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“A

impressão

dominante

que

tive,

e

talvez

correspondente a uma verdade positiva, é esta: o
homem, ali, é ainda um intruso impertinente. Chegou
sem ser esperado nem querido

quando a natureza

ainda estava arrumando o seu mais vasto e luxuoso
salão. E encontrou uma opulenta desordem...”
Euclides da Cunha
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RESUMO

Este estudo tem como objeto os trabalhos de levantamento topográfico e inventário do
território noroeste do país no período compreendido entre os anos de 1907 e 1915, ocasião
em que as realizações da Comissão Construtora de Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato
Grosso ao Amazonas merecem destaque. Esta Comissão foi organizada pelos Ministérios da
Guerra, Viação e Obras Públicas e Agricultura com vistas à integração nacional.
Seu objetivo principal era a construção de uma linha telegráfica que ligaria os estados
do Mato Grosso e Amazonas ao Rio de Janeiro. Entretanto, a CLTEMTA fez muito mais que
a construção de infra-estrutura com vistas à comunicação. Seguindo diretrizes do Estado
brasileiro, foram explorados e mapeados territórios outrora pouco conhecidos. Este trabalho
era realizado por engenheiros militares enviados pelo Ministério da Guerra.
Minha pesquisa tem por finalidade apresentar as formas pelas quais se desenvolviam
os trabalhos de levantamento topográfico através da atuação destes engenheiros militares. As
atividades por eles realizadas no interior da Comissão estavam diretamente relacionadas a
incursões que visavam o conhecimento dos principais rios da região e seus afluentes
determinando, assim, a possibilidade de seu uso para a penetração territorial. A incorporação
e modernização da região noroeste do Brasil era um horizonte.

Palavras-Chave: Comissão Rondon; Exército; Engenheiros Militares; Saber Geográfico.
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ABSTRACT

This study aims to work surveying and inventory of the territory northwest of the
country in the period between the years 1907 and 1915, during which the achievements of the
Construction Commission Strategic Telegraph of Mato Grosso to the Amazon are worth
mentioning. This Committee was organized by the Ministries of War, Roads and Public
Works and Agriculture with a view to national integration.
Its main objective was to build a telegraph line that would link the states of Amazonas
and Mato Grosso to Rio de Janeiro. However, CLTEMTA did much more than building
infrastructure with a view to communication, according to guidelines of the Brazilian state,
have been explored and mapped territories formerly little known. This work was carried out
by military engineers sent by the Ministry of War.
My research aims to show the ways in which the activities take the survey through the
agency of military engineers. The activities undertaken by them within the Commission were
directly related to raids aimed at the knowledge of the region's major rivers and their
tributaries thereby determining the possibility of its use for territorial penetration. The
development and modernization of northeastern Brazil was a horizon.

Keywords: Rondon Commission, army, military engineers, geographic knowledge.
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INTRODUÇÃO

Nas primeiras décadas do século XX, as questões de maior importância para o Estado
brasileiro relacionavam-se ao seu território, suas riquezas, sua população e à integração de
espaços tidos como afastados da então Capital Federal – o Rio de Janeiro. Para além da
integração do território, interessavam ao Estado, também, a delimitação de suas fronteiras e
defesa contra possíveis investidas estrangeiras. 1
Ênfase especial era, então, conferida ao noroeste do território nacional. Para a
ocupação e defesa destas regiões parecia premente ao Estado o conhecimento desta parte do
país. A partir desta necessidade relativa ao conhecimento e incorporação, um projeto político
de integração territorial começou a ser pensado pelos homens de Estado da República recém
instituída. Sendo assim, foram organizadas, pelo Estado brasileiro, comissões de exploração
relacionadas a obras de infra-estrutura de comunicações e transportes. Entre estas iniciativas
do Estado brasileiro, estão: a Comissão Construtora de Linhas Telegráficas de Goiás a Mato
Grosso - Comissão de Goiás (1891/1898), a Comissão Construtora de Linhas Telegráficas do
Mato Grosso – Comissão do Mato Grosso (1900/1906) e a Comissão de Linhas Telegráficas
Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas – a CLTEMTA (1907-1915), por exemplo.
A CLTEMTA, comumente conhecida como Comissão Rondon, possuía valor crucial
e estratégico para ocupação e conhecimento da porção norte do território brasileiro nos
primeiros anos da República2. A Comissão unia atividades que iam do levantamento
territorial, demarcação e proteção de fronteiras à instalação das comunicações via telégrafo e
abertura de estradas de rodagem; no interior da CLTEMTA estas atividades aconteceram de
maneira indissociável. Ela efetuou seus trabalhos de 1907 a 1915 e estava subordinada,
concomitantemente, a três Ministérios, ao Ministério da Viação e Obras Públicas, ao
Ministério da Guerra e ao Ministério da Agricultura.
Uma das atividades da Comissão que merece destaque é o estabelecimento de limites.
À Comissão é creditada a demarcação de limites em toda parte Oeste do Brasil, e a definição

1

MACIEL, Laura Antunes. A Nação por um Fio: Caminhos, práticas e imagens da Comissão Rondon. São
Paulo: Educ/FAPESP, 1998. Págs. 52 a 73.
2
Idem, págs. 20 a 27.
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de marcos e tentativas de povoamento de determinados pontos desta região. Este trabalho era
majoritariamente executado por profissionais engenheiros do exército3.
Vários trabalhos já foram feitos sobre a CLTEMTA e com diferentes enfoques. É
sobre eles que tratarei a seguir. Laura Antunes Maciel, em seu livro A Nação Por um Fio,
destaca o objetivo central da Comissão - a instalação de telégrafos que ligariam o “sertão do
noroeste” à Capital Federal. Sua argumentação é baseada na idéia de que o estabelecimento
do telégrafo nestas regiões faria com que o Estado tomasse posse de seu território; além
disso, com as comunicações facilitadas nas regiões fronteiriças, estas áreas estariam mais
seguras frente a investidas estrangeiras pela presença efetiva do Estado através dos meios de
comunicação. Outro ponto levantado pela autora é que a instalação do telégrafo e de estações,
além da própria passagem da Comissão, favoreceria a formação de povoados nestas regiões,
o que era estratégico para a proteção destes territórios.
Outro autor, Elias dos Santos Bigio, em Cândido Rondon: a integração nacional 4,
também estabelece uma abordagem que corrobora à de Laura Maciel. Este afirma que
somente o estabelecimento da comunicação através do telégrafo já faria com que estas
regiões do território nacional estivessem de fato incorporadas ao Estado Nacional. Embora
Bigio tenha discutido o estabelecimento do telégrafo e conseqüentemente do Estado no
interior, seu eixo central de discussão é a política da Comissão para as populações indígenas
das regiões por onde a linha passaria e que tiveram contato com os trabalhadores da mesma.
O autor chega a citar as ideias positivistas de Rondon como facilitadoras deste tipo de relação
entre índios e trabalhadores da Comissão; com o lema de não-ataque mesmo diante de uma
possível investida indígena, a Comissão teria constituído as primeiras iniciativas de
“proteção” aos povos indígenas do Estado brasileiro. O projeto indigenista CLTEMTA,
baseado nos pressupostos positivistas, era o de que estes povos passariam por um processo de
“aculturação natural” após a observação da superioridade dos povos civilizados; esta seria a
maneira de integrar os indígenas como cidadãos à nação brasileira.
Todd Diacon5, em seu “Rondon: o Marechal da Floresta”, assim como Bigio e
Maciel, destaca o fato de que em 1907, ano do estabelecimento da Comissão Rondon, a
3

SÁ, Dominichi Miranda de; SÁ, Magali Romero; LIMA, Nísia Trindade. Telégrafos e Inventário do Território
no Brasil: as atividades científicas da Comissão Rondon (1907-1915). História, Ciências, Saúde – Manguinhos,
Rio de Janeiro: v.15, 2008. Pág. 785.
4
BIGIO, Elias dos Santos. Cândido Rondon: a integração nacional. Rio de Janeiro: Contraponto,
PETROBRAS, 2000.
5
DIACON, Todd A. Rondon: O marechal da floresta. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
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autoridade do governo brasileiro não alcançava todo o país. A falta de comunicação entre o
litoral e as regiões ao norte do país é por ele levantada como um grande problema para a
nascente República brasileira. Diacon perpassa o seu argumento através do fio condutor do
positivismo. Este corpo de idéias também é considerado pelo autor como motor das atitudes
de Rondon e da própria CLTEMTA. Enfatiza ainda que, além do estabelecimento da
comunicação via telégrafo, a Comissão também tinha como objetivo transmitir uma idéia de
unidade nacional a essas regiões mais afastadas do território nacional.
Podemos perceber em estudos recentes acerca da Comissão, a tentativa de abarcá-la
como uma instituição científica; desta forma, ganham destaque, enquanto objeto de estudo, as
suas atividades de levantamento científico dos recursos naturais. Autoras que problematizam
esta questão são: Dominichi Sá, Magali Sá e Nísia Lima. Em seu artigo, Telégrafos e
Inventário do Território no Brasil: as atividades científicas da Comissão Rondon (19071915) 6, nos apresentam a importância deste levantamento - e das publicações do mesmo
através de relatórios – para a ciência nacional. Demonstram também o quanto estes objetivos
científicos estavam ligados a aspectos de estabelecimento de infra-estrutura de comunicações
através do telégrafo, apresentando-nos uma iniciativa calcada em diferentes bases e que
atendia a objetivos modernizadores e integradores destas áreas do país.
Merece destaque um aspecto da historiografia recente das ciências no Brasil exposto
em As Ciências Geológicas no Brasil: uma história social e institucional 7e O Brasil
descobre a Pesquisa Científica8, de Silvia Figueirôa e Margareth Lopes, respectivamente,
onde Museus e Comissões, entre outros espaços, passam a ser pensados também como
lugares de fomento das ciências no Brasil. Mesmo se tratando de instituições de curta
duração, como a CLTEMTA, por exemplo. Estes trabalhos permitem a interpretação destes
espaços como ambientes de pesquisa e divulgação científica com papel crucial na própria
institucionalização das ciências no Brasil. Também se faz necessário ressaltar que, para
Figueirôa e Lopes, o Estado assumiria um papel de destaque no incentivo às ciências,
principalmente à ciência aplicada, que era pensada como um importante instrumento para a
modernização do país. Segundo as autoras, a ciência utilitária era uma tradição no caso
brasileiro.
6

SÁ, Dominichi Miranda de; SÁ, Magali Romero; LIMA, Nísia Trindade. Telégrafos e Inventário do Território
no... Op. Cit, 2008
7
FIGUEIRÔA, Silvia F. de M. As Ciências Geológicas no Brasil: uma história social e institucional, 18751934. São Paulo: Hucitec, 1997.
8
LOPES, Maria Margareth. O Brasil Descobre a Pesquisa Científica. Os Museus e as Ciências Naturais no
Século XIX. São Paulo: Hucitec, 1997.

15
Sendo assim, vinculo-me à historiografia que observa tais espaços de produção de
ciência como instituições científicas, independente de seu caráter provisório. Destaco a
importância da CLTEMTA como um lugar de produção e de fomento científico. Além disso,
sublinho sua contribuição para o desenvolvimento e institucionalização das ciências no
Brasil. Contudo, os trabalhos que constituem o objeto desta dissertação de mestrado são os
relacionados ao saber geográfico: levantamento topográfico, demarcação de fronteiras,
correção de mapas, levantamento de rios e seus afluentes realizados por engenheiros militares
do exército. Sigo, ainda, a linha de outros trabalhos derivados desta historiografia das
ciências no Brasil, e que tem dado destaque analítico às personagens do que poderíamos
chamar de “segundo escalão” da Comissão Rondon. Estes estudos defendem que também
efetuaram levantamentos de cunho científico cruciais para a efetivação dos objetivos da
Comissão em campo. Refiro-me, neste caso, às pesquisas que têm avaliado a importância dos
médicos no interior da CLTEMTA9. Ao propor um estudo sobre os engenheiros militares,
penso que também contribuo para um avanço acerca do estudo da ciência no âmbito da
Comissão, visto que o grupo de engenheiros subordinados à CLTEMTA e seu trabalho
científico nunca foi objeto de pesquisa.
Meus questionamentos se localizaram exatamente no ‘entroncamento’ dos diferentes
objetivos da CLTEMTA. Melhor dizendo: se a Comissão era um empreendimento que aliava
de maneira indissociável o trabalho de estabelecimento da comunicação via telégrafo aos
trabalhos de levantamento científico, o grupo símbolo desta indissociabilidade eram os
engenheiros militares. Formados pelo exército e enviados à Comissão pelo Ministério da
Guerra, seu trabalho estava localizado no limiar entre a ciência e o estabelecimento da
comunicação: da mesma forma que podiam analisar onde seria colocado um poste telegráfico
também estavam capacitados e incumbidos de realizar um extenso trabalho de levantamento
topográfico. Estes homens eram os protagonistas da aliança entre obras públicas e
conhecimento científico na ocasião.
O seu trabalho estava concomitantemente alinhado em dois eixos: tanto as
construções com vistas à funcionalidade, circulação, mobilidade, ocupação, valorização e
exploração do território, quanto o desenvolvimento de atividades científicas que tinham por
9

CASER, Arthur Torres. O Medo do Sertão. Doenças e ocupação do território na Comissão de Linhas
Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas (1907-1915). Dissertação de mestrado, Rio de Janeiro:
Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, 2009; VITAL, André Vasques. Comissão Rondon, Política e Saúde na
Amazônia: a trajetória de Joaquim Augusto Tanajura no alto Madeira (1909-1919). Dissertação de mestrado,
Rio de Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, 2011.
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objetivo o conhecimento do território nacional. A partir desta análise, selecionei como tema
de minha pesquisa de mestrado o estudo deste projeto modernizador republicano – a
CLTEMTA -, e as atividades de seus engenheiros militares, que uniram de maneira
indissociável a incorporação do território, por meio dos telégrafos, às atividades de
exploração territorial. O grupo se constituía no “principal depositário do saber geográfico” da
Comissão10.
Investigar a atuação deste grupo de engenheiros e o saber geográfico que elaboraram
no âmbito da CLTEMTA é o meu objetivo neste trabalho. Para tanto, separei quatro viagens
de exploração empreendidas pela Comissão, são elas, a do rio Jarú; a dos rios Papagaio,
Juruena e Burity; a do rio Jacy-Paraná e a do rio Ikê. Estas viagens demonstram como se dava
a elaboração do saber geográfico, ou seja, do conjunto de informações coletadas em campo e
em levantamentos topográficos pelos engenheiros militares da Comissão Rondon. Elas ainda
nos fornecem elementos que permitem pensar sobre a maneira pela qual estes territórios
seriam incorporados ao Estado nacional.
As fontes por mim utilizadas nesta dissertação de mestrado foram: os relatórios dos
engenheiros militares com os resultados dos trabalhos da CLTEMTA de 1907 a 1915,
arquivados no Museu do Índio do Rio de Janeiro; mapas e cartas feitos pelos engenheiros da
Comissão, também depositados no Museu do Índio; relatórios do Ministério da Guerra,
disponíveis de forma digital no site http://www.crl.edu/brazil; Fés-de-Ofício dos engenheiros,
arquivados no Arquivo Histórico do Exército (AHEx) no Palácio Duque de Caxias, no Rio de
Janeiro; e cadernetas de campo que se encontram na Reserva Técnica do Museu Histórico do
Exército/Forte de Copacabana.
Dividi esta dissertação em três capítulos. No primeiro, analiso as Instruções de criação
da Comissão, pois elas expressavam quais eram as demandas dos Ministérios para o
empreendimento. Também descrevo a Comissão, seu funcionamento, viagens, trabalhadores
e a construção do telégrafo propriamente dita.

10

O conceito é de NUNES PEREIRA, Sergio. Obsessões geográficas: viagens, conflitos e saberes no âmbito da
Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro. Revista da Sociedade Brasileira de História da Ciência, v. 3, p. 112124, 2005. Págs. 121 e 122; NUNES PEREIRA, Sergio. Engenheiros e militares e saber geográfico:
apontamentos para uma pesquisa. In: I Encontro Nacional de História do Pensamento Geográfico, 1999, Rio
Claro. Anais do I Encontro Nacional de História do Pensamento Geográfico, 1999.
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O segundo capítulo versa sobre os engenheiros que compunham a CLTEMTA, sua
formação e seu trabalho de produção do saber geográfico. Além disso, também descrevo as
viagens por eles empreendidas e os produtos que foram gerados a partir de suas explorações.
No terceiro capítulo, discorro sobre o trabalho de um dos principais engenheiros da
CLTEMTA e que destaco nesta pesquisa, Julio Caetano Horta Barbosa. Sua carreira e
formação militar, bem como a viagem para o rio Ikê e seu papel como chefe do
Departamento de Conservação da Linha Telegráfica estão aqui abordados. Horta Barbosa, a
meu ver, se destaca tanto pela polivalência de sua carreira quanto pela importância de seu
trabalho como engenheiro da comissão. Enfatizo a expedição que comandou e os documentos
dela resultantes, pois eles são um protótipo, um exemplo do que era ser um engenheiro da
Comissão Rondon.
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CAPÍTULO I - CLTEMTA: UM PROJETO DE ESTADO PARA
INTEGRAR O NOROESTE DO BRASIL

“Desbravar esses sertões, tornal-os productivos,
submettel-os á nossa actividade, aproximal-os de nós,
ligar os extremos por elles interceptados, aproveitar a
sua feracidade e as suas riquezas, estender até os mais
recônditos confins dessa terra enorme a acção
civilizadora do homem, - eis a elevada méta de uma
política sadia e diligente, eis a obra de um estadista
que tenha a comprehensão nítida das necessidades
primordiaes do desenvolvimento material desta Patria,
bem merecedora de ser muito amada e carinhosamente
servida!”11
Cândido Mariano da Silva Rondon

I.1 - A CLTEMTA no papel

Com esta frase, Rondon termina a introdução do primeiro relatório da Comissão de
Linha Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas. Podemos vislumbrar através
desta afirmação algumas características da Comissão, entre elas o seu papel essencial de
aproximar os espaços então tidos como afastados e torná-los produtivos, preparando-os para
uma ocupação que viria – esperava-se – na esteira de suas melhorias na infra-estrutura local.
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RONDON, Cândido Mariano da Silva. Relatório apresentado à Diretoria Geral dos Telégrafos e à Divisão
Geral de Engenharia (G5) do Departamento da Guerra pelo Coronel Rondon Chefe da Comissão, Commissão
de Linhas Telegraphicas Estrategicas de Matto Grosso ao Amazonas, Publicação 1. Rio de Janeiro: Papelaria
Luiz Macedo, s/d, pág. 6.
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Esta fala de Rondon também expressa qual era o plano presente nas Instruções12 de
criação da Comissão. Estas Instruções eram metas do governo e diretrizes para o trabalho a
ser executado em campo.
Importante destacar duas características presentes já no item I das Instruções: a
primeira diz respeito ao interesse estratégico em estabelecer comunicações com regiões que
passaram por situação de litígio à época, entre elas o território do Acre13; e a segunda, à
importância dos rios no próprio plano de construção da linha telegráfica. O telégrafo viria
acompanhando, atravessando e margeando rios importantes da região, entre eles o Madeira e
o Juruena, por exemplo.
A seguir ainda as Instruções da Comissão, uma de suas atribuições era determinar as
coordenadas geográficas de todas as estações telegráficas inauguradas e de pontos da linha
que julgassem convenientes. Também era meta fazer as explorações dos rios importantes que
atravessassem. Para a execução destes trabalhos a Comissão contava com muitos
trabalhadores. Além de seu chefe, Rondon, havia: cinco ajudantes (na hierarquia, inspetores
de 1a classe); quatro auxiliares (inspetores de 2a classe); e os subalternos (ou inspetores de 3a
classe) divididos em: engenheiros que o Ministério da Guerra designava, um pagador, um
encarregado do depósito de víveres e material, dois médicos, dois farmacêuticos e os
empregados da Repartição dos Telégrafos. Também havia trabalhadores locais bem como um
contingente de 350 praças do exército14.
O número de praças era muito importante para o andamento da construção da linha
telegráfica, pois estes eram os responsáveis pelo pesado trabalho de abertura de piques na
mata15 e fixação dos postes por onde passaria o fio. Por este motivo, as Instruções
determinavam que o efetivo de praças nunca deveria ser inferior a 350 pessoas enquanto a
Comissão estivesse no estado do Mato Grosso. Quando adentrasse nos estados do Amazonas

