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. Na história diplomâtica do sêculo XIX, o debate sobre a abertura da nave
gação do Rio Amazonas ocupa, sem dúvida, um luga!" de destaque. A disputa 
deu-se inicialmente entre a posição brasileira e a norte·americana e no seu de
senrolar participaram a ·Bolfvia, o Equador, a Nova 'Gra·nada, a VeriezÜ-éla .e ó 
Peru, além· de, tangencialmente, a Argentina é. o Paraguai/ambás erivolvidÕs 
numa polêmica similar em relação ao Rio da Prata. Entre as-obr.ãs :mais conheci.: 
das da historiografia brasileira sobre o tema podemos mencionar as de Álvaro 
Teixeira Soares, Nfcia Vilela Luz, Fernando Sabóia de Medeiros e Arthur César 
Ferreira Reis.1 Fundamentadas em ampla pesquisa de documentos brasileiros e 
norte-americanos. elas concentram-se naturalmente.· nas relações Brasil· Esta· 
dos Unidos. Assim, a atuação dos demais pafses ribeirinhos só é considerada 
evéntualmente, e nesses casos sempre em função dos objetivos da pollticã ex
terna brasileira. Ao contrário, nosso estudo visa salientar a forma como algüns 
pafses da região, sobretudo a Bolfvia e o Peru, inserem-se na evolüção do con
flito, a partir de aspirações polfticas e de interesses econômicos próprios. Ao 
mesmo tempo consideraremos também, com certo detalhe, a campanha diplo· 
mãtica desenvolvida pelos Estados Unidos junto a esses governos, na tentativa 
de desarticular os planos do Brasil e de conseguir suficiente apoio ·para pressio- 1 

nâ-lo a abrir o Amazonas para os navios norte-americanos. E em torno a essa 
dimensão que a perspectiva que ora adotamos revela uma nova face do proble· 
ma, enriquecendo assirri a visão que se obtêm da leitura dos autores acima cita
dos. 

(1) SOARES, Álvaro T. Um grande desafio dipiCiméJtico no stkulo passado (a navegaçJo e limites 
na Amaz"nia) Mlss§o de Nascentes de Azambuja a BogotA ( 18•1 0- 184 8), C o n se I h o Fed ~~r a I 
de Cultura; 1971; 

44 
o-

lUZ, Nfcia Vilela. A Amaz"nia para os negros americanos (a origem de uma controvt1rsia inter-
nacional), Rio de Janeiro, Saga, 19GB; ,-

. ME DEl FrO S, Fern·ando Sabóia de. A liberdade de navegação do Amazona.s (He/aç6es entro n 
fmpt1rio e os E$lados Unidos da Arn~:1rica), São Paulo, Ciét. Editoro Nocionl11, 1938; 

R EIS, A rt h u r· C és~ r Ferre i r~. A Amazónia e a cobiça inlernt~cionaf, R í o de .Ja n e i r o, ·G r <1 fie a 
Record Ed~. 1968, ~ ectição. 



Num contexto mais ãmplo, o debate sobre· os direitôs de navegação dos 
rios foi catalizado pela pretensão norte-~mericana de contrabalançar o predomf
nio marftimo e comercial mantido na · América pelas granáes potências euro
pãias~ notadamente a Inglaterra. O escoamento das riquezas exploradas- talvez 
em quantidades um pouco maiores do que correntemente se supõe- era feito 
então em lombo de mula pela Cordilheira dos Andes ou através das florestas, 
sequindo o curso dos rios •. A discussão em torno ã soberania das nações sul 
americanas sob~e as águas que levam· ao oceano, a extensão e os direitos advin~~ 
dos dessa soberania, tudo isso fez párte do penoso processo de definição aos 
contornos dos estados nacionais na região, uma vez rotos os laços com a Espa
nha e Portugal; Mais à inda, durante .. a primeira metade do século XIX o interior 
do continente, pouco conhecido; continuava a povoar de lendas a imaginação de· 
homens que faziam parte de um movediÇo grupo "de aventureiros onde se mis-. 
turavam polfticos, ·fllbusteiros; exploradores, matinheiros e cientistas: Desta ma .. 
neira, expectativas difusas . e . interess"es: contraditórios aca bava.n-· complicando ' 
mais ainda os entendimentos diplomáticos dos pafses da região entre si e ·co-m. 
os chamados "poderes estning.eiros"- em torno à navegação do Amazonas: As· 
relações belicosas entre alguns desses pafses, o desconhecimento .ou o desacor ... 
do sobre suas fronteiras e as guerras civis eram mqtivos adicionais para dificul~ 
.tar as negoCiações e posterga·r soluções re·lativas à navegação dos rios. A partir 
de 1850, a construção de estradas de -ferro em·alguns pafses .-da região fará 
com que OS· projetOS de navegação fluviaf·por barcOS a vapor; que até então re
presentavam ·uma alternativa · prioritária :de transporte· moderno· passem~~ g rap 
dualmente, a segundo pl~.no e as querelas que haviam engendrado acabem por 
diluir-se. Exceção feita a algumas esçaramuças mais ou menos inconseqOe.ntes, 
não houve oonflito ·inmado por-causa -da questãé). do Amazonas e os ganhos e 
perdas acu'mulados por 'cadâ 'um dos pafses participantes no confronto fQi o re2. 
sultado dá intensa atividade diplomãtiéa .desenvolvida eni várias frentes. E sobre 
esta história que voltaremos a·g·ora a nosSa atenção."··,,., . ·~· 11 ,.~ . ~· . -Wi•:>- , ~\ 

~t- .: ~ •': ,. ... ~.J ·! • ·" ./ 'Tv "''-l. . ·~ r, -- . .. - " r "j , . •:· ~ 'F·-~1 · ' Ofí', !'--'V 
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OS INTERESSES CONFLITANTES ü ":J. vn v ~';i~ .• t-.. · A . óf'lc··r.., ···! 
•:: ...., .,. . ,· :q . . ,, ~ no• /· ... . ,. ti ,,.._ .. .. -.. i ~· :> ""''' . t.:~-. d 

Durante quase d úas décá das o esta do norte-ame riéan o· erí-u:>en h ou-se ob
sessivamente na tarefa de· pressionar ·a ·governo imperial ' brasileiro .. para· qÜe 
abrisse para seus cidadãos~ navegação do AiO Amazonas. Com igual obstinação 
o Brasil . manteve-se inamovfvel em sua decisão ·de não permiti r o .·acesso ao 
Grande Rio a pafses que ·não· fossem tributários ·da bacia amazônica e procurou 
por todos os meios neutralizar, junto aos pafses ribeirinhos, as pretensões dos 
Estados Unidos nesse sentido.2, , 

Para os Estados Unidos a navegaçãÔ.do Rio Amazonas tinliá uma impor
tância. muito especial. Estando a nascente indtlstria norte-americana localizada 
no leste do pafs, e o comêrcio canalizado especialmente através do porto de-No
va Iorque, o Atlântico era a via natural de safda ·para- seus produtos~ Da.da a ·faci
lidade com que seus ágeis barcos, safdos dos portos do leste, ·podiam alcançar a 
embocadura do·· Amazonas; considerava·se ·que por af seria possfvel penetrar 
eco no mica.mente . o interior do continente sül-americano . atingindo · regiões 

. . ~ i' ·:2 . ·- .,.., 

~ . . ' . ,,, '"( ' ' ~ :· · ·~ 

121 Os maiores .objetivos da polftica n.orte-amerlcana par~ a Amêrlça LBtlna erâ~ '"'a~ex~pan
sao territorial e· a .. pro.i-noção agress.iva do comércio',', o que se dãv~ ·jã desde o perlo

. do ·colonial,' lembra Connei-Sr,nith.' Os norte-americanos, ap6s:a lndepi;lndência;· sen
tiam.-se os herdeiros nat1.,1rals e·de direl~o d~s posfçO.es inglesas no,hemisfério.''.., .• 
CON NE L·S MITH; Gordon. The Unlted States and Latfn Amerlca. An Histr)rjcal Analysls of lnte,. 

American Re/ations, london, Helnemann Educatlonal Books Ltd.; 1974, p.41. 
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voltadas para o Pacffico,-onde era nftido o predomfnio britânico. A realização de · 
tão ousado objetivo tropeçava com um · primeiro inconveniente: não .se sa~ 
6iã ao certo a·extensão navegável do Amazonas e de seus afluentes por. barcos a· 
vapor. nem os locais que exigiriam obras ou vias complementares de modo a 
permitirem o trAfego ininterrupto. Com este fim organizaram-se na primeira 
metade do século XIX numerosas "expedições ciendficas" para estudar a nave· 
gabilidade , as correntes marinhas até a embocadura do rio, traçar mapas, verifi
car a profundidade e a existência de quedas d'água, etc.3 Algumas dessas expe
dições contaram com o apoio oficial norte-americano, m~s quase todas levan
taram as suspeitas do governo brasireíro, temeroso de que se tratassem ·de sim
ples artiffcios de que lançavam mão os pafses estrangeiros para encobrir.seus 
verdadeiros propósitos de colonizar a Amazônia. Muito se comentava na época 
sobre a tendência expansionista dos Estados Unidos e sobre possfveis projetos 
de transferência de empresas escravistas do sul para a região amazônica, haja 
visto a pressão que este sistema vinha sofrendo ao IÓngo da primeira meta~e do 
século. Por outro lado temia-se a entrada de pequenos bandos de flibusteiros 
audaciosos que dificilmente poderiam ser controlados pelo governo imperial. No 
clima da época .era fácil deduzir que, ror trás de tais ações, achava-se a mão in
vi~Jvel do aoverno norte-americano. independentemente da ·maior ou menor 

· dose de verdade contida nessas suposições, o certo é que, mesmo que tais ações 
·não contassem com· a anuência do Departamento de-Estàdo, uma vez que elas 
alcançassem um determinado est~gio, poderiam propiciar a intervenção do go
verno dos Estados Unidos. A anexaçAo do Texas era~ então, percebida como um 
dramãtico exemplo dos frutos que podiam ser colhidos através deste expedien
te. , · · . ,~ .. ..l 

Durante uma primeira fase que se situa entre 1820 e 1850, ç)DepartamentQ 
de Estado procurou convencer ·a chancelaria brasileira de suas boas intenções e 
das grandes vantagens econômicas que adviriam para o pafs caso fosse permiti· 
da a entrada de barcos mercantes norte-americanos na região. Mesnio à'ssim o 
governo imperial· desviou a discussão do problema. Os Estados Unidos muda· 
ram então de estratégia. optando por uma ação multilateral junto aos· pafses ri~ 
beirinhos. A ação do governo bra~ilein:.> para contrarrestar essa influência deu 
i~(cio a uma das páginas mais brilhantes da história diplomática do perfodo. 4 A 
atuação dos dois pafses no caso do Amazonas apoiou-se em campanhas p~bli-
citãrias através da imprensa e de panfletos, na influência direta sobre polfticos e 
membros de governo, nas in.formações cruzadas, pressões multilaterais, acenos 
de beneftcios econômicos e propostas de alianças baseadas em supostos inte
.resses comuns. Enquanto iss~ os representantes das duas posições elaboravam 

r/< . t l: :·~ '1 .... . ·:. ...,.. .. 

a. •. ·. .,., •. .. ~ 

(3) Segundo Arthur Whitaker, o comêrcl9 dos Estados Unidos com a América Latina de
veu-se inicialmente â iniciativa indlvldual e à existência de uma das frotas mercantes 
mats eficientes do mundo. AI~ · disso o fechamento dos mercados europeus nessa 

~ · ~poça fazia do Mêxlco e da Amêrica do SuJ mercados indispensáveis pera o excesso de 
produtos agrfcolas e manufaturad9s. "Agentes consulares e, rnats tarde,.representantes 
dlplom~ticos foram primeiramente enviados para uma parte da América Latina e, ena 
tao, para outra/ a fim de darem aos mercadores e navegantes americanos a proteçao 

_que pudessem oferecer, e logo ap6s a Marinha dos Estados Unidos começou a prestar 
Importantes serviços ao comércio' nacional naquela parte do mundo." · · ' "~ ·::.,. 
WHJTAKEA, A. P. Os Estados Unidos e a lndependDncJa da~rica LaÍina(180G-1830), Belo 

Horizonte, Itatiaia, 1966, p. 87. Ver também o capftulo X. 
(4) Oiz Heitor Lyra: 1 . . . . . .;, . ~ . 

· No fundo, em cada p~Utico do Império h.avia sempre ·um diplomata. Eram quase todos 
negociadores de primeira ordem • .• Oal posSivelmente a fQrça da diplomacia Imperial, 
.o seu enorme prestigio, na Amêrica e fora da Amériea. ; . 
l YRA, H. Hist6ria de Dom Pedtr;J 11- 1825a189t, vo·r. 1. S . Paulo, Cia. Editora Nacional, 

1938, p.315. . 
w .,. ..... - . ~ ..... 
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uma complexa trama diplomática visando a defesa dos direitos e .vantagens de 
cada pafs na navegação do rio .... ,4 • • . ...... , •. ,,. • . - . ~ . . c-..J . . t..l 

O governo dos Estados Unidos concentrou inicialmente sua ação e esfor· 
ços na obtenção de tratados bilaterais com a Boffvia, o EqÜador, a Nova Granada 
e o Peru, que garantisse-m aos ·cidadãos n·orte-americanos o. direito à navegação 
de suas águas interiores~· Por esta· via· pretendia criar uin cerco à polftica brasi
leira apresentando-a como oposta aos interesses econômicos dos parses ribeiri· 
nhos. A assinatura de tais acordos daria ao Departamento de Estado ins.tru
mentos legais para pleitear o acesso ao Amazonas em todo o seu percurso sob a 
alegação de que a interdição ·de ·súa foz equivalia, de fato, a um bloqueio cujo 
rompimento poderia I justificar até o uso da força, caso fosse necessário. Com 
vistas a tais objetivos, o Departamento de Estado destacou na década de 1840-50 
a dois de seus màis hábeis diplomatas: Ra.ndolph Clay e John Dana, para traba-
1 h a rem junto aos governos do p e rü e da. BoI r vi a, respectiva ménte. . -. ~~ ~! . ~ I •• 

A resposta bnisireira foi também de ·grande alcance: o·governo imperial 
enviou diplomatas em missões especiais aos pafses ribeirinhos para negocia'r 
tratados bilaterais ql.le. estiniúlando a cooperação mútüa entrá as nações para 
desenvolver a navegação a vapor e colonizar a região; ao mesmo tempo barrasN 
sem terminantemente a entràda de- ba.rcos estrangeiros nas águas do "rio ere-.. ,, .. . 
m1ta . , . :· . . i..···; . 

Outros pafses, como a ·solfvia, sofreriam. posteriormente sérias conse
qüências devido à ineapacidade de gerar_e.stratêgias globais que, transce~dendo 
demandas imediatas, lhes permitissem orientar suas polfticas e)(ternas com base 
em objetivos de longo prazo. o "que cada pafs "tinha a ganhar cons"entindo, "seja 
com a polftica norte-americana, seja com a brasileira. dependia de sua situação 
especffica. No caso da, Bolfvia, a procura de uma satda pelo Atlântico era um 
projeto acariciado desde. os primórdios republicanos •. Conscientes da posição 
estratégica desse pafs, tanto o Brasil como Qs Es~adQs Unidos tentaram explorar 
ao máximo a a~piração bolivi;;~Q~ de superàr seu relativo enclausu-ramento, ofe
recendo cada um as vantagens a seu alcance-:- sua frota a vapor ou seus cursos 
de âguà. A partir de então o pafs foi palco de decisivas batalhas diplomáticas tra· 
vadas entre os representantes brasileiros· e norte-a mericano.s; c à da qual buscan
do obter a adesão das sucessivas· administrações bolivianas às -suas posições 
com respeito ao Amazonas. O que ressalta· no -decorrer dessa história e na solü
ção encontrada, de natureza essencialmente polftica; é o inteligente desempenho 
do pessoal diplomâtico, não apenas altamente qualificado, como tambãm· dis
posto a longas e nem sempre confortáveis permanências nos pafses ·para os 
quais eram enviados. Hã que considerar também a comple)(a estratégia elabora
da sobretudo pelos Estados Unidos e .Pelo Brasil para a consecução de seus res·
pectivos fins. Cabe, finalmente, levar ·em conta a dimensao sócio-cultural do 
problema expressa no recorrente apelo à identidade hispano;.americana esgri
mido pelos palses de colonização espanhola, tanto diante dQ Brasil quanto dos 
Estados Unidos. 

