente termina sua ronda ao meio-
-dia. Em seguida, duas ou três horas lhe são suficientes para 
defumar e coagular sua colheita. Regra geral, um seringueiro 
não trabalha mais de 7 ou 8 horas por dia. Durante esse lapso 
de tempo, um bom trabalhador pode preparar em média de 
5 a 12kg de borracha por dia. Isso depende da qualidade e da 
quantidade de árvores que formam sua estrada, de seu estado, 
e ainda se são fortes ou jovens ou, ao contrário, enfraquecidas 
por uma exploração muito longa.
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Figura 43 – Ato de defumar o látex.

Vimos, com frequência, seringueiros produzirem até 
20kg por dia, e até mais, e isso durante todo o período da safra. 
Essa, como dissemos, acontece geralmente de fim de maio 
a outubro, mas dependendo dos lugares e em certos anos, ela 
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começa mais cedo e acaba mais tarde. Existem seringais que 
podem ser explorados durante todo o ano. São aqueles das 
héveas de terra firme.

Um homem sozinho, que dispõe de uma estrada de 80 
boas árvores, chega a colher durante os seis meses principais 
da safra de 700 a 800kg de borracha, é o número máximo. Um 
seringueiro ativo pode, então, ao final da safra ter ganho uma 
quantia bastante elevada. A produção de um seringueiro indo-
lente não ultrapassa 400 ou 450kg.

8.14 Classificação do produto

A borracha obtida pelo método descrito acima forma 
várias qualidades conhecidas sobre os mercados brasileiros sob 
os nomes de: borracha, Para fine; borracha entre fina; borracha 
grossa/comum e o sernamby.

A Para fine é preparada com o látex depurado e fresco, e 
ele sofreu convenientemente a operação de defumação.

A entre fina vem de um látex que já sofreu um começo de 
fermentação ou cuja defumação foi imperfeita.

A borracha grossa/comum é tirada de diferentes látex 
misturados e que contêm impurezas fruto do mau estado dos 
recipientes empregados.

O Sernamby é formado dos resíduos, pedaços de látex 
coagulado recolhidos sobre os baldes e tigelinhas, lágrimas que 
escorrem dos utensílios durante a sangria e que secam sobre 
a casca ou sobre a própria tigelinha. Todos esses resíduos são 
reunidos em bola e defumados quando estão bem secos após 
terem sido cobertos por uma camada de látex fresco.
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Algumas árvores, em função do excesso de seiva, 
estouram e deixam escorrer seu látex. Ele se coagula em contato 
com o ar e dá o Sernamby, cujo preço é de 30 a 40% inferior ao 
da Para fine.

Calcula-se a produção mínima de uma Hévea na 
proporção de 5kg de borracha fina por semestre; a de uma 
Hévea de terra firme na proporção de 4kg. A das outras árvores: 
Manihot, Landolphia, Hancornia, é de 45kg em uma única vez, 
pois são abatidos pelos caucheros.

A colheita de um seringueiro pode chegar, como dissemos, 
a 700 ou 800kg em seis ou sete meses de trabalho. A média é 
de 400kg. Os preços da borracha8 estão sujeitos a uma grande 
flutuação, que abordaremos adiante, e há uma diferença notável 
entre as diversas qualidades. 

8 A borracha do Pará que, em 1898, era vendida na França por até 17 francos 
o quilo, e que ora em baixa, ora em alta, manteve-se, de 1899 a 1902, entre 
10 e 12 francos; em junho de 1905, subia para 15,75 fr. Em 1907 o preço caía 
para 9,50 fr. Hoje, em 1909, seu custo está em torno de 14,50 fr.
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9.1 Imprudência dos seringueiros

A profissão de seringueiro, se ela é penosa, é também 
muito lucrativa para os trabalhadores sérios. Nem todos o 
são, infelizmente. E, no entanto, vimos que antes de se enfiar 
nos seringais, eles já contraíram uma dívida de 1.500 a 1.800 
francos, que aumenta ainda ao longo da estação!

Os grandes patrões seringueiros, a bordo dos seus 
pequenos vapores, vão de tempos em tempos reabastecer seus 
operários e recolher a colheita. Ela é contabilizada de acordo 
com as condições pré-estipuladas. Como quase dois terços do 
preço da borracha recolhida é pago em mercadorias, o quilo, 
acertado ao seringueiro é de 5,50 a 6 francos em média, o 
que corresponde, na verdade, à metade do preço ao patrão. 
Isso parece muito pouco, mas é preciso levar em conta que, 
para obter uma produção igual ao consumo, é necessário não 
apenas recrutar trabalhadores pouco custosos, mas também 
os conduzir com todas as suas provisões em direção às regiões 
inexploradas. É assim que o transporte de um seringueiro na 
região superior do Juruá custa ao patrão 250 francos. É verdade 
que o apanhador pagará 3,20 fr. por um litro de petróleo, e 0,50 
ou 0,75 fr. por um ovo. 

Se os lucros são, às vezes, abundantes, os riscos são 
igualmente consideráveis, pois acontece muito de um 
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seringueiro pouco sério, que dormiu, bebeu, fumou e jogou 
com mais frequência do que deveria, ou simplesmente é 
azarado, levar uma quantia de borracha inferior a seus 
adiantamentos, o que o prende a seu patrão por mais um 
ano. Nesse caso, se é honesto, esperará a estação cultivando 
mandioca, ou, ao contrário, o que acontece no geral, queimará 
sua conta, “enganará o patrão”, e, na estação seguinte, fará 
novos adiantamentos a um patrão concorrente. 
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Figura 44 – Limpeza da bola.

Em geral, os seringueiros de profissão são seres com 
apetites grosseiros, em quem o alcoolismo faz grandes devas-
tações. O jogo, de todos os tipos, e a bebida são os passatempos 
favoritos. Quando um seringueiro acha que faz muito tempo que 
não festeja, ele sobe a bordo de sua canoa e começa a procurar 
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colegas e um barracão, onde, durante alguns dias, esvaziará 
certo número de garrafas. Manaus representa a seus olhos a 
grande cidade, é aí que vai, em geral, com o vapor desde que 
acerta suas contas.

Algumas vezes, ainda, quando a distância não é muito 
grande, ele carrega sua colheita e sobe ou desce o rio até a casa 
do patrão a quem entrega sua borracha, absorvendo os líquidos 
mais variados. Também, sabendo que uma vez bêbado o infeliz 
terá vontade de tudo, e se entregará a compras fantásticas, 
o patrão encoraja esses excessos para aumentar o prazer.  
Todo o dinheiro penosamente ganho pelo seringueiro é desper-
diçado em bugigangas que acredita serem indispensáveis.  
Os donos dos barracões e os patrões tiram enorme proveito das 
especialidades farmacêuticas que são muito procuradas, não 
se sabe bem porque, das armas, da perfumaria e da bijuteria. 

No entanto, no conjunto, se se considera que o patrão 
seringueiro corre grande risco de perder seus adiantamentos, 
seja por falta de honestidade, seja pela morte do seringueiro, 
acaba-se admitindo que um lucro de 100 a 120%, e mesmo mais, 
não parece muito ilícito.

9.2 Preço de certos gêneros alimentares

Considerando o que foi dito acima, temos os seguintes 
valores: o bacalhau, que custa 0,40 fr., é revendido a 1,50 fr.; 
o açúcar, comprado a 0,60 fr., é revendido a 1,75 fr. o quilo; 
o tabaco, comprado a 7 fr., se vende a 20 fr.; a farinha de 
mandioca, que é comprada a 18 fr. os 27 quilos, se vende até a 
48 fr. em tempos comuns; nos rios longínquos, na época de seca,  
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ela vale até 100 fr.; a cachaça, custando 0,90 fr., revende-se a 
2,00, 2,50 fr. ou mais; o arroz e os feijões, comprados a 0,40 fr. o 
quilo, são revendidos a 1,00 e 1,50 fr.; os 15 kg de pirarucu valem 
40 fr., quando custam 15 fr.; 1kg de carne seca, custando 1,80 
fr., é revendido a 3 fr.; a lata de conserva dita de carne fresca 
custa 1,50 fr., e se revende a 3 fr.; uma garrafa de conhaque é 
revendida a 10-12 fr., quando custa entre 2,50 e 3 fr.; uma camisa 
de algodão, custando 3,50 fr., é revendida a 7-8 fr., etc., etc..

Esses preços são aqueles dos rios facilmente acessíveis, 
mas nas altas regiões do Juruá, do Napo, do Jutahy, do Rio 
Negro, do Japurá, e nas regiões mais recuadas do território do 
Acre, os preços são muito mais elevados1. 

9.3 Acerto de contas:  
aviadores e aviados

Uma vez terminada a safra, o seringueiro apanhador 
entrega ao proprietário toda a borracha recolhida. Esse separa 
da massa a quantidade correspondente ao aluguel das estradas, 
em seguida reúne o produto de suas diversas colheitas e expede 
para Manaus ou Belém para seu aviador ou comissário. Este 
último passa o produto às mãos do exportador, e, logo depois, 
encaminha a nota da venda ao seu aviado ou cliente. 

Munido dessa nota de venda, o patrão seringueiro liquida 
sua conta com seus operários; ele deduz o preço das mercado-
rias que lhes foram entregues ao longo do ano e lhe entrega 

1 Em toda a bacia amazônica emprega-se, como unidade de medida no 
comércio, a arroba portuguesa, que é de 15kg e o alqueire, que é de 27kg. 
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a diferença em espécie. Ela é bem elevada para os bons serin-
gueiros. Ao mesmo tempo que suas notas de venda, o aviador faz 
chegar a seus clientes do interior as mercadorias e o dinheiro 
que lhe foi pedido no momento do envio da borracha. 

Quando o aviador recebe a borracha, ele fatia as bolas de 
cima a baixo, de um lado só, para assegurar-se de que elas não 
contêm corpos estranhos. Caso ele encontre seja leite coagulado 
sem ter sido defumado, sejam pedras, terra e mesmo cinza, 
gravetos ou ervas, o que pode acontecer dado os métodos rudi-
mentares ainda utilizados na fabricação, ele as classifica como 
entre finas. Se, ao contrário, a bola é perfeita, ela é classificada 
como fina e obtém o preço máximo. 

Uma vez terminada a compra de borracha, o exportador 
faz a embalagem por marcas e qualidades, em caixas de 1,25m 
de comprimento por 0,70m de largura e 0,40m de profundidade, 
contendo cada uma entre 160 e 170kg. É assim que o produto 
parte para a Europa e Estados Unidos que sozinhos consomem 
quase tanta borracha brasileira quanto toda a Europa reunida.

9.4 Enorme desenvolvimento da produção 
na Amazônia e em todo o Brasil

Diz-se, já há muito tempo, que a exploração de borracha 
tal qual é praticada hoje nas florestas da Amazônia, era pouco 
econômica e que em função da pequena diferença entre o preço 
de custo e o preço de venda a exportação devia fatalmente 
diminuir em grandes proporções, principalmente depois da 
entrada em linha da borracha do Ceilão e de Singapura. 
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Alguns números nos permitirão demonstrar que as 
reservas naturais de árvores-de-borracha são tão consideráveis 
na Amazônia que, apesar da escassez de mão de obra e das 
distâncias, esta produção é tal que a exportação aumenta cada 
ano em proporções consideráveis.

Quantidades de borracha exportadas pela Amazônia 
durante os exercícios que finalizam em 30 de junho dos anos: 

1903 29.850 toneladas

1904 30.580 toneladas

1905 33.060 toneladas

1906 34.490 toneladas

1907 38.000 toneladas

Em 1908, 38.790 toneladas; em 1909, 39.130 toneladas; 
em 1910, cerca de 41.000 toneladas representam o conjunto 
das exportações da bacia amazônica.

Mas outros estados brasileiros produzem, como já 
dissemos, em quantidade apreciável, borrachas exportadas 
pelas seguintes cidades: Bahia e Rio de Janeiro sobre o Atlântico; 
Corumbá e Porto Murtinho sobre o Rio Paraguai. São as borra-
chas do Mato Grosso que, por esses portos, descem pelo rio ao 
Uruguai e Argentina.

A exportação global, do Brasil, foi: 

Toneladas Libras esterlinas
1904 31.862 11.219.000
1905 35.392 14.415.000
1906 34.960 14.054.000
1907 41.667 18.190.000
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9.5 Exploração do porto de Manaus em 1908

A esses números sugestivos acrescentaremos dois extra-
ídos do quadro demonstrativo da exportação de borracha pelo 
porto de Manaus ao longo do ano de 1908.