12

As Instruções são intituladas: “Instruções pelas quais deverá se guiar o chefe da Comissão Construtora de
Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas” elas foram publicadas em 04 de março de 1907
pelo Ministro da Industria, Viação e Obras Públicas Miguel Calmon Du Pin e Almeida e se encontram em:
RONDON, Cândido Mariano da Silva. Relatório apresentado... Op. Cit.
13
Sobre o Acre, ver: MCCANN, Frank D. Soldados da Pátria: História do exército brasileiro 1889-1937. Rio
de Janeiro: BibliEx Editora e Cia. das Letras, 2009.
14
RONDON, Cândido Mariano da Silva. Relatório apresentado... Op. Cit. Pág. 12.
15
Anexo II – Imagem de um pique aberto.
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e no território do Acre, a recomendação era de que esta quantidade fosse ampliada a critério
de Rondon16.
Como parte do trabalho da Comissão, deveriam ser feitos os reconhecimentos
territoriais necessários para o avanço da construção da linha telegráfica, observando sempre o
traçado que havia sido planejado. Estes reconhecimentos, bem como as linhas telegráficas,
deveriam ser representados em plantas e estas deveriam ser enviadas à Repartição Geral dos
Telégrafos. O planejamento contido nas Instruções também previa a entrega de telegramas
mensais para reportar o progresso do serviço além de um relatório anual contendo um
sumário dos trabalhos realizados e acontecimentos ocorridos no ano anterior. Ao fim de todo
o serviço, também deveria ser organizado um relatório geral. Este relatório se diferenciaria
dos demais por não conter somente o detalhamento dos serviços realizados, mas por consistir
num apanhado de informações integrais sobre os territórios percorridos no sentido de
esclarecer os Ministérios sobre o valor do terreno explorado, sua topografia e estatística principalmente as relacionadas às populações indígenas encontradas nas regiões por onde
passasse a linha telegráfica. Acompanhando este relatório, haveria também plantas definitivas
do levantamento e nivelamento das linhas e dos rios explorados, bem como tabelas de
latitude e longitude, distâncias e altitudes17.
Havia ainda normatização no que dizia respeito à distância que deveria haver entre as
estações localizadas após a cidade de Diamantino – localidade situada no estado do Mato
Grosso, a noroeste de Cuiabá. Estas não deveriam distar mais de 90 quilômetros entre si, com
o objetivo de facilitar a conservação da linha e o povoamento da região por ela atravessada. 18
É importante destacar aqui o objetivo de povoar estes espaços, principalmente nas
proximidades da linha telegráfica19. Uma das Instruções assevera que a Comissão era
responsável, juntamente com a presidência do estado do Mato Grosso, pela demarcação e
estabelecimento de colônias em torno de cada estação. A comissão deveria até mesmo medir
e demarcar lotes para os colonos.
Desta forma, posso afirmar que os objetivos estratégicos relacionados à região e
expostos pelas Instruções se alinhavam em três eixos complementares entre si: o primeiro
está relacionado ao povoamento da região; sua ocupação era essencial para a defesa destes
16

RONDON, Cândido Mariano da Silva. Relatório apresentado... Op. Cit. Pág. 14.
Idem, pág. 12.
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Idem, pág. 14.
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Sobre a ocupação de áreas ao redor de estações telegráficas e nas proximidades da extensão da linha falarei
mais no Capítulo III desta dissertação.
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espaços. Este ponto nos leva ao segundo aspecto: o conhecimento com vistas à proteção do
território. Para serem incorporadas efetivamente, as áreas por onde a linha passaria deviam
ser estudadas: da navegabilidade dos rios a possíveis traçados de vias de comunicação para as
regiões de fronteira, tudo deveria ser analisado de forma minuciosa pela Comissão. Para além
deste ponto, como terceiro item, elenco o desenvolvimento de atividades produtivas na
região, que era condição primordial para iniciativas voltadas ao povoamento e
conseqüentemente à proteção e integração destes espaços. Pesquisas relacionadas às
atividades econômicas praticadas na região, como a natureza dos terrenos percorridos e seu
uso local para a lavoura e criação de gado, bem como minerais para extração, deveriam ser
realizadas e fazer parte dos relatórios enviados aos Ministérios20.
As Instruções expressam a variedade de objetivos da Comissão. Elas não determinam
somente questões técnicas ligadas à instalação do telégrafo, como a distância entre postes e
quantidade de trabalhadores, mas anunciam os objetivos integradores ligados ao
conhecimento e ocupação da região noroeste do Brasil, sobretudo através do conhecimento
dos rios, os principais caminhos naquelas regiões21. A penetração territorial, de acordo com
as próprias resoluções ministeriais, deveria acontecer através dos rios; por isso sua
exploração era tão fundamental para o desenvolvimento da própria região. Saber sobre o
volume, quantidade de cachoeiras, largura e profundidade dos rios era conhecer qual caminho
tomar, quais espaços destinar à agricultura ou pecuária, onde construir pontes e até mesmo os
lugares nos quais seriam fixados os postes e abertas as picadas para a telegrafia. Este saber de
cunho geográfico era essencial para o sucesso da empreitada que coube à Comissão. Juntos,
telégrafo e navegação fluvial eram os instrumentos indispensáveis ao conhecimento dos
espaços próximos à fronteira noroeste do país e à sua efetiva integração ao restante do
território nacional.
Ao desenvolver o noroeste do país através da implementação do telégrafo, era
esperado pelo Estado brasileiro uma grande quantidade de migrantes, que iriam para as terras
do Mato Grosso e Amazonas. As melhorias na infra-estrutura, com o estabelecimento de
comunicação direta com o restante do país, se constituiriam de acordo com o planejamento
Estatal. O cenário de apoio à manutenção das populações que já habitavam esta área e no
20
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incentivo ao seu maior povoamento22. Para a integração destes territórios, a Comissão agiria
em duas frentes: a incorporação física através do conhecimento, com suas explorações e a
construção do telégrafo; e a integração afetiva, ligada a um sentimento de pertencimento que
viria para os povos indígenas e migrantes através da difusão de conceitos ligados à nação. A
integração que a turma chefiada por Rondon tinha que empreender estava fixada no duplo
objetivo de construir conjuntamente Estado e Nação.
Assim, o contato com povos indígenas também era tido como essencial para a
construção desta unidade. Eles eram, à época, a maior parcela dos habitantes da região
noroeste do Brasil. São várias as fotos contidas em relatórios da Comissão, que retratam o
hasteamento da bandeira e a execução do hino nacional entre comunidades indígenas23. Além
disso, escolas foram criadas e mantidas pela CLTEMTA especialmente para a educação de
crianças destas comunidades. Como outra face deste contato, no decorrer da construção do
telégrafo, há o uso da mão-de-obra indígena, tanto para o estabelecimento da linha quanto
para o trabalho como guarda-fios ou telegrafistas24.
Como venho ressaltando, através da leitura dos documentos da Comissão, é possível
analisar que ela tinha objetivos que aliavam a defesa das fronteiras terrestres ao incentivo à
ocupação de áreas até então tidas como distantes e isoladas. A própria natureza de seus
trabalhos, que uniam a instalação de infra-estrutura em comunicação à exploração territorial,
tinha a finalidade de colaborar para o estímulo a afluxos populacionais para a região. A
incorporação destes espaços dependia diretamente do conhecimento que sobre eles havia. Era
preciso explorá-los e mapeá-los para que se tornassem acessíveis. Por este motivo, há um
grande destaque das tarefas ligadas às incursões territoriais nos relatórios da CLTEMTA.
Neles há uma grande quantidade de informações sobre exploração e cartografia, e é
exatamente este conhecimento que deveria ser a mola propulsora da incorporação, da
ocupação e da efetiva unidade física do Brasil25.
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I.2 - A CLTEMTA em campo

Comumente chamada de Comissão Rondon devido ao grande destaque que teve seu
chefe, Cândido Mariano da Silva Rondon (1865- 1958), na condução de seus trabalhos, a
CLTEMTA, como seu próprio nome já exprime, se destacava pela visão estratégica de seus
objetivos: almejava alcançar a região noroeste do Brasil através da construção de uma linha
telegráfica em meio à floresta além de fazer o trabalho de proteção e demarcação das
fronteiras do país com o Peru e a Bolívia e, de acordo com instruções oficiais do Estado
brasileiro, fazer um inventário científico dos territórios percorridos26.
Sua meta era a ampliação da malha telegráfica nacional27. A já existente linha entre o
Rio de Janeiro e a capital do Mato Grosso seria estendida, e de Cuiabá iria até Santo Antônio
do Madeira, o ponto inicial da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, obra que
também se realizava na ocasião28. Além desta linha principal, chamada linha-tronco, mais
três ramais deveriam ser construídos: para o Acre, Purus e Juruá, ficando a cargo da
Comissão a escolha do ponto a partir do qual a linha seria ampliada até Manaus29. Os
extremos da linha seriam Cuiabá, Santo Antônio do Madeira e Manaus, que delimitavam o
que até então era conhecido como o “sertão do noroeste”30. Nela trabalharam
majoritariamente praças e oficiais do exército brasileiro31.
Como já ressaltei, a Comissão estava subordinada, concomitantemente, a três
Ministérios: ao Ministério da Guerra, da Agricultura e da Viação e Obras Públicas. E foi
exatamente em função desta tripla filiação e de seu caráter misto, civil e militar, que seus
objetivos eram diversos e heterogêneos32.
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O Ministério da Guerra fornecia os oficiais engenheiros formados nas escolas do
exército, além de praças que se dedicariam ao trabalho mais pesado da construção de linhas
telegráficas, como a abertura de piques na mata e a confecção dos postes. O Ministério da
Agricultura tinha objetivos ligados à descoberta de novas espécies de plantas que poderiam
incrementar a agricultura nacional, além da exploração de novas áreas agricultáveis ou que
poderiam ser destinadas a pastagens de gado. Já o Ministério da Viação e Obras Públicas
tinha interesse na comunicação via telégrafo, na utilização de rios como vias para o transporte
de pessoas e produtos e na construção de estradas de rodagem que acompanhariam parte das
linhas33.
Quando iniciou seus trabalhos, a Comissão foi dividida em quatro seções: uma que
iria até a cidade do Mato Grosso, na fronteira com a Bolívia; a segunda, que se dedicaria à
construção da linha-tronco de Cuiabá a Santo Antônio do Madeira; outra, que seria uma
espécie de pioneira, se encarregando de grandes reconhecimentos de áreas e estudos para
fixar qual seria o traçado da linha telegráfica; e, finalmente, uma última seção que estava
incumbida de realizar a medição das terras da fazenda de Casalvasco, que era de propriedade
do exército brasileiro e se estendia da serra de Aguapeí - localizada a noroeste de Cáceres, no
Mato Grosso - à fronteira com a Bolívia.34
Rondon se encarregou de chefiar a seção que se ocuparia dos reconhecimentos
territoriais, nomeando para as demais militares de sua confiança. Além destas seções, no ano
de 1908, foi criada a seção de História Natural, sendo para ela requisitados o engenheiro e
geólogo Cícero de Campos, o zoólogo Alípio de Miranda Ribeiro e o ajudante de botânico
Frederico Carlos Hoehne, ambos do Museu Nacional. Da mesma forma, até 1910, também
foram instalados o serviço de astronomia, o serviço meteorológico e o serviço sanitário35.
Entretanto, como já expus anteriormente, a Comissão chefiada por Rondon fez muito
mais que interligar cidades através do fio do telégrafo, ela foi também uma expedição
científica. Aos membros do exército se uniram botânicos, zoólogos, astrônomos, entre outros
naturalistas36. Eles tinham por objetivo estudar os solos para o estabelecimento de centros
33
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agrícolas, novas espécies de plantas que se adaptariam à agricultura e ao mercado nacionais,
assim como a fauna e a flora das regiões por onde a Comissão passava coletando e
identificando grande quantidade de espécimes até então desconhecidos para a ciência37.
O material coletado durante os anos de funcionamento da CLTEMTA pelos
pesquisadores e coletores, bem como por tenentes da Comissão e pelo próprio Rondon, foi
reunido, sobretudo, no Museu Nacional tendo sido estudado por profissionais da instituição e
do exterior38. Este trabalho científico foi de crucial importância para o incremento das
coleções do Museu Nacional e do Jardim Botânico, mas não se restringia a elas. Foram
descobertas novas espécies de animais e plantas, e, além disso, diversas substâncias vegetais
medicinais puderam ser estudadas a partir de então. A Comissão se constituiu em uma
oportunidade única para estes cientistas se envolverem com atividades ligadas ao trabalho de
campo com todo apoio e aparato39.
A diferença da CLTEMTA para outras Comissões telegráficas40 que a precederam
reside justamente no fato de que era diretriz ministerial que fosse realizado o inventário
científico das riquezas naturais da região noroeste do território nacional. Nela, ciência e
telegrafia caminhariam juntas no ideal de integrar Mato Grosso e Amazonas ao restante do
país. Estes dois aspectos seriam a ponta de lança dos planos governamentais para a
incorporação destes espaços41.
O levantamento científico do território percorrido pela Comissão tinha objetivos
ligados também ao povoamento. Quando os cientistas analisavam o clima, o solo, os cursos
d’água e as plantas, forneciam informações que serviriam à diversificação da produção local,
à identificação de caminhos para o escoamento da produção e, conseqüentemente, à atração e
fixação de mão-de-obra no interior42.
E, assim, seguindo à risca os planos para ela formulados pelo Estado brasileiro, foram
iniciados, em janeiro de 1907, os trabalhos da Comissão. Nos meses iniciais, a construção da
37

Idem, págs. 800 e 801.
Durante os anos de 1907 a 1915, a Comissão enviou para o Museu Nacional quase 25.000 exemplares de
material botânico, geológico e antropológico. BIGIO, Elias dos Santos. Cândido Rondon: a integração
nacional... Op. Cit, 2000. Pág. 12.
39
SÁ, Dominichi Miranda de; SÁ, Magali Romero; LIMA, Nísia Trindade. Telégrafos e Inventário do
Território no... Op. Cit, 2008. Pág. 785.
40
Eram elas: a Comissão Construtora da Linha Telegráfica de Mato Grosso a Goiás, criada em 1891 e que
durou até o ano de 1898 e a Comissão do Mato Grosso, que funcionou entre os anos de 1900 a 1906.
41
SÁ, Dominichi Miranda de; SÁ, Magali Romero; LIMA, Nísia Trindade. Telégrafos e Inventário do
Território no... Op. Cit, 2008. Pág. 783.
42
Idem, pág. 788.
38

26
linha telegráfica se deu de forma relativamente tranquila, pois ocorreu em áreas povoadas do
norte de Cuiabá, tanto que em janeiro de 1908 a linha chegou à cidade de Diamantino. Deste
ponto, a Comissão seguiu para Norte e Oeste em condições semelhantes, e em janeiro de
1909 já estavam estabelecidas as estações de Parecis, Ponte de Pedra, Barão de Capanema e
Utiariti, no Mato Grosso. Esta última localidade distava cerca de 480 quilômetros da cidade
de Cuiabá. Portanto, cerca de um terço do trabalho havia sido feito em apenas 18 meses de
trabalho. Contudo, o restante da linha demoraria longos sete anos para ser construído43.
À medida que a construção era realizada, aconteceram várias explorações de terras na
região da bacia amazônica, no atual estado de Rondônia. Entre elas, uma em especial chama a
atenção: a expedição do rio Juruena de 1907, comandada por Rondon e tendo por objetivo
chegar à cabeceira do Juruena. Esta viagem merece destaque porque Rondon pretendia usar
este rio como plataforma para o estudo da área situada a oeste, quase ainda não mapeada.
Além disso, às suas margens seria instalada uma estação telegráfica44.
Esta expedição teve início na cidade de Diamantino, seguindo na direção noroeste até
que encontrasse o rio. O trajeto inicial durou cerca de seis semanas. Dois dias após sua
chegada ao Juruena, o grupo de Rondon foi atacado a flechadas por índios Nhambiquara.
Além disso, muitos de seus homens estavam doentes, o que impedia o prosseguimento da
viagem, obrigando seu retorno a Diamantino. A equipe terminou sua viagem mais de três
meses após sua partida, tendo percorrido cerca de 960 quilômetros45.
Nos meses iniciais do ano de 1908, a Comissão se dedicava a um plano bastante
ambicioso, a construção de uma estrada entre Tapirapuã46 e Utiariti. Esta estrada facilitaria o
abastecimento de víveres em terras a noroeste da linha, e, desta forma, possibilitaria a
instalação do acampamento e, conseqüentemente, a exploração da região entre os rios
Madeira e Juruena. Contudo, esta tarefa não era das mais fáceis, estas localidades distavam
cerca de 250 quilômetros entre si. Para realizar este plano, foi montado um enorme comboio
com mais de cem bois e 6 toneladas dos mais variados suprimentos (pentes, terçados, comida
enlatada, morfina, mesas, tendas e extrato de quinino)47. O grupo partiu em julho de 1908.
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Pelo caminho construíram pontes e abriram largas picadas através da densa mata. Somente
um mês depois de sua partida chegaram ao rio Juruena.48
Um acampamento permanente foi montado às margens do rio. Acampamento este
que, posteriormente, daria origem à estação telegráfica do Juruena. A estrada construída pela
Comissão foi inaugurada em maio de 1909, o que fazia deste trecho da linha a parte mais
simples de ser percorrida. Com a construção da estrada, outra expedição poderia ser montada.
Assim, em agosto deste mesmo ano, parte dos homens da Comissão saiu do acampamento do
Juruena para a incursão na mata fechada. As etapas de exploração eram bem definidas: uma
unidade de vanguarda comandada pelo primeiro-tenente João Salustiano de Lyra cortava uma
artéria em meio à floresta; logo após, Rondon e mais alguns trabalhadores realizavam o
trabalho de coleta de dados cartográficos e coleta de espécimes; o terceiro grupo estava
encarregado de alargar a trilha estreita transformando-a em uma picada de cerca de dois
metros de largura para que assim pudessem passar os bois e mulas que carregavam as
cargas49.
No começo de setembro de 1909 a Comissão estava no coração das terras
Nhambiquaras. Como esta comunidade indígena já havia atacado outra expedição da
CLTEMTA, o grupo tratou de alardear sua presença no local através do uso de dinamites e
lança-chamas. A idéia era informar aos indígenas sobre sua localização para que não fossem
tidos como uma possível ameaça50.
Em outubro de 1909, a Comissão adentrava num dos piores trechos da expedição, a
cordilheira dos Parecis. Íngremes encostas, vegetação exuberante, ipês de quase 30 metros de
altura, uma infinidade de vales, rios e ribeirões tornavam o caminho mais penoso. Para
completar o cenário, começava a estação das chuvas. Tempestades muito fortes desabavam
sobre os praças e os trabalhadores eram obrigados a continuar marchando encharcados por
horas a fio. Além disso, os suprimentos haviam acabado, a última entrega substancial havia
ocorrido no começo do mês de agosto e, como última faísca para o desânimo generalizado, o
grupo estava totalmente fora do alcance dos animais de carga que poderiam abastecê-los51.
Os soldados se alimentaram dos exaustos bois que restavam à expedição, o que forçou
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Rondon a abandonar a maioria dos espécimes botânicos e zoológicos que foram coletados
pelo zoólogo Miranda Ribeiro52, além de pesadas chapas fotográficas e da maior parte do
equipamento remanescente. Cada homem deveria carregar seus pertences às costas.
Durante este tempo, a expedição sobreviveu graças à caça, coleta e pesca. O duro
trabalho de caça e pesca se juntou ao trabalho de abrir trilhas na floresta. O quadro não
melhorava e no mês de novembro vários oficiais e praças da expedição foram vitimados pela
malária. Nas cabeceiras do rio Pimenta Bueno, afluente do Jy-Paraná, região sudoeste do
atual estado de Rondônia, estes doentes foram embarcados de volta. Entre eles estavam o dr.
Joaquim Augusto Tanajura, médico da expedição e dr. Alípio de Miranda Ribeiro, o zoólogo
da Comissão. O grupo desceu pelo Jy-Paraná até o Madeira e, após cinco semanas carregando
embarcações às costas por terreno inóspito, doentes e famintos, encontraram finalmente apoio
na cidade de Calama, localizada já na divisa com o atual estado do Amazonas53.
Rondon e o restante dos homens continuaram seu caminho até o Natal de 1909. Após
1.500 quilômetros de travessia desbravando o interior do Mato Grosso, regressaram pelos rios
Madeira e Amazonas até Manaus. Do rio Amazonas chegaram ao Oceano e de lá para o Rio
de Janeiro. Como estava doente, Rondon passou todo o ano de 1910 na Capital Federal se
dedicando a montar uma sede para a Comissão - o Escritório Central - e um órgão de
proteção às populações indígenas, o SPILTN. Redigiu ainda seus primeiros relatórios54.
O Escritório Central da Comissão, a sede pretendida por Rondon, começou a
funcionar em maio de 1910 sob a chefia do oficial Amílcar Botelho de Magalhães. Os
funcionários do Escritório tinham a tarefa de redigir relatórios oficiais, comprar suprimentos,
autorizar pagamentos e administrar o pessoal da Comissão. Era dividido em três seções:
Expediente, Contabilidade e Desenho55.
As atividades na Comissão prosseguiam agora em duas frentes, uma em meio à mata e
outra no Rio de Janeiro. A construção da linha telegráfica continuou na ausência de Rondon
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e, em julho de 1910, a estação telegráfica do Juruena foi inaugurada. Contudo, o ano de 1910
foi particularmente problemático para a Comissão; a malária fazia com que unidades inteiras
fossem dispensadas e retiradas da região56. A falta de trabalhadores atrasava e muitas vezes
impedia os trabalhos de construção da linha e de levantamento científico. Até este ano, a
Comissão só podia contar com praças e soldados enviados pelo Ministério da Guerra para o
trabalho de construção. Contudo, no ano de 1911 Rondon recebera permissão desta pasta para
que fossem também contratados sertanejos habitantes da região. Estes homens, mais
acostumados ao trabalho na floresta que os militares vindos do Rio de Janeiro, eram vistos
como uma possibilidade de fazer avançar mais rapidamente os trabalhos do telégrafo.
O pesado trabalho de construção das linhas telegráficas e o temor das doenças da
região apavoravam os praças do Rio de Janeiro. A maioria deles via sua convocação para a
Comissão como uma sentença de morte57. De fato, os trabalhos de construção da linha eram
perigosos e penosos. A alvorada era às 4 horas, o trabalho começava às 5 ou 6 horas da
manhã e só terminava às 8 da noite. Havia meses de chuva intermitente, rios cheios de
piranhas e, freqüentemente, árvores caíam de forma perigosa - houve até mesmo o caso de
uma árvore que desabou sobre um soldado forçando a amputação de sua perna. Além disso, o
cotidiano era pontuado por dificuldades incontáveis, como a falta de sapatos, por exemplo.
As botas que o Exército brasileiro fornecia eram de péssima qualidade, ficando imprestáveis
com apenas poucas semanas de uso, o que obrigava a maioria dos trabalhadores a fazer todo
o caminho pela mata de pés descalços. Por este motivo, outra série de problemas era gerada:
perigosas feridas nos pés feitas pelo terçado infeccionavam rapidamente na floresta, além
disso, eles ficavam expostos a uma série de doenças, dentre elas o bicho-de-pé e a
ancilostomose58. Ademais, infecções por fungos, especialmente na região da virilha, nas
axilas e nos pés eram uma constante.
Retornando ao tema da construção da linha, no ano de 1911, para agilizar o serviço, a
Comissão foi dividida em duas seções: a Norte e a Sul. A ideia era que se encontrassem em
campo: a primeira partindo de Santo Antônio do Madeira, e a segunda, do Juruena. Este
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movimento seria como o de uma grande pinça pelo interior quase inexplorado do Mato
Grosso. De fato, a divisão fez o serviço avançar de forma mais contínua. Na seção Sul, foram
inauguradas as estações: Nhambiquaras, Vilhena e José Bonifácio nos anos de 1911 e 1912.
A seção Norte também avançou três estações neste período: a estação de Santo Antônio do
Madeira, Jamari e Caritianas, estas duas últimas localizadas às margens do rio Jamari59.
A metodologia da Comissão para a construção consistia na abertura de um picadão de
30 metros de largura a fim de que a linha se mantivesse a salvo de árvores que pudessem nela
cair e interromper, assim, as transmissões. Abaixo da linha, os trabalhadores limpavam uma
faixa da terra de 3 metros de largura, removendo todos os troncos, árvores e arbustos60.
No fim de 1913, o ex-presidente estadunidense, Theodore Roosevelt, partia de seu
país em direção à América do Sul. Seu objetivo era, em suas próprias palavras, “fazer
inicialmente uma expedição dedicada ao estudo de mamíferos e aves para o Museu
Americano de História Natural, de Nova York”61. Acontece que a finalidade da expedição foi
ampliada, a pedido de Rondon ao então Ministro das Relações Exteriores do Brasil, o general
Lauro Müller. A intenção de Rondon era explorar o rio da Dúvida, pois seu curso nunca havia
sido mapeado ou explorado62.
A expedição partiu de Tapirapoã em direção às cabeceiras do rio da Dúvida em
janeiro de 1914. Compunham a incursão, pelo lado estadunidense: o padre e amigo pessoal de
Roosevelt, Zahm; os naturalistas George Cherrie e Leo Miller, indicados pelo Museu de
História Natural de Nova York; o secretário de Roosevelt, Frank Hasper; Jacob Sigg, que
acumulou as funções de cozinheiro, enfermeiro e assistente do padre Zahm; Antônio Fiala, e
Kermit, filho de Roosevelt. Do lado brasileiro, a expedição contava com o geólogo Eusébio
de Oliveira; o engenheiro Julio Caetano Horta Barbosa, que seria responsável pela leitura de
longitudes; o tenente Lira, supervisor do trabalho geológico e que, ajudado por Kermit e
Fiala, realizou trabalho cartográfico sob a supervisão de Rondon; o capitão Amílcar Botelho
de Magalhães, encarregado de chefiar o transporte; e, como médico, o dr. Cajazeira63.
A expedição durou até o mês de maio de 1914, e em quase dois meses percorreu cerca
de 650 quilômetros em meio à floresta e visitou diversos grupos indígenas, principalmente os
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Parecis e Nhambiquaras, que habitavam o Mato Grosso. O trabalho foi bastante rico para os
naturalistas. Foram catalogados mais de 3.000 espécies de aves, mamíferos, répteis, peixes e
batráquios64. A exploração do rio da Dúvida também foi bem sucedida, e este passou a ser
considerado um dos maiores afluentes do rio Madeira. Em determinados pontos foi verificado
que chegava a medir cerca de 120 metros de largura65. Após a expedição, o rio passou a se
chamar Roosevelt por decisão do governo brasileiro66.
Depois de sua viagem com Roosevelt, Rondon retornou ao noroeste do Mato Grosso
para terminar o trabalho de construção da linha telegráfica. Nos meses em que esteve
ocupado na expedição pelo rio da Dúvida, grandes surtos de malária acometeram os
trabalhadores da Comissão. Em sua ausência, oito oficiais assumiram a chefia, mas todos
regressaram ao Rio de Janeiro com problemas de saúde. Além da malária, enfrentavam
também a mata cerrada da floresta amazônica e as grandes corredeiras dos rios Jiparaná e
Jamari. 67
Com a chegada de Rondon, o trabalho voltou a se organizar. No ano de 1914 foram
inauguradas mais estações telegráficas: Pimenta Bueno, Presidente Hermes, Presidente Pena,
Jaru e Ariquemes. A linha telegráfica foi estendida por quase 400 quilômetros. Em 1o de
janeiro de 1915 aconteceu a inauguração de toda a linha telegráfica. Esta se estendia por 1280
quilômetros em meio ao terreno difícil da mata fechada. Também foram inaugurados 480
quilômetros de ramais que contavam com mais 12 estações68.
Contudo, apesar de todos os esforços dos trabalhadores da CLTEMTA, a linha não
funcionava convenientemente, as interrupções no serviço eram uma constante, chegando até
mesmo a inviabilizar a comunicação com determinadas estações telegráficas. A seguir a sua
historiografia, as contribuições da Comissão estão situadas antes no inventário dos territórios
que percorreu que pela infra-estrutura que legou às regiões69.
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CAPÍTULO II – SABER GEOGRÁFICO E INTEGRAÇÃO NACIONAL