'' 
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O BRASIL E OS PAfSES RIBEIRINHOS NA ETAPA !'~~LIMIN~ . . ,; . . .. 

,. 

• ••. /e cours de fArr.azone, áéclaré libre~ fut ouvert ã tous · /es pavil-. 
·· lons, et afin de mettra la pratique au niveau de la thlorie, le Brésil traità 

avec les pays limftrophes pour fexploitation de toutes les .vois fluviales 
· . .\.. dans /e bassln de fAmazone. On s"imagine ais001ent fessor que pren

dra un jour le commerce dans tout cet immense et ríche bassin,··qui est . -san rival au JnOnde."·. . ... .,u,,. •· ,. -· r. ~· -.· ,, ... 
,; ~· · Ju/es Verne5 ~ ' .. , •· ,, : ,. .......... H 

. I , . ' · .,; , ·--'· ·· .. 
Quando o imperador Pedro 11 assinou o decreto abrindo o Rio Amázonas 

aos navios mercantes sob qualquer bandeira a partir de 7 de dezembro. de 1867, 
·pôs fim a um dos mais acirrados combates diplomáticos no qual tomaram parte, 
alâm dos pafses da bacia amazônica, três das maiores potências mundiaís ..::' Es· 
tados Unidos, França e lnglaterra.6 ' ,., · · 

Durante uma primeira fase que ~e estende atê a década de 1850, a questão 
dà navegação do Amazonas tinha sido intermitentemente tratada pelo governo 
do Brasil com a Botrvia e o Peru, sempre como um assunto subordinado à defi-
nição de suas fronteiras com estas nações!. . " ,. ·· 

Atendendo a convite do governo peruano para tratar de limites~ Duarte da 
Ponte Ribefro7 estivera em Lima já em 1829 quando soube da existência de "um 
requerimento a aquele governo pedindo privilégio para navegar o Amazonas, e 
que esse requerimento tinha sido aprovado pelo Congresso". Mais tarde escre-
veu: . ., . ' ... ·~ :., ~ ·· ., ,. · . .... v-.1. - ·• r .. · . .. '. . .... . ,,.,. 

·· 'l(f 1 Hlo.~ : · 
0

, r1 ~r 'I • .. •. ,._,~ • W. \ 

continuam a falar da navegação ·dO Amazonas ;e ~esperam ·que 
chegue aqui um oficial da Marinha inglesa que ·desceu por ele e 
embarcou-se no Pará, e volta da Inglaterra por ordem do Almi· 
rantado, munido de todo o .necessário para empreender nova via-

' geme dar dela descrição exata. a . , ~ ·· ,. ·" ~ ~ , ,~i . M:;·. 
·t . ;,. · · .. • .:1 .• i {"i.,.. I .. ·I ~t:. . , . · ••. f" : . :."' -;J; 

Havia, segundo .ele, uma sociedade em Londres interessada em ."estabele
cer barcos a vapor no Amazonasu. Mesmo estando o governo imperial naquela 
época tão interessado quanto o do Peru, Ponte Ribeiro achou~ desnecessário ne
gociar qualquer· tratado ·~por falta de transações mercantis"- vale lembrar que o 
estabelecimento da navegação pelo rio constava já das instruções do diplomata. 
Como os estudos sobre -limites entre os dois pafses encontrav~m·se pouco 
avançado$, também este tratado. foi adiado para outra ocasião. Ponte Ribeiro 
.refere-se ainda à for.mação de uma companhia nova-·iorquina cujo.objetivo era 
navegar o Amazonas, tendo sido irnpedida sua entrada no Parã.9 Nota·se que já 
exlsti.a na.quela época, tanto por parte ·de governos oomo de empresas privadas ... . ... ., ... -· r I .. . .... ; 

• •I 

.. 
(5) Apud PONTE_$, Carlos. Tavares Bastos (Aureliano CAndido) 1839-1875, S. Paulo, Cia. Edl~ 

tora Nacional, 1939. 
{6) RAIOL. AntOnio. Obras, Belám, Conselho Estadual de Cultura, 1970, p.90. 
(7) Duarte da Ponte Ribeiro foi um dos diplomatas do Império que mal$ estudou a questão 

de limites do Brasil. Tendo se tomado colecionador de mapas antigos. buscava conse· 
gul-los durante suas viagens pelo continente. 

(8} PONTE Ribeiro O. Lima, Oficios, 1829-1837. In: SOUZA. José AntOnio Soares de. Um 
.. .. <t diplomata do Império {Bari1o Da Ponte Ribeiro). S. Paulo. C ia. Editora Nacional, 1952. p. 25-

6. 
(9) ld. lb.~ p.377. Esta companhia moveu uma ação contra o governo brasileiro que foi 

obrigado a indenlzá~la. 
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estrangeiras, o interesse de abrir o Rio Amcáon'as à navegação, ainda que Õ co
mércio fosse insuficiente: Enquanto isso' o Bra~il mantinha uma atitude de cal
culada passividade visando, sobretudo, ganhar tempo, sabendo de antemão que 
o problema do 'Amàzonas poderia colocar o Império em posiçõés contraditórias 
e ditrceis de serem sustentadas. Tudo indica que se partia do príncfpio 'de que 
cedo ou tarde o Amazonas teria que ser aberto. No entanto o ~'timing" tornava
se de .essencial importância face às convulsões internas qüe vivia o pafs, aos 
conflitos na fronteira sul e à indefinição dos limites territoriais. .t.11 ·r - ~-· • 

1 f m 1838 • Ponte Ribeiro esteve ·. com o · Marechal Santa Cruz, Protetor da 
Confederação Peru-Bolfvia, e ambos comprometeram-se a "celebrar um tratado 
de navegaçlio fluvial tão logo como outras nações que tem o direito de navegar 
os mesmos rios se porem de -acordo .sobr~ este importante objeto, como é de se 
esperar".10 ,Novos contatos serão realizados ·em 1851 como veremos/sem su-
cesso. • ........ . . - ' ... h . ., . ,. • ,· ;.a., .. ... -' ,•, .. ~ .. , -;. ,, ~ · . , h • ,ó i:, . :· ! ~ , , . . . :,. • .... 

• Oe volt_à a Lima em 1840 com a missão de negàciar tratados de limites e de 
comércio, Ponte ·Hibeiro atendeu ao pedido do governo peruano de incluir um 
acordo de navegação fluviaf para o qual não tinha poderes. O Conselho de Esta· 
do. no entanto, não o aprovaria 'P'orque entendia que "a navegação fluvial abria 
.~ma porta .aos estrangeiros para se int~oduzirem r no ··coração da Provrncia do 
Parâ.11 Mais uma vez o Brasil consegúia postergar a discussão do assunto. Esta 
imobilidade c'éssaria por volta de 1850 quando os Estados Unidos retomam 
decididamente a iniciativa, procurando abrir para sua frota · mercante a v1a do 
Ama:tonas. · · · ' 

. J . , . . , 
..... .::. . .. , .. , . .. :"±": .. t • . 

-·.f- · 1- ... .. ·o . , · _,:;,.J l- - . ,.. :. ;l. i· .~ ~c. ~ . ·· .•• ~ 
*P I ... ' ' i, . ,,......_ ;. ·: ~ ,· '-~" <11' ,· ',i~J , ·~ , "''C· <.J t ~ ·· oi . .. , I· ~1 · '1- · " < 

· ~ :r . n ~ · 
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O GOVERNO ·oos ·ESTADOS ÜN IDoS-E NiRA E.M C!~~ ~- ·~ .. r l ~.: : .. '1J 

· · Em·15·de junho de 1850 o Secretário de-Estado riorte..;a,Yt'"ericano procurou 
o embaixador brasileiro ·Sêrgio Macedo para ·sondã-lo sobre a possibilidade de 
os Estados .Unidos envia 'rêin · dois barcos a vapor para ·explorar ambas as mar
gens do Amazonas e seus tributãrios.· Macedo replicoü~· ria época.·· que não tinha 
Instruções de ·sêu r-governo 'para· tratar sobre ·o assunto.' Daniel· Webster, o novo 
Secretário de Estado, voltou a tocar na mesma questão pouco tempo depois. 12 
Esta insistência devia-se, em parte. ao infcio do que seria uma vigorosa pol(tica 
deflagrada ·pelo tenente da Marinha norte-am·ericana, Matth~w Fontaine Mau ry, 
desde 1848, a~ravês de jornais e qt,Je versava sobre à"grande potencial existentê 
na região amazônic~ para o comércio de seus compatriotas. Maury enviara ao 
Ministro da Marinha uma carta da qual foi gerada, possivelmente, a idéia de uma 
expedição oficial. Desde então senadores e outrós cidadãos influentes passaram 
a procurar a ·legaçã,o bràsileira para discutir a questão da navegação do Amazo
nas. Seguindo uma sugestão do· Ministro de Negócios Estrangeiros, Paulino Jo
sé Soares de Souza, para afastar aqueles interessados interlocutores, o Conselho 

(10) PONTE Ribeiro, O. In, SOUZA, José A. S. Op. ciL ,p.113. 

(11) Instruções de 12 de março de 1851. In: SOUZA~ José A. Op. cft.. p,139. 

(12) MEDEIROS, Fernando S.,op. clt, p.40. 
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de Estado propôs a organização de uma companhia nacional que detivesse o 
privilégio da navegação naquele rio.1~ Isto o fecharia à concorrência com · os 
âgeís barcos mercantes norte-arTif3ricanos que :logo poderiam controlar o co
mércio em toda a bacia. De toda forma a solicitação da Marinha foi atendida, 
mesmo que tenha provocado depois o amargo arrependimento do Ministro 
Paulino.14 ~ · • .• ": 

Mas nem todas as autoridades brasileiras estavam dispostas a atribuir in
tenções veladas ao governo norte-americano. Um informe reservado ao repre-:
sentante brasileiro em Washington, Sérgio Teixeira de Macedo; datado de 14 de 
novembro de 1850, referia-se ao "trabalho luminoso e interessante do tenent~ 
Maury" e "â grande atividade pública e privada que observava nos ,Estados Uni-:-
dos em relação ao Amazonas". Macedo discordava da posição brasileira e para 
tanto expunha os seguintes motivos: .... I I ... : • · .. 
1 Q - a navegação do rio, que vem dependendo de subvenções estatatais; deve 
ser deixada à livre concorrência para que se promova seu incremento através da 
chegada de capitais; .. ··· · · ~. ···- ··""7 
2~· - os produtos enviados aos parses andinos permitem .ao Brasil cobrar"""üm'ã 
vantagem de 2,5% ou mais. Sendo essas repllblicas mais atrasadas que o Brasil 
em navegação, "só a concorrência de todas as bandeiras" produziria resultados; 1 

3~- isso obrigaria as repúblicas do Prata a seguirem o exem.plo do Brasil" que ê 
quem pede ali a liberdade de nãvegação. ·E ··se a abertura nos convém, não sei 
por que esta espécie de pundonor ou orgulho nacional nos deva reter"; ' ·· .... · ; ~ 
49 - seria inútil ''esperar por transações e ajustes com as repúblicas vizinhas. 
Enquanto o rio se reconhece como nosso. podemos livremente legislar sobre 
ele''. Sugere então as formas de cobrança de taxas e localização de alfândegas, e 
que se estabeleça um tempo limitado experimental para a abertura, ou uma 
cláusula que obrigasse as nações a reconhecer durante cem anos ou outro prazo 
o domrnio brasileiro do rio..... J • • .... • ' • •• • • • •• · · - ... . -

Macedo pensava que somente as três· grandes potências marftimas teriam 
condições- de requerer a ,navegação- Estados Unidos, .França e Inglaterra- e 
acreditava que, se elas se~ coligassem, o Brasil sucumbiriá. Entretanto observava 
que o governo francês ~ra inept~ ~m queStÕes estrangeir~s e que o inglês ma~.: 1 
tivera-se até então à margem porque ser:Jtira não te~ ?hegado .,o .momento. . , · :·1.i 

gado o momento. .... , · 
·i 

Quaisquer, porém que sejam as vantagens do governo britanico~ 
não tem elas comparação com as dos norte-americanos quando 
se trata de usurpações de territórios ou senhorios quaisquer den-
tro da América. "· 

Macedo não deixa de abordar o · clássico tema da reia'ção e~istente '~ntre a 
expansão da fronteira e o messianismo polftico dos norte americanos: ·· .. . . . ,: . 

· · .• • I . ,Passada a fronteira. o o o americano não se inquieta com a autori-
daç:te do pars, nem examina quais as leis que o regem, estabelece. 
iogo seus usos, suas autoridades efetivas; e quando lhe parece a 
propósito deciara que o pafs constitui um dos Estados Unidos da 

(13) REIS, Arthur,op. dL, p.85. 
(14) Em carta a Carvalho Morelra lamentava: "Se nao tivéssemos dado 'licença a americaa 

nos de viajar pelo Amazonas, com o pretexto de explorações cientfficas, não serfamos 
hoje tio lnoomodados pelos resultados de suas Interesseiras explorações". In: ME· 
DEfROS, Fernando S •• Op. ciL. p.92. · 
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América. A guerra vem depois, ou ao mesmo tempo que a inva· 
são ... o que sabemos é que esse povo é rigorosrssimo, é tenaz 
em suas empresas, e se acha dominado da sede de possuir novas 

. , .:.;~o _terras ... Seu plano de campanha ê irresistfvel. . . ~ 
.. O anglo-americano se acha inteiramente convencido de que ele 
tein que regenerar o mundo todo, dar nova forma de governo a 
toda a sociedade humana. 

Sendo .esse o espfrito do povo yankee, Sérgio Macedo pensa que a conces
são é a melhor polftica porque assim se obtém garantias e simpatias, prevenindo 
a colonização e usurpação e levando a que as nações interessadas na navegação 
reconheçam a soberania brasileira . sobre o rio. Com relação às expedições de 
naturalistas, .parecia-lhe-que· o governo .não devia permitJ-Ias sob a bandeira 
norte-americanã, mas destinàr um·barco á vapor brasileiro e convidai o governo 
dos Estados Unidos a associar-se à expforação.15 . . ·: . 

Podemos concluir-a partir da leitura dessa exténsa nota que mesmo entre 
os diplomatas · ~rasileiros · ~avia!f1 opini6és .contrárias à polftica externa levada 
adiante pefo governo imperial. Tratando-se, no caso, do representante que se 
encontrava num dos postos-cháve para a manutenç:io da posição brasileira, e no 
pars de onde provinha a demanda mais intensa e constante, pode-se ver que a 
polftica da clausura ·do Amazonas era vulnerável a crfticas e diflcil de ser susten· 
tada na época. é possivel também ·que o governo brasileiro temesse menos o 
poderio nacional .inglês do que a iniciativa~ privada .norte-americana, mesmo 
porque esta escapava às vezes ao controle do Departamento de Estado. Acres
cente-se a . isto ·o fato de que as .questões de fronteiras mantinham o Império 
alerta, tanto ·pelo lado das Guiarias, ou seja. em confronto mais direto com a In
glaterra-do que com a ,França, quanto pelo das repúblicas hispânicas, que às ve
zes se encontravam .. em situação ·ambívá1entà ~ sem quererem aliar-se ao Brasil 
ou correr() risco de ceder-lhe p~rtes ""de seus territórios, nem perder os benefi
cios do comêrcio 'norte-ameficr:ÚlO,O que, por OUtrÓ lado, podia COmportar a 
ameaça de introduÇão de elerrúmtos .irl"desejáveis. . . , Em fevereiro · de.1851 ~" organizÕÚ·se · a expediçãÔ 1i"'.que nos referimos, .co .. 
mandada 'pelos tenentes William~ Herdnon ê ·Lardner Gibbon, visando supos!a
mente estudar as condições de navegábilidde ·e os 'recursos econômicos'da bacia 
do Amazonas.'Na· ocasião ·em qüe foram-·solicitados os :vistos de entrada rios 
passaportes dos membros da expediçfio, Webster.pediu ao Ministro Sérgio Ma
cedo que estava em vias de regressar ao Rio. de Janeiro, .que conversasse com 
seu governo "sóbre .a ·idéia de ·conceder.ãos Estados Unidos a livre navegaçfto 
do Amazonas" .16 . .J, • · 

Herdnon e Gibbon partiram de Uma em maio deste mesmo ano. O pri
meiro desceu o Rio Maraf\on até o Parâ, onde foi auxiliado pelo governador da 
Provfncia.17 O segundo desceu o Rio Madeira desde a Bolfvia e igualmente to
mou o Rio Amazonas. Fol o próprio Congresso norte-americano que sugeriu e 
se encarregou de ·publicar os resultados de ambas as viagens, editando dez mil 
exemplares do retato da primeira expedição e propondo-se a fazer o . mesmo 
corn o da segunda. Este é um claro sinal da importância que o governo atnouta 
na época a esta empresa. 

