




ENTRE os rios da 
Amazônia, o Negro é 
um dos mais belos. 

serenos e traiçoeiros. É um 
rio que se assemelha a certos 
animais da região. que ficam 
insuspeitos antes do bote 
fatal. Ele já nasce assim na 
região de Ponpaya. na 
Colômbia, e vem lentamente 
entrar no Brasil em Cucui , 
junto à Venezuela. Ele é tão 
preguiçoso que, cm alguns 
trechos mais largos. a 
correnteza de suas águas é de 
dois quilômetros por hora e 
nos estreitos chega ao 
máximo de quatro. Até 
mesmo quando recebe as 
águas dos seus afluentes, o 
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O rio Negro é 
como um belo 
animal 
traiçoeiro 

Tomo. o Xié. o Uaupés, o 
Içana, o Dimiti e outros 
menores, ele não altera seu 
ritmo. As águas negras 
espelham as árvores de suas 
margens e a impressão é que 
elas mergulham nas , 
profundezas do rio. E um 
espelho negro que capta todas 
as imagens e só os peixes, as 
cobras, as tartarugas, os 
tracajás , e os jacarés nadam 

tranqüilos na escuridão de 
suas águas. Se a sua superfície 
se assemelha a um espelho, 
embaixo as coisas acontecem 
diferentes. Quanto mais 
profundo, mais forte é sua 
correnteza interna que forma 
gigantescos redemoinhos, 
fatais para as embarcações e 
os homens. Histórias se 
contam de que, se uma 
pessoa mergulhar muito 
profundo na escuridão, perde 
o senso de direção e não 
consegue voltar à superfície. 
A luz do sol não penetra nas 
águas. O cientista Jacques 
Cousteau teve malograda sua 
intenção de filmar as 
profundezas do rio Negro. 

Todo seu sofisticado 
equipamento de iluminação 
submarina foi insuficiente 
para captar as imagens com 
nitidez. Muitas são as 
explicações sobre a negritude 
de sua água. A mais 
conhecida é a de que, por ser 
um rio que ainda procura seu 
leito definitivo, está sempre 
devorando as árvores que 
ficam nas suas margens e 
alagando grandes áreas da 
floresta, formando gigantescos 
igapós. Como a sua 
velocidade é mínima, os 
troncos e folhagens vão para 
o fundo e lá se degeneram, 
criando elementos orgânicos 
que tingem suas águas. 
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Das ccrcutiins 
do pico da 

Neblina (alto. 
direita), 

passando 
pelas 

Anavilhenas 
(esquerda). 
até perto de 

Manaus. o rio 
é sempre um 
cspeuiculo. 



POR isto, apesar de 
possuir a maior 
variedade de espécies 

de peixe entre os outros rios 
da rcaião , é também o que 
tem a~ menor quantidade. Em 
certas partes do rio, o peixe 
se torna raridade e as 
populações vivem 
exclusivamente da caça ou 
dependem dos enlatados, 
frangos congelados. ovos e 
peixe seco. vindos de 
Manaus. Criação de animais 
domésticos é impossível. As 
onças. as raposas e as cobras 
devoram tudo. 
Lá se concentra a maioria das 
tribos Macu. São índios 
pequenos, fracos e pobres. 

Em apenas 100 
horas, a areia 
destrói as 
máquinas 

Não pescam e nem nadam e a 
água do rio Negro para eles é 
amaldiçoada, pois não lhes 
fornece alimento algum. 
Maldição ou não, o rio Negro 
mantém essas tribos em 
miséria. A pobreza do rio não 
permitiu um grande 
povoamento às suas margens. 
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A navegação é pouca e em 
alguns trechos impraticável, 
quando começam as 
corredeiras de São Gabriel da 
Cachoeira. Aí, um trecho 
cheio de pedras faz o rio 
correr célere, formando às 
cachoeiras que contrastam a 
espuma branca com a água 
escura. Os barcos que sobem 
o rio partindo de Manaus só 
chegam até São Gabriel da 
Cachoeira. A partir daí, o 
transporte é feito por terra, 
nas estradas construídas pela 
Engenharia do Exército. 
A construção dessas estradas 
representou um grande 
desafio para o batalhão que 
chegou a São Gabriel da 
Cachoeira há quase 20 anos. 
Trabalhando em solo adverso 
e sujeito à instabilidade 
climática. o Exército 
construiu as estradas 