“A ligação da Capital da Republica, por
estrada de ferro, aos estados de Matto Grosso e Goyas
e a construção do complemento telegraphico são
necessidades nacionaes” 70
Francisco Bhering
II.1 – A economia da borracha e a formulação das prioridades da CLTEMTA
Um dos aspectos mais importantes do plano de desenvolvimento da região noroeste
do Brasil, proposto quando da criação da Comissão, reside no apoio que o telégrafo daria às
atividades já desenvolvidas na região, sendo a principal delas a extração do látex. À época do
início de seus trabalhos, em 1907, a produção brasileira de borracha estava a pleno vapor,
correspondendo à sexta parte das receitas do Estado brasileiro. Compreender o
funcionamento da indústria da borracha é fundamental para entender o interesse do governo
pelo território noroeste do Brasil. É sobre este assunto que tratarei a seguir.
O chamado “Ciclo da borracha” no Brasil teve seu centro na região amazônica,
ambiente de origem da Hevea brasiliensis, popularmente conhecida como seringueira. A
produção de látex no Brasil teve seu auge entre os anos de 1879 a 1911/12, desenvolvendo
áreas e dando impulso ao nascimento de grandes cidades à época, como Manaus e Belém, por
exemplo71. Desta forma, a Comissão iniciava seus trabalhos durante o período de alta do
preço internacional da borracha, o que explica o interesse estratégico do Estado brasileiro no
sentido da realização de empreendimentos de reconhecimento territorial e infra-estrutura em
uma área tão valorizada como a Amazônia neste cenário econômico.
A exploração da seringueira no Brasil tinha características baseadas na busca por
árvores desta espécie na floresta, e não no cultivo de áreas com a árvore. A Hevea não era
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encontrada em grupos, mas dispersa em meio à floresta; eram encontradas cerca de duas ou
três árvores por hectare, em média, na região amazônica72.
A tarefa de coleta do látex não era um trabalho simples para o seringueiro; este
deveria abrir picadas em meio à floresta a fim de encontrar as árvores. Devido às distâncias e
às duras condições de trabalho, cada seringueiro ficava responsável por uma quantidade
relativamente pequena de árvores, cerca de uma centena delas73. Dia sim, dia não, eram feitas
pequenas incisões com machadinha no tronco da seringueira e copos para aparar o látex eram
colocados abaixo dos cortes realizados. Para a coleta, o seringueiro passava duas vezes pela
mesma picada: pela manhã fazendo os cortes e mais tarde recolhendo o látex dos copos74.
Além do grande espaçamento entre as árvores, outro obstáculo era enfrentado pelos
trabalhadores da borracha: a temporada de coleta era reduzida aos meses de baixa
pluviosidade. Em épocas chuvosas, grandes áreas da floresta eram alagadas, o terreno
tornava-se pantanoso demais para ser inteiramente percorrido, e, além disso, os copos onde o
látex era recolhido se enchiam de água75.
O sistema de beneficiamento do látex recolhido tampouco era mais fácil. Um fogo era
aceso e, acima dele, uma vara girava sem parar enquanto o látex gotejava formando assim
uma bola grande e sólida de borracha. Assim, dependendo do solo, da umidade e das
características das árvores, eram produzidos cerca de 500 quilos de borracha por seringueiro,
em média, por ano76.
A seringueira Hevea brasiliensis não era a única espécie de árvore da Amazônia
brasileira a produzir látex. O caucho também foi explorado, principalmente por estrangeiros,
por peruanos, que avançavam em direção ao leste à medida que exauriam suas árvores. A
técnica empregada na retirada do látex do caucho fazia com que sua produção tivesse uma
mobilidade maior do que a baseada na Hevea: acontece que, para a coleta, toda a casca da
árvore era retirada, o que levava à morte da mesma. Quando o preço da borracha subiu no
mercado internacional, a produção baseada no caucho também aumentou no Brasil77.
Os trabalhadores envolvidos na economia da borracha viam piorar consideravelmente
suas condições de vida devido às doenças. Após poucas temporadas de coleta, estavam
doentes: leishmaniose, malária e doença de Chagas eram as enfermidades que mais
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preocupavam os seringueiros78. A alta mortalidade causava escassez de trabalhadores e alta
rotatividade na mão-de-obra envolvida na extração. A solução encontrada foi recrutar
nordestinos, que iam aos milhares trabalhar nos seringais do Norte do país.
A mão-de-obra local, composta por sertanejos amazônicos e indígenas, não foi
suficiente para atender à crescente demanda ocasionada pelos altos preços que a borracha
atingia no mercado internacional79. Outro fator que impulsionou o afluxo de trabalhadores
nordestinos para o trabalho nos seringais foi a ocorrência de duas grandes secas no nordeste,
uma no ano de 1877 e outra em 1888. Com a seca, principalmente cearenses e paraibanos
começaram a chegar a Manaus e Jaú, em número crescente, atraídos pelo trabalho disponível
nos seringais80.
Ademais, a navegação fluvial pelo rio Negro, iniciada durante o Império, intensificouse a partir do ano de 1879. De um vapor a cada dois meses, em 1885, a linha do rio Negro era
realizada por cinco vapores por mês, e esta quantidade crescia conforme a importância da
borracha no cenário econômico mundial, chegando a haver cerca de 14 vapores em trânsito
regular na região por volta do ano de 189081.
É interessante salientar que as duras condições de trabalho dos nordestinos durante o
ciclo da borracha provocaram até mesmo uma mudança relacionada às toponímias da região.
Antes do afluxo populacional desta época, as principais localidades da região possuíam,
majoritariamente, nomes indígenas, principalmente derivados da língua nheengatu – também
chamada de língua geral da Amazônia, proveniente do tronco tupi, da família tupi-guarani.
Essa herança foi suplantada pelo português apenas quando da chegada dos trabalhadores
nordestinos envolvidos na extração da borracha, no fim do século XIX e início do XX82.
Após a chegada dos nordestinos, e com a exploração desenfreada de seu trabalho, alguns
locais recebiam nomes como: “Inferno”, “Purgatório” e “Passa-Fome” 83.
Com a crescente demanda de borracha no mercado mundial, a disciplina de trabalho
tornou mais rígida a jornada de nordestinos e ribeirinhos. As casas aviadoras, que compravam
a borracha e a revendiam para comerciantes estrangeiros, exigiam uma produção cada vez
maior. A extração da borracha e o aumento extraordinário do número de horas trabalhadas
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faziam com que quase nenhum produto fosse plantado em roças individuais, fato este que
provocava muitos desabastecimentos de alimentos84.
Contudo, os mesmos estrangeiros, sobretudo ingleses, que compravam borracha das
casas aviadoras de Manaus tentavam implementar em suas colônias no sudeste asiático
plantações da Hevea brasiliensis. Em 1876, o Ministério da Índia inglês enviou Henry
Wickham para a Amazônia brasileira com objetivo de coletar sementes da seringueira para o
Jardim Botânico Real em Kew. Wickham recolheu cerca de 70.000 sementes de Hevea
brasiliensis provenientes do estado do Pará. Estas sementes foram plantadas e suas mudas
foram enviadas para o Ceilão e Cingapura85. Segundo Warren Dean,
“As

sementes

de

seringueira

de

Henry

Wickham chegaram a Kew no dia 15 de junho de 1876
e foram confiadas ao jardineiro-chefe, R. Irwin Lynch.
De acordo com Wickham, Lynch teve de abrir espaço
para as sementes esvaziando tabuleiros de orquídeas.
De fato, os canteiros em germinação ocuparam mais
de 25 metros quadrados. (...) Evidentemente, a seleção
de Wickham proporcionou a grande maioria do
estoque genético para a expansão do cultivo nas
colônias britânicas.” 86
Em apenas trinta anos a empreitada de Wickham já possuía inúmeras conseqüências
no mercado e indústrias mundiais. O Jardim Botânico Real havia padronizado modelos de
plantio da seringueira – como, por exemplo, a quantidade de árvores por hectare - e a forma
de beneficiamento do látex, o que aumentava a produção nas colônias inglesas a uma escala
que a produção brasileira não poderia acompanhar. A área onde era plantada a borracha
cresceu para quase 500.000 hectares em Sumatra, Java e na Malásia87. “Possivelmente havia
mais Hevea brasiliensis no Extremo Oriente do que em estado nativo na Amazônia
brasileira” 88.
De forma paradoxal, a escolha da seringueira como principal produto de exportação
das colônias orientais da Inglaterra estava diretamente relacionada à grande competitividade
dos cafeicultores brasileiros. Diante da vertiginosa queda do preço internacional do café em
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fins do século XIX, só um país que produzisse uma safra de grandes proporções como o
Brasil poderia lucrar com a venda deste produto. Assim, os plantadores do Ceilão tiveram de
buscar alternativas à produção cafeeira, e, ironicamente, muitos deles optaram pela Hevea89.
Por conseguinte, a economia amazônica foi derrubada pela concorrência do Ceilão e
da Malásia. Houve um grande êxodo desta região quando da queda do preço da borracha;
comerciantes, seringueiros, banqueiros e exportadores foram embora90. A despeito dos
incentivos dados pelo governo do Estado do Pará para que novas áreas de cultivo de seringa
fossem criadas, como isenção de impostos e a concessão de terras a quem se dispusesse a
plantar a Hevea, nada foi suficiente para manter a população que para esta região havia
imigrado91.
A borracha levou muito dinheiro à região amazônica brasileira, contudo, não
conseguiu dar origem a um processo de acumulação semelhante ao do Sudeste, plantador de
café. Havia muito luxo entre os empresários - estes formavam uma espécie de entreposto
entre o seringalista e o exportador. Na época do apogeu da borracha, havia diversos pedidos
de produtos importados, entre eles chocolates, porcelanas e tecidos. Contudo, este lucro não
trouxe mudanças substanciais para a população em geral, apenas para uma minoria que
lucrava com os altos preços da borracha92:
“Enquanto no Sudeste, no mesmo período, a
burguesia cafeeira investiu em fábricas, ferrovias,
bancos e grandes obras de infra-estrutura, no
Amazonas nada disso se verificou, em escala
semelhante. Obras de infra-estrutura foram realizadas,
é verdade, e os serviços públicos se ampliaram, em
Manaus, mas quase sempre por iniciativa do capital
inglês.” 93
Além disso, os serviços como distribuição de energia elétrica, por exemplo, ficavam
restritos a Manaus, o que aumentava ainda mais a distância da qualidade de vida entre
população da capital e das comunidades do interior do estado. Em Manaus, a libra circulava
89

Idem, pág. 65.
Outra explicação levantada para a crise da economia baseada na extração do látex está na própria dinâmica
interna das localidades produtoras como fator crucial. WEINSTEIN, Barbara. Experiência de pesquisa em uma
região periférica: a Amazônia. Hist. cienc. saude-Manguinhos [online]. 2002, vol.9, n.2, pp. 261-272.
91
Idem, pág. 79 e LEONARDI, Victor. Os Historiadores e os Rios..., Op. Cit. 1999, pág. 143. DIAS, Edinea
Mascarenhas. A ilusão do fausto: Manaus, 1890-1920. 2ª ed. Manaus: Valer, 2007; WEINSTEIN, Bárbara. A
borracha na Amazônia: expansão e decadência (1850-1920). São Paulo: Hucitec, 1993.
92
LEONARDI, Victor. Os Historiadores e os Rios..., Op. Cit. 1999, pág. 151 a 166.
93
Idem, pág. 165.
90