·~ · ....... 
.. .. 

(15) MACEDO, Sérgio T. "Informe Reservado ao Ministro Paulino José Soares de Souza, 
. 14-11·1850 .. , 1n: REIS, Arthur C., op. dt., p.67-84. 

(16) MEDEIROS, Fernando, op. clt., p.52. 
\17) Governador Tenreiro Aranha ao Ministro de ·Estado da Negócios Estrangeiros, 

16-3-1852.. In: MEDEIROS, Fernando, op. clt., p.88. 
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A REAÇÃO BRASILEIRA 
.~ 

Prevendo as conseqüências pollticas a que -poderia levar este tipo de via
gens, o governo brasileiro começou a montar uma estratêgia diplomática oara 
proteger seus interesses. 18 Enviou, então, o Ministro Duarte da Ponte Ribeiro às 

. repúblicas do Pacifico. Sua missão ·tínna dois objetivos.' O primeiro deles era 
procurar contrarrestar a influência de Rosas e explicar a polftica brasileira para ·o 
Prata, assim como sua posiÇão diante da iminência de uma guerra. O segundo 
era negociar os limites e a navegação dos rios, propósito que o Império já vinha 
perseguindo e no qual se sentia ameaçado com a notfcia do grande interesse 
existente nos Estados Unidos em percorrer e ex.plorar a região amazônica. r- · :~,"' "' 

Dada a situação de ser o único regim~ monârquic:o num continente de re· 
~públicas,. o Brasil tiryha forte . r-ecessida~~ d.e a~seguràr . aos pafses vizinhos ·seu 

. firn:ae propósito de nfto-intervençã~. o sentido desse esclarecimento faz-se mais 
transparente quando se considera o fato de que os E~tados UnidQs, naquela 
época, propunham~se co m-ó . arautos', do r~gif1'1~ repubUcanQ i na .. AmêrJca, em 
oposição ao Velho Mundo, melhor dizendo, aos ingleses. Nas .instruções, .o Mi· 
nistro de Negócios Estrangeiros diziã a- Ponte Ribeiro:·. .:. . . . w . .. .. ..... ;: 

. . . - ~ ' . " ... ·- .. ...... 
Posto que a forma ·de governo do Brasil ·seja monárquica, ele res· 

. peita as outras e entende que càda nação deve ser governa~a co
' mo quer e por quem quer. ~). Deseja o Governo Imperial. •• pro· 

· -mover relações comerciais com os Estados conterrâneos, facilitar 
·.To desenvolvimento reciproco para eles e para .ó BrasiJ, .de sua· po

~ · pulaçAo, comércio e riqueza~ e por isso, e'm lu"gar de tr'ancar os 
~: rios, que podem ser um poderôso instrumento para ~o aumentõ de 

· população e riqueza; como faz Rosas no· Rio da Prata, não du~idã 
mediante Convenções adequadas, e talvez os Regulamentos Fis~ 
cais e de Polfcia.-conceder àó·s outrós Estádos Americanos à fád.al! 

v • ~ · ---r·~· · dade de descer seus· rios até ·o Oceano· para fins de-oomércio:~s. Q· . ~ 
• .· .f • ·· :.' "" J "" • I ,r .,...r,- , . • f. • . :'fi:._, &."j'~· · 1) I ,_' .. 'Tl j 

. · Para justificar suà posiçlio contra . Rosas, o J Brasil teria . que manifestar a 
intenção ·de abrir-seus rios e promover o progress·a: Entretanto não deixava d.e 
enfatizar que eram impréscindJveis O CQntrole e a COncesSâ9 de vantagens rec;J
procas,-apenas garantidas pÓr acordos. Çom relaçfao à Bollvié!, considerava Pau· 
lino: .. . •· ~~· . ~· · ~ , .. . ;, . :': .. • -: : - .~ .J ~ - :-:··~ · ~"!'~ . ·' •. ·~· .. ~ . o '·. -'- ... ' 

.=Pelo que toca à navegação do~ rios, todos os territórios encrava~ 

: ·l 
:"··dos no· meio. da -América meridional conspiram contra o Brasil 

para obterem uma safda para o Atlantico ••. A concessão aos ri· 
.,_ . ~.., · t;Jeirinhos da naveg;;~ção desses rios, por meio de convenções, e 

~· · . .• :r • 
. . . . ,}.., 

(18) t\,nos depoJs diria o deputado Tavares Bpstos: .... · · 
"Que obscurantismo ntlo deveria dominar.,.;-. quando à 1simples ·notfcla das explorã: 
çOes de dols tenentes americanos no vate do Amazonas. o governo se inquietava se
riamente com as sonhadas tentativas dos fllbustetros e, resistindo aos conselhos das 
potências amigas, professava como dogma da poUtica brasileira o exclusivo da· nave· 
gaçao dos rios por· seus ribeirinhos. Essa polftica, entretanto, foi por todos modos 
apregoada e sustentada: as notas que a declaravam essencial à segurança interne cru·
zavam-se, enquanto se escreviam folhetos adversos às opiniões liberais ••• Mas essa 
êpoca lamentável passou .felizmente". · 
TAVARES BASTOS, A. "Carta à Assembláia .Provlnclal do Alto Amazonas, 20 de no

vembro de 1863'', In: O Valle .do Amazonas - A livre navegaçAo .do Amazonas. estatlsti
ca. prod~ commerr:lo, questOOs fiscaes do valle do Amazanas. S. Paulo, Cia. Edi-
tora Nacional, 1937, ~ ediç:lo, p.398. . 

(19) Instruções de Paullno José Soares de Souza a Duarte da Po~te Ribeiro, 1~ de março 
de 1851, In: SOUZA, Josê Antônio Soares de. A vida do Visconde do Uruguai {1807-1866) 
(Paul/no JosA Soares de Souza}, S. Paulo, C la. Editora Nacional, 1944, p.338. 
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, i·· -~, 'i 1 '; portanto por direito convencional, pode trazer alguns inconve
- .; :; ~ nientes. mas eles desaparecem diante de muitas vantagens. Ade

. mais o trancamento desses rios ê incompatfvel com a civilização e 
1 ~' -~ .. a tendência do sêculo.20 ~ - ~ · 

. Mais ~ma vez fie~ e~idente que o Brasil nAo só recon.hece ·o direito à nàvê
gação dos seus rios por parte das nações ribeirinhas como também percebe que 
é este. o momento estratégico de obter apoio polrtico e afastar de si a pecha de 
retrógrado e anti-progressista. Não menciona, apesar disso, qualquer intenção 
de estabelecer negociações com potências extra.:.continentais." . -

Dotado de extenso 'litoral no Pacffico, o Peru não levantou objeções à assi
natura de um tratado de navegação"a partir das condiÇões propostas pelo Brasil, 
dado, inclusive; seu . inte.resse em demarcar suas fronteiras comuns. A alianÇa 
com· o Peru era considerada, pelo governo brasileiro, fundamental para garantir 
um relativo controle do baixo Amazonas. Por outra parte, na BoUvia encontra
vam-se às ·nascentes de importantes tributários do rio, entre os quais o Madeira, 
e fo1 com esta república que o Brasil teve·malores dificuldades para obter apoio 
lt ·sua polrtica de exclusividade da navegação para os ribeirinhos. ._. ,.... ; 

Em 23 ·de outubro de 1851 os representantes do Brasil e do Peru,. · Ponte 
Ribeiro .e Bartolcimê Herrera, respectivamente, assinaram, por fim, um t,ratado 
segundo·o qual ambos às paJses se comprometiam a se reservar um ao outro o 
uso do Amazonas e de seus afluentes dentro de suas respectivas fronteiras. Os 
barcos perua nos e brasileiros tornavam-se tambêm isentos de taxas às. quais 
não estivessem sujeitos iguais produtos e barcos nacionais. Para que outros paf:
ses ribeirinhos compartilhassem ~e direitos de navegação nessas ãguas,. esta . 
convenção era aberta aos que a ela quisessem· aderir; O artigo 2~ do 'tratado es
tabelecia q~ue· caberia··aos .cidadã<;>s ou aôs .sdditos dos dois pafses a organizaÇão 
de uma· empresa·· cujã finalidade serià. a· navegação .do Amazonas desde a'sUa 
embocadl!ra, e estipulava um auxnio ,pecuniário a ser fornecido '·por. ambos os 
governos~· O empresária· brasileiro lrineu Evangelista de Souza, futuro Barão de 
Mauá,'· conseguiu . desfrutar dos ·privilêgios estipulados no tratado· ao fundar a 
Companhia de· NavegàÇãó( da Amázônia em 30:de'agosto· de .1852 ~·ó auxnio 
anua f de· 20.000. pesos concedidos pelos dois· parses pelo prazo ·de cinco anos e a 
excl usi_yi,~_~e PC!~ ~~~~~ .~,n~'!.~· ~.~}1~1}~rJr~ ~ã.~ a no~ .. ~P?is. 21 ":~ ~-··· ·· ~ • · -~ ... 

.. tt.;,. : · ,. -~ , '- ·1 ~ , :• ,. ~ · · r . t· 'tJ 
. . fi . ··•- J .... . 

ESTADOS UNIDOS DISPUTANDO O APOIO DAS RE~UBLICAS VIZINHAS ~~ 
~ - ; • ~ • . ~ t \ •..:f• • • 4 h o l - 1:_. r .. ·~.J, ·~ . "' 1

• • 

+ • . • . ,., r. . . . • .: .. ,.,., . - .. , 
Pelo menos desde 1848 o representante norte-americano ·em Uma, Ran-

dolph Clay,· jã havia encaminhado ao governo peruano solicitações no séntido de 
que fosse permitida ·a navegação do 'Amazonas através de companhias de· barcos 
a vapor formadas··po~ cidadãos de .. seu pafs. O ·Peru,· entretanto, havia aleg~do 
que não considerària qualquer pedido até ~nch.dr um trãtado de limites com 9 
Brasit, mostrando uma vez mais a profunda interdependência entre a livre nave
gação_ ~os ·rios : e ·. a .· definiçã(i das fronteiras . naéionais •. Tratado!i com 'potâncias 
extra-continentais teriam· que esperar pela solução-de tais ,problemas; o ·q-Üe não 
as i 1!1 p'edi a de 'procúra r participa r . ria: co n dição• de árbitros ~·si tu áção que em . à 1- ' 

• •. • J- • ' ~ 4 - • .I i,. f/1 ';; I • r\~ • ' I ...., /1 'a.l . t;,f .' I • • · · .,.. · ...J<o'- -.. ~ , • : ·• . • 

gu~~. félsos P.~~X~.u sfr- v~nt~JO~~; .. ;~T·. on . J.J;,: ,(r-., 'i" ; .. t,. -~~ t.'l'ftd :11; 

, _ ... " . .. r\ t l 1· . .. .• t- :·J .. • . Q ~ - M ...... 
(20) SOUZA. Josá A. S. dê, A 'vid.i : ., op. c/L, P·, ~8~~ • v''' :P P), . ,~:~:· • ·~.,v: . ~. ~ ~:l-il ~ 
(21) Relaldrio da Reparliç§o de N8fP;ios Estrange_lros_apre~tadp A ~emblt1Ja .Gerai,LeglsJati,va 

na 1' sesslo da g§ legislatura pelo respectivo Mfnfstro e SecretArio de Estado Paulino JostJ Soa-
res de Souza. Rio de JaneJro, T1pografla do D"rlo da A mt!Jrfca Latina, Navarro,· ia si·: 



Entre os primeiros frutos gerados pela ação diplomática de Clay com rela
ção a este objetivo encontra-se o tratado de ~omêrcio e Navegação assinado 
pelos dois pafses em 29 de julho de 1851 e que daria oportunidade aos Estados 
Unidos de alegarem anterioridade no acordo com o Peru e posteriormente pro
curar estender os direitos de navegar o Amazonas obtidos para os sl.lditos bra-
sileiros em outubro do mesmo ano.22 ,. .. · 

v ... 

Foi com base nas vantagens econômicas que teria o governo peruano ao 
abrir a navegação daquele rio também aos cidadãos de seu pafs que Clay agi~ 
com determinaçfio. E te acreditava que o erro peruano consistira em ter confina-: 
do seu comércio e navegação aos pafses ribeirinhos, confiando ingenuamente 
no Brasil, o qual, por di natividade, indiferença ou outras razões~~ havia até então 
deixado Intocado o vale.23 Após infrutfferos contatos com o agente peruano na 
negociaçAo do tratado com o Brasil, Clay decidiu procurar o Ministro das Rela:
ções Exteriores e pressionã-lo a d~clarar livres alguns portos peruanos. : Dessa 
maneira pensava exigir do Brasil o trânsito livre em todo o percurso do rio. O 
encarregado de negócios norte-americano começou também a divulgar e a su- ' 
gerir a adoÇão. pelo Peru dos principias estabelecidos durante o Congresso de 
Viena em 1815, -baseados ~no direito ao chamado uuso inocente", isto ê, pacffico e 
com exclusão do contrabando, dos rios que nascendo ou cortando o território de 
. uma nação flufssem em seguida por solo estrangeiro. O fato de que 2500 ·milhas 
do Amazonas corressem no interior brasileiro, sem dúvida, admitiá, tornava as 
coisas mais diffceis. Mesmo assim, Clay sustentava que a existência de barreiras 
naturais fazia daquele rio a única safda para o escoamento da produÇão dai pro
vfncias andinas, tornando o direito daquelas repúblicas ·perfeito e abs.oluto, ou 
seja, independente de convenções e restrições. · . . .. ~.~ 

Este incansável defensor dos direitos dos cidadãos norte· americanos ch~i-
~ mava para si a glória de ter ajudado a frustrar a missão de Duarte da Ponte Ri
beiro quando este procurou o governo boliviano para negociar sua adesão ão 
tratado jâ assinado pelo Peru e Brasil. Na falta de agente diplomático no-rte
americano neste perfodo't:'a Bolfvia, Clay escreveu ao tenente Gibbon, :que arrse 
~encoritrava,-'pedindo-the que procurasse impedi(~s ~egodações.24._ · · ~~ '~;~·. : · ~~ 

· A' situação boliviana, quase insular~· fazia com que seus governantes:parti- . 
Ih assem um objetivo - buscar uma safd!:i m~j_s ~xpedita para o mar. O ónico· piirto 
boliviano no Pacffico, Cobija, era separado da porção interior da nação· iieTo lar·
go ~eserto de Atacama~ tornando o transporte de mercadorias lento e dispen
dioso. A polrtica tarifária imposta aos produtos importados ou exportados pela 
Boftvia atràvês dos portos peruanos ' gerava um ·estado de·permanente tensão 
~~ aquele pafs. Na tentativa de solucionar tais problemas e também de fortale
cer-se como nação, a Bolfvia estabelecera afiança com · Rosas, o que ~ a levou a 
.rejeitar aproximação com o Brasil. ·Isto ajudou a retardar;também,· a decisão dàs 
questões de fronteiras e qualquer acordo "relãtivo lr navegação fluvial entre 'os 
dois parses. Aos poucos a BoUviá obteve por .parte dos Estados UnidO"s; dá Fran
ça e da Inglaterra o reconhecimento de seu direito de navegar o "Amazonas até 
sua foz, em território brasileiro. Estes erarjl, como já vimos, princfpios opostos 
~:~os adotados pelo _Império. O apoio que as três potências prestavam às ·preten: 
sões bolivianas poderiam vir a servir de cunha~ oportun.amente~ pàrá forÇár:ô 
Brasil a declarar livre o trecho do Arriaz()nas sobre o "qual.exércia soberánia •. "A 
iniciativa dessa bataJha diplomática, no entanto~ sempre" perténceu "aos nortê-

(22} R. Clay ao Departamento de Estado, 26/9/1851, In: Despatches from U.S. MinTsters.to. Peru. 
1848-·1906.· Washington National Archives. · ·.' • ,. · · ' · 

w ... . ... J ~ . .... h ..... . • ~ - . 'I · · "' "" ti' 

(23) R. Clay ao Departamento de Estado, 8/211853.op.; c1t. ·. 
(2~ ld, ~~-~- ~. ~4 .. ~-} -~~~ ~ :· ~ ~~ r ~-1: - --- ~~· ~ rt ~ ~ ~ ' -· -t~ 
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americanos, seja porque se encontravam num perfodo de plena expansão co
mercial e territorial, seja porque dispunham de uma eficiente marinha mercant~. 
França e Inglaterra, cujos mercados na América latina jâ estavam consolidados, 
além de possuirem ali colônias, não deixavam entretanto, de seguir as t~ilha~ 
abertas pelos enviados do Departamento de Estado. 