Eis, inicialmente, os nomes das principais casas 
expedidoras:

Scholz e Cia. – D. Nommensen e Cia. – Adelbert H. Alden. 
– Gordon e Cia. – Armazéns Andresen. – De Lagotellerie e Cia 
(francesa). – Gunzburger e Cia. – E. Kingdon e Cia. – R Suarez e 
Cia. – J. C. Arana y Hermanos. – J. G. Araújo. – B. A. Antunes e 
Cia. et Ahlers e Cia. – B. Bockris e Cia. – Theodoro Levy, Camille 
e Cia. (francesa). – Brocklehurst e Cia. – Leite e Cia. – Diversos. 

Essas casas exportam juntas:

Para a Europa

Fina Extrafina Comum Ou 
Sernamby

Slabb Ou 
Caucho Total

Quilos 5.392.129 899.583 1.000.457 3.093.518 10.385.687

Borracha de Iquitos (Peru) em trânsito:

Quilos 585.980 294.826 267.515 1.171.562 2.319.883

Em conjunto 5.978.109 1.194.409 1.267.972 4.265.080 12.705.570
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Para os Estados Unidos

Fina Extrafina Comum Ou 
Sernamby

Slabb Ou 
Caucho Total Gr. Total

Quilos 4.229.643 1.004.917 643 1.163.005 7.773.308 18.158.895

Borracha de Iquitos (Peru) em trânsito:

Quilos 31.681 1.037 342 13.443 61.513 2.381.396

Em 
conjunto 4.261.324 1.005.964 985 1.176.448 7.834.721

20.540.291

9.6 A crise da borracha em 1907-1908: causas

No final de julho de 1907, os grandes mercados produ-
tores de borracha foram surpreendidos pela baixa considerável 
e repentina. Nada, até essa época, poderia prever essa crise que 
atingiu rapidamente um estado agudo; ela ocasionou em toda 
a região amazônica um mal-estar que se prolongou por vários 
meses. A baixa da cotação era muito importante: a borracha 
do Pará (Baixo Amazonas) que, nessa época, valia em Liverpool 
6 xelins (7,50 fr.) a libra inglesa de 453gr., não valia mais que 
3 xelins (3,75 fr.) em 1908.

É inútil mostrar o prejuízo que resultou dessa queda da 
cotação que foi atribuída a diversas causas: a diminuição do 
consumo, superprodução ocasionada pela exploração intensiva 
das florestas amazônicas; e, principalmente, incriminou-se 
o desenvolvimento das plantações de Hévea no Ceilão, nos 
Estados Malaios, nas Índias Holandesas, na Birmânia, etc. 
Essa explicação da crise foi, em seguida, reconhecida como 
completamente errada.
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Com base em uma produção de borracha mundial que, 
para 1907, elevou-se a cerca de 70 mil toneladas, as plantações 
não produziram, em conjunto, mais de 1.250 toneladas, 1.600 
toneladas em 1908. Essa quantidade, é preciso convir, é abso-
lutamente insignificante, não podendo ter exercido uma ação 
sensível sobre a cotação. O mercado da borracha foi inteira-
mente dominado pela produção das florestas da Amazônia 
e continuará sendo assim por vários anos ainda: na verdade, 
independentemente da atividade implementada há dois ou 
três anos no desenvolvimento das plantações, sabe-se que uma  
árvore-de-borracha exige de 8 a 10 anos para produzir de 
maneira eficaz – e não é antes de 1915 que a influência das plan-
tações poderá se manifestar de maneira sensível, pois estima-se 
que seja necessário ainda 6 anos para que os 28 milhões de pés, 
que se calcula terem sido plantados na Ásia, possam fornecer 
5 mil toneladas de borracha sobre o mercado.

Figura 45 – Barracão de um seringal.
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Do conjunto das opiniões emitidas pode-se concluir que 
a crise econômica sofrida pelos Estados Unidos foi a verdadeira 
causa dessa depreciação, assim como a crise automobilística 
que a seguiu.

Segundo a “Informação”, essa crise agiu sobre as cotações 
de duas maneiras.

Em primeiro lugar, certo número de fábricas (cerca de 
80) utilizando a borracha bruta foram fechadas nos Estados 
Unidos como resultado da crise e elas foram reabertas apenas 
mais tarde. Essa medida reduziu, naturalmente, em grande 
proporção o consumo americano e teve uma repercussão 
imediata sobre as cotações. 

Mas a crise agiu de outra maneira, esta mais séria e certa-
mente mais profunda. Há vários anos a indústria brasileira da 
borracha se desenvolve e prospera, graças ao crédito dos Estados 
Unidos. Como explicamos, são em geral firmas de Nova Iorque 
que adiantam aos plantadores os fundos necessários para o 
transporte de sua borracha para Manaus e Belém, e de lá para a 
Europa. É também de Nova Iorque que chegam as quantias neces-
sárias ao pagamento das equipes que, na floresta da América, 
recolhem a borracha. Concebe-se facilmente a perturbação que 
veio trazer a toda a indústria brasileira uma crise financeira 
tão aguda quanto aquela que os Estados Unidos foram o palco 
durante um ano, e que teve como consequência a quase completa 
supressão de todo o crédito junto aos bancos americanos.

Os expedidores de borracha não podendo mais obter 
adiantamentos de Nova Iorque para cobrir suas despesas de 
transporte e embarque, foram, nessa época, obrigados a vender 
seus carregamentos imediatamente.

A consequência natural desses acontecimentos foi um 
acúmulo de estoque sobre os principais mercados do mundo, que 
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veio pesar ainda mais sobre a cotação. É preciso assinalar, de 
fato, que as fábricas que utilizam a borracha bruta como matéria 
prima e que sofriam muito com os elevados preços desse produto, 
se abasteciam um dia de cada vez em função de seus negócios.

9.7 Consumo mundial de borracha

Quanto à diminuição do consumo, ela não podia sequer 
ser questionada. Cada um sabe que hoje a demanda da borracha 
aumenta rapidamente. A indústria motora absorve cada dia mais, 
a eletricidade também a emprega, assim como várias indústrias. 
Aliás, descobre-se sempre novas aplicações para a borracha.

Eis aqui os números do consumo durante os cinco últimos 
anos:

1903 50.384 toneladas

1904 55.275 toneladas

1905 61.397 toneladas

1906 65.000 toneladas

Em 1907 o consumo ultrapassou 70 mil toneladas, ou seja, 
um aumento de 10% por ano. A safra de 1908-1909 que se anuncia 
bem superior às precedentes, graças ao complemento do Mato 
Grosso, será facilmente absorvida. O que contribui ainda para o 
aumento da safra é, incontestavelmente, a boa situação sanitária 
dos distritos de produção, que permitiu ao pessoal não deixar 
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o trabalho por causa de doença2. Teve-se medo, no início da 
estação, de não poder se dar aos vapores duas viagens: ele não 
se concretizou. O pessoal foi fartamente aprovisionado, o que 
teve uma excelente influência sobre o rendimento.

Cada ano as grandes casas de Manaus e de Belém temem 
uma baixa na produção. Cada ano, ao contrário, os carrega-
mentos são maiores que aqueles dos anos precedentes; e isso há 
cerca de vinte anos. Para a estação de 1908-1909 que se termina 
em junho, essa proporção será ultrapassada largamente, pois os 
carregamentos de Belém já acusavam, em fevereiro, um exce-
dente de 2 mil toneladas sobre a safra anterior na mesma data. 
Esse aumento, que recai sobre os caucho-balls, foi imediatamente 
absorvido pelos Estados Unidos. 

9.8 Retomada da produção:  
preço atual das diversas categorias

A crise da borracha terminou em torno de julho de 1908. 
A partir dessa época, pode-se constatar um rápido e constante 
movimento de alta, que continua até hoje, no qual as cotações 
retomaram sua importância de antes da crise. Nessa época, 
a cotação mais alta foi de 15 francos o quilo para a Para fine.

2 De acordo com um relatório do Consulado alemão do Pará.



Capítulo IX

Produção e exPloração

194

Figura 46 – Uma habitação no seringal.

No final de maio de 19093, a Para fine do Alto Amazonas 
atingia os 14,60 fr. o quilo, o Baixo Amazonas 14,15 fr. 
O Sernamby-Manaus, borracha de qualidade inferior, valia 11 
fr. o quilo e o sernamby-cametá 7,60 fr. o quilo; o sernamby do 
Peru atingia 9,25 fr. e o slabb ou caucho (extraído da Castilla ou 
de outras árvores) era cotado a 8,50 fr. A borracha da plantação, 
qualidade conhecida como crepes claras, que em função de sua 
preparação mais cuidadosa é sempre cotada 40 ou 50 cêntimos 
a mais que a borracha fina brasileira, era 15,25 fr. o quilo.

3 De acordo com os irmãos Hecht no Journal d’agriculture tropicale. Tropicale: 
agricole, scientifique et commerciale. Paris, n. 93, mar. 1909, p. 84. Disponível 
em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6460498x/f20.item.r=Hecht%20
Brésil. Acesso em: 18 de novembro de 2018. [N.T.]
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Como o consumo voltou àquilo que era antes de 1907, 
principalmente nos Estados Unidos, uma grande baixa não é 
tida como provável; da mesma maneira os preços atuais estando 
suficientemente lucrativos4, uma alta apreciável também não 
está prevista, se a produção consegue satisfazer às demandas.

4 Eis, a título de curiosidade, os preços da borracha em diferentes épocas:
Em 1825, a borracha se vendia a 0,20 fr. a libra. Em 1855, o preço da libra 
subiu para 2 fr.; depois foi a subida ascendente; em 1889, o quilo valia 10-12 
fr.; em 1905, 15,75 fr. para cair a 9,50 fr. no final de 1907; em fevereiro de 1909, 
ele voltou a custar 14,50 fr.
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Borracha amazônica – Borracha asiática

10.1 Plantações de Héveas

Seduzidos pelos preços elevados das borrachas amazô-
nicas, alguns grupos de capitalistas se jogaram de cabeça na 
cultura da Hevea brasiliensis. Conhecendo as plantações do Ceilão 
e dos Estados Malaios apenas por publicações especiais, não 
nos deteremos sobre o início difícil e o desenvolvimento dessas 
culturas que datam de uns quinze anos. Hoje elas cobrem 500 
mil hectares, contendo um número imenso de árvores e, já, 
a borracha fina asiática começa a perder lugar nos mercados 
onde obtém um preço ligeiramente mais elevado que o brasi-
leiro em função de sua preparação mais cuidadosa.

A produção das plantações da Ásia ainda não é, como 
vimos, muito importante; mas é preciso prever o momento 
em que se tornará mais considerável e pesará mais sobre o 
mercado. Por ora, as manufaturas preferem para a fabricação 
a borracha amazônica. 

A Amazônia não deve ainda temer uma concorrência 
perigosa para seu produto principal, mas os antigos procedi-
mentos de preparação, que descrevemos anteriormente, são 
continuamente empregados em toda a bacia amazônica. 

O que é necessário aos estados amazônicos para 
conservar o monopólio exclusivo da boa borracha é reformar 
os procedimentos de trabalho rotineiro dos seus seringueiros.
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10.2 Melhoramentos dos métodos de extração

Esses procedimentos de trabalho, no entanto, começam a 
ser abandonados por certo número de apanhadores inteligentes 
cujo número aumentará pouco a pouco. Os proprietários de 
seringais começam de fato a compreender a necessidade de 
renovar e melhorar seus métodos de sangria e de coagulação, 
caso queiram se garantir contra a concorrência estrangeira.

Todos os produtores amazonenses se preocupam muito 
com o que se faz no Ceilão e procuram naturalmente aproveitar 
dos ensinamentos e dos exemplos que lhes dão os plantadores 
asiáticos, que se esforçam para tirar o maior benefício das 
plantações. É por isso que se experimentou em certos seringais 
métodos quase idênticos àqueles empregados no Ceilão e os 
produtos assim obtidos figuraram com honra, em 1908, nas 
exposições do Rio de Janeiro e de Londres.

O que seduz na borracha do Ceilão, tal como é preparada 
hoje, é que é apresentada ao mercado de Londres sob a forma de 
placas ou crepes de uma espessura uniforme de 10 a 20mm. Ela é 
de uma cor amarronzada e quase transparente. Sua homogenei-
dade é notável e parece oferecer às intempéries uma resistência 
superior àquela das verdadeiras borrachas finas. 
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Figura 47 – Chegada de um vapor.