37
tanto quanto o mil-réis – moeda nacional à época. Nesta cidade, viviam muitos estrangeiros
que se ocupavam da exportação da borracha e da importação de produtos de luxo para os
chamados barões da borracha94.
Contudo, com a queda da economia da borracha, estes comerciantes estrangeiros
voltaram seus olhos para outras áreas de interesse, evadindo-se da Amazônia. Da mesma
forma agiram os barões e abastados brasileiros, que, juntamente com os seringalistas
nordestinos, deixaram o noroeste e a esperança de fazer crescer a indústria brasileira da
seringa95.
Neste intervalo entre o auge e crise da borracha, nos anos iniciais do século XX, eram
necessários tanto que fossem feitos planos de integração dos centros produtores ao restante
do país, quanto que também fossem pensadas alternativas ao exclusivo plantio deste produto.
Neste sentido, era premente tornar aquelas regiões atrativas para imigração e novos
investimentos. Os inventos técnicos, entre eles o telégrafo, eram tidos como a melhor saída
para fornecer infra-estrutura em comunicação às regiões da borracha. E, deste plano se
ocupou o engenheiro Francisco Bhering96. Seu projeto para a criação de um serviço de
telégrafos no vale do rio Amazonas, intitulado “O Valle do rio Amazonas e suas
Communicações Telegraphicas” 97, foi publicado na revista do Club de Engenharia no ano de
1905 e deu origem à CLTEMTA98.
Bhering era engenheiro, professor da Escola Politécnica, membro do corpo de
engenheiros da Divisão Geral dos Telégrafos, além de participar do Clube de Engenharia e da
Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro. Em seu plano, ele dedica especial atenção à
borracha: “A extracção em larga escala faz-se nas terras altas dos rios Madeira, Purús,
Juruá e Javary, cujas cabeceiras se contrapõem, por assim dizer, as dos afluentes e as do
próprio Ucayli”99. O engenheiro também discorria acerca das doenças que assolavam a
região, além das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores da borracha, entre elas os
salários, que classificou como miseráveis. Contudo, ainda assim, afirmou que esta região
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exercia grande atração sobre trabalhadores nordestinos, que viam na borracha uma
possibilidade de enriquecimento100.
Entretanto, é quando Bhering enumera os trabalhos que precisavam ser realizados na
região para que nela, o progresso pudesse ser fomentado, que vemos claramente os objetivos
propostos para a própria criação da Comissão. Geografia, topografia e hidrografia deveriam
ser analisadas de forma a facilitar a navegação no vale do Amazonas, auxiliando inclusive no
que diz respeito à ligação de trechos navegáveis atravessados por seções encachoeiradas. Para
ele, o conhecimento dos rios e o estabelecimento de linhas telegráficas eram essenciais para o
desenvolvimento do comércio e da possibilidade de povoamento e defesa destas regiões101. O
plano consistia no fato de que, com o conhecimento dos rios e afluentes da região amazônica,
poderiam ser feitas melhorias e otimizado o uso de sua rede hidrográfica.
As principais tentativas de estabelecimento da comunicação via telégrafo no Vale do
Amazonas até então ensaiadas eram as seguintes:
1- uma linha terrestre que margearia a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré;
2- uma linha subfluvial que ia de Belém a Manaus;
3- linhas terrestres marginais ou que substituiriam uma linha já existente, sub-fluvial e
inglesa;
4- uma linha terrestre que iria de Caquetá à boca do Aquiry (próximo ao atual estado
do Acre);
5- a montagem de estações radiotelegráficas em vários pontos da margem do rio
Amazonas e alguns de seus afluentes principais.
Bhering argumentava que tanto a linha terrestre que margearia a Madeira-Mamoré
quanto a que iria de Caquetá à boca do Aquiry foram iniciativas totalmente frustradas,
principalmente devido às enfermidades que se abatiam sobre grande parte dos trabalhadores
envolvidos, e também devido ao fato de que a Madeira-Mamoré Railway Company não
prosseguiu a construção102 de sua estrada de ferro103. Contudo, vale salientar que ambas as
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linhas somente atenderiam a demandas locais. As dificuldades de comunicação com outras
regiões e o exterior não seriam supridas, sendo necessário o envio de telegrama através de
embarcações pelos rios da região até sua chegada no Oceano e depois ao destino final104.
A linha que ligaria Belém a Manaus estava sendo realizada à época pela Amazon
Telegraph Company. Contudo, esta companhia enfrentava problemas devido à instabilidade
do estabelecimento da comunicação em partes encachoeiradas do rio Madeira. Desta forma, a
comunicação telegráfica se estabelecia de maneira satisfatória em trechos de relativa calma
do rio, enquanto que nos de grandes obstáculos, a comunicação freqüentemente era
interrompida105.
Já linha radiotelegráfica enfrentava dificuldades relacionadas às grandes distâncias na
região amazônica, bem como pelo fato de existirem obstáculos físicos, que tornavam
necessária a utilização de baldeações na transmissão, tornando a comunicação por esta via
precária106.
Bhering insistia, no telégrafo como o instrumento que antecederia o imediato
povoamento e progresso da região amazônica:
“Melhoramento de tal ordem com muito
contribuirá para o povoamento da Amazonia – a
glorious country. Os interesses commerciaes e
políticos, já bastante volumosos, estão igualmente a
clamar por elle. O desenvolvimento do comercio exige
naturalmente meios de communicação fáceis e rápidos,
e, como elle se traduz em augmento das rendas
publicas, é justo que se lhe faculte o transporte do
pensamento pela eletricidade, emquanto a navegação
se incumbe do transporte das mercadorias.”107
A ideia de Bhering estava centrada no fato de que, havendo melhorias locais, a
população, que para estas regiões migrou devido ao chamado “Ciclo da Borracha”, poderia
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ali se fixar. Com o estabelecimento destes trabalhadores, a economia baseada na extração,
como a da borracha, poderia dar lugar à baseada no cultivo, como a agricultura. Desta forma,
o telégrafo era demonstrado não como mais um meio de comunicação, mas como uma forma
de desenvolver economicamente a região noroeste do Brasil. Na concepção do engenheiro, a
indústria extrativa manteria a população como nômade, dando às regiões exploradas um
aspecto decadente após um curto período de apogeu; enquanto que, nas zonas propícias à
agricultura e à pecuária, a estabilidade seria mais facilmente obtida108. Como se vê, o plano
previa que com a construção do telégrafo seriam identificadas áreas para a diversificação da
economia da região. Além disso, as melhorias na infra-estrutura da região seriam um fator de
atração de novos colonos.
Em seu texto, o engenheiro também se antecipava às dificuldades que poderiam
obstruir a execução de seu plano. Entre elas, a principal seriam as doenças. As enfermidades
que acometiam os trabalhadores na região amazônica eram uma questão central para ponderar
quando do estabelecimento de iniciativas tais como a construção da linha telegráfica.
Contudo, em seu plano, Bhering afirma que até mesmo essa dificuldade seria superada
quando do desenvolvimento de ‘cultura e conforto material’ naqueles povoados. O
engenheiro afiançava que as moléstias que grassavam entre habitantes e trabalhadores que se
dirigiam para a região eram ocasionadas mais à falta de hábitos de higiene do que devido às
condições ambientais109:
“Nas proprias commissões governamentaes as
moléstias apparecem quando começa a abater-se o
vigor de seus membros pela falta de conforto e
alimentação sadia. Não se deve attribuir tudo ao
clima: além das causas já mencionadas, grande parte
dos males é devida á estreiteza econômica da
organisação das Campanhas.”110
Assim, podemos perceber as diversas frentes nas quais se desenvolvia o projeto de
Bhering. Uma primeira, que trata da importância econômica que viria do maior conhecimento
dos rios da região no que diz respeito à circulação de pessoas e ao escoamento da produção
para outros mercados. A segunda, que trata da importância do telégrafo para a região em
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diferentes aspectos, sobretudo como forma de manter a população que imigrou devido à
borracha, estabilizando assim, economicamente a Amazônia e como benefício para o Brasil
como um todo, no aproveitamento daqueles espaços e das riquezas que este poderia fornecer.
A terceira frente, como uma tentativa prévia, de elucidar questões que poderiam dificultar a
execução de seu plano, principalmente aquelas relacionadas às doenças. Por conseguinte,
podemos perceber a ênfase dos argumentos do engenheiro com intenção de demonstrar a total
viabilidade de execução de seu plano e, assim, retirá-lo do papel, fazendo com que este não
se resumisse a um projeto que nunca seria visto como sendo de possível execução.
O objetivo de Bhering era que a construção da linha telegráfica fosse feita pela
margem direita do rio Amazonas, ao Norte. Ademais, também haveria ramais que sairiam da
linha-tronco tanto para o Norte quanto para o Sul. O objetivo era que, com o telégrafo, a
picada aberta na floresta para que a linha fosse colocada em funcionamento se transformasse
gradativamente em estrada de rodagem. Estrada esta que, lentamente, receberia afluxo
populacional. Da mesma forma, em relação aos ramais, desejava-se que estes se
constituíssem em vias e núcleos que favoreceriam o povoamento111.
A linha projetada pelo engenheiro seguiria de Cuiabá – havia uma linha telegráfica
que ligava o Rio de Janeiro a Cuiabá e que funcionava com regularidade – através do Mato
Grosso, adentrando no atual estado de Rondônia até chegar ao rio Madeira, já quase na
fronteira com a Bolívia, na cidade de Santo Antônio do Madeira, atual Porto Velho. A linha
seguiria então pelo Madeira até a confluência deste com o rio Amazonas, chegando à
Manaus. Assim, percebemos que a linha acompanharia sempre algum rio, margeando-o112.
A importância do levantamento e exploração de rios já estava colocada desde o
projeto de Bhering. As linhas telegráficas margeariam e atravessariam importantes rios da
região. Eles eram usados como base e referência principal para o traçado que a linha
telegráfica deveria seguir. Vemos, assim, que a extensão do telégrafo na região da bacia do
Amazonas estava intrinsecamente ligada, desde o projeto, ao conhecimento dos rios daquelas
localidades. Juntos, telégrafo e rios serviriam como base do plano de desenvolvimento e
ocupação da região noroeste do Brasil.
O estudo de Bhering foi escolhido como base para a instalação da linha telegráfica
nos territórios a noroeste do Brasil. Para tanto, a CLTEMTA foi criada e incumbida de levar a
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cabo esta realização. Um dos trunfos de Bhering na execução de seu projeto foi apresentá-lo
como uma maneira de desenvolver a Amazônia, de fazer com que a economia local e,
conseqüentemente, a nacional fosse fomentada. Bhering não projetou somente uma linha
telegráfica, traçou um plano de ‘progresso’ para toda a região amazônica. Progresso este que
estaria diretamente vinculado à extensão da linha telegráfica e à exploração dos rios da
região. A seguir o seu plano, apenas benesses viriam no rastro deste investimento.

II.2 – Os protagonistas do saber geográfico: os engenheiros militares da
CLTEMTA

No fim do século XIX, houve um grande destaque do papel do engenheiro no país.
Sua profissão era pensada, neste momento, não somente como uma forma de resolver
impasses técnicos, mas também como um instrumento para propor soluções aos problemas
sociais da nascente República. Conhecer as riquezas naturais do país, bem como ocupar os
sertões eram temas pensados como parte deste trabalho dos engenheiros, sobretudo daqueles
de formação e vínculo militar113.
A partir do ano de 1898, a Escola Militar da Praia Vermelha era a única que formava
oficiais militares no Brasil – antes desta data, havia uma escola em Fortaleza e outra em Porto
Alegre. As Escolas Militares de Rio Pardo e Realengo eram preparatórias para a Escola da
Praia Vermelha114.
Com relação à formação, especificamente, a duração desta diferia de acordo com a
Arma pretendida pelo estudante. Enquanto os oficiais de Infantaria e Cavalaria eram
formados em quatro anos, os que quisessem servir na Artilharia totalizavam seis anos, e, da
Arma da Engenharia, prosseguiam com mais um ano de curso, finalizando seu aprendizado
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com sete anos de estudos. Ressalto que não havia diferença entre os currículos e sim uma
espécie de gradação, de profundidade. Quando o oficial desejava prosseguir seus estudos para
ingressar em uma Arma mais “científica”

115

, este acumulava os anos de estudo da Arma a

qual pertencia e completava sua formação com os anos na Arma escolhida.
Em 1905, houve uma reforma no Regulamento para os Institutos de Ensino Militar.
Esta reforma tinha por objetivo eliminar o excesso de disciplinas teóricas e profissionalizar o
ensino militar, valorizando assim a prática116.
O novo currículo estava dividido em disciplinas teóricas e instrução prática. Um
importante aspecto deste foi a introdução de instruções práticas em telefonia, telegrafia e
fotografia, além de trabalhos topográficos, reconhecimento e exploração de terreno117. Havia
ainda disciplinas onde os alunos aprendiam a construir cartas geográficas e a fazer aplicações
militares da fotografia. Através do currículo, é possível perceber como a formação destes
oficiais os capacitava para todos os aspectos do trabalho que desenvolveriam em iniciativas
como a CLTEMTA. Os engenheiros privilegiados nesta dissertação de mestrado se formaram
por este currículo.
Com relação especificamente ao ofício executado pelos profissionais da Arma de
Engenharia, é Celso Castro quem nos fornece elementos detalhados118. Castro descreve quais
seriam as características e o tipo de trabalho executado pela Arma de Engenharia em um
contexto hipotético de embate com um exército inimigo. A situação de combate é vista como
a ideal, desta forma as Armas devem apresentar um comportamento condizente com esta
situação em seu cotidiano. A engenharia atua apoiando outras armas, principalmente a
Infantaria. Entre suas atividades figuram a desativação de campos de minas, superação de
obstáculos naturais, construção rápida de pontes para a transposição de cursos d’água e fazer
demolições com uso de explosivos.
Como se vê, desta forma, a Engenharia não era uma Arma que possuía missões apenas
no combate, ela também tinha características de pioneirismo, pois estava entre seus trabalhos
a construção de ferrovias, rodovias e pontes em regiões pouco desenvolvidas – a chamada
Engenharia de Construção.
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Especificamente no que diz respeito ao trabalho de levantamentos de cunho
topográfico, este se designava tanto a militares quanto a civis, contudo, como mostra Sérgio
Nunes119, a maior parte da produção cartográfica era realizada pelo Exército. No interior do
Estado-Maior do Exército, questões ligadas ao conhecimento do interior do país e de suas
fronteiras eram de grande importância à época120.
Os engenheiros formados no exército se imbuíam duplamente – pela Arma de
Engenharia e por estarem na Força do Exército - de sentimentos relacionados ao território, ao
Estado, à sua “missão civilizadora” e à promoção do conhecimento acerca do interior do país.
Assim, os fundamentos de sua própria formação não diziam respeito somente à
instrumentalização com vistas ao seu trabalho em campo, mas também a sentimentos dos
quais estavam imbuídos na realização de suas atividades.
Não à toa, portanto, conhecer e integrar eram os lemas dos quais estavam imbuídos os
engenheiros da Comissão Rondon. O ideal de progresso permeia todo o discurso destes
homens em seus relatórios de exploração. O trabalho dos engenheiros que destaco em minha
pesquisa consistia, basicamente, em construir a linha telegráfica e conhecer e explorar os rios
das regiões percorridas e seu entorno. Como principais produtos das viagens realizadas por
estes engenheiros temos: relatórios, cadernetas de campo e mapas. Os relatórios da Comissão
se constituem em um apanhado das informações colhidas em campo. Há, por exemplo,
descrições das margens dos rios, da vegetação encontrada, das populações que habitavam as
regiões estudadas, entre outras. As cadernetas formam uma compilação de informações
coletadas em campo, no calor da hora. Geralmente possuem uma parte destinada somente a
croquis das áreas percorridas; o que serviria de base para a produção de mapas. Os mapas
eram o último produto do trabalho dos engenheiros, eles eram feitos com base nas
informações de relatórios e desenhos das cadernetas.
Destaco como elementos importantes dos relatórios, a presença de discursos
apresentando os territórios do interior do Brasil, reafirmando a meta de civilizar os sertões, de
aproximar estes espaços, de torná-los produtivos. Ademais, enfatizo que estes relatórios se
constituem numa sistematização analítica de informações presentes nas cadernetas. Quanto à
forma, estes documentos não obedecem a uma normatização regular. Alguns relatórios
possuem tópicos com itens detalhados, tais como: despesas, trabalhos efetuados, a viagem
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para o território que deveria ser pesquisado, os casos de indisciplina de trabalhadores, além
de mapas e fotos, enquanto outros se resumem a um mapa, ou a uma descrição da viagem, dia
a dia, ou, de forma mais breve, em relatos dos acontecimentos considerados mais importantes
à faina diária em campo.
Também não há uma regra no que diz respeito às designações da Comissão para cada
engenheiro. Enquanto alguns estudavam um grande rio, ou um território de grandes
proporções, outros poderiam explorar um afluente de rio ou uma pequena vila.
Quanto às cadernetas de campo estas se subdividem nos seguintes grupos:
reconhecimento, locação, levantamento, livro de postes e exploração. Contudo, não há
linearidade acerca da produção das cadernetas, nem todas as expedições possuem cadernetas
de todos os grupos elencados.
A exploração, a rigor, acontecia depois da locação e do levantamento, no entanto, na
documentação da Comissão, há cadernetas de levantamento que, tamanho o detalhamento,
apontam que o trabalho realizado era de exploração e, por isso, geraram relatórios de
exploração.
Ademais, a exploração também poderia acontecer como uma única etapa, sem
necessariamente haver outro tipo de caderneta, desde que esta fosse conseqüência de uma
ordem para o conhecimento de um rio ou região considerada estratégica. Através da
observação da tipologia estabelecida nas cadernetas, podemos dividir as etapas da incursão
territorial da seguinte forma121:
1. Locação ou Reconhecimento: esta era a primeira atividade da incursão, nela eram
analisados aspectos do território como a vegetação, a presença de rios, a configuração de suas
margens, o tipo de solo e se havia ou não população já estabelecida. Também era analisado
pelos engenheiros, se a área poderia ser alvo de estudos com detalhamento maior, bem como
a maneira pela qual estes seriam realizados – eles seriam possíveis através da navegação, ou
da abertura de picadas, por exemplo.
2. Levantamento e Levantamento Expedito: o levantamento viria após a etapa de
reconhecimento preliminar. Este tinha por objetivo estabelecer as bases para uma possível
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incursão posterior, fornecendo-lhe elementos gerais da área percorrida. O levantamento
expedito era a forma menos precisa de estudo do território, nele, nem sempre havia exatidão
com relação aos dados coletados. Os principais instrumentos utilizados nesta etapa eram a
bússola e a corrente. Através da corrente estendida, era possível determinar a extensão do
percurso, e com a bússola, o rumo tomado. Também eram medidas as altitudes e as distâncias
entre os principais pontos da área explorada (morros, cachoeiras e povoados eram
considerados pontos de destaque). Assim, percebemos que, enquanto o Reconhecimento
consistia numa etapa de observação de aspectos mais gerais do território percorrido, no
Levantamento, eram efetuadas medições da área atravessada, que serviriam de base, ainda
que não completamente precisa, para uma futura exploração.
3. Exploração: nesta etapa, dados precisos do território percorrido eram coletados.
Todos os aspectos da área a ser explorada eram analisados: sua vegetação, solos, aspectos do
fundo do rio, cachoeiras, corredeiras, altitudes, populações, temperatura e fauna, todos faziam
parte deste minucioso estudo. Dados topográficos mais precisos eram coletados fornecendo,
assim, a possibilidade de preparação de cartas ou mapas das regiões que haviam sido
exploradas. Defino, assim, esta parte do trabalho como uma espécie de raio X do território
analisado.
Retornado à tipologia das cadernetas da Comissão, a caderneta de livro de postes ou
caderneta de postes tinha um caráter mais técnico: analisava a linha telegráfica, postes e
emendas a fim de dar conta da conservação e funcionamento da mesma. Quanto à autoria,
nem sempre o engenheiro responsável pela expedição é o autor das cadernetas. A maioria
delas nem mesmo possui assinatura. As cadernetas também não se encontram divididas
equitativamente de acordo com os Relatórios: há relatórios feitos a partir de uma ou duas
cadernetas e enquanto outros se valeram de mais de uma dezena delas.
A partir da apresentação dos documentos que analisei em minha pesquisa, passarei
especificamente às viagens realizadas pelos engenheiros da CLTEMTA. O trabalho dos
engenheiros, como já afirmei no Capítulo I desta dissertação, estava baseado em dois eixos:
no conhecimento do território, sobretudo dos rios, com vistas à funcionalidade na locomoção
pela região amazônica, e no estabelecimento e conservação da linha telegráfica. Os
engenheiros que destaco em meu trabalho são: Antonio Pyrineus de Souza, Emanuel Silvestre
do Amarante, Manoel Teophilo da Costa Pinheiro e Julio Caetano Horta Barbosa. Estes
engenheiros se ocuparam eminentemente de trabalhos de levantamento e exploração de rios.
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As expedições comandadas por estes engenheiros me parecem de peculiar importância
devido a alguns fatores, entre eles: a quantidade de cadernetas que geravam, do número de
pessoas nelas envolvidas, a sua visão estratégica do rio para a ocupação e conhecimento do
território. São elas: a do rio Jarú; a dos rios Papagaio, Juruena e Burity, a do rio Jacy-Paraná e
a do rio Ikê. Para a melhor abordagem das expedições que selecionei, as dividirei de acordo
com o oficial responsável por sua execução:
1. A expedição do rio Jarú, que teve por engenheiro responsável o 2º Tenente Antonio
Pyrineus de Souza122;
2. A expedição dos rios Papagaio, Juruena e Burity, cujo responsável foi o 1º Tenente
Emanuel Silvestre do Amarante123;
3. A expedição do rio Jacy-Paraná, executada pelo Capitão Manoel Teophilo da Costa
Pinheiro124.
A expedição de Horta Barbosa ao rio Ikê será discutida no Capítulo III desta
dissertação.

1. Expedição do rio Jarú, engenheiro responsável: 2º Tenente Antonio Pyrineus de
Souza
A expedição do rio Jarú aconteceu no ano de 1909 e teve a intenção de realizar o
levantamento do rio, seu curso, cachoeiras e afluentes125. O rio Jarú (atualmente chamado de
Jauru) está localizado no atual estado do Mato Grosso, tem sua nascente na Chapada dos
Parecis, próximo à nascente do Juruena, desemboca na margem direita do rio Paraguai, já na
área do Pantanal.
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A viagem realizada por Pyrineus de Souza126, ao contrário de todas as outras
empreendidas pelos demais engenheiros da Comissão, não gerou um relatório por escrito com
características da viagem, aspectos da vegetação encontrada ou dificuldades enfrentadas. O
relatório produzido por este engenheiro se constitui em uma carta detalhada do rio, uma das
mais minuciosas preparadas pelos engenheiros militares da Comissão. Nela, aparecem com
destaque barracões de seringa, serras ou pontos de maior altitude além dos afluentes do Jarú.
Também são retratadas todas as corredeiras e cachoeiras da área por ele percorrida127. Com
relação à caderneta referente a este relatório, há somente uma. O grupo segue por terra,
detalhando os territórios percorridos, na caderneta, até chegar ao Jarú e a partir daí seguem o
rio. Esta caderneta não possui autoria, é datada de 1909 e está dividida da seguinte forma: na
folha direita, há informações acerca da localização geográfica, já na esquerda há uma parte
chamada “croqui”, na qual o autor desenhou o rio, vegetação e caminho percorrido128.