A Inglaterra, mesmo quando deixou de ser um grande comprador de pro
dutos brasileiros, substitufda pelos consumidores norte-americanos de café, 
manteve ainda em suas mãos' o cóntrofe de .. quase metâde'das exportações bra
sileiras de açúcar, metade de café e mais da metade do algodão (que) estavam 
sendo exportados por firmás britânicas na década de 1840". Esta situação man
teve-se dépois de 1850. através das grandes casas importadoras ·e exportadoras 
inglesas espalhãdas por· todo o · Brasif.25 Al~m disso, os inglese·s, já desde 1839 
interessados . na coristru'ção de estra.das de· ferro no Brasil, começaram a contri· 
buir efetivãmente p'ara a instalação'de ferrovias em ·1855, ampliando esta partici
pação com o surto do café. A m:IVegação fluvial parecia estar um pouco distante 
dos objetivos ingleses mais imediatos •. 0 ' mesr,no não se pode dizer dos norte~ 
americanos, que procuravam explorar todas as possibitidades que se apresenta
vam- uma delas era criar empecilhos a uma aliança entre o governo boliviano e 
o brasileiro para daf, talvei, Ç>bter algúma vantagem para o seu próprio com.êr-
cio. .·: .-: .r "'~ .• •J - ·· ' : :! .... .tO ~b o: a: . . ( ,1 ~.: ~:. • , ; .. ··~ 

O representante do·Br~sil, Ponte Ribei~o. após completar sua missão em 
Lima, dirigiu-se à· Bolfvia: para ajustar os limites, a liberdade de comérCio e a 
comunidade. de navegação! dos rios.~6 Chegando ali diversos aconteçimentos 
apontavam a pouca disponibilidade do Presidente Belzu em reçebê-lo,27 Bruce, 
encarregado de negócios britânicos, comentara: "mal sabe o Sr. Da Ponte que o 
bãrbaro Presidente Belzu não receberá a l~gação dq Brasi.l para agradar a Ro-
sas",2B , ... ., . ·- --

As relações entre o Brasil e a Bolfvia jã eram diflceis nesse perfodo. A per
cepção de que a Bolfvia e o Paraguai poderiam reunir.:.se à Confederàção Argen·
tina e aumentar a influência de Rosas no sul tinha feito-oom.'que o·Mi'nistro de 
~eg6cios Estrangeiros instruísse o encarregado de neg6cioS".do B.rãsil ju.nto ao 
governo do · Paraguai para· que- reconheéesse '· e 1844 a indepedêndà daquela 
repÚblica:· O. que se ~eu e~ :'14 d~ ' set~nibrO ~esse' ánq~ A_' p0$SÍbilidadê. de uma 
aliança, pressentia o Ministro, iria "dificultar ainda mais -uma solução vantajosa 
das nossas complicadas questões de .limites; e de todas as reclamações, e bem 
assim a nossa navegaÇão pelo Paraguai e Paraná e a safda- pelo rio da Prata".29 
Mesmo que o segundo objetivo. dessa missão fóssê a negociação de um tratado 
de limites, amizade e comércio;'o reconhecimento da independência tinha a mãw 
»cima importância, e o Brasil foi o primeiro pafs a fazê-lo. Em 7 de outubro do 
mesmo ano ambos os pafses firmaram um amplo tratado de comércio e navega
ção. Na verdade, a polftica brasileira para o Prata tinha maior visibilidade soCial e 
mais centralidade para o Império, e o estuârio deste rio representava um im
portante canal de escoamento de produtos do centro-sul do pafs. Através de po· 

·~ j:. .' 

(25} GRAHAM, Rlchard. Gr§.Bretanha e o lnfcio da modemlzaçáo no Brasil. S. Paulo, Brasilien-
se, ~973, p.S2. ol ,,,. '" · · ., 

(26) SOUZA, José A .. S. de, Um diplomata. .• op. cit. p.3o6.· .. t -

(27) Misslio Especial.·ln: SOUZA. Jos~ A.: Um·diplamata. • • ~ 'p.309. 
(28}. Pró-Memória. tn: SOUZA, José A. Um diplomata ••• p.314. 
(29) ·InStruções do Ministro de Negócios Estrangeiros ao Encarregado de Negócios junto 

ao Governo do Paraguai, José AntOnio Pimenta Bueno. 16/10/1843. In: SOUZA; José 
A. A vida do Visconde • •• , p. 165--6. 
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Uticas de longo.·arcance, o Brasil .la fazendo seus aliados. apesar dos protestos.~de 
30 ~ . . . . . .. .. . ·•:! ','!.·· ' .. ;: .. · p 

Rosas, nesse caso. _ · . . . , . . . . 
Mas na Bolrvia a legação do 13rasil chefiada por Ponte Ribeiro teve .que qei-

x~r o pafs sem ter sido recebi!-1a ~el~ ~rT~ident~B~I.z.~.~,· .. ~ ~rr:~~ , ... · '1 1 : ~. · .~ .. ~~,· 
. I . . . - :0.:- ..) C· . '1 •..• ..::~: ~,,. .,f, I ., . . : ~ .h .. : L~ ,,, ,'!,. 

LIVRE NAVEGAÇÃO-:-LIVRECOM~RCIO:ACAMPÃNHAUE MÀURY d "9'' ~ 
.. , .. ..-./: • ~ • ·.~~ 't!':' ,. - ~~: .. I • f"-~ t;J":1 

· A cainpanh·a polrtica iniéiada por volta de '1848 .pelo tenente da Marinha, 
superintendente do Observatório Nacional de Washington e fnembro do Se.rviço 
Hidrográfico norte-americano Matthew Maury exace~bo.u-se ,ao .longo de .1852 
com a publicação de uma sêrie de artigos em diversos jornais dos Estados Uni
dos. Estes trabalhos, assinádos às vezes sob pseudônimos 'como Inca,· e reunidos 
depois na forma de livro com o dtulo The 'Amazon and Atlantic Slopes ·af Soüth 
America32 tiveram um grande impacto sobre a opinião pública, n'ão· só nos Esta
dos Unidos como na Amêrica Latina. No mesmo ano que apareceu· a edição em 
in·glês foi traduzido e publicado IJO Brasil, na Bolfvia e no Peru.33 Com marcado 
tom ufanista, caracterfstico do .,espfrito expansivo" norte-americano dessa épo: 
ca, Maury manifestava que "a polttica do comércio", animada pe~a empresa pr.i::. 
vada, demandava o apoio e esforço da diplomacia de seu pafs no sentido de 
conseguir a abertura do Amazonas à navegação livre.34 Ele descreve uma ·região 
selvagem onde o àrado é desconheCido~ os rifles 9 machados são meras"cudosi
dades,· a fertilidade da terra é excepCional e a riqueza mineral deslumbrante-.;;. 
tudo ainda intocado pelo encanto do comércio. No caprtulo sobre a Botrvía de.~ 

, • -- • • ~ _ ~ • · .• ~~· v ~.:,;o' ~t.::1r i ·* .. ~\:~ r: ... r. nb: ·•Ei'· . "1, L::,.~ .. ,~ 
.ç:i'l ~ ;;~•. ~ ·(<' ... ... • ~ 11~ ;; ·~ . ':..' . ,q ~· .,. c- ·1 :d 

.. ·'(.f\.!. ..• ~,. 
" I ' 1{.. 

; , . • ..;,·:~: rrr í. ,...~. :; '.1~ c;. ~!:""" . · Õ:': 1 A . 

(30) Para Heitor Lyra, a polftlca dQ Prata será de 1850 a 1870 "o principal objeto de nossa 
pofftica internacional". 1. t .. - ' ·lt.. ,.. .. , . t:'' · ~ .. 
l YRA," H. 0p. cit, p.31,6. '.r · ~ ·:-~0, r . ~ ··: · . lJ ~:• I·' . • "· . ' fl~ "' · 

{31) .. Belzu diria sem rebt.iços. observava Soares de Souza, que não precisava tratar com o 
·u Brasil, o qual n:lo tinha meios para navegar por vapor o Amazonas e o rio da Prata e 

que os Estados Unidos a a Inglaterra e outras nações for:tes lhos abririam". In: ME~ 
· DEIROS, Fernando, op. cft.; p.94. · ··· - 4··· t ~~ . ~ ;~·. · ~.. · · ~ . ' . "./": · .. . 

Mais prosaico, por~m, é o que Rafael Bustlllo, Ministro de Relações Exteriores ·da Bó
lfvla A época. e respeitoso admirador da pe.-spfcãcia de Belzu para conhecer o gênero 
humano, narra ter dito o Presidente: ''No, amigo, que no venga este viejo brasítero 
porque vendrá a pedi mós todo Mojos v ChiQultos, . y si no I e damos el gusto vendrá 

. :·;., a revolv~mos ef pars"'.', .ln: Exposici6n que e/ ciudadano Rafael Bustillo. antiguo Ministro de 
... L " Relaciones Exteriores hsce de su conducta como PlenlpolenciMo en el negociado sobre lfmítes 

oon e/ Brasil em .18S3. Sucre, lmprenta Boliviana, 1868, p.50. .. · ·:!' '!'I" ·n · 
(32) MAURY, Matthew F~ntalne, Ueutenant of U.S. Navy. TheAmazonandtheAtfantfcSiopes 

of South Americs. A serie ot letters publlshed In the Nationallnte/ligencer and Unlon News-
pa/}8rsundertheslgnatureoflnca.,Washington, French Taylor, 1853. , , ""·•·. : 

(33) Nesse mesmo ano foi publicado em ponuguês no Rio de Janeiro pela Typografia de 
M. Barreto, pela lmprenta Pacef\a em 1854, e em Lima em 1853 por Josê Marta•Mon
terola. Foi publicado também um panfleto denominado De la navegación de/ Amazonas. 
R9Spuesta a una meroorla de M. Mauty, oficial de Marina de los Estados Unidos, de autoria de 
M. de Angells. Cogitou-se em traduzi-la para o inglês para divulgação nos Estados 
Unidos. As clrcunstanctas da época desaconselharam reavivar o ·debate. Monlz Ban
deira noticia tamMm sobre outro trabalho denominado O Amazdnas (Breve resposta d 
memdrla do tenente da armada ~mericanjl-ing!esa F~ Mauty.sobre as vantagens.d~ livre riavega-: 
çAo do Amazonas), TypoQ~~~~- de M~ ~arreto, Ri.o ;c;i~ .Jan~irq,· 18?4 •.. ,, .> ~' · ,'r '-

• 1L - • .. ~- . • · ·~ .. 

(34) Segund~ Whitaker, a polftica "norte-americana para ·a América Latina "e a sua ·polftica 
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- de reciprocidade !co.mercial eram .produtos gêmeos do mesmo fundamento 16gico e ·li
. beral de emanCipação .- a. emancipaç§o.do homem .e a· do comárcio". WHITAKER. A., 

op. ciL, P. 396. ' . 



senvolve a argumentação que era empregada pela própria diplomacia norte-
american~ naqueles parses: ·: 

... 

,r ,. 
_ v..,.. · o ar livre do céu e as alegres âguas da terra foram postas aqui 

.:.; pelo Todo Poderoso para o bem-estar da humanidade. Usar sem 
--- "* · e$go~ar é a única condição acreséentada petas leis do homem para 

. . ·. :•.r · o ar. e a âgua serem considerados propriedade comum do mundo. 
A Bolrvia e outras sete nações independentes, no entanto, não tem 

.... oy o !.direito de seguir seus próprios rios navegáveis afluentes do 
Amazonê;ls ou do Prat~,· cujas emb~;>caduras não lhes pertencem, e 

.,r ... <· ~ "usar s~m esgotar" suas próprias âguas navegáveis até o mar? E 
.• ~~ -, .·a .~:polhica do comércio" não pode requerer.o cumprimento forço· 

· SO desse.direito, tanto qu~nto ele interessa a afguma ou a todas as 
oito ·nações do·altipJano que podem:desejar negociar conosco e 
com o r resto do mundo através daqueles canais naturais e vias 

.I 

... 
c-, comerciais?35 . ~ ,. ~ ... · .... 

.. .. 
~ 

... '"' "'1o • - • • 

Esse era o chamado direito de "uso inocente" {jus usus innocui), e ~m sua 
defesa, Maury, após denominar Pedro li de "o· Rosas do Amazonas", apela: 

A justiça, ~ polftica do comércio. o sentimento da época, todos os 
princfpios da lei natural, e o direito dos povos, estão a favor do li

' vre uso deste rio por aquelas cinco repúblicas .hispano-america
nas: e não podê se·r dito que o Brasil agiú segundo princfpio no 

I. caso do·Prata até que ele; voluntariamente, torne livre a navega-
ção do Amazonas. 36 .• .... ·. ~h · , , } 

·~ · •• fti , [! • •y • 

r 

·Desta forma · Maury pretendia mostrar o car~ter aparentemente contradi· 
tório da pofftica brasileira. Tal afirmação deixava de mencionar propositalmente 
que também nesse caso o Brasil mantinha a mesma porrtica de reservar os di
reitos de navegação par.a os pafses ribeirinhos. 

A ansiedade com que o governo da Bolfvia esperava a instalação de uma 
linha de barcos a vapor em seus rios levara-o a oferecer 20.000 milhas quadra
das de suas ricas terras, comentava o autor a respeito do decreto Belzu, pela 
"simples chegada do primeiro barco a vapor vindo do Atfântico". Nem tão sim
ples assim ... O gordo prêmio nos dã uma idéia das dificuldades que cercavam o · 
empreendimento, do quão desconhecida era a região e a navegabilidade de seus 
cursos d'água, entre selva e cordilheira, semeados de cachoeiras. Mas também 
mostra o empenho exibido pela Bolfvia em abrir uma rota de acesso ao mar. 
Acentua Maury que o tenente Gibbon era tido como benfeitor pelos bolivianos e 
que o Presidente da Repliblica récebera da maneira mais cordial sua sugestão de 
estabelecer portos de entrada para o comêrc,io estrangeiro no rio Madeira. Em 
outro trecho da obra, cita uma carta de ou.tro amigo- possivelmente Randolph 
Clay- que lhe fala sobre o "enlightened president" Belzu, o qual teria declarado 
que ~~não pretendia fazer concessões aos brasileiros, que os norte-americanos 
são o povo para ele, e eles trarão riqueza, força e civilização à Bol1via". Dizia 

' 

(35) MAURY. M. F., op. cit, p, 26. 
(36) ld. lb., p.52. 
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taínbém o mesmo amigo "contar com assistência e influência em todo o Depar~ 
tamento de Cuzco e provavelmente do número total de se.nadores·e deputados 
das Provfncias orientais da repúbilça (do Peru) quando a questão (da livre nave~ 
gação) fosse colocada claramente p~lo governo. Mas- adv~rte .-até que alguma 
atitude possa ser tomada pelo governo dos Estados Unidos, pouca coisa pode 
ser terta aqui". Manifesta-se af a impotência dos quê se .. encontravam no miolo 
mesmo da situação, dispostos a tomar iniciativas que talvez tivessem maior efi-

. cãcia do que as lentas respostas que os setores burocrãticos .do Departamento 
de Estado enviavam. Partindo de úm cidadão comum. essa criatividade podia 
gerar bons frutos e depois obter aprovação oficial; mas a diplomacia tinha limi
te~ mais éxplfcitos e um percurso institucional que não admitia atalhos. Final
mente a carta a Maury termina com a sugestão de que este tente organizar uma 
companhia para navegar os rios-sul-americanos em geral. talvez quando isto 
estivesse deveras ocorrendo o governo brasileiro se dispusesse favoravelmen·
te em relação aos norte-ameri.canos.37 Uma vez mais a intenção de se valer de 
de fato consumados em beneficio dos objetivos que ás setores governamentais 
·vinham procurando alcançar.38 · . 