A aparência sedutora da borracha da plantação se deve 
a sua elaboração cuidadosa, à coagulação que é operada em 
pequenos pratos quadrados ou redondos, mas principalmente 
aos cuidados durante a secagem. Esta última operação é feita 
sobre crivo ou grelhas, onde as placas são expostas ao ar após 
terem sido lavadas e prensadas com o intuito de retirar toda 
a água que podiam ainda conter.

10.3 Incisões simples em V, em forma 
de espinha de peixe e em espiral

Buscando melhorar as formas de extração, fomos levados 
a observar que o modo de incisão influenciava muito sobre 
o rendimento do látex das héveas, e em todos os centros produ-
tores começou-se a pesquisar qual seria o talho mais prático. 
É preciso reconhecer que, entre os vários métodos de sangria 
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que foram aconselhados, não há um que tenha fornecido provas 
incontestáveis de superioridade. Os seringueiros amazonenses 
praticam as incisões ditas simples, cortes oblíquos de 3 a 8cm de 
comprimento, ou em V, feitas com apenas um ou dois golpes de 
machadinha. Essas incisões, também praticadas pelos indígenas 
empregados nas plantações do Ceilão, são as que melhor convêm 
aos trabalhadores, pois são as mais fáceis de todas e não exigem 
nem cuidados nem atenção. 

No entanto, essas incisões apresentam nas plantações 
certos inconvenientes, por exemplo, em função da grande 
quantidade de árvores seria necessário um número incalcu-
lável de tigelinhas que logo se estragariam ou se perderiam, 
sem contar a perda de tempo ocasionada pelo ato de lavá-las. 
Este é um cuidado que os seringueiros brasileiros não tomam, 
pois, as manchas ficando grudadas nas tigelinhas servem pra 
fazer o sernamby.

As incisões angulares ou em forma de espinha de 
peixe, isto é, um corte a cada 30cm de cada lado de uma linha 
formando um canal vertical, parecem hoje serem as preferidas 
na Ásia, junto com a incisão em espiral; a primeira demanda 
alguma atenção da parte dos apanhadores e dá resultados 
bastante bons. Quanto à incisão em espiral, é um método novo 
que conquistou muitos aderentes por ser contínuo e fácil de 
traçar. Esta incisão preconizada por C. Mathieu, em sua obra, 
Para Rubber Cultivation1, produz um mínimo de deformidade do 
tronco. Ela se pratica em espiral inteira, semi-espiral e um terço 
de espiral. Como a espiral inteira leva ao despojamento da casca, 
isso resulta um rendimento considerável de látex; mas é certo 

1 MATHIEU, C. Para rubber cultivation = Culture du caoutchouc de Para. Hevea 
brasiliensis. Paris: Challamel, 1909 [1908], p. 208. Disponível em: https://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6319115s.texteImage. Acesso em: 15 nov 2018. [N.T.]
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que após um tratamento parecido que atinge sua vitalidade, a 
árvore precisa de um repouso bastante longo, o tempo de deixar 
crescer sua casca. Na verdade, a vantagem dessa incisão não 
aparece muito clara, pois de nada serve ter um grande rendi-
mento se a árvore fica fora de uso por muito tempo ou morre. 

Figura 48 – Incisões em formato espinha de peixe e espiral.

As incisões em semi e, principalmente, em um terço 
de espiral não ofereceriam de maneira alguma os mesmos 
inconvenientes; a forma de espinha de peixe nos parece ainda 
mais racional, ainda que nos dois casos os cortes tenham uma 
espessura de 0,07mm. A principal vantagem dessa incisão 
reside na facilidade e na precisão com a qual o apanhador 
pode operá-la. Apesar dessas razões, preferimos as incisões 
simples, sem dúvida por as conhecermos melhor. Essas devem 
sempre ser o mais estreitas possíveis com um corte nas bordas; 
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a espessura da casca não ultrapassa 1cm, é indispensável não 
se atingir essa espessura. Nós vimos que na Amazônia, a árvore 
sofria incisões diárias. De acordo com experiências realizadas 
recentemente no Ceilão por H. Wright, obtêm-se um melhor 
rendimento praticando incisões na árvore a cada dois dias ao 
invés de todos os dias.

O que importa encontrar é um instrumento prático e 
cientificamente combinado para a incisão das árvores. Essa 
necessidade parece urgente principalmente agora que se conse-
guiu plantar a Hévea em grande quantidade, pois o indígena 
experiente no manejo da machadinha e trabalhando em plena 
floresta não se preocupava com o aperfeiçoamento das facas. 
O instrumento ideal é aquele que pode machucar a árvore, que 
dá ao látex um escoamento fácil, e cuja incisão se cicatriza rapi-
damente. Além disso, deve ser bastante simples para não precisar 
de ajuste algum, bastante sólido para não dobrar nem quebrar e, 
principalmente, de manejo extremamente fácil, de tal forma que 
mesmo o indígena mais desajeitado possa utilizá-lo sem perigo2.

10.4 Ferramentas para incisar

Há alguns anos inventa-se e experimenta-se certo 
número de facas para incisão, mas se algumas obtiveram resul-
tados apreciáveis, especialmente no que concerne à sangria 
da Castilla3, por exemplo a goiva para a Castilla do Dr. Preuss, 

2 De India Rubber World. Philadelphia: Bill Brothers Pub. Corp.

3 Do qual é feito as grandes explorações no México, onde existem 112 explo-
rações, cerca de 100 mil acres.
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ainda não existe nenhuma que preencha todos os requisitos 
desejados. Algumas têm um preço de custo muito alto, outras 
apresentam uma parte cortante difícil de afiar. Teremos uma 
ideia dos instrumentos ou ferramentas utilizadas até hoje para 
sangrar as diferentes espécies de árvores-de-borracha consul-
tando os modelos que damos no quadro abaixo, mas existem 
vários outros mais ou menos práticos. 

No. 1. Machadinha do Brasil empregada para a Hévea na floresta 
amazônica.

No. 2. Faca para incisar a Mangabeira e a Maniçoba no Brasil.

No. 3 e 4. Facas empregadas na Colômbia, Peru e Bolívia pelos 
caucheros.

No. 5. Instrumento para a incisão das árvores Ceará.

No. 6. Tesoura empregada no Ceilão para excisão ou reabertura 
da incisão original, com o intuito de renovar o fluxo de látex, 
leva apenas uma pequena camada dos tecidos da casca.

No. 7. Faca Colledge (Ceilão). É utilizada para incisões indo 
da esquerda para a direita, do alto para baixo e vice-versa. 
É empregada para fazer a incisão original.

No. 8. Ferramenta utilizada no México para a Castilla. 

No. 9. Faca Holloway para a Hévea do Ceilão.
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No. 10. Faca Dixon empregada no Ceilão para a Hévea. É uma faca 
lisa podendo ser ajustada para cortar a casca na profundidade 
desejada. A base é provida de uma longa agulha para medir 
a espessura da casca.

No. 11. Instrumento para incisar Héveas, registrado pela 
Companhia Colonial de Colombo.  

No. 12. Série de três facas para a Hévea. A primeira é provida de 
um guia bilateral que, apoiando a faca sobre a casca, corta os 
tecidos e desenha a parte a ser retirada pela faca; é utilizada 
como uma plaina, a cabeça sendo feita para cortar a casca 
gradualmente. A segunda é empregada para a renovação das 
partes inferiores das incisões, retira apenas uma leve camada 
das incisões originais. A terceira, que é uma espécie de espora 
munida de várias pontas cortantes, é empregada para perfurar 
células de látex perto da seiva sem tocá-la.

No. 13. Instrumento empregado nos Estados Malaios para a 
Hévea.
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Figura 49 – Utensílios para se fazer incisões.

No. 14. Ferramenta empregada no México para a Castilla que 
consiste em uma barra de aço de cerca de 18 polegadas de 
comprimento, munida no interior de uma haste móvel, regulada 
por meio de uma porca determinando a profundidade da incisão.

No. 15. Ferramenta utilizada na Guatemala para a Castilla.
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No. 16. Instrumento empregado na Guatemala; trata-se de uma 
machadinha transformada.

No. 17 Faca Gerdron Waldron utilizada na Nicarágua para a 
Castilla.

No. 17 bis. Goiva munida de um recipiente Prastérink empregada 
em Java para a Figueira. O leite escorre ao longo da goiva e cai 
no recipiente por meio da abertura realizada na ferramenta4.

No. 18. Faca Christy fabricada por Thomas Christy e Cia, de 
Londres. A profundidade da incisão é regulada por um parafuso 
colocado no interior do cabo.

No. 19. V.D.K. instrumento registrado por Gustave Van den 
Kerkhove, na Bélgica.

No. 20. Ferramenta utilizada na Colômbia para a Castilla.

No. 21 e 22. Esta faca é um progresso sobre todos os outros 
instrumentos; ela é uma espécie de combinação dos sucessivos 
aperfeiçoamentos. Esse instrumento, diz o Journal d’Agriculture 
tropicale5, ao qual emprestamos esses detalhes, foi imaginado 
por Kindt, chefe das culturas do Jardim Colonial de Laeken 
(Bélgica). A ferramenta se compõe de duas peças separadas, 
uma formando puxador e levando uma rodinha dentada 

4 Chronique coloniale Belge.

5 Journal d’agriculture tropicale: agricole, scientifique et commercial. Paris, 
n. 86, ago. 1908, p. 250. Disponível em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k6437627w/f1.item.r=Kindt. Acesso em: 15 nov. 2018. [N.T.]
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para picar as cascas finas, um puxador para determinar sua 
espessura e uma goiva com lâmina angular, de largura variável, 
para efetuar incisões. Utiliza-se o puxador apenas para as 
incisões verticais. Duas goivas intercambiáveis, sendo uma de 
4 a 5mm de largura para as incisões primárias e a outra, de 7 
a 8mm, para reavivar as últimas, bastando para a maioria das 
espécies. O guia ajustado na frente da lâmina é indispensável 
para as incisões oblíquas e para reavivar as incisões primárias. 
Quanto à pequena rodinha dentada de 3mm de largura, ela 
tem sua utilidade para pontilhar a fina espessura da casca 
que é prudente conservar sobre a seiva após a passagem da 
goiva; essa casca interna, especialmente rica em borracha em 
certas espécies, pode ser explorada sem deixar nua a camada 
geradora. – A segunda figura mostra a guia, inútil para praticar 
uma incisão longitudinal, subir ou abaixar. Para incisar obliqua-
mente, retira-se o puxador e para-se o guia ao nível da cabeça 
do extrator. Esse instrumento executaria de maneira precisa e 
em todas as direções as diferentes operações de sangria racional 
sobre as árvores-de-borracha. É o único que parece reunir todas 
as condições práticas exigidas por um incisor. 
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Figura 50 – Utensílios para se fazer incisões.

10.5 Coagulantes ácidos

Outro problema que preocupa os produtores de borracha 
é o da coagulação do látex pelos reativos. É uma questão 
complexa que até os dias de hoje ainda não foi resolvida de uma 
maneira satisfatória, em função dos procedimentos rotineiros 
empregados pelos extratores que não sabem dosar os reativos 
como se deve.

No entanto, fizeram-se testes, um pouco em todos os 
lugares, nos laboratórios como sobre os locais de produção 
para coagular o leite de certas árvores. Esses testes deram 
bons resultados para o látex proveniente de diferentes espécies 
borrachíferas, mas parece que o leite da Hévea, apesar de não 
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ser refratário à coagulação pelos ácidos, dá um produto inferior 
em qualidade àquele obtido pela defumação. 

Sabe-se que o látex que se obtém sangrando as árvores- 
-de-borracha é comumente um líquido branco mais ou menos 
viscoso, contendo uma grande quantidade de glóbulos com 
borracha. Trata-se de separar esses glóbulos do conjunto 
líquido, e, para tanto, recorre-se a meios químicos, ácidos ou 
alcalinos, ou mecânicos. Eis aqui resumida a lista dos principais 
coagulantes empregados.

Um volume de álcool 90 graus coagula seis volumes de 
borracha; o produto que resulta desse procedimento é muito 
branco, e amarela um pouquinho no processo de envelheci-
mento. Devido ao fraco poder coagulante do álcool e de seu alto 
custo, esse procedimento não é mais empregado.