2. Expedição dos rios Papagaio, Juruena e Burity, engenheiro responsável: 1º Tenente
Emanuel Silvestre do Amarante
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Emmanuel Silvestre do Amarante129 realizou o levantamento da região entre os rios
Juruena, Burity e Papagaio a serviço da CLTEMTA no ano de 1909130. O rio Juruena é um
afluente do Amazonas, sua nascente está localizada na Serra dos Parecis, no atual estado do
Mato Grosso, a noroeste de sua capital, Cuiabá. Seu nome é Juruena até a confluência com o
rio Teles Pires, quando passa a se chamar Tapajóz e desemboca no rio Amazonas, na região
de Santarém, no Pará. Os rios Papagaio e Burity são afluentes do Juruena – em certa altura o
Juruena forma um delta onde desembocam diversos rios, entre eles o Burity, Papagaio,
Utiauiná e Formiga, que foram rios percorridos nesta expedição de Amarante.
O engenheiro iniciou sua viagem no dia 15 de março de 1909, subindo o rio Paraguai
até encontrar a foz do rio Sepotuba. Subindo o Sepotuba, chegou até uma localidade chamada
sítio do ‘Granja”, na margem esquerda do rio, onde permaneceu até o dia seguinte. No dia 16
continuou sua viagem, alcançando a localidade de porto dos Bugres, também situado à
margem esquerda do mesmo rio. Neste ponto da viagem, teve de parar a fim de secar roupas
e pertences, pois, como estava em uma pequena embarcação, vários objetos foram molhados
na subida do rio131.
Como a embarcação onde estava sofreu algumas avarias, o grupo partiu em montaria
subindo o rio Sepotuba. Esta montaria era tripulada por dois homens, Luiz e Benedito.
Continuaram sua viagem até o sítio do “Barreiro”, onde Amarante conseguiu comprar com o
Sr. Tonico, um local, dois bois de carga e outro animal de montaria. Seguiram viagem por
terra e, na tarde do dia 21, chegaram ao rio Taruman. Como este era um rio muito caudaloso,
e havia chovido na véspera, a passagem da tropa ficou temporariamente inviabilizada. Desta
forma, Amarante teve de atravessá-lo só, através de um arame, chegando assim à margem
esquerda do Sepotuba, no porto de Tapirapoan132.
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No dia seguinte, Amarante providenciou que fosse estendida uma corda através do rio
para que a tropa tivesse auxílio em sua travessia. Já em Tapirapoan, o engenheiro iniciou a
organização da tropa que deveria chegar ao Juruena. Quando partiu, já na tarde do dia 28,
contava com dois cargueiros e dois animais de montaria. Continuaram subindo o rio Sepotuba
até Aldeia Queimada, onde Amarante providenciou gêneros para dez dias de viagem, além de
mais dois animais carregados de milhos e presentes para as populações indígenas que viriam
a encontrar133.
Neste dia, armaram acampamento no rio Verde. Partindo da sua cabeceira, no dia
seguinte, chegaram ao rio Papagaio, tendo passado pelo rio Sacre logo no início da manhã.
Depois de atravessar o rio Papagaio, continuaram em marcha até o rio Burity, onde fizeram
pouso134.
O grupo chegou ao rio Juruena no dia 2 de abril, e imediatamente se prepararou para
seguir até o rio Formiga e fazer o levantamento a partir deste rio. Seus membros chegaram ao
Formiga no dia 4, e encontraram, à margem esquerda, um rancho de depósito que havia sido
queimado por uma comunidade indígena. Iniciaram o serviço de levantamento do rio no dia
5, e, como marco inicial, estabeleceram o barracão que fora queimado135.
A mais de três quilômetros de distância do rio Formiga, o grupo atravessou o córrego
“Beija-Flor”. Após mais de 24 quilômetros chegaram, novamente, ao rio Juruena. Durante
sua estada nas proximidades do Juruena, Amarante efetuou o levantamento de um trecho que
já havia sido explorado durante uma expedição da própria Comissão no ano anterior. Sua
pretensão era seguir com o serviço até o rio Burity136.
No relatório, Amarante vai descrevendo, dia a dia, as características do rio, vegetação
e principais ocorrências na expedição. No dia 10, determinou que, a partir do ponto onde
estavam, o Juruena media 68 metros de margem a margem. Chegaram a um córrego chamado
Jaty e, dias depois, estabeleceram acampamento numa localidade chamada de mata do “Pedra
de Fogo”137.
A vegetação encontrada por Amarante era classificada como de cerrado, mata e
alagadiça em determinados pontos do terreno. Continuaram com o trabalho de abertura de
piques até chegarem à margem esquerda do rio Papagaio138. Esta era brejosa por cerca de
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trinta metros de extensão em direção à mata, enquanto a margem direita era seca e firme139.
Continuaram seguindo pela mata nas proximidades do rio Papagaio.
No dia 20, Amarante decidiu mandar buscar gêneros que já escasseavam. Para isso,
mandou um tropeiro com dois bois cargueiros, além de três praças que, na ocasião, estavam
muito doentes de impaludismo, não podendo prosseguir com a expedição140. Além de todas
as dificuldades já enumeradas nesta expedição, neste mesmo dia, um praça, Firmo Alves, não
se apresentou à revista da tarde, tendo desaparecido na floresta141.
Continuaram a viagem por terra, margeando o rio Utiauiná. A vegetação das margens
deste rio é classificada como mata e campo por Amarante. Quatro dias depois da partida, a
tropa, que foi encarregada de trazer mantimentos do Juruena, retornou à expedição, trouxe
consigo também o praça Firmo Alves, que havia se apresentado a esta turma depois de haver
desertado e permanecido desaparecido na mata por todos aqueles dias142.
Durante a caminhada pelas margens do rio Utiauiná, não era raro a presença de brejos
ou do que Amarante chamou de mata brejosa, por este motivo a caminhada do grupo ficava
dificultada em diversos trechos. Após os quilômetros percorridos no brejo, o grupo passa ao
campo onde encontram a “Feitoria do Buritysinho”, local de residência do seringueiro
Virgílio Leite Gama. O grupo armou acampamento nas proximidades desta propriedade,
cerca de vinte metros da cabeceira do rio Buritysinho143. A viagem prosseguiu por terra,
pelas margens do Buritysinho até chegar às suas cabeceiras.
Neste tipo de exploração por terra, o método consistia em marcar, com estacas
numeradas na mata, o caminho percorrido. De tempos em tempos, durante o dia, era feita a
limpeza da área onde a estaca era colocada e um pedaço de madeira era pintado com o
número correspondente de acordo com cada expedição. Este método permitia que, quando
duas expedições percorressem o mesmo espaço, pudessem saber por onde a anterior tinha
passado exatamente, servindo como um guia em meio à mata. Quando a expedição passava
por lugares já percorridos, Amarante citava, em seu relatório, os números das estacas
correspondentes a cada expedição, determinando assim quando seguia desbravando caminhos
que não haviam sido percorridos e quando seguia por territórios já pesquisados por outros
engenheiros da Comissão.
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No dia 29 de abril, Amarante terminou seu levantamento da região dos rios Juruena e
Burity, tendo percorrido cerca de 80 quilômetros144. Nesta exploração trabalharam, ao todo,
dezessete praças, entre medidores, machadeiros, cozinheiros, entre outras funções145. No
relatório deste engenheiro, há uma relação com nome e função de todos eles, nível de
detalhamento este dificilmente encontrado nos outros Relatórios da CLTEMTA.
Há ainda uma tabela, que esmiúça dia a dia quantos trabalhadores estavam no serviço,
doentes, encarregados da cozinha ou de outras atividades. Por esta relação, pude perceber que
raros eram os dias nos quais não havia nenhum trabalhador doente durante a expedição. Esta,
costumeiramente, prosseguia sem um ou dois trabalhadores para a execução de suas
atividades por motivo de estarem enfermos.
O relatório possui também uma tabela de distância entre pontos que o engenheiro
julgou como os mais notáveis, como cachoeiras, cabeceiras, alto de morros e barracões de
seringueiros. Desta tabela, também constam as altitudes destes lugares. Acompanha o
relatório um desenho referente à locação e levantamento entre os rios Burity e Juruena.
As cadernetas relativas à exploração dos rios Papagaio, Juruena e Burity, realizada por
Emanuel Silvestre do Amarante, são em número de onze, divididas em: locação,
levantamento/reconhecimento e postes. Com data de 1909, seis delas não possuem autoria,
duas são assinadas pelo próprio Amarante e uma por Geraldo Caravalhaes (sic), inspetor de
linha. Possuem croquis com desenhos dos rios e estrutura semelhante à da caderneta do rio
Jarú, com informações sobre a localização geográfica e estaca correspondente ao ponto onde
se encontravam. Há ainda desenhos dos rios Juruena, Burity e Papagaio, descrição da
vegetação encontrada nas margens, detalhamento dos postes, caminho percorrido, cursos
d’água e vegetação encontrados; dados importantes para uma possível colonização deste
território, além de cálculos acerca do volume do Juruena146.

3. Expedição do rio Jacy-Paraná, engenheiro responsável: Capitão Manoel Teophilo
da Costa Pinheiro
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A expedição da CLTEMTA com vistas à exploração do rio Jacy-Paraná foi realizada
pelo capitão Manoel Theophilo da Costa Pinheiro147 no ano de 1909148. O rio Jacy-Paraná é
um dos afluentes do Madeira149. A bacia deste rio se estende por cerca de 12.000 km2 e está
situada no atual estado de Rondônia; seu curso atravessa a cidade de Porto Velho - antiga
região da cidade de Santo Antônio do Madeira. Atualmente, este rio possui relativa
importância para aquela região consistindo numa via de penetração para o interior.
O engenheiro chegou a Manaus em 3 de maio de 1909, trazendo consigo o Inspetor
dos Telégrafos, Sr. Francisco Xavier, que era o encarregado de abastecer a turma. Amílcar
Magalhães, que era auxiliar de Costa Pinheiro nesta expedição, havia ficado ainda em
Parecis, esperando que um substituto chegasse para que pudesse, então, partir para a capital e
se juntar à turma de exploração150.
Como iria demorar alguns dias para a chegada de Magalhães, Costa Pinheiro,
auxiliado por Xavier, iniciou as compras com vistas ao abastecimento da turma. O Inspetor
Xavier ficaria encarregado da compra de gêneros alimentícios e Costa Pinheiro dos
instrumentos necessários para a exploração do rio151.
Após a compra dos materiais, Amílcar Magalhães ainda não havia chegado. Assim,
Costa Pinheiro começou a arregimentar trabalhadores para que, quando se dirigissem a Santo
Antônio do Madeira, o fizessem já com todo o pessoal organizado. Quanto às embarcações
que utilizaria na exploração, o engenheiro optou por comprá-las em Santo Antônio, pois teve
notícia de que ali encontraria melhores preços152.
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Recolheu-se ao 5o Regimento de Artilharia montado em Aquidauana, no Mato-Grosso – atualmente este
município pertence ao estado de Mato Grosso do Sul. Em junho de 1911, o Ministério da Guerra o colocou à
disposição da CLTEMTA que o nomeou como inspetor de 1a classe ficando adido do Escritório Central da
Comissão. Em novembro, foi nomeado para chefiar a turma da expedição Juruena-Tapajóz e, no dia 15 deste
mês, partiu para o Juruena. Seguiu na carreira tendo se reformado como Major. Todas as suas informações
biográficas encontram-se em sua fé-de-ofício, arquivada no Palácio Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
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Como integrantes desta turma de exploração havia, além dos trabalhadores
arregimentados em Manaus, o médico Paulo dos Santos, o ajudante da Comissão, primeiro
tenente Renato, o farmacêutico Antônio Pereira de Andrade e o Guarda de Primeira Classe da
Repartição dos Telégrafos, Alberto dos Santos Ribeiro153. Em 19 de julho de 1909, Amílcar
Magalhães chegou a Manaus, e, assim, em 28 de julho deste mesmo ano, partiram em direção
a Santo Antônio do Madeira.
Este era um povoado que, segundo Costa Pinheiro descreve em seu Relatório, tinha
população que variava em torno de 300 habitantes. No entanto, apesar de sua parca
população, havia um grande movimento comercial:
“... pois, só casas de negocio tem 75 – e de ser
ponto de concentração de toda a borracha que vem da
Bolívia, Alto Madeira e Jacy-Paraná, calculada em um
milhão e quinhentos mil kilos...” 154
A expedição de Costa Pinheiro partiu rumo à exploração do rio em 12 de agosto de
1909 e, já neste primeiro dia de viagem, havia dificuldade em cumprir tudo o que havia sido
programado. Sucede que o levantamento entre o rio Madeira e a foz do Jacy-Paraná, segundo
o engenheiro, era impossível de ser realizado, pois, neste ponto, o Madeira apresentava
largura de mais de um quilômetro de extensão além de forte correnteza em virtude de
corredeiras e cachoeiras. Para o levantamento, era necessário que uma canoa se dirigisse à
margem oposta à que estavam as demais para que as medições fossem realizadas; o que
colocaria em risco os trabalhadores da Comissão155.
Por conseguinte, o engenheiro optou por continuar até a foz do rio Jacy-Paraná, onde
começariam os trabalhos de exploração. Lá chegaram no dia 18 de agosto do mesmo ano.
Costa Pinheiro inicia seu relato da exploração afirmando que, naquela ocasião, o rio estava
com pouco volume d’água, estando a sua margem direita seca. Desta forma, a turma entrou
no rio pelo lado esquerdo e transpôs as canoas até um ponto onde já era possível remar156.
Após um dia e meio de viagem, chegaram a uma localidade chamada Pedras, por onde
passava a Ferrovia Madeira-Mamoré. Esta era a época da seca e a tendência, até meados de
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outubro e início de novembro, era de que o rio baixasse cada vez mais. Contudo, como as
embarcações da expedição não eram de grande calado, puderam prosseguir viagem sem
maiores dificuldades até o barracão de Pelotas, distante 187 quilômetros da foz do rio157.
A partir deste ponto, segundo cita Costa Pinheiro, o rio baixou de forma
extraordinária, chegando a, em muitos pontos, não haver nem mesmo um palmo d’água de
profundidade. Por este motivo as canoas eram arrastadas por vários trechos de subida do rio:
“Assim fomos caminhando, de vez em quando
no arrastão, passando dias inteiros quase dentro
d’água até a cachoeira Criminosa, a primeira a
começar da Fóz.” 158
Em conseqüência da dificuldade que se impunha em transportar as canoas, bem como
todos os gêneros e materiais, Costa Pinheiro resolveu que o Inspetor Francisco Xavier ficaria
na localidade de Pedras, guardando uma grande porção dos materiais que a expedição
transportava, e que este seria trazido de volta à turma em outra ocasião. Outro depósito
também foi arranjado às margens do rio Formoso, que distava poucas léguas do Jacy-Paraná,
na propriedade de um local, o Sr. Antônio Bem Bom159.
Mais à frente, na cachoeira Criminosa, o engenheiro fez um novo depósito. Aconteceu
que, com as condições desfavoráveis do rio, o contínuo carregamento e descarregamento das
canoas tomava muito tempo e esforço dos trabalhadores. Além disso, já estavam em meados
do mês de setembro, e, por este motivo, mais próximos do período crítico da seca160. Com as
embarcações mais leves, a turma transpôs três cachoeiras: Criminosa, Pirapitinga e São
Domingos161.
Deste ponto partiram sem maiores dificuldades até o barracão Dois de Julho, de
propriedade do Major Patricio (que não era integrante da Comissão). Do barracão em diante
encontraram lugares secos e com o leito do rio cheio de madeira; seguiram caminho ora
abrindo canais, ora arrastando as canoas. Atravessaram ainda mais três cachoeiras: a da
Esperança, Jatobá e do Desengano. Costa Pinheiro afirma em seu relatório que, entre estas
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cachoeiras havia espaços, como poços, com profundidade suficiente para que a viagem se
realizasse de forma tranqüila162.
Com relativa tranqüilidade também atravessaram as cachoeiras das Araras, Tapurú,
Tracajá, Tirafogo de Baixo e Tirafogo de Cima, chegando assim ao Seringal União, de
propriedade do Sr. Fidel Cloure Baca, no dia 18 de outubro. Fizeram um depósito de gêneros
também neste local e partiram com a expedição. Após mais três dias de viagem, o grupo
estava no barracão Santa Cruz, localizado no Alto Jacy-Paraná, também de propriedade do
Sr. Fidel Baca163.
A partir deste ponto, o rio é relatado por Costa Pinheiro como bastante cheio de
pedras e seco, se dividindo em diversos filetes de água. Sendo assim, o grupo se pôs em
marcha, abrindo uma picada a partir da margem esquerda, tomando como referência para a
caminhada o curso do rio. Em marcha lenta, contudo mais ou menos constante, avançaram
desta forma até o dia 20 de novembro, quando chegaram à cachoeira Campo Grande164.
Antes, porém de chegarem à cachoeira seguinte, a Vai Quem Quer, os gêneros começaram a
escassear. O engenheiro retornou ao Seringal União com dez homens para transportar os
alimentos ali deixados até a expedição. Enquanto este trabalho era realizado, o 1o tenente
Amílcar continuava, com o restante do pessoal, a abertura da picada e a turma com a qual ele
contava era de apenas seis homens. Quando Costa Pinheiro voltou a encontrá-los, o grupo já
estava em outra cachoeira, a da Continuação165.
Costa Pinheiro retornou ainda mais uma vez para buscar os gêneros que havia deixado
na cachoeira Criminosa. No dia 12 de dezembro, retornou ao acampamento com mais
alimentos. Com o início das chuvas e a caminhada pela mata úmida, os homens começaram a
adoecer, tanto que, quando de seu retorno, o grupo contava apenas com dez dos dezesseis
trabalhadores que iniciaram a viagem166.
A partir deste ponto, o leito do rio foi retratado como cheio de pedras e com
cachoeiras e corredeiras que se sucediam ininterruptamente. Por isso, diante da
impossibilidade de prosseguir a viagem através do rio, e também por terra, através da
abertura de picadas pela margem devido ao número reduzido de homens e também em função
da grande quantidade de gêneros que teriam de transportar, Costa Pinheiro resolveu montar
um acampamento de espera na cachoeira do Campo Grande. Estiveram neste acampamento
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até o dia 22 de janeiro de 1910, quando receberam ordens para retornar. Saíram deste local no
dia 26 de janeiro e chegaram à localidade de Pedras em 12 de fevereiro167.
Na segunda parte de seu relatório, o engenheiro descreve o rio, sua nascente, direção
geral, aspectos de suas margens, leitos, cachoeiras e habitantes168. Assim, Costa Pinheiro
afirmava que o Jacy-Paraná nasce na serra dos Parecis, sendo bastante visível para o
observador que se coloca na cachoeira do Campo Grande. Também calculou a extensão do
rio em aproximadamente 400 quilômetros e indicou que este corre na direção sudeste, mais
para o leste que para o sul e, que, em toda sua extensão, seria bastante sinuoso, sendo raros os
estirões.
O engenheiro também afirmou que as margens do rio eram de:
“... constituição arenosa, pedregosa, argiloarenosa e argilosa. Algumas vezes observa-se, nas
altas barrancas, o barro vermelho e a tabatinga. A
constituição do fundo do leito é, ou arenosa ou
pedregosa; em alguns trechos nota-se, por sobre a
camada arenosa, uma delgada camada argilosa; em
outros, principalmente nas proximidades da foz, o
fundo do leito é constituído por um cascalho muito
miúdo.” 169
Para explicar a constituição do rio, Costa Pinheiro se vale de uma representação que o
dividiria em dois grandes trechos: o primeiro, que vai da foz até a cachoeira Criminosa, seria
o trecho não encachoeirado; enquanto o segundo, que vai da Criminosa às cabeceiras, seria o
encachoeirado. No primeiro trecho, haveria o predomínio da areia no leito do rio, enquanto
no segundo há maior quantidade de pedras170.
Quanto aos afluentes encontrados nas partes levantadas do rio, estes seriam poucos,
três na margem esquerda e um na direita. O primeiro afluente encontrado na margem
esquerda é o rio Conto, que foi bastante percorrido devido aos seus seringais. Contudo, à
época da expedição, já havia sido completamente abandonado devido às doenças que
grassavam sobre a população que lá se dirigia para o trabalho. Outro fator que também
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contribuiu para o abandono desta região era a presença da comunidade indígena Caripuna,
que vivia em luta constante com os seringueiros171.
Após o rio do Conto, à margem direita, ficava o rio Branco. Neste rio, trabalhavam
aproximadamente duas dezenas de homens que se dedicavam à extração da borracha. O
terceiro afluente ficaria na margem esquerda e seria o rio Formoso; este rio possuiria um
longo curso e contaria com muitos seringais. Quando a expedição passou por este rio, havia
cerca de dez homens trabalhando nos seringais. O quarto e último afluente levantado era o rio
Capivary, retratado pelo engenheiro como muito encachoeirado e também dotado de muitos
seringais172.
Quanto à vegetação, esta era de floresta amazônica fechada, exceto nos descampados
que os seringueiros faziam ao redor de suas barracas. A seringueira e o caucho abundavam
nas duas margens do rio, sendo o caucho mais abundante que a seringueira nas proximidades
das cabeceiras. Havia também muitos cacaueiros e frutas silvestres e a indústria extrativa que
aí existia era a da seringa173.
Quanto a plantações, estas só existiam a partir do sítio do Major Patricio174, apesar de
o terreno ser retratado como fértil em toda a extensão do rio. A partir da cachoeira Criminosa
em diante, havia pequenas roças de milho e cana-de-açúcar175.
Em relação às suas cachoeiras, Costa Pinheiro afirma que estas, por possuírem pouca
altura, não ofereciam grande valor industrial. No entanto, como exceção a esta regra,
enumera as cachoeiras do Desengano, Paredão e Campo Grande, as quais poderiam ser
aproveitadas com a construção de barragens. O engenheiro afirmava também que algumas
das cachoeiras, como a Tirafogo de Baixo, Tirafogo de Cima, Araras, entre outras, chegavam
a ficar completamente cobertas de água na época das enchentes, sendo possível navegar
através delas tranquilamente; apenas se perceberia que se tratava de uma queda d’água
devido à sua forte correnteza. Por isso, define que a denominação de corredeiras
caracterizaria melhor estes pontos que a de cachoeiras176.
Quanto às populações que habitavam o rio quando da passagem da expedição da
CLTEMTA, haviam 204 homens divididos da seguinte forma: 76 trabalhavam nos seringais
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do Major Patricio; nos de Fidel Baca, 54; nos do Major Britto, 42; no rio Formoso com o Sr.
Antonio Bem Bom, 20; com o Sr. Minervino, também no rio Formoso, 8; na cachoeira Vae
Quem Quer, trabalhavam mais quatro homens na extração do caucho. Em relação à safra da
borracha no Jacy-Paraná, Costa Pinheiro a calcula em 200 mil quilos por ano, em média177.
As populações indígenas que habitavam o Jacy eram em número de três: os Caripunas,
Caritianas e Canga-Pirangas, além de outra comunidade que habitava as cabeceiras do rio
chamada Gamélas. Estas populações viviam em constante luta com os seringueiros sendo
alvo de muitas represálias por parte destes quando se aproximavam de algum barracão178.
A terceira parte do relatório de Costa Pinheiro versa acerca dos trabalhos efetuados
pela expedição. Foi feito o levantamento do rio Jacy-Paraná desde a sua foz até a cachoeira
do Campo Grande. Também foram efetuadas sondagens do rio para determinar seu formato e
profundidade, foram medidas temperaturas e pressão de toda a extensão levantada além da
determinação da descarga de todos os afluentes e avaliação do potencial utilizável de quedas
e saltos encontrados na extensão do rio.