Após a queda de Rosas e a abertura do Prata e de alguns de seus afluentes 
à livre navegação- dizia. candi~~mente o t~nente -~~·:~·; '· · '-' .. , · , .. ,l; , , · · · .~ . ~ 

nosso governo, com o zelo mais digno de elogios, estâ equipando 
uma expedição naval para explorar aqueles rios, e tornar conheci
dos sua navegabilidade 'e. os recursos dos~ pafses banhados por 
eles, para que nossos comerCiantes · possam satier como despa· 

. 'l ~: • :::char, o q'!e vend~ ~o ~~e J?O~prar .~~~~9 t : :-<r ... ~- :. _.,.. 
~. . A estratégia relativa ao : Ama~onas era . consegt,~ir. da·s repúblicas hispêni

cas a abertura de seus portos e rios aos barcos estrangeiros .e; penetrando nas 
cabeceiras e nos afluentes amazônicos. voltar sobre o Brasil os mesmos argu .. 
mentos usados pelo imperador para reivindicar o direito de navegar o Prata.40 

·Maury apela também ao orgulho nacional das cinco repúblicas·às quaHiestava 
sendo enviado um embaixador de 0; Pedro 11 levando a proposta de nave.gar o 
rio, lembrando o tempo que se tinha passado sem que portugueses ou brasifei~ 
ros fizessem qualquer f'!'larca civilizatória na região. O .Peru jâ ·havia "éafdo na 
armadilha", porém "o mais sagaz estadista da Bolfvia (Belzu) jogou pará o ar o 
.projeto, e nAo s6 recusou um tratado com o Brasil sobre esta questão, como o 
ilustrado presidente desta república propôs o estabelecimento de portos· livres 
a todo o mundo nos afluentes bólivianos do Amazonas'~.41 · · ,,, · · ·· 

~· .... 

-'1· •1'· 

{37) fd • .lb., p.32~ '1 l ,. · ' il rl ~ ·· 

(38) Para o embaixador bras1telro em Washington. Maucy era a figura em torno à qual se 
. anlculavam os interesses dos diversos setores da sociedade norte-americana empe

nhados . oa abertura do Amazonas. Comentando um comunicado por ele enviado a 
· ' uma Convenção em Menphfs o·nde se reuniriam homens de negócio norté-america-: 

·nos com o objetivo de incrementar sua produçao, Carvalho Moreira Informava: . · 
· · "Todo esses agentes {norte~a!Tler1canos nas repúblicas ribeirinhas do Amazonas) es
''· tSo em relaçao com ele, e trabalhando para o mesmo fim ••• Mr. Maury ·á o centro de 

todas as comunicações com os altos funcionários dessas rep6blicas, e em todas elas 
se lavra a mina da conspiraçao contra os nossos direitos na quesMo do Amazonas". 
In: MEDEIROS, Fernando. Op. cit., p.102. 

(39) MAU AV. M. F., op. cft., p. 50 
(40) Estando a embocadura do rio da Prata controlada por Rosas, o Brasil não podia es· 

coar os produtos que safam da provfncia do Mato Grosso. 
1411 MAU AV, M. F,, op..clt, p.53-4. 
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Maury qualificava de "sombria" a missão Ponte Ribeiro e a tentativa bra
sileira de negociar aqueles pactos como um ardil destinado a parar o progresso 
da civilização e impedir a chegada das bênçãos do cristianismo e dos elemen
tos da felicidade humana através do comércio e dos barcos a vapor. Estes ideá
rio reflete o espfrito liberal da época: o comércio era, como os profetas, um 
emissãrio oo progresso e da liberdade. Fechar-lhe as portas, impedir seu curso, 
era o mesmo que vedar aõs povos o direito à civilizáçao. Tal ideologia era, en
tão, corrente em toda a América do Sul. A polftica brasileira, que tinha como fito 
manter a integridade do território nacional, evitando a abertura de brechas que 
expusessem o governo a uma j:mssfvel perda de controle, como se pensava em 
relação à Amazônia, era interpretada como retrógrada. Na realidade o Brasil 
procurava cozinhar o problema em banho maria, de modo a resolver primeiro o 
que era mas imediato: pacificar o sur. Nota-se assim como algumas polrticas 
protecionistas desse perfodo associam·se mais a· necesSidades geo-poltticas e 
territoriais do que a uma filosofia econômica. Insistir no caráter anti-progressista 
e restritivo da posição brasileira era, como se pode ver,' conveniente aos interes
ses que Maury .representava e adequados à perspectiva dominante nas novas 
repúblicas. Isto explica, em parte, a fácil aceitação que obtiveram suas idéias, as· 
sim como a imediata reação a elas por parte do governo do B~asil. Maury chega
ya a sugerir que o Brasil "corria o risco de perder seus direitos sobre o Amazo· 
na~ pela falta de uso". Dizia ainda que, segundo o jornal brasileiro (sic) Observator 
declarava, os Estados Unidos eram uma "naçao de piratas ••• que quer expulsar 
da América todo o povo que não é anglo-saxão". Finalmente alertava aos esta
distas e patriotas de vislio ampla que o Amazonas poderia vir a tornar-se uma 
alternativa importante para a solução dos conflitos sociais advindos da pressão 
sofrida pelo sistema eseravista.· t.. .• .. , ,. 

Argumento similar foi desenvolvido pelo cônsul geral da França na Bolfvia, 
Leon Favre, que percebia a necessidade de uma "válvula de escape" para as uin
teligências limitadas, fornecendo-lhes um meio fácil de dar sustento e educação 
às suas fam11ias" e retirando "às revoluções futuras sua razão de ser''. Segundo 
ele, a dificuldade de conseguir trabalho nã Europa ·deveria reafirmar o poderoso 
.. interesse sociàl 'em dar sáfda 'produtiva a essa soma excedente de braçosn. 
Além disso, a emigração .. leva.ria à formação de colônias pacfficas "que trans
portariam para longe os usos da metrópole, chegando a se[ grandes·c~nsumi
dores sem custar um centavo ao tesouro ... 42 Comerciar para colonizar e enviar 
imigrantes, ou, ao contrário, colonizar para comerciar, seja qual for a ordem em 
que se dispusessem os fatores, as grandes nações tinham sobejos motivos para 
disputar os direitos de penetrar livremente o coração da América através do 
grande rio. ..1 • 

BOLfVIA E PERU REFORÇAM AS EXPECTATIVAS NORTE-AMERICANAS 

A primeira ação concreta de um governo latino-americano a favorecer a 
abertura do Amazonas coube à administração do presidente boliviano lsidoro 
Belzu que expediu em 27 de janeiro de 1853 um decreto "declarando livres para 
o com~rcio e navegação de todas as nações as águas dos rios navegáveis daRe
pública" que desembocam no Amazonas e no Paraguai. "Se a Bolfvia- continua 
- por sua situação atual não pode imediatamente entrar no gozo e exercfcio 

(421 FAVA E. Leon. Apuntes sobre la navegación de los rios de Bolivfa por Leon Favre, cansul gene-
ral de Francla. Cochabamba, Tipograffa de Ouevedo, 1858. 
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deste direito de navegação, as nações européias e a república dos Estados Uni- ·. 
dos.e as demais potênciais marftimas, imbufdas do direito que lhes outorga o · 
mencionado decreto, saberão fazer valer os da República." Proclama também a ·· 

· •:tei da natureza e das nações, confirmada pela.s convenções da Europa moderna I 
:e aplicada no. Novo Mundo à navegação do Mississipi': que lhe asseguram o dj
reito de navegar os rios desde seu terrritório até o mar "sem que potência algu
ma possa arrogar:-"se a soberania exclusiva sobre o Amazonas e o Prata". Ofere- i 
ce, ademais, como prêmio, 10.000 pesos ao primeiro navio a vapor que cheg~e à . 

. Sotrvia desde o Atlântico pelo AmazonÇJs ou pelo Prata e concede terrenos a 
companhias de navegação que queiram estabelecer-se no par$.43 O presidente 
Berzu expressou ao chargê d'affaires norte-americano na ~olrvia, Horace Miller, 
seu desejo de que os Estados Unidos tivessem preferência sobre outras na-
ções.~ · · .,. :.~ , . ·"'; 
· ·.· '-~ ': ;·A atitude audaciosa da Bolrvia, deixando em mãos de outras nações o di
reito de abrir caminho em seu nome, mesmo que isto significasse uma oposição 
aberta à polrticalmperial, talvez se desse por depositar pouca confiança na capa
cidade brasileira de efetivamente cumprir os objetivos tAo caros aos bolivianos-
colonizar. e estabelecer a comunicaçfio fluvial de sua regiDo nordeste com o mar 
através do Amazona.s.· Quiçá a Bollvia tivesse mais a ganhar arriscando ... se a ob
ter uma via de acesso pela ação mediadora de outra potência que fosse capaz de 
tentativa, assim como de manter suficiente pressão sobre o governo imperial, do 
.ave aceitando o pouco que este teria a lhe oferecer em troca, talvez, de conces
Sões de ordem territorial. Entretanto, o .Brasil nunca temeu muito a ameaça de 
navegação do Amazonas através dos afluentes bolivianos dadas as grandes difi· 
culdades de vencer as cachoeiras do rio Madeira. .,_ ~ ~r.mt · vr~: . ,PI•"< •··· 

. Horace Miller, mesmo antes de saber o resultado da expedição de Gibbon, 
acreditava que se podia a~egurar que a. navegação .pelo Amazonas era praticá
vel, · estando o , governo botiviario disposto a proporcionar facilidades para tal 
propósito: · .. ~ · t ~ ., . · 

• .. 

O governo e todas as pessoas inteligentes da BoHvia, afirma~ es· 
peram que os cidadãos dos Estados Unidos realizem este grande 
projeto. Esta ê uma questAo de vital importância para a BoHvia. 45 

•' ' • , " • , , • - • . I 

. Em carta ao Departamento de Estado descreve com algum detl\lt,e a rede 
h i drog r à fica naveg ave I na Bolfvia e' promete em -breve outras informações. Soti
cita, na oportunidade, instruções sobre os direitos e privilégios reivindicados por 
seu gov~rno e reafirma a estima e admiração do presidente boliviano pelos ci~ 
d~~ãos norte-americanos. , Por fim assegura que suas diligências . e especial
mente o panfleto de Maury, produziram uma tendência favorável ao comércio 
com os norte-americanos. Ao remeter a cópia traduzida do decreto sugerindo 
sua publicação nos Estados Unidos, Miller chama a atenção para o bônus mas 
levanta fortes dúvidas quanto a seu pagamento. 46 · t • - ~ ·-. 

Clay também envia ao Departamento de Estado a boa nova e considera 
que o decreto Belzu produziria grande efeito na América do Sul, constituindo-se 

{43) REPÚBliCA BOÚVIANA. Mlnlstêrlo de Estado del Oepartameflto de Relaciones Exte· 
rlores, La Paz. 27 çle ·enero de 1853. 

(44) Sobre Befzu diria Mlller: "Sua admtnlstraçAo ê um despotismo militar. O presidente é 
vm soldado ignorante, totalmente destitufdo de qualquer talento ou educaçAo e so· 
mente ê extraordinário por sua coragem e crueldade ••• Ele disse que será como Ro
sas". 
Horace Mlller ao Departamento de Estado. 28/4/1853. Despatehes from U. S. Mlnlsters to 
Bollvla, 1848-1906t ·Washington. lhe National Archlv~s. 