Um volume de solução alcoólica sublimada coagula onze 
volumes de látex, o produto é muito bonito.

O ácido fênico não cristalizado tem um poder coagulante 
de 1/18; emprega-se também o carbonato e o subcarbonato de 
potássio, o permanganato de potássio, o amoníaco, o éter, etc.. 

De todas as experiências feitas, parece resultar que são os 
ácidos sulfúricos e cítricos que deram os melhores resultados. 
O ácido sulfúrico em água tem um poder coagulante conside-
rável; uma solução de 1% ainda dá bons resultados, mas mais 
lentamente e é necessário bater o látex.

Como o transporte desse produto é perigoso, ele é substi-
tuído pelo ácido cítrico; os indígenas de Madagascar e da costa 
da África empregam com sucesso o suco de limão. Com esses 
procedimentos, a borracha toma uma nuance âmbar parecida 
com o marrom claro; ele continua nervoso e muito elástico.

Nas regiões do Brasil onde se extrai látex de diferentes 
árvores, Maniçoba, Ceará, Hancornia, etc., os extratores, com o 
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intuito de agilizarem o processo, dissolvem alume em certa quan-
tidade de água e misturam o látex com essa solução. A coagulação 
opera-se imediatamente e basta retirar a parte sólida; serve-se, 
em seguida, de uma prensa para extrair a água que a borracha 
ainda poderia conter. As bolas obtidas são então expostas sobre 
um crivo durante um tempo mais ou menos longo para secar. 
Basta dissolver uma pitada de alume em um copo de água, 
agitá-lo e vertê-lo, em seguida, no látex em uma proporção de ¼ 
de copo para 3 litros de leite. Mas, para se obter uma coagulação 
mais rápida, os apanhadores colocam, às vezes, uma dose de 
alume que o encontramos na goma que é saturada dele.

O leite de Hévea é refratário à coagulação por meio 
de alume; tentou-se para esse látex uma solução de sulfato 
duplo de potássio e de alumínio, mas, sem dúvida, por ter 
sido mal dosado, a borracha assim obtida tomava uma cor 
avermelhada e o produto coagulado pela defumação não tinha 
mais o mesmo valor.

Para o leite de Hévea, o ácido acético é, entre todos, o 
preferido, pois seu valor de coagulação é bem mais certeiro e 
em limites mais extensos que aqueles dos outros ácidos. Antes 
de ser levado à coagulação, é bom que o látex seja peneirado, 
pois é raro que não tenha caído algum graveto ou cascas na 
seiva durante a colheita. Basta 1gr de ácido cítrico por decilitro 
de látex para obter uma boa coagulação6. Após a retirada da 
matéria aglomerada, o líquido restante deve ser claro. No caso 
de ele ser turvo, isso indicaria a presença de glóbulos de 
borracha não coagulados; basta então pequena proporção de 
ácido para completar a coagulação. 

6 MATHIEU, C. Para rubber cultivation = Culture du caoutchouc de Para. Hevea 
brasiliensis. Paris: Challamel, 1909 [1908]. Disponível em: https://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/bpt6k6319115s.texteImage. Acesso em: 15 nov 2018. [N.T.]
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Obtém-se a coagulação espontânea de certos látex 
deixando-os ao ar em um recipiente; em poucas horas se forma 
um creme que pouco a pouco termina por se solidificar. Essa 
coagulação demanda um tempo muito longo. 

10.6 Coagulantes mecânicos

Tentou-se também produzir a coagulação por proce-
dimentos mecânicos, mas aí também não se conseguiu obter 
resultados perfeitos. O Journal d’Agriculture Tropicale destaca, 
particularmente, o método do doutor Rousseau que preconiza 
a batidura. A separação dos glóbulos com borracha obtém-se 
também por meio de uma separadora centrífuga. Tanto com a 
batidura como com a separadora centrífuga, é indispensável 
filtrar o látex e acrescentar neste certa quantidade de água; 
esse acréscimo favoriza em admiráveis proporções a separação 
dos glóbulos do resto da massa líquida. 

A borracha assim obtida deve ser submetida a uma forte 
compressão para eliminar todo traço de água.

10.7 Vantagens da coagulação pela defumação

De todos os testes, de todas as pesquisas, resulta que a 
qualidade superior da borracha amazônica deve ser atribuída 
à defumação operada pelos seringueiros. A esse respeito, acre-
ditou-se por muito tempo que essa superioridade era obtida 
pelos vapores de ácido acético, de creosoto e outros gazes que 
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se depreendem das castanhas de diversas palmeiras, da Attalea 
excelsa entre outras. Nós sempre opinamos que as castanhas do 
urucuri influenciavam muito pouco no valor da borracha fina, 
porque nos seringais do Alto Amazonas, do Purus, do Acre e do 
Juruá, emprega-se apenas madeira verde na falta de castanhas. 
O produto dessas regiões não é em nada inferior, pois é ele que 
obtém os mais altos preços de todas as borrachas brasileiras.

No momento atual, está provado pelas pesquisas do sr. 
Trillat, feitas há cerca de dois anos, que todas as defumações 
deviam suas propriedades antissépticas a um gás denominado 
aldeído fórmico, que é produzido por todas as matérias em 
combustão, mas que se depreende em maior quantidade da 
combustão de açúcares e resinas contidas nas diferentes madeiras.

É, pois, à defumação e à preparação em camadas sobre-
postas que as borrachas amazonenses devem sua superioridade. 
Essa supremacia manifestou-se principalmente nas Exposições 
que aconteceram no Rio de Janeiro e em Londres em 1908. 

10.8 A borracha amazônica nas Exposições 
do Rio de Janeiro e de Londres

Na Exposição Nacional do Rio de Janeiro (agosto de 1908 e 
meses seguintes) chamou a atenção dos visitantes as amostras 
de borracha em folhas, que foi feita, há pouco tempo, uma 
pequena consignação aos mercados de Londres, sob o nome de 
folhas de plantações do Pará (Plantation Sheet Para). Essa foi a 
primeira tentativa de imitar o método usado no Ceilão e outras 
regiões asiáticas. O correspondente do Times of Ceylan disse 
que obteve de fonte confiável que o espécimen da Amazônia 
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foi julgado, por todos os conhecedores, muito mais forte e muito 
mais elástico que as folhas de borracha importadas do Extremo 
Oriente sobre os mercados ingleses, ainda que estas sejam mais 
claras e transparentes que a da Amazônia.

No entanto, em seu artigo publicado no Times of Ceylan, 
acrescenta que o melhor preço oferecido, 3 xelins 7 pence por 
libra, não pode ser considerado como valor intrínseco dessa 
variedade de borracha uma vez que muitos compradores a 
pegaram apenas para fazer experiências, e assim o lote foi 
vendido a um preço muito elevado.

Lewis e Peat, rubbers brokers, em Londres (que trans-
crevemos adiante as apreciações sobre as borrachas das 
plantações) o descreveram como um lote muito interessante, 
preparado com elementos bem secos e excessivamente forte. 

É, portanto, provado que a borracha da Amazônia é 
mais forte e mais elástica que a da Ásia, não há dúvidas de que, 
quando preparada com os mesmos cuidados, ela atingirá um 
preço superior7.

As borrachas amazonenses tiveram ainda um vivo 
sucesso na Exposição Universal da Borracha em Londres, em 
setembro de 1908.

Os grandes produtores dos estados do Pará, Amazonas, 
Mato Grosso expuseram aí magníficas amostras de blocos de 
Para fine que foram universalmente admirados.

É preciso dizer que a borracha em bloco é a forma mais 
favorável hoje devido a facilidade em manipulá-la; os compra-
dores preferiam ainda recentemente as placas ou crepes, formas 
adotadas pelas plantações do Ceilão. 

7 MONTENEGRO, A; MATTOSO, E. Álbum do estado do Pará. Paris: Chaponet, 
1908. [N.T.]
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10.9 Os inimigos das Héveas de plantação

Os esforços feitos pelos plantadores do Ceilão e da 
Malásia, os melhoramentos que fazem a cada dia nos métodos 
de preparação, tiveram, ao menos, a vantagem de estimular a 
apatia dos produtores amazonenses que começam a se inspirar 
dos exemplos de seus concorrentes da Ásia. Abandonando os 
velhos procedimentos de extração, adotando métodos mais 
racionais, eles se preservarão ainda por muito tempo da concor-
rência perigosa das borrachas asiáticas. Também é possível que 
o rendimento das plantações do Extremo Oriente não seja tão 
vultoso quanto o número de árvores plantadas poderia dar a 
impressão. Essa conjectura é baseada sobre o fato de que as 
heveas brasiliensis, plantadas por exemplo em Java e nos Estados 
Malaios, são prejudicadas por diversas doenças.

Primeiro é o cupim, verme destruidor, que ataca a 
madeira e determina perdas de muitas árvores. Em seguida, é 
uma espécie de fungo venenoso, corticium javanicum, da ordem 
dos bacidiomicotas, que atacam ainda a outras árvores, por 
exemplo, os pés de cafés; certos parasitas se transmitem facil-
mente de uma árvore a outra.

Por outro lado, em virtude, sem dúvida, da natureza 
medíocre do solo, muitas héveas morrem após três ou quatro 
anos de cuidados constantes. Esses inconvenientes parecem ter 
acalmado a febre da borracha que devastava a Ásia e não se 
veem novas culturas há alguns meses. 

Os plantadores começam a se dar conta das numerosas 
dificuldades que vencem apenas em parte e ao preço dos 
maiores sacrifícios. Além disso, se os métodos racionais empre-
gados para a sangria das héveas são bem superiores àqueles 
utilizados pelos seringueiros do Brasil, os procedimentos 
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de coagulação não parecem dar todos os resultados que se espe-
rava. Segundo a opinião dos plantadores asiáticos, a Para fine 
brasileira extraída das héveas selvagens permanecerá sempre 
superior a seu similar das plantações do Ceilão ou das ilhas da 
Malásia em virtude de sua coagulação perfeita. 

10.10 Superioridade das borrachas finas 
amazônicas sobre as borrachas finas asiáticas

Para endossar o que dissemos aqui, nada melhor que 
resumir as sérias objeções expostas em uma carta escrita aos 
plantadores de borracha do Ceilão e dos Estados Malaios, por 
Lewis e Peat, de Londres, carta reproduzida por C. Mathieu, de 
Singapura, em sua conscienciosa obra8: 

Chamou nossa atenção alguns lotes de bolachas de 
borracha, aparentemente muito bem preparados, 
que chegaram aqui aquecidos e colantes, e foi ques-
tionado se o modo atual de preparação e a forma das 
bolachas são de fato as melhores; e, em segundo lugar, 
se a borracha preparada como se faz nas plantações 
é tão forte quanto aquela preparada seguindo outros 
procedimentos. 

Em vista do crescimento da produção dessa borracha, 
somos da opinião de que é de grande importância 
para os plantadores ter bem claro para si os méritos 
comparados da borracha preparada nas plantações, e 

8 MATHIEU, C. Para rubber cultivation = Culture du caoutchouc de Para. Hevea 
brasiliensis. Paris: Challamel, 1909 [1908]. Disponível em: https://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/bpt6k6319115s.texteImage. Acesso em: 15 nov 2018. [N.T.]
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daquela preparada pelo método indígena no Brasil, isto 
é, coagulada pela defumação.

Esta pesquisa é de vital importância, e nosso objetivo, 
ao nos endereçar aos plantadores, é de convencê-los 
da absoluta necessidade de apresentar o produto 
de suas plantações sob uma forma que o permita 
concorrer com a borracha do Brasil preparada por 
meio da defumação, o qual ainda é o mais bem clas-
sificado e manteve por 50 anos sua reputação como 
a mais elástica, a mais forte, a mais durável para os 
diversos usos da indústria.

É essencial que a borracha de plantação seja coagulada 
e preparada de maneira que possa ser utilizada em 
todo o tipo de fabricação. Até o presente momento, que 
saibamos, ela é utilizada apenas como solução e alguns 
outros usos limitados, não sendo forte o suficiente e 
servindo mal à fabricação dos objetos impermeáveis, 
dos pneumáticos, ou de vários outros artigos, nos quais, 
apenas a Para fine pode ser utilizada.

O autor dessa carta se pergunta mais adiante se o método 
de preparação, atualmente em uso no Ceilão e em outras loca-
lidades, é de fato o bom. 