Da mesma forma, foi determinada a posição

geográfica dos pontos mais importantes do rio, bem como a altitude de uma série de pontos
que Costa Pinheiro destaca como notáveis179.
O relatório ainda conta com 7 anexos. Nos anexos 1, 2 e 3 há os cálculos, métodos
empregados e astros observados, além das posições em que foram observadas as coordenadas
geográficas. No anexo 4 estão os cálculos das descargas dos afluentes e potenciais das
cachoeiras; já nos anexos 5, 6 e 7 se encontram as tabelas das altitudes, temperaturas, pressão
e distâncias180.
O grupo do engenheiro Costa Pinheiro tomou temperatura e pressão em 2.202 pontos
do território percorrido, os quais o engenheiro denomina estações181. A sondagem do canal do
rio também foi feita em todas as estações. Também foram estimadas as posições geográficas
de pontos importantes do rio, como sua foz, a cachoeira Criminosa, o Seringal União, entre
outros182.
No relatório, há ainda um tópico denominado ocorrências, no qual o autor narra os
principais acontecimentos de sua viagem. Logo no primeiro parágrafo, Costa Pinheiro afirma
que seu grupo foi alvo do ataque de uma comunidade indígena: uma série de disparos de
flecha foram lançados em direção a uma das canoas da expedição; tendo os homens caído no
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rio durante o assalto, nadaram até uma outra canoa onde já estava o Dr. Paulo dos Santos, que
fora atingido por três flechas e estava já desfalecendo. Um dos homens que caiu na água
depois de ser atingido não foi encontrado, apesar dos esforços empregados para este fim183.
Como já estava escurecendo, o grupo partiu para seu acampamento, que não ficava
muito longe do ponto onde foram atacados, a fim de cuidar dos feridos. Dr. Paulo apresentava
três flechadas, outro homem, Eugenio Martins Affonso tinha um ferimento na coxa. No dia
seguinte, Costa Pinheiro mandou uma canoa à procura do homem que havia sumido no dia
anterior, já que havia a idéia de que este poderia ter conseguido nadar até a margem oposta do
rio e por lá ter permanecido. Quando a embarcação enviada regressou com o corpo do
trabalhador José da Silva, todo o grupo ficou bastante impressionado, este estava morto com
um grande ferimento de flecha nas costelas. José da Silva foi enterrado nas proximidades do
rio184.
Dr. Paulo, no dia seguinte à flechada, amanheceu com o braço sem movimento e por
este motivo, era necessário que passasse por uma intervenção cirúrgica. Desta forma, Costa
Pinheiro o fez ir à localidade de Pedras numa pequena montaria. Na volta desta montaria, o
engenheiro recebeu uma carta do inspetor Xavier, comunicando que havia se retirado da
localidade de Pedras, pois havia adoecido gravemente de impaludismo185.
No dia do ataque à expedição, um dos trabalhadores, Francisco Ferreira de Carvalho,
apavorado, atirou-se ao rio tendo bebido muita água. Desde então adoeceu gravemente de
modo que não pôde continuar a viagem sendo dispensado no barracão Assumpção, no rio
Formoso, para descer com o Sr. Antonio Bem Bom, proprietário do barracão, até a localidade
de Pedras. Mais tarde, Costa Pinheiro soube que o trabalhador faleceu no barracão Santo
André, a apenas 33 km de distância da Foz do rio186.
Outro trabalhador adoeceu no rio Formoso, Antonio Simplicio de Mendonça. Este
também foi enviado a Pedras para se tratar. Contudo, Costa Pinheiro soube, ao regressar com
sua expedição, que este veio a falecer em Porto Velho, num dos hospitais da MadeiraMamoré187. Na cachoeira da Criminosa, o trabalhador Antonio Alves Martins pediu sua
retirada da turma também devido à doença. Ele também faleceu, dias depois, na localidade de
Pedras. No dia 11 de dezembro, no retorno da cachoeira da Criminosa, para buscar os gêneros
lá deixados, Costa Pinheiro encontrou o guarda Ribeiro, que seguia rumo à propriedade de
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Fidel Baca a fim de encontrar melhores condições para tratar de sua saúde. Tendo descido em
direção a Pedras numa pequena montaria, este também faleceu188.
Neste ponto de seu relatório, Costa Pinheiro lamenta muito pelo falecimento do
guarda Ribeiro. Este era classificado como um excelente trabalhador, sendo sempre o
encarregado do serviço da vanguarda, tanto no levantamento do rio quanto na abertura da
picada. O engenheiro tece elogios à disposição e boa vontade do trabalhador durante todo o
percurso, lamentando que tenha morrido já quase no fim da viagem189.
Costa Pinheiro também afirma que “o Jacy-Paraná é muito doentio e paludoso. Raro
era o dia em que não tínhamos dois ou três homens doentes.” 190 O tenente Amílcar também
teve dois acessos muito fortes de impaludismo, no primeiro, o engenheiro o mandou à
localidade de Vae Quem Quer, já que seu estado não lhe permitia acompanhar o serviço de
abertura da picada. Quando este se achou em melhor estado, retornou ao acampamento191.
Costa Pinheiro também dedica um tópico às despesas efetuadas durante a expedição,
tanto por ele próprio quanto pelo inspetor Xavier, que havia ficado encarregado de algumas
responsabilidades quando da preparação da viagem192.
O engenheiro conclui seu relatório afirmando que o pessoal contratado em Manaus
para a viagem portou-se com bastante disciplina no decorrer dos trabalhos tendo sempre
muito boa vontade e disposição. A maioria dos trabalhadores era constituída por ex-praças do
exército e da polícia militar de Manaus. Como não havia documento algum que comprovasse
sua conduta, Costa Pinheiro os contratou com certo receio de que não fossem honestos.
Contudo, o engenheiro destaca que estes homens eram pessoas boas e abnegadas; igualmente
faz relevo à atuação de Amilcar de Magalhães, que sempre esteve disposto a levar a
expedição a termo com eficácia e bons resultados193.
Com relação às cadernetas194, há seis originais e quatro cópias. Quanto à forma, há um
espaço destinado a croquis na folha direita e a detalhes da margem dos rios e localização
geográfica na folha esquerda. São datadas do ano de 1909 e possuem desenhos do rio e
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regiões próximas às margens, além de informações acerca das plantas possíveis de serem
cultivadas nas áreas percorridas. Nenhuma delas possui assinatura.
Através da leitura dos relatórios dos engenheiros militares da Comissão, e de seu
cotejamento com as cadernetas de anotações de campo, percebo que, cada conjunto
documental, apesar da falta de padronização, possui certas características gerais. Essas
marcas comuns decorriam da formação e ofício que compartilhavam, mas também do
cumprimento das instruções que orientavam a criação da CLTEMTA: era imperativo fornecer
informações amplas aos ministérios que a financiavam. O intuito era permitir o uso posterior
dos rios como as principais referências para a orientação geográfica nas regiões percorridas:
os caminhos de escoamento da produção agrícola e de circulação de pessoas, marcos naturais
de divisas e fronteiras, e condições determinantes para a instalação de lavouras. Enfim, como
já ressaltei, os rios eram tidos como as estradas de penetração, esquadrinhamento e
inventário, modernização e ocupação da fronteira noroeste do Brasil195.
Quanto às cadernetas, alguns volumes guardam observações diversas a respeito dos
aspectos geográficos, da ocupação humana do território e informações acerca da metodologia
e instrumentos utilizados nos trabalhos. Se considerarmos a caderneta aberta, as tabelas dos
diversos tipos de trabalho estão impressas, em geral, nas páginas da esquerda, compondo um
conjunto de informações acerca das características naturais dos territórios percorridos. Do
lado direito, mais comumente, vemos o esboço ou croqui do trecho que está sendo aferido e
algumas informações da paisagem, de acidentes geográficos e de ocupação humana
encontrados ao longo do itinerário seguido.
Nos relatórios dos engenheiros militares, além do exame mais detido dos cursos dos
rios em pauta, de suas cachoeiras, corredeiras, seus formadores e afluentes, registrava-se a
geologia de seu leito, a flora de suas margens, a presença de sociedades indígenas e indícios
de atividades econômicas realizadas nas suas proximidades.
Notei, assim, que os engenheiros militares da Comissão Rondon funcionaram, a um só
tempo, como projetistas da linha telegráfica, palmilhadores, medidores de espaços,
cartógrafos e até etnógrafos das regiões percorridas. E de seus trabalhos de levantamento,
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reconhecimento e exploração das localidades próximas aos rios, se foi construindo o saber
geográfico, a imagem que propunham, em uníssono, da região: áreas de chuvas intermitentes
e clima quente; grandes extensões de terra opulenta, fértil e abundante a serem cultivadas;
alternativa ideal ao exclusivo extrativismo da borracha. Era fundo territorial a ser convertido
em domínio político efetivo; frente de expansão a ser entrecortada por linhas telegráficas,
centros agrícolas e caminhos fluviais.196
O levantamento e a exploração de rios foi uma atividade prioritária dos engenheiros
no âmbito da CLTEMTA de 1907 a 1915, em função tanto do objetivo de ratificar ou retificar
o traçado dos rios nos mapas então disponíveis quanto de conhecer as características e
potencialidades dos seus cursos d’água. Seus produtos serviriam, ao fim dos trabalhos, para
produzir novas representações cartográficas e mapas hidrográficos das regiões percorridas
por meio do trabalho da Seção de Desenho da Comissão Rondon.
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CAPÍTULO III – JULIO CAETANO HORTA BARBOSA, UM
ENGENHEIRO ENTRE FIOS E CACHOEIRAS

Ainda era dia. A jornada, além de extenuante para o corpo dos que nela trabalhavam,
também atingia seu ânimo, o moral dos poucos trabalhadores que faziam parte da expedição
do rio Ikê estava cada vez mais baixo. Avançavam a passos lentos, menos de um quilômetro
por dia em mais de um mês de viagem, os suprimentos escasseavam enquanto as dificuldades
impostas pelo rio somente cresciam. Em meio à limpeza de galhos para a passagem do grupo
pela mata, um dos trabalhadores se fere com o machado:
“No dia 18 de Agosto tive um dos trabalhadores inutilizado
por haver ferido o pollegar do pé direito com um golpe de
machado que o cortou quase até o meio, tendo sido preciso
acabar de amputal-o, o que mandei fazer com uma lamina
de navalha Gillette, á falta de melhor instrumento.” 197
Era este o cenário de dificuldade narrado por Julio Caetano Horta Barbosa em seu
Relatório de Exploração do rio Ikê. As histórias por ele contadas marcavam a importância e o
pioneirismo do trabalho ao qual havia sido designado no interior da CLTEMTA. Este
trabalho, como já tratei no Capítulo II desta dissertação, estava concomitantemente alinhado
em dois eixos: as obras de infra-estrutura com vistas à construção do telégrafo e o trabalho
científico de levantamento topográfico, com ênfase no levantamento de rios devido ao fato
destes serem os principais caminhos daquela região. De sua cheia e navegabilidade
dependiam o deslocamento de pessoas e produtos para o comércio.
Horta Barbosa será o foco deste capítulo. Os trabalhos efetuados por este engenheiro
são de especial importância por diversos motivos. O primeiro deles reside no fato de que
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somente Horta Barbosa escreveu dois tipos de Relatórios durante sua passagem pela
CLTEMTA: um de Exploração do rio Ikê198 e outro do Serviço de Conservação da Linha
Telegráfica199, do qual era chefe. Por conseguinte, afirmo que estes dois Relatórios
demonstram a natureza de seu trabalho, indo ao encontro de minha afirmativa acerca dos dois
eixos de atividades desempenhadas por estes engenheiros em campo.
Outro motivo para minha escolha é o fato de que as cadernetas de campo existentes
sobre a exploração do rio Ikê estão por ele assinadas – fato nem sempre verificado entre os
engenheiros. A maioria das cadernetas não contém autoria e muitas das que possuem
assinatura eram feitas por subordinados dos principais engenheiros. Além disso, as
informações contidas nas cadernetas deram origem a uma carta detalhada acerca da
localização do rio Ikê.
A carreira militar de Horta Barbosa igualmente merece destaque, pois ele foi o
engenheiro mais bem-sucedido da Comissão depois do próprio Rondon. Após quase cinco
décadas de serviço militar como engenheiro do exército, recebeu a patente de Marechal200.
Retrospectivamente, e do ponto de vista analítico, Barbosa pode ser considerado o
personagem central entre os integrantes do seu grupo profissional na CLTEMTA. Em campo,
foi um engenheiro a explorar rios com vistas ao estabelecimento do futuro ‘celeiro da
terra’201. Este é o trabalho que acompanharemos no decorrer deste capítulo.

III.1 - A carreira e a formação para o trabalho em campo

Horta Barbosa nasceu em 8 de maio de 1881, e foi admitido como Praça do Exército
em 17 de março de 1897. No mesmo mês de sua admissão, se inscreveu como voluntário na
Escola Militar da Capital Federal. Ainda neste ano, no mês de junho, serviu no 20o Batalhão
de Infantaria, tendo pertencido à 1a Companhia deste Batalhão.
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Em julho de 1897, embarcou para Canudos, tendo sido ferido em combate cerca de
um mês após sua chegada, no dia 15 de agosto. Em 13 de setembro, retornou para o Rio de
Janeiro. Em abril de 1899, entrou na Escola Tática de Realengo, em 1901 na Escola Militar
do Brasil e, em 1906, na Escola de Artilharia e Engenharia em 1906. No ano de 1908,
concluiu os cursos de Engenharia e Estado-Maior.
No mesmo, ano após sua formação no curso de engenharia, foi colocado à disposição
da CLTEMTA. Já como empregado da Comissão, fez o levantamento dos rios Sacre,
Papagaio, Buriti, Verde e Sangue, e, em julho de 1909, foi transferido para a arma de
engenharia. No que diz respeito às doenças adquiridas em serviço, esteve enfermo, com
beribéri entre os meses de agosto e setembro de 1909. Em fevereiro de 1910, retornou aos
trabalhos na Comissão levantando os rios Formiga e Juhina, fez locação, nivelamento de
linha e levantamento e exploração destes rios.
Em julho de 1912, pela ordem do dia 14 foi nomeado Chefe da turma de exploração
do rio Ikê sendo também responsável pelo levantamento do rio Arinos. Seu trabalho no
interior da CLTEMTA continuou até 1918, alternando períodos de serviço em campo e
realizando atividades no Escritório Central da Comissão, no Rio de Janeiro.
Além de seu trabalho na Comissão, serviu na Inspetoria das Estradas de Ferro até
1925. No ano de 1926, foi Chefe da Comissão da Estrada de Ferro de Santo Ângelo a Porto
Lucena, no Rio Grande do Sul. Em 2 de março de 1928, subiu ao cargo de chefe do 1o
Batalhão Ferroviário, alternando as posições de chefe de Batalhão e da Comissão da Estrada
de Ferro até 1933.
Reformou-se como General e atingiu a patente de General-de-Exército na inatividade.
Foi promovido a Marechal em 1960 e morreu em 1o de outubro de 1965.
Durante os anos em que esteve na Escola de Artilharia e Engenharia, Horta Barbosa
teve acesso ao conhecimento que o moldou para as atividades que desempenharia na
CLTEMTA: o saber de cunho geográfico que lá produzia, bem como para o trabalho de infraestrutura em comunicação via telégrafos.
O currículo do curso de engenharia à época em que se formou possuía, entre outras, as
seguintes disciplinas: como formação teórica, eram ministrados cursos em Resistência dos
Materiais, Estabilidade das Construções, Hidráulica; Abastecimento de Água e Esgotos,
Energia Hidráulica e Motores Correspondentes, Estradas em Geral, Pontes e Viadutos, e
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Arquitetura: desenhos correspondentes. Na área de Instrução prática, os cursos eram: Prática
da Telegrafia, Telefonia e Fotografia, Trabalhos Topográficos, Descrição dos Materiais de
Construção: tecnologia das profissões elementares, principais madeiras de construção;
Projetos e Orçamentos de Obras Militares: quartéis, fortalezas e paióis202.
No que tange à parte de aplicação do curso de engenharia as disciplinas eram as
seguintes: Trabalhos Topográficos, Telegrafia, Telefonia e Fotografia, Reconhecimentos,
Exploração do Terreno, Estradas, Vias Férreas; entre outras. Para além, havia visitas a obras
de engenharia, fábricas e oficinas203.
Desta forma, como venho defendendo, se os engenheiros eram o grupo que
representava e atuava em prol do cumprimento dos principais objetivos da Comissão, Julio
Caetano Horta Barbosa era o engenheiro que melhor representava este grupo, por sua
polivalência e carreira de destaque. Foi o responsável pela exploração de vários rios do Mato
Grosso, além de chefiar o Distrito de Conservação da Linha Telegráfica, no qual foi
responsável por obras com vistas à melhoria da linha telegráfica bem como de construções
como estradas, pontes, ranchos e casas com objetivo de melhorar o funcionamento e as
condições de trabalho na CLTEMTA.