(45) Horace Mlller ao Departamento de Estado, 29/1/1853. op. cJt. 
(46) Horace Mlller ao Departamento de Estado. 12/3/1853, op. dt 
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, r · • - : _ • '· t - · ·"") _ -vno primeiro passo para o estabelecimento da livre navegação do grande rio. Se· 
~~~do ele. o Ministro das Relações Exteriores, Manuei,Tirado, ,lhe.afi~rrui!a,·q-Üe 
' tamentava a conclusão do pacto com o Brasil em 51, estando ele própno e o pre
·sidénte fartos do tratado ''e não podiam ver o que induzira o Sr.· ~errera 'a ~rrnA
riÕ'': Contando com a anuência· de-8elzu, Clay ~ previa ·que seu ;gove'rnó te-i-ia con
•(tições de ·'adotar enérgicas medidas para proteger e além disso'apoiar os cida· 
dãos norte·americanos" que se dispusessem a aceitar à desafio.47 __ _ , 
~:;· · Tirado procutou novamente Clay para que este o aconselhaSse quando lri
•'neu Evangelista de Souza Solicitou ao cônsul peruano no Rio de Janeiro a exten· 
!'são de seus direitos de navegação a. outros rios do Peru. A sugestão 'de Clay. 
:oomo era natura). foi que o novo contrato não fosse ratificado 8 fim de que as 

·,·provfncias orientais da nação não ficassem a mercê do Brasii._Caso fosse apro
~'vado. entretanto, Clay soticita.ria para ·os Cidadãos de seu pats os mesmos privi-
\ légios. Em seguida;· sugeriu ao Secretário de Estado que se o uso de meios pacf· 
(ficos não desse resultados e o Imperador impedisse o comércio e a comunicação 
' e:ntre os Estados Unidos e o Peru. seu 'governo d~veria decidir-: se J)Or '.'outros e · 
mais eficiente meios de persuasão,..48 lstó 0(1 verdade nunca chegou 8 ocorrer 
pese as reiteradas insinuações do ministrõ. · - .. · . . ... ... _; 

0 
• · Vale observar oue Clay nunca iQnorou. que a poUtica imperial brasileira vi

·sava regular, através de tratados, o trAfego de barcos dos parses ribeirinhos·_~ o 
que se pretendiá era impedir a entrada de vapores ''estrangeirosu inclusive os 
dos Estados Unidos. Embora a argumentação de Clay, Maury, Dana e outros di
plomatas invocasse os direitos usurpados das repúblicas da' bacia amàzônica de 
comerciar com todas as naç()es através do território sob soberania b'rasifeira. na 
verdade o objetivo visado era o uso dessas águas por companhias formadas por 
seus concidadãos. ,.Esta é a era do Tprogresso e nenhuma naçAo pode ; exigir o 

c direito de retardar ou obstruir à marcha da civilização ou o crescimento pacifico 
de outros pa1ses". -dizia, e' incitava· o governo .norte.:.americano a encorajar 
aqueles pafsés ·a iniciar a tarefa de préssionar o Brásil, jã que coh~tivamente eles 
nunca seriàm derrotados. 49 '· ~ • . l ' • • • . ' : 

• . • . - . • • . t • ,. .. 

Desde Lima o encarregado de negócios norte-americano mantinha inin-
terruptos contatos com os representantes diplomáticos dos' pafses' vizinhos e 
com os Ministros de Relações Exteriores de alguns gôveri)OS, estendendo ainda_ 
mais longe sua rede de influências. Em márÇo de 1852 enviara uma cana .ia Mi
nistro boliviano, Crisóstomo Unzueta, procurando demonstrar:.: lhe a imJ}ortlncia 
da expedição de Gibbon. Em resposta, Unzueta lhe informou que S-eu governo j6 
estava convencido '#das inquestionáveis vantagens., de encorajar o tráfico mer: 
cantil e a navegação a vapor e que Gibbon tinha sido convidado a levar a eab9 
esta empresa. fornecendo-'lhe aquela república os . recursos, 8 assistência e as 
informações necessârias ·à sua missão cientffica. Clay assegura, então, em carta 
datadà de 2 de setembro de 1852, que seu pafs reconheeia. em todos os tratados 
e negociações com outros governos. que ••a nação que possui correntes navegA
vais .. nascentes e afluentes de outro rio que oorra para o mar, posSui o direito de 
descer e navegar o curso totaf de su.as éguas, nAo obstante ela~ possam fluir. 
pela maior parte de sua trajetória, dentro do . território de outri;t nação~·. no qu~ 
aludia veladamente ao caso do Amazonas brasileiro. Considerando ser a polftica 
de seu governo "franca e aberta". sem desrgnios secretos, ou seja, procurando 
rebater as suspeitas de que os Estados Unidos pretendiam secretamente a ane
xação territorial, Clay acusava o Brasil de fechar as provfncias orientais da BoU-. . 

{47)R. Clay ao Departamento de Estado, 11/2/1853. ap. cit 
{48) R. Clay ao Departamento de Estado, 1113/1853, op. cif. 
(49) A. Clay ao Oepanamento ~e Estado, 11/2/1853, op. cit. 

61 



via, assim. como de isolar · as maiore.s e meihores partes do Peru e Equador ao 
. com"êrcio:)âien"dó ~cõm"~que :·su"a popufação perm"anecesse ,bârbaà) e .selvagem. 
) .. , , ... 'f - ' o o O • r I • o • o . o o o o ' •• 

Fomenta~· então,' uma aliança-entre esses pafses para que a polftica #<interesseira" 
do~"goverrio r brasileiro . torne~se insustentá.vel,. "ain"da que 'cada nação sejà ."õbri· 
g·ada a Gsar'de seus -direitos. de tal rriodo'que não prejudique o que as-outras têm 
pór ' lei . natl.iral" . . Por·· fim . recorrier1da um decret·o Q

1
Ue desse priviJégios a Gib· 

b 50 .,. • ; ' . . . ' '·· . . ... on. . _ · .. 
Estimulando polfticos e membros das chancelarias latino-americanas a 'que 

apoiassem suas "oroóostas~ e sug"erindo a seus governos que ~ ~'imiti::lssem o 
exemplo boliviano" Clay amplia seus contatos estabelecendo correspondência 
com 'o Enviado· Extraordinârio de Nova Grámida em Lima. Mariano 'Aroseinena. 

• • • - • • 9 • • .. • • 

Este. em resposta, informa ·que seu pa(s liberou a navegação fluvial às bandeiras 
estrangeiras desde 7 de abril de ..1852 e garante que seu governo não imita rã r a 
_polftica brasileira." Aeáfirma.ndo sua crençà rios mesmos prindpios"do Direito 
Internacional nos quais.Ciay se apoiara, Arosemena ass'egurava"que seu governo 
tam-pouco perderia de vista seus próprios direitos, os quais-!'presume que Sua 
Majestade lmperiàl .não ignora", e também que todos os demais ·palses ribeiri
nhos·-,.apresentarão as devidas reivindicações contra qualquér resís"têncià ofere
cida ao gozo de seus direitos naturais",51 Conte-stando uma carta· semelhante,'o 
Enviado Extràoidinãrio" do Equador, Pedro Mo"ricayo, informa à Clay qúe reme
teu correspondênCia a séu governo sugerindo-lhe ''imitar o beneficioso exemplo 
da Bolfvia" I anexando~lhe a .própria nota' redigida pelo Ministro norte·america· 
.fiO. 52 ·Uma· ve~ · r:nais era utmzada .a argtJmentação dos direitos naturais e do 
·costume;·= em oposiç.ão às tentativas brasileiras de obstruir a passagem pelo 
Amazónas de potências estranhas ao continente. As razões invocadas esiavam 
calcad_as ·· nas ·mesmas idéias expostàs por Clay .na sua comunicação ao Ministro 
eqÜatoriàno. Entre a . alte-rnativa de aceitar a. posição brasileira~ e portanto não 
p"ermitír a entrada de barcos de parses .não-ribeirinhos em seus rios. ou" a pro

·p"osta 'norte-am·ericana e ver-se impedido de ter "acesso ao· Ania2oríãs brasileiro, 
• ' ~ \ ,. • ... o ', J ,., ./ • ~ o • 'N' .,_ • • - I 

·Moncayo opta por esta última, jâ que nunca deixou de existir uma certa expecta-
tiva de que o Brasil viesse a concordar ·com os prindpios adotados· dÚrante o 

· côiigresso ' de Viena. · · 
P.r-~ssionado pelas exigências norte-americanas e britânicas o Presidente 

·Echeriiqúe assinou um deci-etõ,· ém 15 ~e abril 'de 1853, que deClarava . livre à r1á
·vegação e comêrcio "de barcos e súditos brasileiros ·peras águas do Amàzonàs 
:em toda a parte do' litoral pertencente ao Peru até o porto de Nauta''. A''novida :.. 
de encontravaase, porêm,' no seu segundo artigo o qual estabelecia que· a -entra-
da iio Amazonas deveria ser obtida ·do governo brasileiro' para "que 'cidadãÓ·s· de 
r outros ·parses com os quais o Peru tivesse tratados pudessem gozar dos direitôs. 
·de nação · mais ' favorecida.53 ·esta ·_provisão p(OVOCOU a imediata reação bra
sileira através da nota de protesto · enviáda a · Manuel Tirado pelo Ministro ém 
Lima, José Francisco Cavalcanti ·de Albuquerque, em 1(_?. de setembro de 1553, 
chamando a atenção para o artigo 2<! do tratado com o ·Brasíf'e· denunciando 
desde já a formação de expedições com 6 fitó 'de penetrar o Amazonas.5t~ O Mi
nistó peruano ·contestou que não via qualquer infração ao citado artigo e' que o 
Peru f não : pode encontrar. razão pl~uxfvel pâra impedir o direito adquirido 

f50l' Docü"mento anexo â carti1 de Clay âo Departamento de EstadÔ, 25/3!1853. 
(51) Doclll·n;rito anexo â carta de Clay ao Departamento de Estado, 29/311853. · 
(52) R. Clay ao Departamento de Estado, 14/3/1853. op. cit. 
(53~ Registro Oficial , Lima, 18 de abri l c1e 1853, n'? 16, tomo 3, Minist6rio dt:: Relaçô t~s Ex· 

teriores. · 
(54) El Monsagero, 05/10/1853. O artigo ;!l estabelecia QUe as empresas de navegaçáo de

ve·riam pertencer exclusivamente aos respectivos estados rihoirinhos. 
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por outros povos~ atravéS de tratados firmados anteriormente nos quais se prevê 
a concessão de chegar a lugares. situados às· margens do ·Amazonas. Este era o 
motivo para que, a seu ver , a declaração do artigo 2~ : do · decreto ·se tornasse 
obrigatória. O representante norte•americano já havia enviado uma nota~ em 9 
·de março, reclamando os mesmos direitos para os cidadãos de seu :pafs. Mas, 
'sublinha Tirado, a concessão está subordinada à obtenção da permissão brasi
leira. Por fim aproveita para convidar o Brasil para a celebração de uma confe
rência dos parses ribeirinhos. 55 Albuquerque, entretanto, não se deixou conven
cer, pressentindo o crescimento da pressão polftica que representaria para o 
Brasi·t o estabelecimento da condição regulamentada rpelo artigo 2C? do decreto. 
Volta, então, a enviar nota onde afirma que o plenipotenciário que negociou o 
tratado, Bartofomé Herrera, o corpo fegislativo e o poder executivo peruanos ti
nham tido suficientes oportunidades para · não deixar passar ''desapercebida 
uma dãusufa contrãria a obrigações pré-existentes·· (referia-se aó tratado .de 
julho de 51 entre Peru e Estados Unidos}. Caso -o Peru ·não sustentasse mais os 
mesmos interesses que o Brasil,. estaria infrigindo o tratado de outubro de 51.56 
Já o convite para participar do Congresso regional das nações ribeirinhas ge·rou 
uma longa discussão na reunião do Conselho de Estado no Brasil. 'Aiegava.:.se, 
contra a participação brasileira, que as repúblicas vizinhas defendiam o direito 
de soberania e a concessão da navegação aos não-ribeirinhos sem tol'!'ar medi~ 
das adequadas de defesa nacional e adotavam ·o prindpio do uso inocente 'vi
sando atrair o comércio estrangeiro. Receava -se, por outro lado, que a pressão 
que as três potências interessadas poderíam vi1r a exercer sobre as ·repúblicas 
·hispano-americanas levasse-as à formação de uma entente contra o Brasil. . O 
Conselho mostrou-se unânime com relação a que deveriam -ser evitadas 'decla· 
rações de princfpios, adotar a polftiica das· convenções- continuando o que havia 

~começado com o Peru e a Venezuela - ·e procurar, finalmente. assinar novos 
tratados com os demais palses. Tudo· isso, obviamente, sem abrir mão das me
didas de segurança e da organização nacional da navegação jã que os parses vi
zinhos não tinham condições para fazê-lo. A polftica do Brasil para com a Ingla
terra e a França continuava a ser a de condicionar o tema da navegação à·defini
ção dos limites com as Guianas.57 Esta precaução era de vital importância le
vando-se em conta a tentativa de expansão territorial da Guiana ingtesa 'com a 
finalidade de chegar às margens· de afluentes do Amazonas, adquirind~,' assim~ a 
condição de nação ribeirinha. · 

Clay já preparara a argumentação da qual se utilizaria durante.sua tentati
va obstinada de garantir aos cidadãos de seu pais os mesmos direitos que o 
Peru concedera aos brasileiros. Diante do protesto de Cavalcanti, havia que vol
tar a eJCpO-Ia. Em not~ enviada a William Marcy~ Clay alega que estavam sendo 
ignoradas as provisões do 2'!?, 3'!? e 10!? artigos do tratado de 26 de julho 'de 51. 
Informa tambêm que, de acordo com os representantes da Nova. Granada e Ve
nezuela em Lima, a ida· do diJ?IOmata brasileiro Miguel Maria Lisboa a e·stes paf
ses, com a finalidade de negociar tratados de navegação~ seria infrutffera .. En
tretanto, Clay tambêm estava consciente de que '*desde o tempo em que Texas, 
Califórnia e Novo Mêxico forma incorporados aos Estados Unidos, a 'anexação' 
tornou-se um fantasma polfticõ para os governos da Amêrica do Sul. Nenhum 

{55} E/Mensagem. 01/0911853. 
(se) EIMensagero, 09110f1853. 
(571 MEDEtROS, Fernando S .• op. cit., p.26D-3. 



raci.ocfnio ou persuasão podem remover inteiramente a impressão de que nós 
temos esta intenção ulteri.or".58 No caso do Brasil contribuiria, seguia Clay, o 
temor de que seus stíditos não conseguissem competir com as empresas norte
americanas no Amazonas. Além disso,. acreditava que existissem re,ceios de que 
os imigrantes de seu pafs trouxessem a aquelas regiões .. ,a brilhante tocha da ci
vilização e do progresso" contrariando os interesses das clas~es dominant,es.59 
Mas, garantia, todos os ,representantes das repúblicas ribeirinhas em Lima são 
contrârios à potftica brasileira e insinuaram que os 'Estados Unidos podem resol-: 
ver estas dificuldades., já que aquelas "não têm o poder e os recursos para asse
gurar seus direitos". Clay foi nomeado nessa época Enviado Extraordinârio e 
Ministro Plenipotenciário dos Estados Unidos. Enquanto isso o representant~ 
brasileiro, procurando persuadir o Congresso peruano a não aprovar o decreto 
de Echenique, fazia uso do recurso previsto por Clay, mandando pÚblicar um 
panfleto,· que logo começou a drcular secretamente entre deputados e senado-; 
res, onde se a,tribufam objetivos de anexação por parte dos Estados Unidos. Cla.y 
contra-atacou da mesma forma, publicando uma resposta e trabalhando junto 
às legações dos pafses ribeirinhos para que. escrevessem . a seus governos de: 
nunciando os propósitos do Brasit.60 • 

RIO DE JANEIRO- PALCO PRINCIPAL DAS NeGOCIAÇÕES 

O primeiro diplomata norte-americano que se estabeleceu na América La
tina foi o Cônsul Henry Hill, um comerciante enviado ao Rio de Janeiro , por 
Thomas Jefferson após a abertura dos portos brasiteiros às nações aniigas.6~ 
Nessa época o comércio do Brasil dava-se 'principalmente coni a lnciláterra. si
tuação que se prolongou durante ~uitas décadas~. 

(58) Com efeito, assim escrevia o Secretário de Estado, Everen sobre a "anexação" do Te-
xas: , . ... . 

Vastas provfncias, que durante três séculos o regime 'súfocante de um sistema esta
cionário havia aniquilado, v.Ao hoie engrandecendo~se ao influ.xo de uma ativa civi
lização. Liberdade de falar e escrever, justiça administrada pelo jurado, -igualdade 
religiosa e governo' representativo. eis aqui o que & Constituição dos Estados Uni
dos levou a extensas regiões onde até então eram desconhecidos semelhantes bo-