Expõe-se, em seguida, que a falta de elasticidade e de 
força da borracha de plantação é ocasionada pela falta de 
umidade, o que resulta um processo mais rápido de deterio-
ração. Seria, na verdade, esse resto de umidade que tornaria a 
“Para fine” mais forte e mais adaptada a todo tipo de uso.

Lewis e Peat acrescentam ainda que o único remédio para 
os plantadores é de preparar a borracha por meio da defumação 
e de produzir grandes bolas como fazem os apanhadores no 
Brasil. A borracha assim obtida vender-se-ia, talvez, um pouco 
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mais barata, mas o ganho em peso vindo da umidade compen-
saria essa diferença. 

A forma atual de bolacha deverá ser obrigatoriamente 
trocada pela de bolas; ela sofre muito com a influência 
do calor, enquanto a forma em bola, ou em grandes 
massas, sofre menos; ele diz ainda que quando os carre-
gamentos da Rubber Plantations tomarão proporções 
mais volumosas, esse defeito se manifestará de maneira 
muito mais evidente pelo estado em que chegarão as 
bolachas e as finas folhas. Ele diz ainda que o mesmo 
fenômeno aconteceu com outras borrachas, e que foi 
remediado preparando o produto em grandes bolas. 
O verdadeiro remédio é a coagulação pela defumação, 
disso ele está convencido. Nós mesmos observamos que 
uma lavagem ou limpeza muito completa enfraquece 
e destrói em partes a fibra da borracha, deixando-a 
incapaz de suportar o calor do porão do navio e as 
variações de temperatura ao longo do percurso.
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Figura 51 – Processo de defumar as pequenas “bolachas”.
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Essa opinião confirma totalmente o que foi dito acima 
sobre as qualidades respectivas das duas borrachas. Além disso, 
na Exposição do Ceilão, os plantadores foram unânimes em 
reconhecer que a defumação era o modo de coagulação mais 
apropriado às héveas de todas as qualidades.

Por outro lado, encontramos, em um artigo publicado no 
Journal d’Agriculture Tropicale9, assinado por G. Lamy Torrilhon, 
apreciações completamente de acordo com as mencionadas 
anteriormente.

10.11 Preferências das manufaturas

Falando da qualidade da borracha10 cultivada comparada 
as borrachas vindas do Brasil, o autor se coloca a seguinte 
questão:

A borracha do Ceilão ou de Singapura é preferível 
àquela extraída das margens do Amazonas? – É 
evidente, diz, que a priori os produtos da quase ilha da 
Malásia e das ilhas do Oceano Índico apresentam-se 
com uma vantagem marcada sobre aqueles da bacia 
do Amazonas. Essa vantagem é resultante do pequeno 
percentual de perda no processo de trituração, 
operação a qual são previamente submetidos antes de 

9 LAMY-TORRILHON, M. G. Para naturel et Para de plantation. Journal 
d’Agriculture Tropicale: agricole, scientifique et commercial. n. 80, fev. 1908. 
Disponível em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6437621d/f1.item. 
Acesso em: 15 nov 2018. [N.T.]

10 No original, Para: borracha bruta de primeira qualidade obtida por meio 
da coagulação do látex da Hévea. [N.T.]
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serem manufaturados. Apesar disso, as preferências 
recaem, é preciso dizer, sobre as borrachas do Brasil. 

Como causa dessa preferência, Lamy Torrilhon indica as 
condições nas quais se opera a defumação, os agentes antis-
sépticos que preservam a borracha contra as fermentações 
pútridas, a água interposta que conserva as borrachas do Brasil 
entre suas folhas finas, enfim, a condensação resultante da 
compressão da bola. 

Há uma outra consideração que fará com que, por muito 
tempo ainda, a borracha natural proveniente das florestas 
virgens das margens do Amazonas será preferida àquela 
tirada das culturas do Ceilão ou de Singapura. Ela se deve 
apenas a antiguidade das árvores da Amazônia. As héveas, 
exploradas na quase ilha da Malásia e nas ilhas do Oceano 
Índico, com 10-15 anos no máximo, são ainda muito jovens 
para produzir um látex carregado em glóbulos elásticos de 
primeira qualidade, dando uma borracha com condições 
normais de elasticidade e resistência. 

10.12 Superioridade incontestável 
das borrachas finas naturais

Como se vê, há unanimidade para considerar a borracha 
dos estados amazônicos de uma superioridade incontestável.

Os plantadores do Ceilão estão tão convencidos disso 
que colocam todos os seus esforços para obter um produto 
igual. Estimando que é à defumação que a borracha deve 
suas qualidades de força e elasticidade, eles abandonam seus 
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procedimentos de coagulação pelos ácidos, em prol da defu-
mação natural. Certeza que um dia, não muito longínquo, eles 
conseguirão obter produtos equivalentes.

Os produtores amazonenses não podem se deixar 
distanciar; eles têm recursos imensos em reservas enormes 
de árvores-de-borracha ainda inexploradas, mas a distância a 
ser percorrida torna-se também mais considerável, e aumenta 
ininterruptamente o preço de custo. Dadas as condições climá-
ticas especiais que fazem do vale do Amazonas a pátria por 
excelência de todas as boas árvores-de-borracha, estimamos 
que a exploração de uma plantação de héveas, situada em uma 
região bem escolhida, seria infinitamente mais lucrativa que 
essa de árvores dispersas na floresta11. Haveria, com certeza, 
menos mão de obra, um rendimento certo e mais seguro. 

11 Hoje, um seringal de 30 estradas, por exemplo, necessita de 40 homens para 
ser utilmente explorado. Em uma plantação onde as árvores são agrupadas, 
um único homem pode encarregar-se de duas estradas, uma vez que pode 
ser plantada uma média de 280 a 300 héveas por hectare.
Segundo Wright, uma plantação de héveas custa na Malásia, 1.250 francos 
o hectare, em Java, 1.100 francos e no Ceilão 1.375 francos. 
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O Mato Grosso

11.1 As borrachas do estado do Mato Grosso

Antes de encerrar esse rápido esboço do país da borracha, 
devemos falar, muito brevemente, aliás, se levarmos em consi-
deração sua importância, do estado de Mato Grosso.

Possuímos poucas estatísticas e informações sobre essa 
região, onde a natureza se mostrou pródiga, tanto na super-
fície quanto nas profundezas do subsolo. Quando as vias de 
comunicação em construção estiverem terminadas, o estado 
do Mato Grosso está destinado a tornar-se o centro de um 
movimento econômico dos mais importantes. As florestas do 
Mato Grosso igualam, na abundância das árvores borrachíferas, 
àquelas do Acre, da Amazônia e do Pará das quais são, aliás, o 
prolongamento. Mas a exploração da borracha é uma indústria 
ainda rudimentar nessa região, onde a extração e, principal-
mente, a coagulação da goma não se praticam exatamente como 
nos territórios vizinhos.

Em virtude de seu isolamento e de sua pouca densidade 
populacional, que conta 160 mil habitantes para uma superfície 
de 1.379.651km2, esse estado prosperou relativamente pouco. 
Boa parte dessa população, aliás, é inativa e indolente.

Plantações de borracha mangabeira e maniçoba 
começaram no sul do estado há alguns anos e dão hoje bons 
resultados; mas como a qualidade não vale praticamente a 



Capítulo XI

O MatO GrOssO

222

metade daquela da borracha fina extraída da Hévea, prefere-se 
explorar esta última, cujo centro de produção é a vasta região 
que se estende ao norte do estado do Mato Grosso, ao longo dos 
afluentes e subafluentes do Amazonas. 

11.2 Os grandes produtores de Cuiabá

Essa exploração da Hévea que apenas inicia seu desen-
volvimento, já fez a fortuna de várias casas de comércio, hoje 
muito importantes.

Essas casas têm a mesma organização daquelas de 
Manaus e de Belém; unicamente os termos mudam. É aos 
abonados, ou chefes de grupo, que essas casas emprestam 
dinheiro e fornecem víveres e material a preços muito lucra-
tivos. Esses, por sua vez, recrutam pessoal comprando as 
dívidas dos trabalhadores aos patrões deles; eles organizam, 
em seguida, o trabalho de extração do látex e da ipeca, e em 
troca fornecem às casas de empréstimos sua borracha ou suas 
raízes de ipeca a preço da praça, diminuídos de 18 a 20% para o 
interesse do capital. Este último é muito raramente atenuado, 
os emprestadores têm interesse em manter sempre os abonados 
sob sua dependência; os lucros sobre as mercadorias fornecidas 
e os produtos recebidos suficientemente copiosos para justificar 
a imobilidade de um capital elevado. 
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Figura 52 – Mapa do Mato Grosso.
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A ipeca, que era objeto de uma exploração periódica, fora 
um pouco abandonada em prol da borracha. Era, no entanto, 
uma indústria exclusiva da região. A exploração dessa planta, 
nomeada poaya para os habitantes, é das mais simples. Os traba-
lhadores se espalham pela floresta, procurando as plantas e 
retiram suas raízes, tendo o cuidado de replantar uma de suas 
ramas. Essas raízes secas se vendem no próprio país a proporção 
de 375 francos os 15 quilos. 

11.3 Abonados e comissão, partida da 
tropa, fetichismo dos apanhadores

É em março que os proprietários de seringais ou as casas 
de empréstimo expedem seus abonados. Esses empregam, 
então, uma comissão de companheiros ou operários e lhes dão 
os adiantamentos habituais que, como os do Amazonas, variam 
de 1.000 a 1.500 francos, de acordo com as aptidões e a confiança 
inspirada pelo apanhador. Por outro lado, prepara-se os víveres, 
mercadorias e munição para o período da colheita, o todo carre-
gado seja a lombo de mulas, seja a lombo de bois, e a comissão 
deve se encontrar reunida no dia estabelecido para a partida. 

Esse agrupamento é todo um poema e a operação de 
colocar tudo nos trilhos pode estar sujeita a surpresas.

Há desaparecidos que se tem que procurar, operários 
bêbados de cachaça e as ordens de partida definitiva não são 
sempre seguidas com diligência. 

Enfim, a tropa estando completa, cada homem é armado 
com uma garrucha de dois canos, com uma espingarda baca-
marte, um facão e uma faca, e, em fila indiana, o cortejo se 
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coloca em movimento e se distancia da cidade. O capataz, ou 
contramestre, segue a cavalo, enquanto os trabalhadores, 
quase nus, pés descalços, começam por etapas de 5 a 6 léguas 
portuguesas (6.666m cada uma) uma viagem de 50 a 60 léguas. 

A alimentação se compõe de arroz, feijões, cebolas, 
farinha de mandioca ou de milho, bacon ou carnes salgadas 
ou secas no sol, o que as faz parecer com um couro de boi mal 
curtido; sal e rapadura, erva mate e fumo de corda completam o 
menu. A natureza se encarrega de fornecer frutas e todo o resto. 

Cada um levou consigo uma estatueta em madeira de 
seu santo preferido (Santo Antônio de Pádua tinha bastante 
simpatia), para fazer uma boa colheita, e conservá-lo com 
cuidado, pois é uma tradição singular a de que um santo 
roubado traz grandes benefícios a seu ladrão ao mesmo tempo 
que causa graves prejuízos ao roubado, o que seria de uma moral 
estranha salvo para os adeptos desse fervoroso fetichismo. 
Por outro lado, o santo que tenha cuidado se a colheita não 
for boa! Ele será queimado ou afogado de maneira gloriosa e o 
trabalhador escolherá um outro para a próxima colheita. 

A tropa acampa onde se encontra ao entardecer. Os ani- 
mais pastam em liberdade, os cães pastoram, acendem-se 
fogueiras; os trabalhadores comem, cantam e fumam, depois 
dormem em redes amarradas às árvores vizinhas e a noite passa 
calma, tranquila e silenciosa.

Desde a alvorada, a caravana retoma sua caminhada na 
mesma ordem, durante longas horas, sob o sol de fogo; ela atra-
vessa a nado, animais e pessoas, os inumeráveis riachos, cursos 
de água, rios, lagoas que separam da feitoria; ela reencontra, ao 
anoitecer, a serenidade fresca das noites.
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11.4 Chegada ao seringal, formação das estradas

Após dez, doze ou quinze dias de marcha, a caravana 
chega a seu destino, onde é recebida por enxames de mosquitos, 
miríades de mutucas, de carrapatos, etc. 

A instalação é rapidamente terminada, pois é sumária. 
Trata-se de se livrar dos parasitas de todo tipo, plantas, arbustos 
e animais, que invadiram os parcos abrigos decorados pompo-
samente com o nome de feitorias e o trabalho logo começa. 