III.2 - A “epopeia” do rio Ikê

A expedição do rio Ikê/Icê204 foi tida como estratégica devido à importância que,
julgava-se, o rio em questão possuiria205. O rio Ikê é um afluente do Juruena e está localizado
no atual estado do Mato Grosso.
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Desta forma, Horta Barbosa foi enviado para explorar o Ikê. Assim como no caso do
rio Jacy-Paraná, apesar do Relatório ser de exploração, todas as cinco cadernetas referentes a
esta incursão são de levantamento expedito.
Seguindo ordens de ministeriais, a viagem de exploração do rio Ikê, sob comando do
engenheiro Julio Caetano Horta Barbosa, teve início em 11 de julho de 1912. Contando com
dois trabalhadores da Comissão e mais cinco homens, que foram escolhidos entre tropeiros e
vaqueiros que se ofereceram para integrar a expedição, Barbosa saiu rumo ao rio206.
Sua primeira dificuldade apareceu logo no começo do trabalho: os mapas207, que
indicavam o lugar onde o rio deveria estar, não correspondiam à realidade do terreno e o
grupo passou dois dias procurando-o

208

. Quando finalmente encontraram o rio, perceberam

que ele não dispunha de volume de água suficiente para realizar o levantamento embarcados
em canoas, sendo assim, percorreram a pé o leito do rio por mais dois dias. Contudo, devido à
falta de perícia dos homens para o trabalho de abertura de piques na mata, Horta Barbosa
optou por construir duas canoas e embarcar mesmo em condições de navegabilidade pouco
favoráveis.
Por terra, a turma avançava em média um quilômetro por dia em meio à mata, pelo rio
o planejamento era de que conseguissem percorrer quatro quilômetros diários. Além da
lentidão na execução do trabalho, outro assunto inquietava o engenheiro: a falta de víveres:
“Esse rendimento tão pequeno preoccupava-me,
duplamente não só pelo desejo de terminar breve o serviço
de que me encarregastes, como pelo consumo dos gêneros
que, com tal demora, não poderiam bastar para todo o
tempo calculado para a exploração.” 209
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Sob os olhares de Joaquim Sol, trabalhador da Comissão e encarregado da navegação,
duas canoas foram construídas no período de catorze dias. A narrativa da “epopéia” do
engenheiro não acaba com a construção das canoas, que deveriam, na teoria, facilitar a
navegação e, por conseguinte, o trabalho da turma. Sucede que, como o grosso dos
trabalhadores desta expedição era formado por pessoas que não possuíam o conhecimento
necessário para a construção de embarcações, as canoas não possuíam estabilidade, em seu
Relatório, Barbosa as classificou como “loucas” 210. Para salvar as embarcações e prosseguir
a expedição, o grupo improvisou feixes com talos de Buriti amarrados nas laterais das canoas
para que tanto servissem de flutuantes quanto assegurassem a estabilidade da viagem211.
Para medir as distâncias percorridas por terra, Horta Barbosa usava uma corrente de
vinte metros e tomava os rumos com uma bússola. Quando embarcados e o rio não permitia
franca navegação, utilizavam, ao invés da corrente, uma corda, também com vinte metros, e,
neste caso, o sistema era o seguinte:
“Uma das pontas da corda ia amarrada ao lado do
patrão da canôa da frente e a outra na segunda canôa ao
meu lado, de modo que eu fiscalizava bem a medição,
dando o signal para que o patrão da primeira canôa
collocasse nas margens do rio uma vara que servia de fixa.
No ponto em que entrámos na matta, no porto do nosso
embarque e em diversos acampamentos deixei marcas de
madeira com inscripções da data, natureza do serviço e
distancia contada.” 212
Barbosa também tomava outros dados, tais como o volume d’água e a força dos
primeiros saltos encontrados no rio. Conquanto houvesse maior facilidade para o transporte
de víveres com o grupo embarcado, o trabalho não avançava tão rapidamente como era
esperado, o rio não era tão largo, as plantas das margens invadiam o perímetro de suas águas
e o trabalho com o machado para abrir caminho em meio à vegetação não se reduziu. Além
disso, o rio tinha curvas muito assinaladas e que, só a muito custo, permitiam a passagem das
210

Idem, pág. 6.
É interessante salientar que o destaque dado na narrativa dos engenheiros às dificuldades ocasionadas pelo
fato de a Comissão contratar trabalhadores locais, entre vaqueiros ou peões, não se deve à singularidade deste
fato. Esta era antes a regra devido aos imensos problemas para arregimentar pessoal para o trabalho pesado da
CLTEMTA. Para mais informações sobre os trabalhadores da Comissão, ver: DIACON, Todd A. Rondon..., Op.
Cit. 2006.
212
BARBOSA, Julio Caetano Horta. Exploração..., Op. Cit. 1916. Pág. 6.
211

70
canoas. Estas dificuldades os obrigavam a um penoso trabalho descarregando e carregando as
embarcações nestes trechos213.
Depois de cerca de três meses de viagem, a expedição sofreu um novo revés. Um
trabalhador cortava um palmito para a refeição da turma quando foi derrubado pela própria
palmeira que cortava. Esta, tendo caído sobre ele, causou-lhe muitos ferimentos internos, o
homem morreu seis dias depois do acontecido e foi enterrado no acampamento no qual
faleceu214. Desta forma, Horta Barbosa contava com apenas seis homens além dele mesmo
para o trabalho215.
Em seu relatório, também há espaço para explanar sobre como era grande a
insatisfação dos trabalhadores do grupo. O engenheiro os reuniu a fim de animá-los, tentando
mostrar a importância do serviço que a eles havia sido confiado, da necessidade de honrar o
compromisso assumido e de levar a cabo as atividades planejadas. Contudo, como já era de
se esperar diante das dificuldades encontradas no decorrer de sua estadia na mata, depois de
morte e amputamentos de seus companheiros, os trabalhadores não estavam receptivos a este
tipo de encorajamento e firmaram-se no propósito de regressar às suas casas. Porém, diante
da impossibilidade do retorno – visto que o grupo não possuía membros suficientes para se
dividir em duas turmas onde um grupo retornaria e outro continuaria tiveram de se contentar
em prosseguir com a expedição. No entanto, segundo Horta Barbosa, nunca mais trabalharam
sem reclamar216.
Quanto às informações coletadas a respeito do rio, o engenheiro discorre sobre o
aspecto de suas margens, se havia grupos indígenas fixados em sua proximidade, se pedras
formavam seu leito ou se este era pantanoso, além das principais espécies de árvores
encontradas em suas margens. No caso do rio Ikê, estas eram: Cedro, Jatobá, Pau-Brasil e
Soveira, entre outras. Havia muitas sociedades indígenas habitando nas duas margens do rio.
Era prática do grupo carregar consigo machados, linhas e roupas como presentes para estas
populações217.
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O rio Ikê foi apresentado no relatório como bastante encachoeirado, e, em certas
partes, o grupo quebrou pedras à base de machadadas durante dias para que as canoas
pudessem passar por suas quedas e curvas. Toda a narrativa de Horta Barbosa é pontuada por
dificuldades semelhantes acontecidas quando encontravam algum salto ou sinal dele (a falta
de peixes na água de um rio sinalizaria que uma cachoeira estaria próxima) 218.
Com 227 quilômetros percorridos, encontraram o rio 12 de Outubro, mais algumas
dezenas de quilômetros depois encontraram o rio Juruena. Perceberam, na ocasião, que o rio
Ikê era um afluente do 12 de Outubro, que, por conseguinte, era um afluente do Juruena. Ou
seja, a Comissão havia financiado uma penosa e difícil expedição para a exploração de um rio
sem relevo, que não oferecia possibilidades de navegação para escoamento de produtos e,
conseqüentemente, de ocupação de seu entorno, ele era apenas sub-afluente de um grande
rio219.
Assim, Horta Barbosa apressou o grupo com objetivo de chegar o mais rapidamente
possível a um lugar que possuísse telégrafo no intuito de evitar a saída de outra turma de
exploração, que deveria descer o rio 12 de Outubro e acreditando que este não se tratava de
um afluente do Juruena220.
Seguindo pelo Juruena, a turma de Horta Barbosa chegou ao rio Arinos, afluente já
conhecido do rio Juruena221 e caminho para chegar ao Tapajóz, rio onde haveria ampla
navegação fluvial. O Arinos, assim como o Ikê, seria encachoeirado e de difícil navegação.
Durante a viagem, em muitas situações, a carga que transportavam teve de ser carregada às
costas dos trabalhadores222. O engenheiro também descreve este rio e suas margens,
afirmando que haveria ali uma surpreendente abundância de seringais e castanhas, bem como
de caça e peixes, inclusive lastimando que tal quantidade de riquezas estivesse encravada em
um local de dificílimo acesso, entre tantas cachoeiras223.
Foi somente após cerca de vinte dias de viagem pelo Arinos que a expedição
encontrou as primeiras populações; eram seringueiros que abriam estradas para o escoamento
de sua produção. Estes seringueiros tiveram contato com um grupo de outra viagem da
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Comissão, a do engenheiro Manoel Theophilo da Costa Pinheiro, cujos trabalhos já analisei
no Capítulo II desta dissertação.
Após o encontro com estes seringueiros, o grupo de Horta Barbosa chegou ao rio
Tapajóz, em um trecho bastante povoado do rio. Um fato interessante citado por Barbosa é
que foi este engenheiro, Costa Pinheiro, durante a expedição de 1909, quem descobriu que
este era o Tapajóz e o informou aos habitantes das proximidades do rio224. Como esta região
já havia sido estudada por outro engenheiro da Comissão, Barbosa se exime de nos fornecer
mais informações a respeito dela. Neste ponto de seu Relatório, Barbosa termina o relato da
viagem e começa a tecer comentários acerca do desempenho dos homens da turma.
O engenheiro elogia, assim, Joaquim Sol, o encarregado de navegação da expedição,
por sua disposição para o trabalho e obediência. A seguir faz um relatório de prestação de
contas acerca do montante recebido e gasto para as despesas de viagem da expedição e
pagamento dos trabalhadores.
Este relatório é menos detalhado que os escritos por Costa Pinheiro e Silvestre do
Amarante, analisados no Capítulo II desta dissertação, principalmente no que tange aos
nomes dos trabalhadores, medições de distâncias e acontecimentos no decorrer da viagem.
Isto se dá porque o Relatório somente foi escrito no ano de 1915, data também de sua
publicação, ou seja, quase três anos após sua expedição, quando o engenheiro ficou lotado no
Escritório Central da Comissão, no Rio de Janeiro.
No que diz respeito às cadernetas de campo, que propiciaram a realização deste
Relatório e da carta do rio Ikê, estas são em número de cinco e, em sua totalidade, foram
assinadas por Horta Barbosa e datadas do ano de 1912. Nelas, há desenhos esquemáticos do
rio, o formato de seu fundo, profundidade, estacas e território percorrido. Quanto à forma,
também há uma parte destinada a croquis, no entanto, Barbosa fez poucos desenhos e
esquemas do rio e suas margens.
O Relatório e as cadernetas225 feitas por Horta Barbosa possibilitaram que fosse feito
uma carta do rio Ikê, desde o 12 de Outubro e o Juruena. A carta226 está datada do ano de
1913 e retrata a última parte do rio Juruena quando este se abre como num delta e os
afluentes desta seção do rio. Dele também constam as fronteiras brasileiras com a Bolívia
224
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bem como todos os rios explorados ao sul do Juruena. Contudo, estes não estão nomeados,
apesar de serem conhecidos devido a outras explorações da Comissão, somente estão
nomeados os afluentes do Juruena e três rios próximos a oeste: o rio da Dúvida - que seria
explorado pela Comissão na célebre viagem Roosevel-Rondon em 1913/1914 -, o Ananaz e o
Commemoração de Floriano Peixoto. Através da análise desta carta, fica claro que ela foi
produzida devido às duvidas da Comissão sobre os afluentes do Juruena, pois a parte noroeste
do delta só foi estudada quando da viagem de Horta Barbosa, enquanto a parte sudeste do rio
já tinha sido alvo de muitas expedições e contava até mesmo com uma estação telegráfica, a
do Juruena.
Por conseguinte, através da leitura deste Relatório, carta e cadernetas de campo,
percebemos que o trabalho de Horta Barbosa estava diretamente ligado ao reconhecimento e
exploração estratégica do território brasileiro, sobretudo através da análise de rios como
caminhos, como vias que permitiriam a exploração e ocupação dos espaços ao Norte do país.
Como pude observar, desta análise consistiam estudos acerca da navegabilidade dos rios, sua
localização, estudo da vegetação de seu entorno, de seu leito, de populações de seus
arredores, suas atividades econômicas, para, através dela, ser possível definir a viabilidade,
ou não, da ocupação destes territórios. Como principal produto da exploração do rio Ikê está
a carta das regiões percorridas, feita através das anotações contidas nas cadernetas de campo.

III.3 - O Serviço de Conservação da Linha

Horta Barbosa foi o chefe do Distrito de Conservação da Linha durante pouco mais
de um ano, entre junho de 1913 e setembro de 1914227, portanto, poucos meses depois do
retorno de sua expedição de exploração pelo rio Ikê. O distrito foi criado por Rondon nesta
mesma época, tendo sido Barbosa seu primeiro chefe.
Este serviço foi criado devido à necessidade do estabelecimento de normas que
instruíssem a maneira pela qual os trabalhadores iriam ter seu serviço administrado e
vistoriado, além de direcionar os trabalhos de conservação de postes, fios e estações
telegráficas. Além disso, deste Distrito também dependiam as construções com vistas à
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funcionalidade da linha, como pontes e construções de elevados sobre pontos alagadiços a
fim de facilitar o trabalho de inspeção do funcionamento das mesmas228.
Interessantes também eram as maneiras utilizadas para fiscalizar o serviço dos
encarregados: os guarda-fios deveriam se apresentar diariamente nas estações e fazer
percorridas mensais para analisar o estado de conservação da linha e postes, além de idas
ocasionais a pontos específicos da linha quando de algum problema no funcionamento da
mesma. Acontece que nem sempre este trabalho era executado da maneira determinada e por
este motivo houve diversas interrupções no funcionamento do telégrafo. Para impedir que
isso acontecesse, Horta Barbosa orientou que os telegrafistas criassem senhas e as
fornecessem aos guarda-fios e que estas fossem permutadas com os telegrafistas dos trechos
vizinhos, ficando aqueles telegrafistas responsáveis pela conferência de tal senha e
fornecimento de outra que deveria ser verificada pelo primeiro telegrafista229.
Como trabalhadores na linha, havia telegrafistas e guarda-fios. Os guarda-fios, além
de fazer as percorridas, estavam também incumbidos de conservar limpos os caminhos
debaixo dos fios quanto dos eventuais desvios que a linha poderia ter. Acontecia que, em
certos pontos, a linha telegráfica contornava obstáculos naturais que não podiam ser retirados
de seu caminho, como grandes pedras ou córregos, por exemplo. Estes desvios também
deveriam ser vistoriados pelos guarda-fios a serviço da Comissão. Os telegrafistas eram
responsáveis pela fiscalização do trabalho dos guarda-fios e pelo serviço na estação
telegráfica230. Havia ainda um inspetor encarregado das seções que fiscalizava o
funcionamento da linha bem como o trabalho de telegrafistas e guarda-fios.
Fato curioso de mencionar é o de que havia populações indígenas trabalhando em
seções do telégrafo, formando núcleos indígenas no entorno da linha. Este era o caso da
estação telegráfica de Ponte de Pedra, no Mato Grosso, onde trabalhavam os Parecis231.
O trato com as populações indígenas também era regulamentado pelo distrito de
conservação. As aldeias somente poderiam ser visitadas durante o dia e com a presença de
um superior e a mesma regra valia para os indígenas: estes também só poderiam ir às casas
228
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dos trabalhadores se acompanhados por seus chefes. Além disso, havia punições severas aos
que não se comportassem de forma escrupulosa com os índios232.
Horta Barbosa cita um caso de um telegrafista e de um encarregado que foram
expulsos da Comissão pelo fato de terem transgredido estas regras:
“Com a expulsão da Commissão, a bem da
moralidade, de um telegraphista e de um camarada, que
transgrediram essas ordens, punição de que todos os
demais

empregados

conhecimento,

por

da

circular,

moralidade nesses núcleos.”

Conservação
consegui

a

tiveram
ordem

e

233

Outro elemento interessante deste relatório é a forma pela qual os seringueiros eram
tratados. Enquanto no Relatório de Exploração do rio Ikê, havia alegria mútua quando os
encontravam, e estes mesmo auxiliavam a turma da Comissão com alojamentos e transporte
de material, aqui Horta Barbosa os classifica como pessoas que exerciam “uma influência
nefasta”234 sobre os trabalhadores indígenas de um núcleo da Comissão, o de Utiarity,
também no Mato Grosso. O problema com os seringueiros estava ligado à questão moral:
através destes, os povos indígenas que trabalhavam para a Comissão eram iniciados no álcool
e a incidência do seu consumo entre os índios era tida como um obstáculo para a manutenção
dos trabalhos na linha. Além disso, os indígenas seriam por eles influenciados a parar de
trabalhar para a Comissão. Em seu Relatório, Horta Barbosa conta o caso de um grupo de
trabalhadores indígenas que, antes do contato com os seringueiros, estavam “satisfeitos” com
seus honorários, e, logo após, pediram demissão para realizar atividades mais lucrativas.
O serviço de conservação incluía a troca de postes, isoladores e pára-raios. Os
inspetores da Comissão, designados para o controle de cada seção da linha, se reportavam a
Horta Barbosa com informações sobre a quantidade destes materiais que havia sido
substituída e das construções feitas - como de ranchos, por exemplo, que tinham a finalidade
de abrigar os guardas durante as percorridas e limpeza das picadas235.
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Como construções feitas pela Comissão, havia também os estivados. Eram
construções de madeira feitas em cima de terrenos alagadiços ou acidentados com o objetivo
de facilitar não somente as percorridas de conservação da linha, mas também o trânsito de
produtos. O engenheiro cita que um estivado em Sumidouro era necessário, pois evitaria uma
grande volta que os industriais, da borracha, eram obrigados a fazer por regiões mais secas236.
Este estivado se localizaria a quase 500 quilômetros a noroeste da cidade de Cuiabá, no
estado do Mato Grosso.
O relatório é específico até mesmo no que se refere à maneira pela qual deveriam ser
construídos estes estivados. A ordem de Barbosa definia que estes deveriam ser construídos
em períodos de seca devido ao medo de que doenças começassem a aparecer pelo grande
tempo que os trabalhadores permaneceriam trabalhando nos brejos. Eles deveriam possuir
cerca de um metro de altura a partir do chão e ser apoiados sobre vigas, que, por conseguinte,
se apoiariam em esteios a cada dois metros. Estes esteios deveriam ser escorados de ambos os
lados, o que garantiria a segurança mesmo em época de inundação do rio237.
Contudo, o estivado do Sumidouro ao qual me referi acima, não foi construído. O
trabalhador que ficou responsável por este trabalho esteve afastado do serviço por diversos
motivos, entre os quais Barbosa cita a doença e a insatisfação com as condições de trabalho.
Adiante cita que, vistoriando a seção pela qual tal guarda era responsável, encontrou postes
fora dos isoladores, a falta de isoladores em diversos postes, além do crescimento de
vegetação no lugar da picada, que deveria estar limpo238.
As formas de punição de trabalhadores incluíam desde a expulsão da Comissão, como
já vimos no caso do telegrafista e de seu companheiro, bem como de multa. No caso deste
guarda que não realizou suas atividades regularmente, Barbosa o puniu financeiramente, com
quinze dias de soldo239. A prática de tornar pública este tipo de punição era usada como uma
espécie de aviso para que os demais também não se afastassem do seu serviço.
Quanto à estrutura, o Relatório é dividido de acordo com as seções da linha telegráfica
(Estas seções eram partes, trechos da linha telegráfica). Assim, Horta Barbosa arrola os
principais acontecimentos de cada uma delas no decorrer do período no qual foi responsável
pela conservação das mesmas (junho de 1913 a setembro de 1914). A primeira seção é esta
236
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dos acontecimentos até aqui narrados, na região de Ponte de Pedra, Sumidouro e Utiarity, no
Mato Grosso.
Na segunda seção, percebo que o engenheiro atingiu maior êxito em suas atividades.
Foram reconstruídos três estivados nesta região, os dos rios Sacre, Papagaio e Buriti,
contudo, não há informações sobre a construção original destes estivados no relatório;
também foram feitas diversas casas para índios e trechos de estradas de rodagem para
automóveis. Em Utiarity, ainda foram construídas quatro casas; em uma delas, inclusive,
ficou hospedado o ex-presidente estadunidense Theodore Roosevelt quando de sua passagem
por aquela região na expedição Roosevelt-Rondon da CLTEMTA240.
Também foram construídos ranchos próximos aos rios Sangue e dos Macacos, estes
serviriam não somente para abrigo dos guardas como de depósito para gasolina. Todas estas
construções executadas sob ordens de Horta Barbosa faziam parte de um objetivo maior: o
engenheiro tinha como meta fazer com que automóveis realizassem a distribuição de postes
nesta seção, facilitando o trabalho de manutenção da linha. Para isso, foram construídos
estivados, pontes, estradas, reformas de pontos onde as pontes não suportariam o peso do
tráfego de automóveis, enfim, uma imensa quantidade de obras de infra-estrutura com vistas
à circulação de pessoas, mercadorias e melhorias na conservação do telégrafo241.
Com relação à terceira seção, Horta Barbosa afirma que esta muito sofreu com a
instabilidade de seus encarregados. Joaquim Sol (o mesmo da expedição do rio Ikê), guardafio da seção adoeceu gravemente vítima de beribéri tendo se retirado para Cuiabá, onde veio
a falecer. O outro guarda que o substituiu também adoeceu e retirou-se para Cuiabá e pediu
demissão da Comissão. Em novembro de 1913, chegou à seção outro encarregado, que
também adoeceu e morreu a caminho de Cáceres. Este foi substituído por dois responsáveis,
os sargentos Lyra e Torraca242.
Contudo, mesmo com este número de mortes e afastamentos243, muito foi feito para a
conservação deste trecho da linha telegráfica. Postes e isoladores foram trocados, a picada foi
completamente roçada e foram consertadas diversas pontes e estivados, entre eles os dos rios
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Juruena, Juhina e Formiga. Além disso, foram construídos ranchos nas proximidades destes
rios, bem como casas para abrigar a estação telegráfica e um depósito244.
As quarta e quinta seções igualmente tiveram grande mudança no quadro de
trabalhadores, embora grande trabalho tenha sido realizado. Nestas seções, a picada também
foi completamente roçada e pontes foram reconstruídas, uma delas sobre o rio 12 de Outubro,
da expedição ao Ikê245.
Após esta parte de detalhes específicos acerca da conservação da linha e de sua infraestrutura, Horta Barbosa faz também um estudo das condições de vida dos trabalhadores e
habitantes dos arredores da linha. Sobre sua forma de alimentação, o engenheiro nos fala que
havia a prática de roçados para plantio de gêneros alimentícios, principalmente nos núcleos
chefiados por populações indígenas, neste caso, os Parecis. Também entre os índios
Nhambiquaras havia a feitura de grandes roças246.
Neste ponto, também há um comentário relacionado aos seringueiros e donos de
seringais, na estação de Ponte de Pedra. Na primeira seção, havia falta de terras próximas à
estação para as roças, de forma que os Parecis as faziam em terras particulares, de um grupo,
Orlando, Irmãos e C., que procurava impedir esta prática alegando prejuízo com o corte de
suas árvores seringueiras247. Interessante destacar esta observação sobre a falta de terras, pois
ela nos informa da procura por espaços próximos às estações telegráficas da Comissão.
O engenheiro, do mesmo modo, nos fala da situação econômica das comunidades
indígenas destes núcleos à época. Afirma que os aldeados em Ponte de Pedra viviam de
maneira próspera: com suas grandes roças poderiam ter abundância de alimentos sem muita
despesa248.
Os telegrafistas acumulavam outras funções além das diretamente relacionadas com a
linha e sua conservação. Estes também eram professores dos meninos da região, filhos de
indígenas, seringueiros e trabalhadores da Comissão. Havia procura por telegrafistas casados,
e a justificativa, além da moral, baseava-se também no trabalho que poderia ser desenvolvido
pelas esposas dos mesmos. Elas lecionavam, para meninas, aulas de instrução primária além
de costura e crochê. Contudo, segundo Horta Barbosa, havia grande dificuldade para o
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estabelecimento destas escolas para meninas devido às pressões familiares. O número de
meninas inscritas chegava, em alguns núcleos, a ser quatro vezes menor que o de meninos249:
“Para a inauguração das escolas para meninas
encontrei boa vontade por parte do Major Libanio
Koloizorocê, capitão do nucleo daquelle lugar, e de todos
os demais Parecis. Em Ponte de Pedra, porém, o respectivo
capitão Fanché, oppoz-se muito, tendo, finalmente, cedido,
mas não com muita vontade, a principio. As aulas
funccionaram com boa freqüência e muito aproveitamento.
Em Utiarity estão matriculados 17 meninos e 6 meninas e
em Ponte de Pedra 15 meninos e 4 meninas”250.
Horta Barbosa também lamenta a dificuldade em arregimentar trabalhadores para as
seções telegráficas da Comissão afirmando que o sertão exerce verdadeiro terror aos que
nunca tiveram contato com ele. Trabalhadores tinham receio em trocar a vida nas cidades por
um futuro em lugar distante, com doenças e dificuldades na locomoção. Inclusive cita o caso
de um telegrafista contratado, que, tendo recebido o adiantamento para a viagem, desistiu do
serviço251.
Desta forma, a Comissão foi obrigada a contratar entre os que livremente se
apresentassem para o serviço252, mesmo sem as habilitações necessárias para executá-lo253·.
Estes homens contratados aprendiam o serviço com telegrafistas e guarda-fios da própria
Comissão. O engenheiro ressalta a dificuldade de trabalho com pessoal pouco qualificado:
“Com pessoal bisonho, como vedes, sem pratica sufficiente, não era possível exigir-se um
serviço irreprehensivel. Entretanto, o serviço normal foi sempre feito regularmente.” 254
Além da dificuldade que se convertia em realizar o serviço sem pessoal qualificado,
havia também a falta de material quando de sobrecarga de atividade. Diversos materiais eram
escassos, entre eles o sulfato de cobre, que era o que permitia maior rapidez na transmissão
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telegráfica. Com o sulfato, o serviço de transmissão era feito, quando não diretamente com
Cuiabá, apenas com uma parada em Vilhena255.
Destaco, como um elemento importante deste relatório, a presença do discurso
apresentando os territórios do interior do Brasil, reafirmando a meta de civilizar os sertões, de
aproximar estes espaços, de torná-los produtivos. A construção de pontes e estivados tinha
por objetivo facilitar não somente o trânsito dos trabalhadores da Comissão, mas também de
produtos da região, entre eles a borracha. Além disso, a preocupação com povos indígenas e
sua educação é outra face desta missão: “civilizar” os habitantes destes territórios era parte
essencial de sua incorporação à nação brasileira.
Em relação ao estado sanitário dos empregados da linha, Horta Barbosa comenta que
se não foi sempre bom, também não foi mau. Três telegrafistas que adoeceram em suas
estações foram transferidos a cidades próximas e restabeleceram-se completamente. Contudo,
houve muitas mortes de trabalhadores da CLTEMTA, principalmente aquelas por mim já
relatadas na segunda seção, como a de Joaquim Sol.
Joaquim Sol não foi a única vítima fatal de beribéri no Juruena, outro trabalhador da
CLTEMTA, o tenente Marino de Mesquita, também faleceu em decorrência da doença, não
resistiu à viagem e morreu logo após passar a cidade de Tapirapoã, na embarcação que o
levaria ao hospital, quando de seu transporte para ser assistido em Cáceres256.
Além das doenças, também houve acidentes com vítimas no período em que Horta
Barbosa chefiou este Distrito. O telegrafista Julio de Carvalho foi um dos vitimados:
“Estava elle de pouso nessa estação (Estação
Telegráfica de Ponte de Pedra), de viagem para a estação
de Pimenta Bueno; á noite armou a rêde em um moirão
existente no deposito da secção, onde também armára a
sua o inspector Americo Leite. Mais tarde o moirão partiose e, cahindo, deu-lhe forte pancada no craneo, causandolhe a morte.” 257
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A prática de agradecer em relatório aos principais colaboradores de seu trabalho
também aparece neste caso. Horta Barbosa agradece a telegrafistas e responsáveis por
grandes obras sob seu comando, como no exemplo do inspetor Celestino, que, segundo o
engenheiro prestou grande auxílio quando da frustrada tentativa de construção do estivado do
Sumidouro258. Da mesma forma, finaliza este Relatório como o de Exploração do Ikê,
prestando contas, mas desta vez com entradas, e não gastos. Afirmou que a renda arrecadada
com o serviço das estações telegráficas foi recolhida ao Primeiro Distrito Telegráfico, com
sede em Cuiabá259.