. neffcios. , 1 

Nota dirigida por Everett ao Ministro do governo francês em Washington, Conde de 
Sartigues, em 1~ de dezembro dê 1952. In: ANGELIS, f ,edro de. De la Navegactón de/ 
Amazonas. ••• Montevldeo.~ lmprenta del Rio de la P'lata. 1854. p.96. 
Sobre as expedições norte·americanas, AngeUs comenta: 

Com voluntários havia tentado o Coronel Burra conquista do México, com volun
tários se fez a expedição do Texas, tambêm são 400 volulltârios que reúne o Gen,eral 
Lopes em 1850: emprega seis meses inteiros para reunir seu pequeno exército, para 
preparar sua expedição; não se esconde, e no entento, o governo da União não con· 
seguiu impedf-la. ( ••• ) A quem toca a responsabilidade de todo ·esse sangue derra
mado? ( •• ·.) Os Estados Unidos não procedem de outro modo, jamais faham a seu 
princfpio de não-intervenção; nunca se permitem nenhum ato agressivo contra as 
provfnclas que cobiçam; são sempre alguns cidadãos os que, sem o conhecimento 
do governo, e apesar defe, empreendem operações desse gênero1 sem querer outra 
coisa que ajudar seus vizinhos em seus projetos de independência. 
,d, lb •• p.98-9. 

(591 Cray ao Departamento de Estado, 211711853. op. cit. 
(60) ld., 24/1,0/1853, op. cit. 
(61) FONTAINE, Roger W. Brazil and the United Stales loward H mal~trigo re!Rtionshlp. Waslün

gton D.C •• AEI-HOOVER, 1974. 
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O fortaledmento das relações -entre o Brasil e os Estados Unidos havia si
do, em meados de '184o;''o'objetivo'fundamental contido nas instruçôe;s aos di" 
pfomatas enviados ~âo : .. Rio .. · especialment'e para fazer frente .aos laços existentes 
com a Grã-Bretanha ·e a Françà.62 A polrtica imperial nessa1 época. ao contrário, 
era a de não estabelec·er novos com.promisso.s com os pafses europeus ou com 
os Estados 'U.~:tidos· e· esperiir que o pra2:o dos tratados já firmados fosse aos 
poucos vse· esgotandô.63 Em fins ·de 1844 extinguiu-s·e o tratado com a Inglaterra 
e não te'ndo havido·~ reraovaçãó do mesmo. o "governo inglês expediu o "bill 
Aberdeen··;·em ágÓsto' dé 18~.' Através dele a lnglat,errâ dava-se o direito de vi
sitar e deter navios suspeitos-de trãflcó de escravos. Criou-se uma Questão entre 
os dois pàfsês jã que os barcos ingleses pass~_ram. a n~9 ·r~speitar as ãguas ter
ritoriais brasileiras e a vistoriar navios ancorados. O Brasil s6 as-sumiu a repres
são ao tr'ãftco 'em 1850; depois de uin longo perfodo de -a'tritos com a Grã-Breta~ 
nha, que nessa êpócá p~restav.a séu ap~o~o a Rosas,' téndo inclusive reconheçido, 
em maio do mesmo ano; que a navégaç§,o ão riõParanA era exclu ~~ivamente su-
jeita à regulamentaçã·o .argentina."'!~ · . . · .. · · · . . 

Cof\l relaç~o à nav~_gação d.o Amazonas, ~omo j:á vímf?s, havia, desde dé
cadas anteriores, interesse comercial por parte de cidadãos norte-americanos e 
até proje~os britAniços ~-b_olivíanos para realizar ~ai qbjetivo. Uma d~s mais i'm
portantes missões. foi a organi.zada durante a administração de·JosA Balliviân, 
para negociar plano.s de eç>fonr.zação do tenitório da Bolrvia e de navegação de 
sues rios. O chefe da miss'ão. Antonio Acosta, viajou .. à Europa em 1843 e er:n 
Londres encontrou o anterior cõnsu' .boliviano, Vicente Pazos Kanki, empenhado 
no mesr:no objetivo.' O plano de Acosta ·visqva a. entrada em território da Bolfvia 
atravês do .. Am~ZQr}as. No entanto, o pr~sidente Ballivi~n tratou de· dissuadir a 
navegação peta p(QVff.l~Ía çfo Parâ CQI1Si.9e'randQ·a· ínviáv~l, ""oado O perigo e as 
difkuld~~~~s. que U!')a .viagem. pe.lo ~rio Madejr~ representavam':; as doze. ca
choeiras qt,~e pbstaçuli.z_qv~m ~- p~~sagem, a)~m da n~~essidad~ de obter permis
são bras.ileir~.64 .TamQé.rn .a proposta de mediação britênicà .foi descarta.da pelo 
governo boliyi~~.9 na supo~içâ.Q -~~-que a .tn·glaterra õãp aceitaria esse papet.~~jâ 
que sua mediação seria um reconhecimento tácito de que o .Br~;~sill ê.o único ár-
bitro daquele ~io",'.6'5 ·. . · 

Atentos aos iornais, os. diplomatas b.rasileíro's nos 'Estados Unidos cons-:
tantemente enviavam notas .ao .. Departamento de. Estado .pedindo esclàfecimen.: 
tos sobre notfcias de organização de companhias para navegar o Amazonas. Em 
resposta a umoiidessas cartas de Francisco Carvalho Morei1ra, o Departamento de 
Estado garantia que a'alfândega .dé Nová Iorque não iria faciUtar a satda de bar
cos que pretendessem violar as leis brasileiras, mas,.·"ao'meshiõ'tempo, reconhe
cia que era quase impraticável saber o destino da frota mercante do pafs~66 Em 
agosto de 53 o Enviado Extraõ,rdinário do góverno brasileirO. acusa aa Depãrta
mento de Estado a -preparação em Nova Iorque, para a entrada ilegal, e se ne
cessãrio forçada, de uma expedição, desde a embocadura do A.~zonas atá o .. 
(6.2) A ir'!'l do lmperadorcasaia-seemJ843Ç?,m ·o filho ~~. r~l Lul_z Felipe:. · + · · 
(63) O tratado Brasil-Inglaterra exting•Oiu .. se em 1844 e o governo brastleJro recusou sua 

1renovaçJo. O trata1do estabelecia taxas de lmportaçllo no v811or de 15% para os produ· 
tos Ingleses enquanto os demais. pagavam 24o/o ou mais. Este acordo er:a profun~a
mente ·lesivo aos interesses brasUeiros e o gover~o .tmp~rial ansiava pel.a sua expira-
ção. · . . . 

(64} Carta de José Ballivi~n a Antonio Aeosta;'2719/1845, hi: MITRE, Antonio. Esquemas c:fe 
cofonlzación y proyetos de navegscl6n -durante la adminlstradt1n de-Joss Ballíviíln (1841-184!). 
lese de mestrado, The Unlversityof Texas stAustin., 1972. p.58-9. 

• r • • • . '1 . ""' . 
(65) Carta de José1 Mascarenhas .e ·Antonio Aéc;Jsta, sfd, In: MITRE, Anton~o. op..cit., p. 60. 

• ' • • w .. 

166) Departamento de Estado a Carvalho Mor,elra, ~0/4Ji8S3. 
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Per·u e a Bolfvia. e ae outra visanao obter o prêmio oferecido pelo governo Bel-. . ' 
zu.67 O Secretário Witliam. Marcy responde,' tranqüHizando o Ministro brasi'eiro, 
·que a 'Marinha norte-americana mão encorajaria ou comandaria tais &><predições e 
que talvez elas se devessem à· inicialiva privada ou ao governo peruano: o novo 
pedido de esclarecimentos sobre pre:~lema semelhante produz u~a·· · ~ura .res~ 
posta de Marcy, para o qual suspeitas ou intenções não eram provas suficientes 
e uma nodcia de jornal não servia de fundamento para que se desencadeàsse 
uma ação oficiaJ.6S É interessante perceber êàmo. a controvérsia sobré a navega! 
ção . dos rios facilmente resvála para uma questão maíor""qüe ~~m a ve~ co·m á 
defesa das supostas · virtudes · das instituições democráticas rep\lb!ficanas frente 
ao regime monârquico,r como se vê na resposta ·de Marcy: 

.. .. • • t J .. .. • . 

o ciú-:ne do~ direitos das pessoas e da proporiedade que é -caraç
terfstico da fegislação dos Estados Unidos é mais ou menos diffcil 
de ser compreendido pelos que estão acostumados a diferentes 
sístema.ss · 

Havia ficado para trãs o perfodo em que a polftica de ·aproximação com o 
Império brasileiró tendia a criar um clima· amistoso que gerava considerações do 
tipo - "o sentimento dos brasileiros é mais amigável p~ara os Estados Unidos ·do 
que para a Inglaterra ou a França", ou ainda, "o interesse da Inglaterra ê destruir 
as relações entre Brasil e Estados Unidos e outros pafses do mundo ••• O inte: 
.resse imltuo de Brasil e Estados Unidos I! resistir a essa interferência".70 Trata
va-se agora de marcar as diferenças entrá o anacrônioo regime imperial brasi
le"iro, lnsis1entemente qualificado de antiUberál e desp6stico; e as ilustradas re'.: 
pllbUcas vizinhas,·· estas.., sim, civilizadas e emp"reendedoras. Era notãvet a preo
cupação do Departamento de Estado de· instruir seus representantes a· que pro.; 
curassem "a,presentar o ex,emplo norte-americano onde' as :controvérsias·são 
decididas nas urnas'!. e fortalecer uás opiniões favoráveis às instituiÇões republi
canas".71 Esta era ~uma das maoeiràs de procurar criar identidade polftica com as 
novas r~póblicas .da América do Sul e assim éonstri.Jir mais uma barlelra à forte 
ínfluência :eürop6ia. 

Os rumores que circuravam sobre a organização de com·panhias éte' nave
gação mostraram ao Conselho de Estado que era iminente o in feio dás n·egocia
ções. O Ministro limpo :de Abreu escreve a Carvàlho Moreira dize~ndo ... lhe: 

segqnoo toaas as prooaDIII'!]aaes o governo c:tos t:stados Unidos : 
não tardará a aparecer reclamando diÓIÕmaticamente 8 naveáa~ 
ção do Amazonas. n 

r • .... ,I .. ~ .. .. , .., . · • 
Cabia, portanto, ~o emb"ixador em Washiflgton ·adiar a questão, continua

vam as · instruções de Limpo de Abreu, jâ que França e Inglaterra desejam o 
mesmo e contra· os três pretende -lutar o governo imtPerial. P·or fi.m sugere -
"não serA possfvel que uma parte da imprensa· desse pafs nos auxilie, e que se 
levan~em no Congresso. algumas vozes que advoguem o nosso direito?" limpo 
de Abreu todavia não se afastara muit9 de recomendações feitas meses antes a 
C~rvalho Moreira: "não falar do assunto espontaneamente,, mas re~ponder co-

(671 MENOO NÇA, Renato. tfm dlplo;Mta na cem~ da l~laterra- o 8arao df! Penedos sua *'poca, 
, .. S. Pauf,o, Cfa .. Editq_ra Nacional, 1942,. p. 12~8. • , . .. . . .. .. ... 

(68) Departamento de 'Estal;lo a Carvalho Moreira. 2219/1853. 
. ( 69) ld. lb. . .. . 

(70). Departamento de Estado a George Proffit. 11811843. op. ciL 
(71} Deopartsmentods EstadO a JohnAppieiDn. 116/1848. oP. c1t. · 
(72) MENDONÇA. Rensto. Op. ~ p. 125-6.. 
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mo se carecesse de anstruções J)recisas, exercer vigil'ência e informar minucio~ 
e assiduamente •. : rtão conceder, ·nem mesmo a pa1rticulares, sequer a tftulo de 
exploraqão ciemlfica, a entrada··e navegaçlo do g·rande rio''.731De ume atitude de 
esquiva1r·se ao probfema, o Brasil passava à expeçta·tiva de ter que rebater gol· 
pes mais diretos e tf"((,ediatos. Com efeito Isso passarA a ocorrer com a chegada 
do novo embaixador no,rte.-americano, Willlam Tr·ou"sdale. 

O antecessor imediato de Trousdale no Brasil fora Roben Schenck~ que 
tentara, ern vlo, conseguir a assinatura brasileira para um tratado comerdal com 
os Estado~ Unidos. Ao responder As colocações de um artigo do OlAria do Rio 
que neg~va á necessidade de uni tratado entre os dois pafses, Schenck declarou 
que era forçado a considerar qu·e a polftica adotada pelo Brasil era "pouco liberei 
e prejudlclal ·aos interesses de ambos".74 Suspeitava também de que o Brasil 
pretendià Impingir essa p'olftica' a todos os ·palses sul-americanos, ambicionando 
estabelecér sobre eles um· tipo de protetêirado de forma a controfar as relaç6es 
destes com ·oütras potêncliis~ Schenck acreditava também que nlo ex1stfam sen
timentos favoráveis ·aó,s brasflelros' por pàrte dos u·ruguatos, com os quais os 
BrasU havia felto úm·acordo· em· 1851.75 Montada a estória e tendo a Interpreta· 
çlo uma certa possibilidade · lógica, trátava-se de buscar nela apo·lo e procurar 
divulgá-la no .. seio· da oplniAÓ pllbtica das sociedades vlzinhas, prfnclpafs ames· 
çadas pela suposta colonização brasJieira.'.Arma multo utilizada na época e con
tra a qual e diplomacia .norte-americana sempre· teve queixas com relaçlo ao 
uso que dela fazlam os ingleses, no entanto podia vir a ser útil ~ua·ndo se tratava 
de dividir possfvels aliados. ,., · ,. · · · · 

~ . 
Com a chegada de Trousdale ao Rio, percebe-se unia mudança srg·nlflcatf-

va nos rumos que a diplomacia norte:. amerlcana1 fmprimia· em· relaçAo ao Ama
zonas. Opta-se :por .uma :·negoclaçao máls direta com ·o ·governc) - ~mperiaJ en
quanto passa a segundo .plano a· tentativa de montar uma frente contra o Brasil 
junto às repúblicas vizinhas. As. instruções recebidas pelo diplomatá eram multo 
expffcitas e sua' misslo da "maior import'Ancia: ele ·devia devotar. seus esforços 
para assegurar aos cidadãos de seu pafs o lívre uso do Amazonas e mostrar, 
perant:e as ·previsfveis resistências, a determinaçl.o norte-amerlcáne em ·obter tal 
concessão. A argumentaçao do Departamento de Estado baseava-se na teoria 
do direito natural dos povos ao ·•uso inocente'' dos canais flu.vials derivados de 
nasçentes que se.·êncàntr,avam em seus territórios • .Sendo um direito oonsfder:~c;IO • 
natural,- não era passfver de se submeter a tratados, como pretendia o· Brasil.' Se 
dependesse apenas do reconhecimento internacional dessà direito·, como· ocor
rera por parte da França, tnglaterra e Estados Unidos em "relaçio à Bolfvia, o rio 
teria sido navegado por alguma daquelas potên;cias. De fato o governo boliviano 
nlo efetivou o projeto em parte pela debilidade de seus recursos: Tampouco as 
outras naçlie·s animaram-se a pôr em prêtica esse pr.incfpfo sem o consenti
mento do Brasil~ apesar de terem sustentado a mesma tese. · 

· A açao norte~americána foi fmedlata. Mal havia chegado ê .sede do lmpê· 
rio, Trousdale. solicitou a abert'urà do Amazonas e passou a Informar-ao Secre.· 
târio de seu p·afs· sobre as reações do governo brasileiro ao pedido. Pelo conted
do das notas adverte-se a crescente irrftaçAo e desorientação de Trousdale 
diante do silêncio oficial, dos rumores contradlt6.rios de que o Conselho de Esta· 
do recomendaria a abertura, p~ra logo e.m! s.eguida saber que o Pres~dente d~-

~ 73l ld. lb.. p. 92'· 3. 
174} Doc:umento ~nexo â cana de. ~. Shenck ao ·Deperta~ento de Estado, 301/411853.089-

{)Stches from U. S. RectJfds to Brazil~ march 1851-jun 1853.·· . . ..... 

C75) R. S henck ao Dep.a rtamento de Estado, ··231811853. oSs/iatéhes from U S. R~ to BtB-
zl' jun 1853-d8c 1854. · · · · · · · • · · 



quele Conselho assegurara que o Brasil nada fa.ria nesse sentido na medida em 
que a construção de alfândegas excederia os ganhos provâveis.76. Enfim ·a res
posta oficial ao pedido foi negativa; baseada na tradicional postura brasileira de 
não fazer tratados com potências estrangeiras.77 A decisão a que se chegou foi o 
epOogo de uma luta interna travada ·no interior do próprio Conselho. Na verdade 
os rumores que confundiam·· Trousdale espelhavam as opiniões discordantes 
dentro daquele órgão. 

Coube ao Conselheiro -Pautino~ ex-Ministro de Negócios Estrangeiros, a 
tarefa de elaborar um parecer sobre-a navegação do Amazonas, apresentado em 
17 de janeiro de 1854. Sua opinião foi -inequivocamente favorável a que se pro
cedesse à a·bertu ra: 

Se nos opusermos aberta e completamente à navegação do Ama
tonas teremos todos contra nós e ninguém por nós. Seremos ar
rastados, e quem ê assim arrastado não pode dominar e dirigir o 
movimento . que .o .arrasta _ para . dele tirar partido ••• Se hâ vinte, 
quinze ou' dez anos tivéssemos com decisão e firmeza como uma 
polftica feita,. tomado 'iniciativas nestas questões, poderfamos tê· 
las dirigido. Poderfamos-então inspirar aos ribeirinhos uma con
fiança que não Inspiramos hoje. 78 

A proposta do conselheiro -era de que o Brasil concedesse a navegação, 