O chefe da comissão designa a cada homem a direção que 
deve ir, reto toda vida, para encontrar as árvores-de-goma-elás-
tica que deverá sangrar. Os operários trabalham em duplas: 
saindo do lugar indicado pelo chefe, traçam, através da floresta, 
cada um em uma direção diferente, uma picada com o facão; 
dos dois lados do caminho, cada homem terá assim 100 ou 125 
árvores formando sua estrada. 

Uma vez que as estradas são compostas, os homens se 
reúnem no ponto de junção de seus dois caminhos respectivos 
para construir um rancho que lhes servirá de abrigo durante 
a campanha. Essas cabanas são feitas de galhos de árvores 
cobertas de largas folhas de buritis. Fazendo a colheita das 
folhas, nossos seringueiros têm o cuidado de separá-las em dois 
e de guardar os lados que formam valas. As vasilhas côncavas 
são, em seguida, colocadas ao redor das árvores com leite, 
levemente inclinadas, mantidas pela lama e terminadas por 
um bico. É nesse ponto que essa torneira de um novo gênero 
deixará escorrer o leite em uma cuia de coco, ou copo de barro, 
ou tigelinha de ferro batido, como nos seringueiros do Acre. 
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11.5 A exploração, vida dos 
apanhadores, acerto de contas

A cada dia, no alvorecer, que nessas regiões chega 
subitamente, o trabalhador visita correndo sua estrada. Ele 
pica a árvore em três lugares acima da vala, por meio de uma 
machadinha, e vai assim até o final de seu caminho. Isso feito, 
ele para por cerca de duas horas e ocupa-se em pescar ou caçar 
javalis, coelhos, cervos, veados, etc.; algumas vezes é ele que 
é caçado pelo tigre ou mesmo pelo índio. Depois retorna e 
verte rapidamente em um balde o conteúdo de cada cuia onde 
escorreu gota a gota o precioso leite. 

De volta ao rancho, coloca um pouco de água para 
esquentar e dissolve aí alguns gramas de alume; e verte essa 
solução no leite que colocou em uma tina de madeira, cavada 
em troncos de árvores.

A operação de coagulação dura alguns minutos. Em 
seguida, ele recobre a massa obtida com uma pranchinha e, 
com a ajuda de uma prancha colocada em um entalhe da árvore, 
coloca todo seu peso nessa alavanca primitiva para espremer a 
água da borracha com alume que ainda resta. Em seguida, ele 
carrega a ponta livre de sua alavanca com grandes pedras que 
continuarão a operação.

Alguns dias depois ele retirará as massas de suas formas 
e as exporá ao sol que terminará a dessecação. Essas massas 
têm entre 60 e 75cm de comprimento, 12 e 15cm de largura e o 
mesmo de espessura; eles pesam cerca de 25kg. A borracha é de 
um branco amarelado no interior e ao oxidar-se em contato com 
o ar assume uma coloração avermelhada no exterior; tem um 
odor sui generis característico que o faz ser reconhecido de longe. 
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E essa rotina perdurará durante todo o período da 
colheita. 

De tempos em tempos, os dois camaradas levarão sobre 
suas cabeças, em uma ou várias viagens, as massas de borracha 
à feitoria onde serão pesadas e o crédito lhes será dado de 
acordo com as condições pré-determinadas pelo capataz.

Outras vezes, e quando propriedades se encontram nas 
paragens (10 a 15km não os espanta), eles saem, festejando um 
santo qualquer, procurar fartas bebedeiras; mas a ausência 
deles é breve e o trabalho segue seu curso regular sem outros 
incidentes que o encontro repentino com um tigre ou um croco-
dilo gigante, ou mesmo um índio. Neste último caso, flechas e 
balas são trocadas sem muito resultado. As febres, resultado 
da má higiene, fazem mais vítimas que esses maus encontros.

Enfim, a colheita se termina com a chegada das chuvas. 
Às pressas, os bois são carregados com as massas de borracha; 
os camaradas abandonam o acampamento e seus ranchos que, 
talvez, revejam no ano seguinte. Eles tomam o caminho de volta 
na mesma ordem e retornam com prazer sob suas respectivas 
cabanas onde contam as proezas da campanha: colheita, pescas, 
caças, combates com os índios, etc., onde o maravilhoso, como 
na Europa, ocupa um grande lugar.

Mas, antes, suas contas são apuradas e acertadas, e é, 
às vezes, com belos lucros que retornam para perto de sua 
companheira e de sua família. Um operário pode colher até 
mais de 500kg de goma numa estação. 

Com frequência, também desperdiçam em alguns dias 
o pequeno pecúlio tão penosa e perigosamente juntado. Ao 
lado das coisas indispensáveis, comprarão, para si e sua esposa 
que, no entanto, está sempre descalça, calçados parisienses e 
austríacos, perfumes violentos, leques, jogos caros, pelos quais 
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se veem entusiasmados como grandes crianças e que lhes será 
fornecido a preços elevados nas lojas da cidade. Que importa! 
No ano seguinte eles recomeçarão. Os trabalhadores das cidades 
do velho mundo fazem o mesmo, e o que é criticável de um lado 
do Atlântico também não o é do outro?

As gomas assim colhidas vão para as lojas de Diamantina, 
Cuiabá, Corumbá de onde são expedidas para a Europa onde 
são transformadas em jogos, em objetos úteis, em pneus, cujo 
consumo passa a ser considerável.

Felizmente, o Mato Grosso tem um reservatório inesgo-
tável de árvores-de-goma-elástica e, por bastante tempo ainda 
(pois apenas inicia sua exploração), ele fornecerá ao mundo 
inteiro seu leite coagulado.

11.6 As massas da Mangabeira, preço 
das borrachas de Mato Grosso

As borrachas da Mangabeira, que produz o Mato Grosso, 
se apresentam sob a forma de massas parecidas com aquelas 
da Hévea brasiliensis, mas o interior continua branco-rosado e o 
exterior é menos sensível ao ar e conserva por mais tempo sua 
coloração original. Ela também cheira muito mal, no entanto, 
com menor intensidade.

Esses odores desaparecem completamente no momento 
da fabricação da borracha.

Até os dias atuais, o procedimento de coagulação à base 
da “defumação” não é praticado no Mato Grosso. Assim, as 
borrachas do Pará, do Amazonas e da Bolívia obtêm preços um 
pouco superiores.
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Figura 53 – Inajas (Ilha de Marajó) – Bolas de 
borracha esperando serem embarcadas.

Outras borrachas provenientes de trepadeiras e de 
arbustos diversos também se encontram nas florestas virgens 
do Mato Grosso; no entanto, seu valor comercial não parece bem 
estabelecido e são completamente negligenciadas.

O preço de custo do produto das explorações é relativa-
mente baixo; as concessionárias não desembolsam mais, todas 
as taxas inclusas (direito de saída do Mato Grosso que, aliás, 
é muito baixo, taxa de transporte na Europa, etc.) que 3,50 a 
5 fr. por quilo. Quanto ao preço de venda dessas borrachas – 
muito apreciadas nos mercados da França, Inglaterra, Bélgica, 
Alemanha, Holanda e América do Norte – ei-los aqui, segundo 
as últimas cotações:

Borracha do Mato Grosso
1a. qualidade, branco virgem     12,80 fr. o quilo
2a. qualidade, preta e destroçada      9 fr. o quilo
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Mangabeira do Mato Grosso
Qualidade única, branca          6 a 7,50 fr. o quilo1

Grandes fortunas foram edificadas sobre essas explora-
ções que alimentam o mundo inteiro; os ingleses e os belgas 
sabem algo sobre isso. Quanto aos capitais franceses, mais 
inibidos, aventuram-se de preferência sobre as minas de ouro 
africanas... onde mais de um bilhão das nossas economias 
encontra-se soterrado.

11.7 Outros produtos

A borracha deveria ser para o Mato Grosso apenas 
uma riqueza acessória, pois a fertilidade do estado, tanto ao 
sul quanto ao norte, é extraordinária e permite todo tipo de 
cultura. A terra rica em húmus mantém facilmente uma vege-
tação exuberante, e, no entanto, por causas diversas, a indústria 
agrícola não prosperou e seus produtos não são suficientes para 
o consumo da população local.

A cana de açúcar é cultivada em larga escala; sobre as 
bordas dos rios Cuiabá e Paraguai, existem quinze fábricas 
centrais de primeira ordem que possuem os equipamentos mais 
bem aperfeiçoados, tanto para a fabricação do açúcar quando 
para a destilação da cachaça.

1 Comunicado por Ch. Cadiot, coselheiro do Comércio exterior da França, 
em Cuiabá (MT).
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Os terrenos dos vales desses rios servem admiravelmente 
à cultura da cana; eles são fertilizados anualmente pelos sedi-
mentos depositados no momento das inundações. 

O açúcar e a cachaça são em grande parte consumidos 
no estado do Mato Grosso mesmo. Uma parte é exportada para 
o Paraguai.

A criação de animais é a principal riqueza do Mato Grosso 
e, sob o ponto de vista dos recursos do país, ocupam o primeiro 
lugar. Entre cavalos e gado, estima-se em mais de 3 milhões de 
cabeças. Esses animais encontram aí as condições naturais mais 
favoráveis para sua alimentação e reprodução. 

Durante a estação seca, as pastagens que são naturais 
conservam-se sempre verdes; e durante a estação das chuvas, 
à medida que a água começa a invadir as terras, a erva cresce, 
mantendo-se sempre acima do nível d’água, que atinge, em 
geral, uma altura de 30 a 40cm, que é ultrapassada apenas 
nas partes baixas.

Naturalmente, todos os terrenos não são invadidos 
pelas águas que transbordam dos rios; as partes mais altas 
se mantêm secas.

A exportação de animais para Minas Gerais ou São Paulo 
se faz por terra; ela atinge 250 mil cabeças em 1907.

O Paraguai se provê também, há muito tempo, no Mato 
Grosso para o abastecimento de suas cidades. Recentemente, 
a Argentina importou do Mato Grosso reprodutores, a título 
de experiência.

O gado de corte é vendido normalmente entre 50 e 60 
francos por cabeça.

Além desses produtos, o Mato Grosso também exporta 
ipecacuanha, baunilha, cacau, etc.. Mas nenhum desses produtos 
pode ser contabilizado, devido à sua pequena quantidade.
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11.8 A estrada de ferro de São Paulo a 
Corumbá, dificuldades do traçado

O subsolo do Mato Grosso é, com certeza, um dos mais 
ricos de todos os estados brasileiros em metais preciosos. 
No tempo da colonização portuguesa, as minas do país 
mantinham a metrópole, com ouro, diamante e outros metais 
preciosos. Todos os centros populacionais do Mato Grosso são 
antigas minas portuguesas. De Cuiabá, a capital, extraía-se 
outrora cerca de 6 mil quilos de ouro por mês2. Atualmente, 
nessa cidade e em outras localidades, quando chove forte, leves 
palhetas de ouro afloram à superfície das ruas. 

Há alguns anos encontrou-se em uma das ruas de Cuiabá 
uma pepita pesando 220gr., que foi enviada à Exposição de Saint-
Louis. As localizações das minas de ouro do Mato Grosso são 
quase todas conhecidas. A maioria dessas minas foi explorada 
apenas superficialmente pois os aparelhos de extração eram dos 
mais rudimentares. Certas minas de ouro, tais como Martírios, 
foram descobertas e não se sabe mais muito bem onde estão 
localizadas. O trabalho das minas seriamente empreendido com 
métodos modernos seria lucrativo.

As minas de ouro atualmente conhecidas são: Jamari, 
Juruena, Rio do Ouro, Araés, situada no rio de mesmo nome, 
afluente do Rio das Mortes; Brumado, mina antiga muito 
abundante, mas pouco explorada; Cascais [sic] situada perto 
do antigo vilarejo de São José, Corumbiara [sic], perto da antiga 
povoação de São Francisco Xavier e Larrinhas pertencente ao 
município de Mato Grosso; Coxipo-Assu, São Francisco, Areias, 
Pary e Santa Ana, no distrito de Diamantina; Galera sobre um 

2 Relatório consular.
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afluente do Guaporé, Sapateiro no município de Livramento, 
Uribie [sic] nas cercanias de Pary; Façada [sic] sobre o caminho 
de Cuiabá à fábrica de pólvora situada a três léguas da capital, 
e muitas outras. 