Na margem. um pedaço de 
Fitzcarraldo. No 
hemisfério norte. as 
estradas levam às 
fronteiras. E o pão, pelo 
rio, não toma pó. 

lentamente. Para se ter uma 
idéia dessa dificuldade. só são 
construídos de quatro a seis 
quilômetros por ano. No ano 
passado, o batalhão ficou 
reduzido a uma companhia, 
que está trabalhando no 
trecho de São Gabriel a 
Cucui, uma extensão de 220 
quilômetros. 177 quilômetros 
já estão prontos e no ano 
passado a companhia concluiu 
mais 6,5 quilômetros. A 
previsão para concluir os 42 
quilômetros restantes é de 
três anos. A área onde os 
homens do Exército estão 
trabalhando é um ateai 
abrasivo que destrói as 
esteiras das máquinas em 100 
horas de trabalho. Quando 
chove, as máquinas são 
paralisadas até que o sol volte 
e a areia-fique secá. Durante 
a época das chuvas os 
trabalhos param. E a 307, um 
subtrecho da Perirnetral Norte 
que está projetada para 
chegar até Manaus. SEGUE 



A S dificuldades são 
maiores porque o 
trecho em construção 

fica na linha do equador e 
não há períodos de mais 
chuva ou de menos chuva. 
Chove o ano inteiro. Tudo 
isso contribui para que esta 
estrada caminhe lentamente e 
seja um projeto muito caro. 
A esteira que se gasta em 
menos de 100 horas de 
trabalho custa cm torno ele 
Cr$ 2 milhões. 
J\ instalação do Batalhão de 
Engenharia em São Gabriel 
da Cachoeira foi decisiva para 
o desenvolvimento da região. 
A partir das estradas que 
foram abertas. começaram a 
chegar os agricultores que 
implantaram plantações de 
cacau, guaraná, frutas cítricas 
e criação de gado. O hospital 
mantido pelo Exército presta 
assistência à população civil, 
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numa média de 400 pessoas 
por mês. A tuberculose, 
malária e anemia são doenças 
da região. Entre 30 exames. 
18 atestam tuberculose. O 
Capitão-Médico Araújo 
explica que essa incidência se 
deve ü má alimentação. O 
peixe é pouco e a caça cada 
vez mais difícil. Esse é um 
problema que atinge toda a 
população ribeirinha do rio 
Negro. As cidades de São 
Pedro. Tapuruzuará. Tomar, 
Careiro, Moura e Novo Airão 
são muito pequenas e têm 
desenvolvimento lento. 
Só Barcelos. pela sua 
importância histórica. é mais 
desenvolvida no alto rio 
Negro. Antes de Manaus. 

Turistas 
procuram no alto 
rio Negro a 
cidade perdida 

A tigun escura do rio 
Negro é limpa: pode ser 
bebida sem tratamento, 

11;10 cria mosquitos e. pela 
carência ele nutrientes em 

suspensão, contém 
poucos peixes. 

quando se chamava Mariuá, 
chegou a ser a principal sede 
do governo pois lá funcionava 
a Capitania de São José do 
Rio Negro. 
Como a civilização ainda não 
invadiu o alto rio Negro. os 
aventureiros deixam lá suas 
histórias. Em Barcelos um 
filho de uma freira alemã com 
um índio, chamado Tatu 
Câmara. enriqueceu 
inventando viagens ilusórias 
para turistas europeus. Como 
falava fluentemente o alemão, 
ele se correspondia com · 
agentes de turismo, 
oferecendo viagens 
mirabolantes: excursões pelas 
pirâmides da Amazônia e 

incríveis viagens ·à cidade cio 
ouro perdida na selva. 
Quando chegavam os turista 
ele cobrava de 900 a 1.200 
dólares pelas aventuras de 
cada um e os levava a 
pequenas aldeias onde os 
índios simulavam rituais e 
emboscadas. Para convencer 
que as pirümidcs eram 
inatingíveis. ele se limitava a 
informar que os índios 
estavam em guerra. ou que 
grandes tempestades 
impediam o acesso à cidade 
do ouro. Assim, os turistas 
voltam satisfeitos por terem 
vivido uma aventura 
cincmutogrúticn. Tatu Câmara 
teria livros publicados na 
Alemanha, que não 
correspondem à realidade 
amazônica. Esse aventureiro 
ficcionista está enriquecendo 
e divide seu tempo entre a 
Europa e Barcelos. 
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ATÉ alguns órgãos 
respeitáveis da 
imprensa nacional e 