III.4 – A carta do rio Ikê

Um dos aspectos que procurei abordar em minha dissertação é a importância da
geografia, do saber geográfico na CLTEMTA. Para além, também me interessaram o fato de
a Comissão se valer de mapas feitos a partir de outras expedições realizadas na região, como
o mapa Chandless, da viagem empreendida pela Royal Geographical Society de Londres.
Esta preocupação com a cartografia envolvia tanto a ratificação de mapas quanto a própria
elaboração de novas representações cartográficas das regiões percorridas. Característica que
comprova este cuidado é a criação de uma seção específica para este tema no Escritório
Central da Comissão no Rio de Janeiro.
Rondon argumentava que, com o aumento progressivo de suas atribuições como chefe
da Comissão, somando-se às inúmeras dificuldades enfrentadas entre os anos de 1907 e 1909,
principalmente devido à lentidão do avanço das obras em meio à floresta, era necessário um
departamento que se transformasse em um meio de interlocução entre os Ministérios, o
Tesouro Federal e Repartição dos Telégrafos e a Comissão. Em maio de 1910, então, o
Escritório Central da Comissão iniciava suas atividades em um imóvel na Rua do Ouvidor,
no Rio de Janeiro. A fim de facilitar a execução de suas tarefas, foi dividido em três seções:
Expediente, Contabilidade e Desenho. A sua seção de Fotografia e Cinematografia foi criada
em 1912260. De maneira geral “as atribuições da instituição centralizavam-se na coleta e na
258
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organização dos trabalhos; elaborava-se a contabilidade que era escriturada em livros e a
produção dos desenhos do material encaminhado pelos integrantes da Comissão. Havia uma
necessidade imediata de centralizar todas as informações coletadas, bem como os resultados
teóricos e os desenhos e croquis esboçados nos acampamentos, organizando-os em um
arquivo.” 261
A Seção de Cartografia e Desenhos teve seus trabalhos orientados pelo coronel do
Exército Francisco Jaguaribe Gomes de Matos e seus resultados mais marcantes foram os
mapas e cartas que ilustram os relatórios da Comissão. Entre estas cartas, está a que foi feita a
partir das informações coletadas por Horta Barbosa em sua viagem pelo rio Ikê. Em campo,
os engenheiros recolhiam as informações da topografia dos territórios, fornecendo, assim, os
elementos para a elaboração de cartas e mapas no Escritório Central.
Entrementes, para falar destes produtos, é necessário entender um pouco o que são
mapas, o que eles significavam à época, e, para além, entender seus aspectos técnicos e como
eram construídos. Dedicarei este tópico à cartografia, sua história e seus usos.
A cartografia é a ciência que se dedica a preparar cartas, mapas e planos para fins
variados e contando com informações baseadas em observação direta ou análise de
documentos. Mapa pode ser entendido como uma representação gráfica, em pequena escala,
de áreas extensas, como os atlas, por exemplo. Para esta representação, são adotados diversos
sistemas matemáticos, que analisam, entre outros aspectos, a curvatura do planeta. As cartas
se diferem dos mapas devido à sua escala. Enquanto os mapas retratam áreas maiores, as
cartas se relacionam a áreas menores. Os planos se diferenciam das cartas porque
representam áreas ainda menores, o que permite desprezar a curvatura terrestre262.
A escala é a relação entre as dimensões reais do que está sendo representado e o
mapa. Ela é um quociente entre a medida no mapa e a medida real correspondente; assim,
quanto maior a escala, maior o detalhamento do mapa263.
Os aspectos acima enumerados são mais técnicos das atividades relacionadas à
cartografia. Quanto à sua história, uma das características que mais me interessam versa
acerca da renovação na história da cartografia ocorrida a partir de meados do século XIX,
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com a intensa procura pelo estudo de mapas, decorrida, entre outros fatores, da
institucionalização da geografia enquanto ciência.
A institucionalização da geografia ocorria em um momento de crescimento dos
acervos cartográficos em todo o mundo e em virtude da grande produção de mapas realizada
por Estados-Nação em formação264. Neste momento, também começavam a surgir bibliotecas
especializadas em mapas, o que favoreceu sobremaneira a formação de uma estrutura para o
estudo histórico da cartografia.
Estes fatores marcaram os objetivos e métodos da história da cartografia, definindo os
parâmetros do estudo da disciplina até meados do século XX. Desta forma, a geografia era
considerada como uma disciplina auxiliar da história – marcadamente a história dos
descobrimentos e explorações – e deveria ter por finalidade tornar os documentos
cartográficos acessíveis a outras disciplinas.
A partir da década de 1930, a história da cartografia começa a se afastar desta fase de
disciplina auxiliar, estabelecendo-se, assim, como uma disciplina acadêmica e atividade
diferente da geografia. Nesta época, também foram publicadas histórias gerais da cartografia,
que tinham o objetivo de síntese, além de uma revista internacional sobre o tema, a única, à
época, a Imago Mundi. Os principais avanços na história da disciplina referem-se ao
crescimento da cartografia como objeto de pesquisa e como atividade prática independente de
qualquer outra área do saber265.
Assim, cartógrafos teóricos passaram a traçar similitudes entre mapas e linguagem,
explorando o que chamam de comunicação cartográfica. Os profissionais se focavam mais na
natureza, no que o mapa comunicava, que em seu conteúdo geográfico. O conceito de
objetividade dos mapas deveria ser questionado, alargando a metodologia empregada na
história da cartografia, sobretudo no que tange a mapas antigos266. Um dos principais teóricos
desta renovação foi o geógrafo inglês Brian Harley, consagrado historiador da geografia e da
cartografia.
No decorrer do século XX, podemos analisar o surgimento de uma visão do mapa que
seleciona o que será identificado e nomeado, que esconde ou mostra determinados elementos
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que contribuem para determinados objetivos e interesses. O mapa não registra simplesmente
uma paisagem, não é neutro; ele representa, antes, uma imagem carregada de juízos de valor.
A cartografia não era mais vista como uma disciplina puramente técnica: seu campo também
se baseava na construção de linguagens gráficas de forma a expressar uma opinião, uma
apreciação acerca de um espaço267.
O mapa pode, então, ser definido como um artefato que resulta de um conjunto de
operações e escolhas. Escolhas estas que representam códigos de uma linguagem, de um
meio de comunicação.
Esse artefato é um meio de comunicação que
permite a transmissão visual de informações que se
prestam também a manipulações retóricas (persuasão,
engano,

sedução,

decisão).

Tanto

por

sua

complexidade semiótica como pelas instâncias sociais
que o produzem, utilizam ou controlam, o mapa é um
instrumento de duplo poder, no qual a eficácia não se
reduz à representação objetiva de um fragmento da
superfície. Como acontece com a linguagem escrita e
falada, não se presta atenção à carta no seu uso
cotidiano ou técnico, A condição de sua eficácia
intelectual

está

transparência.

precisamente

nessa

suposta
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Assim, podemos classificar o mapa como uma parte, e não o todo, do produto do
processo cartográfico. Sendo o mapa uma obra de um determinado segmento da sociedade,
seu contexto de produção deve ser tão analisado quanto o dado físico que nele está
representado. O que o mapa quer informar? Quais são os pontos referenciais do território que
estão nele representados? Qual é o objetivo do mapa ao representar estes pontos? Estas
também são perguntas a serem feitas quando se analisa uma representação cartográfica.
Nesta parte, gostaria de retornar aos mapas e cartas da Comissão Rondon. Valendome do conceito de mapa como uma linguagem, o que deveria ser comunicado nos
documentos da Comissão? Segundo os pressupostos acima elencados, existe aí uma escolha
267
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até mesmo nos pontos escolhidos para figurar nos mapas e cartas. Na carta que figura no
relatório da expedição de Pyreneus de Souza pelo rio Jaru, por exemplo, há ênfase na
identificação de todos os barracões de seringueiros; visão estratégica no momento de alta da
economia baseada na extração do látex.
Quando observamos a representação de rios em cartas da Comissão Rondon, também
percebemos esta característica de escolha de pontos que figurariam no mapa. Como os rios
eram vistos como caminhos essenciais nas incursões territoriais pela região noroeste do
Brasil, nos mapas figuram todas as cachoeiras e corredeiras encontradas269.
Da mesma forma, percebo esta escolha de pontos na carta do rio Ikê. Em mapas
anteriores onde o rio Juruena figura, seus afluentes não estão expostos em sua totalidade. Os
rios Papagaio, Burity e Formiga, afluentes do Juruena, são importantes e já haviam sido
percorridos; contudo, a expedição de Horta Barbosa teve seu pioneirismo realçado na
construção de uma carta específica daquela região. Além disso, devo lembrar que a carta não
faz parte de relatório; foi feita pelo Escritório Central com o objetivo específico de retratar
somente a área que foi alvo da expedição deste engenheiro. O contexto da Comissão também
influenciava esta busca pela ratificação ou não de mapas anteriores. É muito comum a
presença, em relatórios da Comissão, sobretudo nos de autoria do próprio Rondon, de uma
parte que se dedica a confirmar e corrigir mapas anteriores, além de adicionar a estes novas
informações. Da mesma forma, os objetivos da CLTEMTA tinham importância na própria
escolha de pontos representados. Barracões, estações telegráficas e comunidades indígenas,
áreas de alta altitude, como serras, por exemplo, estão na maioria das cartas e mapas.
Também cabe afirmar aqui que o tipo de representação cartográfica mais comum em
relatórios de engenheiros que faziam parte da CLTEMTA é a carta.
Procurei observar os mapas e cartas produzidos na Comissão, através da análise do
discurso integrador que estava sendo construído, ou seja, do quê e por que eram destacados
determinados pontos, como barracões, depósitos de seringa ou cachoeiras. Também os rios,
temas das cartas, são um bom exemplo desta escolha: estes, em sua maioria, eram ratificados
como os mais importantes da região, descritos, com minúcia e de acordo com a possibilidade
de seu uso para o transporte. Daí, também, o destaque para lugares onde seriam encontrados
barracões, povos indígenas e quedas d’água.
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Da mesma forma, também é possível analisar a partir dos mapas que estes vinham ao
encontro das designações ministeriais. Quando mostravam onde estavam os barracões, as
montanhas e as chapadas, seus autores informavam às pastas da Viação e da Agricultura
sobre a possibilidade de ocupação: das áreas que poderiam ser usadas para a extração do látex
e para a implementação da agricultura, bem como da possibilidade do escoamento dos
produtos da região. As representações cartográficas também vinham ao encontro dos
objetivos estratégicos do Ministério da Guerra: este poderia ter informações precisas sobre os
territórios próximos às fronteiras bem como sobre a maneira mais rápida de realizar uma
incursão nos espaços já explorados.
Na verdade, quanto às designações relativas às explorações dos rios das regiões
percorridas, resta uma dúvida fundamental, nas Instruções de criação da Comissão270, em
1907, vemos a indicação expressa de levantamento dos rios Juruena e Madeira e das bacias
do Guaporé, Tapajós e Jamari, o que evidencia sua importância para os ministérios que
davam suporte à CLTEMTA. No entanto, como vimos acompanhando neste trabalho, muitos
outros rios foram levantados e explorados pela Comissão. E, na documentação analisada, a
sua escolha é toda atribuída aos cálculos e decisões de Cândido Mariano da Silva Rondon.
Não se tem muitos elementos de pesquisa que permitam afirmar, como me parece, que seriam
ordens ministeriais para novas explorações. Nas fontes, Rondon figura como demiurgo
absoluto dos planos que resultariam no saber geográfico produzido pela CLTEMTA. Neste
encaminhamento e para concluir, assevero que os mapas também eram instrumentos da
Comissão demonstrando que os territórios percorridos eram passíveis de serem ocupados,
conhecidos e incorporados. Estes trabalhos cartográficos eram resultado das viagens de
exploração e foram formas de certificar o próprio discurso político que criou a Comissão: a
importância da integração do noroeste do Brasil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Comissão de Linhas Telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas tinha por objetivo
integrar o país através da construção de linhas telegráficas. Os espaços nos quais a Comissão
trabalhou eram tidos como atrasados, distantes e vazios. A região fronteiriça precisava ser
integrada através do estabelecimento de uma cultura técnica sobre a natureza. Contudo, a
“missão civilizatória” pretendida pelo governo não se realizou. Da mesma forma que a
ferrovia Madeira-Mamoré, após a crise da borracha, se tornou obsoleta, a linha telegráfica de
Rondon já estava ultrapassada mesmo antes do término de sua construção. Com o advento da
radiotelegrafia, ela se converteria em algo inútil. Para além deste ponto, também cabe
destacar que a linha nunca funcionou em sua totalidade devido às constantes interrupções
ocasionadas pela má conservação de sua própria estrutura.
Desta forma, devemos pensar na importância do empreendimento para além de sua
face mais imediata da efetivação da comunicação. Seus objetivos eram mais amplos e
estavam centrados na busca da unidade nacional, no conhecimento das riquezas naturais do
país. A ação da CLTEMTA traduzia uma política de Estado que visava à ocupação do
território noroeste do Brasil. Esta ocupação se basearia no conhecimento do território, na
tentativa de diluição das diferenças culturais, produzindo uma população homogênea, capaz
de se reconhecer como parte de uma nação. Embora estes ganhos não tenham sido tão
substanciais como o Estado almejava, cabe destacar que alguns trabalhos da Comissão
tiveram projeção posterior.
Os trabalhos de abertura de caminhos em meio à floresta serviram como base para o
traçado da antiga BR 364 e à implantação de projetos de colonização nas décadas de 1940 e
1970 nos atuais estados do Mato Grosso e Rondônia. Além disso, algumas regiões onde havia
estações telegráficas se desenvolveram em municípios, como Vilhena, Jy-Paraná e Pimenta
Bueno, por exemplo271. A comissão também influenciou diretamente a criação do Serviço de
Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais, o SPILTN, no ano de 1910,
tendo sido Rondon seu criador e primeiro diretor.
Cabe aqui ressaltar também, quanto às suas dificuldades de realização de objetivos,
que o período no qual a Comissão desenvolveu suas atividades foi do apogeu à crise da
271
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borracha na região amazônica. Assim, enquanto no começo do empreendimento, esta era uma
área de riquezas, que precisava ser desenvolvida para o próprio fomento da economia
nacional, nos seus anos finais em campo a crise já se alastrara e o noroeste do Brasil voltava a
conviver com a pobreza e migração de investimentos do Estado para outros lugares. A
Comissão foi o remanescente do interesse governamental da região.
Também havia entraves de outros tipos. Em tempos de federalismo, a implementação
de iniciativas do governo deveria passar pela gerência dos estados; fato este que dificultava e,
muitas vezes inviabilizava sua execução. O Estado ficava refém de iniciativas locais para a
implantação de projetos federais.
Especificamente no que diz respeito ao levantamento territorial e ao saber geográfico
produzido pelos engenheiros militares da Comissão Rondon, eles forneceram série de
subsídios etnográficos e geográficos para a elaboração do Dicionário Histórico, Geográfico e
Etnográfico, preparado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, quando das
comemorações do centenário da independência em 1922272. No mesmo período, relatórios,
cadernetas e material cartográfico da CLTEMTA, por meio de seu Escritório Central,
começaram a ser utilizados para a confecção de uma Carta Geral do Mato Grosso. A
demanda pela carta partiu do governo deste estado, e, ainda que tenha ficado pronta apenas
em 1952, por ter enfrentado série de problemas orçamentários, foi, por décadas, considerada
a representação cartográfica mais precisa e completa daquelas regiões273.
Assim, como vemos, os produtos da CLTEMTA, foram utilizados por muitos anos no
estabelecimento de representações cartográficas dos territórios por ela percorridos. Estes
produtos posteriores como a Carta Geral do Mato Grosso, por exemplo, demonstram a
importância do saber geográfico produzido pelos engenheiros militares, da Comissão. Tanto
que este saber não ficou restrito ao próprio empreendimento, antes circulava como um
símbolo do conhecimento efetivamente existente sobre as regiões. Exemplo, ainda, de que,
conhecer e mapear a região noroeste do Brasil não foi um projeto abandonado e esquecido
quando da conclusão dos trabalhos da CLTEMTA em 1915. Foi um ideal perseguido pela
República brasileira que parecia ter em seu território sua própria expressão.
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Anexo I – Mapa esquemático da linha telegráfica publicado juntamente com o artigo de
Bhering.
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Feito por Rafael Borges e Lorena Aranha – (a divisão entre os estados é a atual).

103
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Anexo XII – Imagens da carta do rio Ikê.
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