Atualmente, a companhia The Transpacific explora o ouro 
do Rio Coxipó e obtém esplêndidos resultados.

No entanto, a exploração das minas do Mato Grosso dará 
riqueza ao país se ela for acompanhada pela indústria agrícola. 
O movimento provocado pela extração de metais preciosos é 
momentâneo e fictício. Esse trabalho destrói qualquer outra 
produção, determina um alto custo de víveres e deixa, em geral, 
atrás de si apenas o vazio e a indigência. 

11.9 Vias de comunicação

As vias de comunicação que existem no Mato Grosso são 
simples estradas e caminhos que, no geral, estão em muito 
mau estado.

As mais importantes são as que ligam Mato Grosso 
a Minas Gerais e São Paulo; é por elas que se transporta os 
animais vivos destinados a esses estados. Atualmente, está se 
construindo uma outra estrada que sai de Cuiabá e que irá a 
Santarém, sobre a margem direita do rio Amazonas; os traba-
lhos estão, parece, bastante avançados. 

As outras vias de comunicação são os rios e os afluentes 
que percorrem em todos os sentidos o território. A principal 
dessas vias é constituída pelo rio Paraguai e seus afluentes. O rio 
Paraguai é completamente navegável de São Luiz de Cáceres até 
Jurante e Corumbá e as embarcações a vapor circulam aí sem 
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obstáculos. Após Corumbá a navegação é ativa; ela é feita por 
vapores de certa tonelagem.

Figura 54 – Índio Panamary.

Uma olhada rápida sobre o mapa do estado do Mato 
Grosso mostra que é em Corumbá que se concentra todo o 
comércio do centro e do sul do estado; esse comércio utiliza 
principalmente as comunicações fluviais.

Corumbá, que é assim o centro comercial do Mato Grosso, 
é a cidade mais rica, a mais próspera e a mais avançada de todo 
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o estado; ela deve sua supremacia principalmente à sua situação 
privilegiada. É o centro da navegação fluvial que se ramifica nas 
direções de Miranda, Coxim, Cuiabá, São Luiz, etc..

As zonas mais férteis do Mato Grosso estão situadas 
justamente nos vales fluviais. A fertilidade deles é prodigiosa.

O arroz e o milho rendem, com frequência, na proporção 
de mil por um. A cana de açúcar, a batata, os feijões, etc., 
produzem de maneira extraordinária. Para os animais de 
criação, há aí pastagens naturais como não se vê em nenhum 
outro lugar do mundo. Enfim, toda a região entre os rios Paraná 
e Paraguai, até suas fontes, constitui um vasto campo de ação 
para a agricultura e a criação de animais cujos produtos alimen-
tarão um dia com fartura os mercados do país e do estrangeiro.

11.10 Vias de comunicação e 
desenvolvimento da região

O que falta ao estado do Mato Grosso para valorizar suas 
riquezas de todo tipo e levar a atividade industrial e agrícola à 
região é uma estrada férrea que ligue este estado aos grandes 
centros do Brasil. Esse sonho está para se concretizar, pois essa 
estrada de ferro está em construção. 

A linha parte de São Paulo, atravessa o rio Paraná em 
Urubupungá, se dirige em seguida para Camapuã, e continua 
em linha reta até Corumbá, sobre o Paraguai, a cidade onde se 
concentra o movimento comercial do estado e a navegação. Esse 
é o traçado definitivo da linha.

Essa via, que se liga à rede de São Paulo, está completa-
mente construída sobre todo esse estado; a locomotiva atingiu 
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o Paraná, a alguma distância de Itapurah, seu término atual. Os 
trabalhos continuam em direção ao Mato Grosso, onde certas 
dificuldades deverão ser vencidas.

Figura 55 – Índio Gavião.
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De fato, durante a estação das chuvas, o leito do rio 
Paraguai é insuficiente para conter o grande volume d’água de 
seus afluentes. As águas transbordam e inundam grandes exten-
sões de terreno. Pela disposição topográfica desses terrenos que 
são planos, a inundação se alastra. Além disso, como o solo é 
permeável e como o declive do rio é muito pequeno, essas inun-
dações têm uma duração relativamente prolongada.

Como o estado do Mato Grosso é pouco povoado, um 
dos grandes problemas que a Companhia concessionária deve 
estudar é aquele do povoamento da zona que a estrada de ferro 
deve atravessar; deve-se pensar também em desenvolver a agri-
cultura pelo emprego dos métodos e procedimentos modernos; 
será necessário fazer como as Companhias de estradas de ferro 
da América do Norte que prestam sua proteção aos agricultores, 
pois, sem agricultura, os caminhos de ferro não teriam merca-
dorias para transportar. É com esse objetivo que o governo 
do Mato Grosso acorda, sem nenhum encargo, a concessão de 
grandes porções de território.

Que o término dessa linha seja Corumbá, ou qualquer 
outra localidade sobre o Paraguai, que é navegável até São Luiz 
de Cáceres, um outro trecho partirá desse ponto para ligar esse 
rio ao Mato Grosso sobre o Rio Guaporé, irmão do Mamoré; este 
último é o término da famosa linha Madeira-Mamoré, sobre a 
qual já falamos e que coloca essa região em comunicação direta 
com o Amazonas. Quando a locomotiva atingir o Guaporé, 
será fácil passar da bacia do Amazonas àquela do Paraguai, e 
desta à do Rio de la Plata, o que representará um trajeto de  
milhares de quilômetros. 
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Em resumo, o Mato Grosso é uma região de futuro para as 
grandes empresas. Os habitantes são hospitaleiros assim como 
preguiçosos; são muito favoráveis à instalação de estrangeiros 
e buscam a cooperação industrial dos europeus, que as autori-
dades favorizam e apoiam. 
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12.1 A castanha do Pará, aspecto, 
hábitat, exportação

Dissemos que a indústria agrícola que poderia ser extre-
mamente próspera e constituir uma fonte de riqueza superior 
àquela da borracha foi completamente negligenciada. Só nos 
resta lamentar a concentração de todos os esforços em uma 
mesma indústria, quando há tantas outras riquezas a serem 
exploradas. Nós não queremos terminar este estudo sem 
indicar culturas que poderiam ser lucrativas, por exigirem 
pouca mão de obra.

Após a borracha, o produto da floresta cuja exportação 
é a mais considerável é a castanha do Pará; esse fruto, que é 
comestível, fornece ainda um óleo doce e de gosto agradável.

A castanha do Pará, cuja demanda cresce a cada dia e que 
tende a se tornar um objeto de consumo universal, é o fruto, ou 
melhor, o grão de uma árvore enorme que atinge de 30 a 50m 
de altura. Essas árvores (Bertholletia excelsa) vivem em grupos 
mais ou menos numerosos nas florestas cobrindo os planaltos 
de pequena elevação sobre as duas margens do Amazonas e 
de seus afluentes. Esses grupos de árvores recebem o nome 
de castanhais. É uma das grandes riquezas da Amazônia e a 
exploração, até o momento presente, é muito restrita.
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Os frutos da Bertholletia são fechados em grandes invó-
lucros esféricos e compostos por lignina. Eles amadurecem 
durante a estação das chuvas (de janeiro a março) e caem no 
solo que polvilham a centenas. Eles são recolhidos e abertos 
com um machado.

A colheita da castanha é das mais fáceis, pois trata-se 
apenas de apanhar o fruto do chão, de abri-lo e de retirar as 
amêndoas, que são cerca de 20 por fruto. Um trabalhador pode, 
sem esforço, colher um meio-hectolitro de castanhas por dia.

O estado do Pará, sozinho, exporta anualmente, para 
a Europa e América do Norte, cerca de 50 mil hectolitros de 
castanhas do Pará; esse número da exportação para a América 
inteira pode certamente ser duplicado1 e, repetimos, encon-
tramos em muitas regiões castanhais imensos dos quais apenas 
uma pequena parte é explorada. Em 1907-1908, exportou-se 
17.250.000 francos desse produto.

Em dezembro de 1906, o Dr. J. P. Diniz, que é ao mesmo 
tempo alto magistrado do Pará e grande proprietário de terras 
do município de Óbidos, empreendeu, em companhia do natura-
lista A. Ducke2, uma exploração pelo rio Erepe curú, afluente do 
Trombetas, com o objetivo de enriquecer as coleções da seção 
de botânica do Museu Goeldi (Pará).

Os dois viajantes obtiveram os melhores resultados de sua 
expedição. Eles puderam fazer o reconhecimento das regiões 
completamente inexploradas onde encontraram, não apenas 

1 MONTENEGRO, A; MATTOSO, E. Álbum do estado do Pará. Paris: Chaponet, 1908.

2 Adolfo Ducke (1876-1959) foi um entomólogo que trabalhou para o Museu 
Paranaense Emilio Goeldi. Tem extensa obra publicada na qual descreveu 900 
novas espécies e 50 novos gêneros de plantas. Está na origem da criação do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Disponível em: https://biologo.
com.br/bio/grandes-botanicos-brasileiros/. Acesso em 15 nov. 2018. [N.T.]
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imensas florestas de castanheiras, mas também imensos e férteis 
campos que serviriam perfeitamente à criação de animais. 

Figura 56 – Castanheira.
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A região percorrida terá, talvez um dia, uma grande utili-
dade para o estado do Pará e, em particular, para o município de 
Óbidos, ao qual pertence. Seguindo a trilha explorada por Diniz 
e Ducke, em um dia vai-se do Lago da Castanha, onde se chega 
em barco a vapor ao longo do ano todo, ao Massaranduba, de 
onde se desce, em duas ou três horas, até Pedras, e, deste último 
ponto, poder-se-á chegar aos campos em dois dias, passando por 
ricos castanhais ainda totalmente inexplorados.

Os campos, tendo em vista seu clima sadio e agradável, 
poderão ser colonizados por imigrantes; suas campinas servirão 
para a criação de animais e as faixas de floresta ricas em húmus 
poderão ser utilizadas para as culturas tropicais as mais 
diversas. É provável que, do outro lado dos campos, também 
tenha castanhais3. Por outro lado, Paul Le Cointe assinala 
grandes espaços cobertos de castanheiras no rio Ariramba.

12.2 O cacau da bacia do Amazonas, 
facilidade de sua cultura

Quando navegamos sobre o Amazonas, ou sobre alguns 
de seus grandes afluentes como o Tocantins, o Xingu, o Tapajós, 
o Purus, o Trombetas, para citar apenas esses, percebe-se, de 
tempos em tempos, quando o vapor se aproxima de uma ou 
outra margem, ricas plantações de cacau que dão à paisagem 
um colorido verde característico.

O cacau é uma das riquezas da Amazônia; ele se cultiva 
praticamente sem cuidados, se reproduz e se multiplica 

3 Arboretum amazonium, por Jacques Huber, diretor do Museu Botânico do Pará.
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sozinho, com exuberância, como para demonstrar a fertilidade 
e a riqueza do solo. Existem diversas variedades que crescem 
espontaneamente em estado selvagem, como, por exemplo, 
aquele que é conhecido sob o nome de cacaurana, e que cresce 
nas florestas do Purus.

A cultura do cacau é uma das mais fáceis que existe, ela 
exige muito menos trabalho e cuidado que a do café e da cana de 
açúcar. Houve um tempo em que esta última foi extremamente 
próspera na Amazônia. Atualmente, o estado do Pará, sozinho, 
produz perto de 4 milhões de litros de cachaça ou rum.

Em diferentes regiões da Amazônia, o cacau começa a 
dar, após o quarto ano de plantação, e não para de produzir 
até quase os 50 anos; no entanto, pode-se contar com uma 
produção contínua por 20 ou 25 anos. Ele fornece a cada ano 
duas colheitas e, sobre uma superfície de 100 hectares, pode-se 
plantar mais de 11 mil cacaueiros, ou seja, um pouco mais de 
mil por hectare, conservando entre cada pé uma distância de 
3m. Como cuidados, basta limpar a terra junto da árvore duas 
ou três vezes por ano. A bananeira, que é um grande recurso, 
pode ser empregada para dar um pouco de sombra ao cacaueiro, 
como se faz nas plantações venezuelanas.
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Figura 57 – Cacaueiro com mais de 300 frutos.