estrangeira foram levados por 
Tatu Câmara para filmar e 
fotografar as serras que se 
assemelham a pirâmides. 
Muitas serras enfeitam a 
paisagem da região. Em São 
Gabriel da Cachoeira existe a 
da Bela Adormecida. 

Amor e crime 
cornos 
diamantes do 
Rio 

São formações que se 
assemelham a uma mulher 
deitada. No quilômetro 55 da 
BR-307. onde a Companhia 
de Engenharia do Exército 
está trabalhando, há a Pedra 
do Padre. um morro de 500 
metros de altura sempre sob 
neblina, que foi palco de uma 
tragédia. Há mais de dez anos 
se instalou na serra um casal 
americano com uma filha. 

No alto. o rio é 
encuchoeiredo: na lenta 

descida. a vitória-régia e os . . -· . . •. 
. ~·-· ,-. ~~- ·-~ índios compõem a paisagem. ~:--~_:: J.~·~· · .. ~·,....:..:... ": "'::-·.;.;-"'t;tl~;~ .· --= ...... ~-=. :::-,;-e._ ... v-. --- - ,- ......---- A , 1 ·~ ·~- ·;_- -· . - - - 
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Viviam isolados do mundo e 
o único contato era um 
comerciante de São Gabriel 
da Cachoeira, que os 
abastecia. Contava-se que o 
americano estava fazendo 
mineração de diamantes com 
sua filha. A mulher era cega e 
permanecia o tempo todo. 
dentro de casa. Numa das 
vezes em que o comerciante 
foi levar os mantimentos, 
encontrou o americano e a 
filha mortos. A mulher, que 
era cega, não conseguia 
explicar o que teria 
acontecido. Uma arca que o 
americano guardava com 
muito zelo. e de que só o 
comerciante tinha 
conhecimento. havia 
desaparecido. Dizem que 
dentro dela existia uma 
verdadeira fortuna em 
diamantes. 
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O comerciante e seus 
filhos ficaram muito 
ricos depois desse 

episódio. O comerciante 
morreu anos depois. afogado 
no rio Negro e seu filho teve 
o mesmo c.lest i no. 
Em Novo Airão dum, 
mulheres e suas histórias 
convivem sob o mesmo teto 
de um bar sobre palafitas. 
Mariana Lauksas chegou no 
Brasil cm 1934. 
acompanhando o marido. um 
agrônomo. que se estabeleceu 
cm Santa Catarina. Uma 
geada acabou com tudo que o 
casal havia conseguido na 
roça e os dois decidiram 
tentar a sorte na Amazônia. 
Primeiro cm Rondônia. 
depois em Manaus e 
finalmente cm Novo Airâo , 
na margem do rio Negro. 
Bruno Lauksas resolveu 
plantar cacau. 
"Nós estávamos felizes." A 
terra tinha respondido às 
previsões de Bruno. Diante 
daquelas mudas se 

urciu elas praias é li"na. À 
esquerda, a serra ela 
Mulher Deitada. 

desenvolvendo. já 
começávamos a fazer grande 
planos. Foi quando Bruno 
adoeceu e rapidamente 
morreu. A falta de assistência 
e medicamentos foi a causa 
principal de sua morte. Como 
eu não tinha conhecimentos 
de agricultura e a 
mão-de-obra aqui é muito 
difícil, a lavoura morreu. 
Voltar para a Lituânia era 
impossível. Fui até Manaus e 
comprei algumas peças de 
fazenda para depois vender 
no varejo. Aí descobri que o 
comércio era minha salvação. 
O difícil era a comunicação. 
Apareceu um noivo. mas não 
deu certo. Ele estava 
interessado apenas no pouco 
que cu possuía. 
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"o negócio de vender 
tecidos não ia em 
frente e resolvi 

montar um bar. Então as 
coisas melhoraram e até hoje 
estou aqui." 
Mariana não diz a idade mas 
aparenta ter mais de 70 anos. 
Da Lituânia nunca mais teve 
notícias e nem pensa em 
voltar. A final, saiu de lá 
temendo a revolução 
comunista e hoje essa palavra 
lhe causa medo. 