O cacaueiro pode se plantar em todos os lugares, pois 
ele encontra em toda a Amazônia um clima dos mais apro-
priados, e sua cultura, devido ao pequeno número de braços 
e de capitais que exige, deixa importantes lucros. Em virtude 
da febre da borracha, que provocou o abandono de numerosas 
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culturas, a produção, que tinha se elevado a quase 6 milhões 
de quilos, havia baixado para cerca de 2 milhões. Encorajada 
pelos governos amazonenses, a produção está, atualmente, 
em sensível crescimento.

12.3 Centros de culturas, 
colheitas mal preparadas

Em quase todas as grandes comunas do estado do Pará, 
cultiva-se cacau. As que mais exportaram são: Santarém, 
Óbidos, Cametá, Alenquer, Mocajuba, Belém, Breves, Baião, 
Vizeu, etc.4.

O cacau da Amazônia não perde em qualidade para 
aqueles de outras províncias, ainda que não atinja, sobre o 
mercado, os preços do cacau de Caracas; mas estamos pratica-
mente certos de que o que acontece com o cacau da Amazônia 
é o mesmo que acontece com os cafés de Santos, de São Paulo 
e do Rio, que são com frequência vendidos como cafés da 
Martinica ou de Java.

Os plantadores de cacau amazonense não trazem, na 
preparação desse produto, todos os cuidados necessários, 
principalmente na operação de secagem que demanda um 
pouco de tempo e de aplicação. É por isso que esses cacaus 
são comprados a preços mais baixos por determinados expor-
tadores que os revendem aos consumidores como cacau da 
Venezuela ou das Guianas.

4 MONTENEGRO, A; MATTOSO, E. Álbum do estado do Pará. Paris: Chaponet, 1908.
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12.4 O tabaco e a mandioca

O tabaco poderia ser na Amazônia, particularmente no 
estado do Pará, uma cultura de grande ganho. Um bom número 
de comunas desse estado, principalmente e mais especialmente 
as de Bragança, Ourena [sic], Guama, Acará, etc., dedicam-se, 
com sucesso, à cultura do tabaco. A de Aracá é de uma fabri-
cação perfeita e de um aroma delicioso; ele é muito apreciado 
em todo o Sul do Brasil. O tabaco que entra anualmente em 
Belém do Pará ultrapassa um milhão de quilos.

Figura 58 – Plantação de tabaco.

A mandioca, que existe em diferentes espécies, é cultivada 
por certo número de sertanejos. Esses camponeses amazo-
nenses tiram bom proveito dela, pois a produção está longe de 
ser suficiente ao consumo; importa-se do estado do Maranhão, 
e o preço dos 27 quilos que é de 20 a 25 francos, atingiu preços 
de miséria em certas épocas, isto é, de até 70 francos sobre 
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o próprio rio. Seria, portanto, fácil fazer amplas plantações, 
sem muito capital e quase sem mão de obra; este último ponto 
é essencial, pois a falta de braços é o que mais se teme nas 
grandes explorações agrícolas, visto que todos os trabalhadores 
disponíveis se dedicam à extração do ouro negro. 

12.5 Algumas palavras sobre 
os índios do Amazonas

Os índios da Amazônia, que os romances de aventuras 
representam em luta constante com a civilização, são, na 
maioria, muito menos temíveis que as lendas o fizeram supor. 

Os índios, ainda numerosos, que vivem na Amazônia, 
podem se dividir em três categorias: 1o. os índios selvagens 
que adentram a floresta à medida que o habitante avança; eles 
vivem retirados na calma do isolamento e tornam-se agressivos 
apenas quando sua existência contemplativa é perturbada; 
2o. os índios semicivilizados, como aqueles que se encontram 
sobre as margens do Tapajós, do Xingu, do Purus. Esses, sem 
se misturarem com o habitante sedentário, empregam-se, às 
vezes, na colheita de borracha; um dia vêm efetuar trocas no 
barracão e desaparecem sem dizer uma palavra quando obti-
veram o que desejavam; 3o. os índios civilizados, pessoas bem 
sociáveis, pouco nômades, embrutecidos pelo álcool, prestam 
grandes serviços aos seringueiros por meio de sua experiência 
da floresta. Em geral, não se deve contar com os indígenas como 
trabalhadores, são muito indolentes e encontram com muita 
facilidade o que comer na floresta ou no rio, isto é, satisfazendo 
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assim a única ambição deles. A borracha os permitirá obter o 
supérfluo, isto é, a cachaça.

12.6 O guaraná

Entre as plantas medicinais que merecem uma menção 
especial está o guaraná, empregado já há algum tempo na 
farmacopeia europeia. 

O guaraná é um produto muito singular da indústria 
dos aborígenes da bacia do Amazonas; ele tem o aspecto de 
um chocolate bem claro e fortemente comprimido. Ele é feito 
com os frutos da Paullinia sorbilis, um arbusto escandente da 
família das Sapindaceae. É encontrado em estado selvagem nas 
florestas, mas os indígenas do Tapajós o cultivam e ele produz 
grãos com cerca de três ou quatro anos. O fruto do guaraná é 
de uma cor avermelhada; vem em cachos como uvas. O fruto se 
colhe principalmente em novembro.

Figura 59 – Colônia da Prata (estado do Pará).
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O doutor Stenhouse, que analisou o guaraná, encontrou 
nele uma proporção de teína maior que no café, no chá, no mate. 
Eis, a título de indicação, os resultados dessa análise:

Teína Teína

Guaraná 5,07 Folhas de café 1,26

Chá preto 2,13 Mate 1,20

Café torrado 1% somente5

Os naturais se servem do guaraná como refresco, eles 
misturam o pó com água açucarada. Trata-se, sobretudo, de um 
adstringente, e é utilizado como preventivo contra as febres. 

Já se fez certa exportação desse produto à Europa e ao Sul 
do Brasil. Só os plantadores das margens do Tapajós exportam 
cada ano mais de 30 mil quilos para Cuiabá, capital do Mato 
Grosso, ao preço de 4 a 6 francos o quilo. 

12.7 Algumas plantas medicinais

Indicaremos ainda como plantas medicinais: a Quina 
do Mato ou quinino da floresta; a Quassia, que é um tônico 
precioso; a Marapuama, que pode substituir de maneira vanta-
josa a Kola como tônico e estimulante; é uma planta da família 
das Menispermaceae; a salsaparrilha, depurativo incomparável, 
se encontra um pouco por todos os lados; a Manacá, conhecida 

5 NERY, S.A. Le Pays des Amazones: L’El-dorado, les terres à cautchouc. Paris: 
Librairie Guillaumin et Cie., 1899.
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como mercúrio-vegetal; o Jaborandi ou Alfavaca de cobra é um 
poderoso diaforético apreciado no mundo inteiro; Assacú é uma 
planta cáustica utilizada na medicina veterinária; o Capim de 
Contas (Coix lacryma), espécie de feno empregado como diuré-
tico; a Muru (Canna glauca) é igualmente empregada como 
diurético e como cataplasma para os tumores; o Caeté grande 
é um excelente diaforético. 

12.8 A exploração de madeira

Falta-nos espaço para falar de todas as plantas úteis 
presentes no vale amazônico. Quatro quintos são cobertos de 
florestas onde crescem árvores enormes, entre as quais há 
um grande número de espécies preciosas, como por exemplo, 
o acaju, o pau rosa, a palissandra, o jacarandá e o cedro do Brasil. 
Uma grande quantidade dessas árvores, que já mencionamos, 
é desenraizada na época das cheias e, muitas vezes, levada pela 
correnteza; ela se torna um perigo para as embarcações. Sobre 
o Rio Madeira, essas árvores são tão numerosas que às vezes 
formam barreiras que a correnteza não consegue vencer. 
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Figura 60 – Vista de Axioma, sobre o Purus.

Esta é a origem do nome dado a este rio. Serrarias insta-
ladas sobre um ponto qualquer de uma ou outra margem, para 
além do Tapajós até o Juruá, ou sobre os grandes tributários do 
Amazonas como o Purus, o Madeira, o Rio Negro, etc., seriam 
muito benéficas, serrando in loco essas espécies preciosas sem 
nenhum custo para cortá-las ou transportá-las. Serrarias pode-
riam cortar facilmente a madeira necessária para alimentar em 
combustível os numerosos vapores que sobem ou descem o rio 
ou seus tributários. 

12.9 Conclusões

Nós pararemos aqui nossa viagem ao país do Ouro negro, 
esperando que este rápido esboço seja suficiente para dar uma 
ideia das riquezas abundantes e variadas que possui essa região. 
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Por outro lado, nós desejaríamos que o comércio francês 
ocupasse o lugar que merece nesses estados do Amazonas cujo 
futuro é imenso e merece ser mais bem conhecido e apreciado. 
A inferioridade do nosso comércio nessa região, como em tantas 
outras, provém da nossa ignorância em relação às pessoas e às 
coisas desse país. No entanto, o negociante ou o industrial que 
fizesse uma viagem de estudos na Amazônia teria a ocasião 
de observar um fato significativo. É que a maior parte dos 
habitantes civilizados fala francês, lê e pensa nesta língua, que 
suas aspirações são francesas e que mesmo seus usos, modas 
e costumes são basicamente franceses. A ideia lhe viria, sem 
dúvida, de utilizar essa simpatia em proveito dos interesses 
franceses. Mas essa experiência ainda não foi tentada. 

Há, no entanto, nos dois estados amazônicos 1.500.000 
habitantes que podemos contentar os gostos, satisfazer as 
necessidades; uma população cuja grande maioria sabe apre-
ciar a qualidade de nossos produtos, o bom gosto da nossa 
fabricação, a lealdade dos nossos negociantes nas transações 
comerciais. E apesar dessas vantagens, nossa situação comercial 
é precária na Amazônia.

Outrora, entretanto, nós aparecíamos em bom lugar e 
tínhamos quase o monopólio dos artigos de Paris, jogos, tecidos 
caros, modas e lingerie fina, bijuteria e, principalmente, as 
conservas, vinhos e licores. Desde que as companhias inglesas 
e alemãs asseguraram para si o monopólio da navegação do 
Amazonas, os produtos ingleses, alemães, italianos, belgas 
e portugueses substituíram os nossos sobre os mercados de 
Manaus e de Belém.

O que nos é necessário para remediar esse estado das coisas 
é uma linha de vapores fazendo o serviço do Havre a Belém, a 
Manaus e a Iquitos (Peru) onde possuímos importantes casas de 
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comércio. Todos os viajantes concordam que fretes não faltam 
nos portos da Amazônia. Nossas três cores flutuando na proa 
de um vapor seria a melhor representação comercial, o melhor 
reclame que poderíamos fazer aos produtos de nossa indústria.

Figura 61 – Índios do Araguaia.

A prosperidade sempre crescente das companhias de 
navegação inglesas e alemãs que possuem um serviço direto com 
a Amazônia prova que não seria apenas uma obra patriótica, 
mas também, do ponto de vista material, um excelente negócio. 

Lá, o campo está aberto a todas as iniciativas, a todas 
as concepções e a todas as energias. Antes de concluirmos 
teremos, ao menos, a satisfação de assinalar a interessante 
iniciativa de alguns capitalistas franceses que se reuniram 
para constituir, sem a ajuda de nenhum banco, a Companhia 
Agrícola e Comercial do Baixo Amazonas, fundada em abril de 
1907 e autorizada a funcionar no Brasil em junho do mesmo ano.  
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O objetivo da companhia é o comércio e a exploração da 
borracha, do cacau, etc., e a aquisição de terras para fazer 
plantações de todo tipo.

Ela já possui importantes propriedades no estado do Pará. 
Essas propriedades representam um conjunto de 5 mil hectares, 
o que permite à Companhia de dar uma enorme extensão às 
suas plantações seja de cacau, seja de héveas. Os terrenos situ-
am-se sobre a margem direita do Amazonas, a 25km a jusante 
da cidade de Óbidos, em frente da grande ilha de Mamahuru.

As plantações dessa Companhia são exploradas e os 
recursos que ela retirará em um período curto a encorajarão, 
sem dúvida, a aumentar suas operações. Não diremos mais nada 
sobre essa Sociedade, apenas que ela foi organizada por um 
homem raro, consciencioso, ativo e perseverante, um desses 
que conhece muito bem a Amazônia, onde mora há mais de 20 
anos. Que o exemplo de sua obra e de seu sucesso sirvam para 
encorajar outras sociedades a se constituir para explorar as 
riquezas dessa maravilhosa região, que será talvez um dia, de 
acordo com as previsões de Humboldt, um dos principais nichos 
da atividade humana!

FIM
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