A areia destrói as esteiras e 
os tratores. Dona lracema, 

que tem diamantes na 
caixinha, procura um noivo. 

pessoa que faz parte da 
paisagem de Novo Airão. 
Todos respeitam a velha 
lituana e muitos são os que 
vão contar seus problemas à 
procura de uma palavra de 
conforto. 
A solidão de Mariana foi 
cortada há seis meses com a 
chegada de uma decoradora 
paulista que decidiu ser 
garimpeira na Amazônia. 
lracema de Oliveira. Morena, 

alta e destemida, diz que já 
fez de tudo nos garimpas por 
onde passou. Foi no rio 
Madeira onde conseguiu sua 
primeira produção de ouro. 
lavando 'cascalho que já tinha 
sido peneirado pelos 
garimpeiros. Tirou 250 
gramas de ouro. Com o lucro 
foi para a Venezuela, mas 
não garimpou. Pegou malária 
e passou 30 dias numa 
comunidade de agricultores 
catarinenses. Foi para Novo 
Airão porque ouviu falar 
numa mina de ouro e 
diamantes existente no 
igarapé de Santo Antônio, 20 
quilômetros de mata adentro 
ela margem do rio Negro. Lá, 
encontrou um casal de 

Em Novo Airão, o 
sonho da riqueza 

Vo alto rio Neeto, a 
perimctral cruz» n linha 
do equador. Lá chove a 
maior pinte do ano. 

Dos parentes. só sabe que 
mora em São Paulo o 
cunhado Ludas. Agora sua 
família são os moradores de 
Novo Airão, que lhe 
concederam o título de cidadã 
honorária há 25 anos. O bar 
está em decadência. Tem 
quatro bancos, duas mesas 
velhas e uma mesa de sinuca. 
Mas Mariana hoje é uma 

franceses explorando a mina. 
Os franceses a expulsaram 
porque haviam chegado 
primeiro. Iracerna então 
ameaçou chamar a Polícia 
Federal, porque estrangeiros 
não podem garimpar em solo 
brasileiro. Os franceses 
fugiram e ela assumiu a mina. 
O resultado. ela mesma nos 
mostra. Um prato cheio de 
diamantes e outras pedras 
preciosas . 
.. O que me falta é um homem 
de confiança para explorar 
esta e outra mina que 
descobri. 

M AS ninguém quer se 
arriscar. Vocês ~ão 
querem se associar 

comigo? Estou aceitando 
qualquer um que esteja a fim 
de me acornpanhar." A 
facilidade com que Iracerna 
convida para urna sociedade 
nessa aventura de mineração 
deixa as pessoas desconfiadas. 
Mas certamente os sonhos de 
Iracerna não serão 
concretizados. As terras onde 
estão seus diamantes e ouro 
estão dentro da reserva 
ecológica das ilhas 
Anavilhcnas. 
Ao sul de Novo Airão. as 
margens do rio Negro passam 
a ser mais habitadas. 
Estaleiros artesanais 
produzem cascos de madeira 
para barcos de carga e de 
passageiros. O casco de um 
barco com capacidade para 85 
toneladas custa 500 mil 
cruzeiros e uma pequena 
canoa, 50 mil. As madeiras 
utilizadas para a armação 
destes cascos variam muito. A 
preferida é o cedro. Depois 
de prontos. os cascos vão 
para estaleiros de Manaus, 
onde ganham o corpo de 
acordo com a vontade do 
proprietário. Alguns são 
transformados em regatões e. 
outros em recreio. nome que 
dão aos barcos que 
transportam passageiros. De 
Novo Airâo , a última cidade 
antes de chegar a Manaus, o 
Negro prossegue sua lenta 
descida até formar a baía de 
Buiçu e chegar à capital do 
estado. Suas preguiçosas 
águas se despedem de cena 
no encontro com as águas 
barrentas do Solimões e 
passam a se chamar 
Amazonas. (Laércio de 
Vasconcelos) 