atravês de convenções, tambêin aos nilo-ribeirinhos. dando vantagens à com
panhia que obtivesse o privilégio de navegaçlio de modo a que não sofresse a 
concorrência das estrangeiras.79 O parecer propunha que o Brasil deveria ba
sear-se na doutrina mais moderna de autores americanos que estabelece o di· 
reito das nações ribeirinhas "'de nav~gar o rio q~e corre pelos seus respectivos 

· territórios", e que o governo imperial se inclinas$e a tratar com as demais na
' ções ~·nos termos e pela forma -que ·julgar convenientes, não se considerando 
obrigado a sujeitar essas estipulações à c;fech~ão dos ribeirinhos". Diante desse 
informe, o Ministério concluiu . por adiar . a questão. Em carta endereçada a 
Trousdale1 datada de 13 de setembro de 1854, o Ministro Limpo de Abreu voltou 
-a insistir no carêter prematuro da abef1ur~ dada a baixa densidade demográfica 
das -prôvfncias ·do ·Parê -e Amazonas ~ do departamento· de Maynas no Peru, 
igualme~te os da Venezuela, Nova Granada e Equador. Isto, junto ao fato de que 
em muitos afluentes só poderiam -ser utilizadas embarcações de pequeno porte, 
er~ suficiente para demons~rar q'ue ~·na atualidade não existem grandes interes
ses dos E.stados Unidos, nem de nenhuma outra nação, que possam servir de 
pretexto à pretensão im~diata de navegar o Amazon!fs". e~. 

Apesar de ser esta a resposta oficial, a posição do próprio Limpo de Abreu 
era um pouco diversa. Num comunicado confidencial remetido em fevereiro ao 
Ministro Plenipotenciário brasileiro nos Estados Unidos, ele comentava quere· 
guiar a navegação entre os r1beirinhos não traria qualquer perigo para o Brasil
mas atrás viriam os procuradores: Estados Unidos,. França e Inglaterra. O "es
pectfo'' que o aterrava era a colonização por mãos destes. ''Não hê resistência 

. possfvel", confessa, e hâ que se tentar obter alguma vantagem com a abertura. 

(76] W. Trousdale ao Departamento de Estado, 14/2/1854. 14/3/1854, 7191854. op. ciL 
(77) W. Trousdale ao Departamento de Estado, 15/9/1854. op. ctt. Resposta semelhante foi 

dada em 9/5/1654 ao embaixador britAnico Howard que demandava a navegaçao do 
rio Paraguai acima do porto de Albuquerque. 

C76) Min.uta do· parecer de Paulino Jost1 Soares de Souza, 17/1/1854, ln~SOUZA, Josá An-
tOnio S. de. A vida. •• , op. clt~· p.443 e segu1 ntes. · 

(79) SOUZA, ..fost1 AntOnlo S. de.A vida. •• , op. clt.. p.444. 
(80) REIS, Arthur C.; op. ch., p.89-90. . 
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Sérgio Macedo pensava o mesmo: i•os americanos arrÕmbarAo as portas do 
Amazonas se lhas persistirmos em fechar''. Em Washingto~, Carva[ho Moreira 
escrevia numerosos artigos procurando esclarecer a posição brasileira e publlc$
va-os em jornais de grande circulação, além de viver "debruçado sobre o cais de 
Nova ·Iorque'" vigiando os coletores de alfAndega.81 

A .presença de Trousdale no Brasil. no en~anto, parecia deixar o governo 
dos Estados Unidos bastante confiante ·num desfecho positivo da questão. Uma 
c6pia de suas instruções chegou também às mãos de Randolph Clay como. for
ma de coordenar o encaminhamento que o Departamento de Estado vinha dan
do em várias frentes diplomáticas. O Secretário Marcy apr·oveitou para reforçar a 
missão de Clay junto aos plenipotenciários que viessem a acatar a sugestão pe
ruana de realizar ume Convenção· para discutir a· navegação do Amazonas, Cley 
ficou satisfeito com a orientação dada 'pelo Depar1amento de Estado à Jegaç~o 
no Brasil. mas confessava não ser partidário de argumentos razóaveis, mas de 
ameaças de um confronto com os Estados Unidos ou com a Gr:i·Btetanha, ~ê 
Que o governo imperial cederia "mais facilmente ao medo .... do que à razão''.B 

Nesse fnterim o diplomata brasileiro Miguel Maria Lisboa chegou a Lima 
após· t~n negociado com ··o .governo .de Nova Granada um tratado similar a 
aquele celebrado em 1851 entre Brasil e Peru. Para Moncayo a missão de Lisboa 
ao Equador possivelmente se frustraria.83 O panfleto de Maury, traduzido por 
Ancizar, chargê d'affaires de Nova Granada, havia sido publfcaao em Uma e 
surtira efeito muito favor~vel à posição norte-americana. Anclzar enviou-o. en
tão, para publicação em seu pafs, junto com cartas ao Presidente e ao Ministro 
de Relações Exteriores. com o propósito de influenciar o governo e o Congresso 
no sentido de rejeitar Q pacto negociado com 0 1 Brasil. Na pista destes aconteci'! 
mentes, o governo britânico instrufra seu encarregado de negócios de reivin~l
car ~o Peru e ao repres~ntante do Brasil em Lima os mesmos privilégios de na:
vegação garantidos ao~ brasileiros pelo tratado de 1851. Quando Clay enviou 
taf11bêm seu pedido fo rn:tal no mesmo sentido, jâ ~nha .notfcias sobre a chegada 
~o primeiro barco brasilejro à Navta e pudera realizar cálculos do tempo de via ... 
gem e avaliar a qualidade dos vapores utilizados para concluir que a companhia 
Qe lrineu Evangelista "não poderia competir se o Amazonas fosse declarado 11· 
vre",84 

OS ESTAóOS UNIDOS PERDEM ESPAÇO NO PERU 
' . -

' ,. 

Quando na percepção de Clay os fatos pareciam encaminhar .. se para um.a 
soluçAo favorãvel às demandas norte·americanas, subitamente um novo decreto· 
peruano foi assinado em 4 de janeiro de 1854. Seu artigo 1~ estipulava que ~ .. os 
sllditos brasileiros podiam navegar livremente nos rtos do Peru aflu~ntes do 
Amazonas"; a mesma preten$110 por parte de outros pafses que "se creem co~ 
direito a isso em virtude de tratados" seria decidida posteriormente pelo g.over• 
no.85 Pouco antes o Presidente Echenique afirmara considerar o artigo 2~ do 
tratado com o Brasil "uma simples declaração de fato que não comprometia o 
Peru a seguir qualquer fjnha poUtica particular, nem limitava em nada seus di-

{81} MENQONÇA, Reneto, oP. clt., p.13S. 7. 
(82) Clay ao Departamento de Estado, 24/11/1853.op. cít. 
{83t Documento ane~<o A carta de. C.tay ao Departétmento de Estado, 7/10/1853, op. ·cft O 

Eqt.~ador çteclarou livres seus rios em 26 de novembro de 1853. 
(841 Clay ao Depanamento, de Estado. 10/12/1853,op. ci:. 
(85) El Mensagem 0410111854. 

69 



reltos de manter comércio com nações estrangeiras". o que sem dúvida corres~ 
pondia aos termos do pacto.S6 Tudo indica que o trabalho desenvolvido pelo 
Ministro brasileiro tenha conseguhio neutralizar a ação diplomática norte-ameri
cana e reverter a situação. 

O decreto causou um impacto avassalador no animo de Clay. Numa carta 
desconsolada a Marcy, ele assegurava que o governo peruano havia mudado 
inteiramente suas posições em relação à navegação do.Amazonas e já não r-eco ~ 
nhecla os direitos dos norte·americanos, talvez por temer ameaças de Que o 
Brasii anulasse ~o tratado~87 O Ministro dP Relações Exteriores do Peru, Paz Sol .. 
dân .. deixava mais explfcita a posição de seu ~governo esclarecendo que o tratado 
de julho de 51 entre P~ru e Estado~ Unidos dá a este llltimo pars o direito à na
vegaçUo somente na costa marftima. Aó contrãrio, a navegação do Amazonas fi .. 
cava restrita aos termos de um '&cardo de. reciprocidade com o Brasir.ss Apesar 
de Paz Soldên ter concordado em não publicar o decreto antes de ser conhecida 
a poslçJo norte-americana a respeito, este foi de fato editado pelo jornal E/ Pe-
ruano juntamente com o intercâmbio de correspondência diplom.ática e sem a 
anuência da legação norte-americana. A "•quebra das regras de cortesia diplo· 
mática'"., por sua vez, levou Clay a publicar uma carta enviada por ele a Paz Sol .. 
dên onde criticava 8 interpretação que estabelecia diferrenças entre riqs e costa 
marrtima e afirmava que o Brasil negara ''o direito de qualquer gov·erno, em cujo 
território o Amazonas passe, a ooncluir com outro pafs, que não esteja no mes· 
mo caso,. qualquer tratado ao convenção .sobre navegação sem seu consenti· 
mento".lsto iria tornar ~s provrncias transandinas do Peru, assim como de ou
tras repllblicas..t...meras. tributárias do Brasif tanto quanto seus afluentes 0 ' eram 
do grande rio.~ A polftica do Império·, contudÇ>, em nada se modificara4 Depois 
de uma conversa com Cavalcanti .de Albuquerque, Clay chegou a propor a seu 
governo Que fizesse uso da forÇá para alcançar seus objetivos. Nessa época um 
,grande número de aventureiros que chegava desde os Estados Unldos em busca 
de ouro não recebia autorizaçfto_do governo peruano .par.a portar armas. O· Mi
nistro norte-americano acreditava que havia o .temor de que "estes pioneiros da 
liberdade pudessem passar armados do P.eru. para o. Brasil". • 

Não houve protestos apenas por parte do governo norte-americano: ·O eo~ 
carregado de neg6cios de Sua Majestade B.ritanica, E. H. Sullivan, considerava a 
nova d_ecisãp oposta à polfticã que o governo peruano vinha ~eguindo,. apesar de 
se dizer um .,decreto explicativo'". Segundo Sullivan ... o Ministêrio anterior tinha 
pr9curado abrir a navegação do Amazônas e de seus afluéntes. Esta polftica li· 
beral e o fato de que alguns tratados entre o Brasil e outros estados ribeirinhos 
ainda nfio haviam sido ratificados poderiam mudar a atitude do Imperador indu
zindo-o .a franquear o transito pelo Amazonas. Em nota a -Paz Soldá.n, citava o 2~ 
artigo do tratado entre :Peru ·a Grã·Bretanha, datado de 10 de abril de 1850, que 
garantia aos slldltos e cidadlos dos dois p.afses viajàr "'-com seus barcos e ca rre· 
gamentos a todos os. lugares, portos e rios nos territórios da outra nação··. Com 
base nisso reclamava para os sdditos britânicos todos os direitos e pri~vilêgios 
concedidos aos sllditos ou cidadãos de qualquer outra nação.90 

(86) Clay ao Departamento de Estado, 10/12/18531 ·01'- clt. 
(87) Çlay ao Departamento de Estado, 24/111854.~p. cfL 
{88) Documento snexo ã carta de Ctay ao Departamento de Estado; 1012/1854. Os termos· 

do ~ aftJgo eram, segundo Maury, .,the citizens of either republlc may frequent wlth 
thelr vesseJs ali the coast ports and pJaces of the otfler wherever foreign commerce ls 
petmlttEid''• em espanhol costas,. puenos y lugares. In: MAURY ... M.,op. cít., p.59. 

(89) El Peruano, 251311854. !Estas notas foram tambêm publicadas por Carva:lho Moreira tm 
jornais nane-americanos, segundo MEDEIROS, F., op. 'cit., p.164. .. 

(~) E/ Peruar10p 251311854. 

70 



BOLÍVIA: TRUNFO NAS NEGOCIAÇÕES BRASil·EST~DOS UNI,DOS 

Uma outra cópia aas instruções a Trousdale~ foii remetida pelo Secretário 
de Estado ao novo chargé d'affaire's na Botfvia, John Dana, iuntamente com uma 
análise sobre o profundo inte,resse desse pafs em promover a abertura do Ama:.. 
zonas. Isto poderia levar- o governõ boliviano, acreditava Marcy, a "secundar vi~ 
gorosamente os esforços que são feitos para induzir o Brasil à ceder a estas ra
zoêvêfs demar,das'~.91: A indicaç§o de John Dana para dirigir a legação norte
americana na Bolfvia mostra a importância que o Departamento de Estado atri· 
bufa a este p·ãrs na estratégia global desenvolvida em torno à questão. do Ama
zonas/ dado que s~e tratava 'de um' diplomata de carreira alltamente qualificado. 
As . primeiras comunicaÇões de' Dana desde a BoiJvia servem prec.is&mente .para 
reàfir'mar ,c) lugar chave que . ocupa,ria o pafs Ines negociações .já que o Equador 
parecia seguir as mesmãs tendências que o Peru. Atento aos passos dos britâni
cos, Dana Informa sobre a àise ocorrida ~com Cel.lloyd. ex-chargl cfaffa:ires, que 
viera com instruçõeS especiais para negoclar o·direito de navegar os rios bolivia
nos mas fora expulso do ·pafs.92 Estando a Bollvia multo lnteressad.a na soluçAo 
~e seu ·prob1ema <re. isolam~nto . ~o . contínente, çoncederfa a qualquer . .pafs esse 
direito, nos termos mais liberars. Aproveitando o vazio criado pela satda do re
presentante da GrA-Bretanha, Dana acreditava ser este o momento propicio para 
obter privilêgios para os cidadãos de seu pafs. E.ra necessãrfo, pois, agir com 
presteza para não deixar passar essa oportunidade. Os sinais enviados pelo ga-· 
verno boltviano apontavam .na me~m~ direçlio e permitiam acalentar um ce~o 
otimismo, j6 _ qu~ o Ministro de.Relaçõ~s Exteriores e o Presidente tendiam a 
dar ••preferência aos Estados Unidos sobre qualquer outra nação", inclusive para 
a navegação fluvial, recen.temente. solicitada p~la França. A estratégia boliviana 
para Incentivar a .organização de uma compqnhia era semelhante -à adotada pelo 
tràtãdo entre o Peru e o Brasil: concess~o dé privilégios "":" ter:rss ou dlnh~iro
por alguns anos, onde ainda oAo houvesse sufidente produçrio para um comér
cio continuo. Dana sugeriu que o próprio governo boliviano fizesse ur:na pro
posta sufr,ciente para induzir comerciantes norte-americanos à ·empresa,··.mas 
que esta não fosse tão onerosa quanto a que o Peru se havia imposto4 Ofereceu 
1anibêm toda a assistência extra-oficial para a mo·ntag:em da companhia. Esta 
conquista traria corria· conseqüência que o governo dos Estados Unidos pudesse 
reforçar suas reivindicações ao Brasil, vindo a ser ','demandados não só os di
r~itos da companhia, como o·s da BoUvia, tomando a questâ:e o aspecto mais 
formidável possfvel''. O diplomata1 norte-americano estava consclente do atcance 
polttico dessa medida, e apontava para essa vitória aparentemente isolada que 
faria com que os Estados Unidos recobrassem o 1 terreno perdido, lembrando 
que a influência 'britãnica dava-se por meio das companhias de navegação a va
por e das concess6es_e privilégios oferecidos pelos pafses sul americanos: 

.Mas a riqueza e os recursos da América do Sul estão no seu inte
rior e são agora tr.anspo.rtados,)em alguns casos 'pelos:' seus. rios 
navegâveis, sobre mo11tanhas e ·desertos, para o litoral, pagam 
t1ributos aos negociantes e barcos. britAnicos. Desde seu rico i ~nte
rior, a Bolfv:ia é o centro, e mantém as cabeceiras navegãveis de 
r,ios dos dois grandes sistemas que desaguam no Atlêntjco.93 · · 

{91) Departamento de Estado a John Oar~a. 1/1111853, Dlplomaticln$Uctlons, op. c/L 
(92) John Dana ao Departamento de Estado, 28/1/1854, op. 'clt. 
(93) John Dane ao Departamento de Estado. 3/311854, op. clt. 
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Nesse mesmo mês solicitou a seu governo autorização para assinar um 
tratado e recebeu em agosto o consentimento ofic·ia.l~ Mas durou pouco tamanho 
contentamento ·- a aproximação das eleições presidenciais bollivianas adiou a 
soluç3o da questão. Po.uoo depois o encanegado de negócios encontrou uma 
deddida indiferença ·por parte do governo da Bolfvi;a para estabelecer uma alian~ 
ça comercial ou de amizade com os Estados Unidos e um amargo sentimento 
para com seu povo dadas as questões com Cuba e Mêxico. Havia o temor, esti
mulado pela divulgação inaímistosà pór paite de franceses, dizia, de que os nor
te-americanos visassem ane"xar parte do território boliviano. O próprio Ministro 
de Relações Exteriores, Rafa.ei'Bustillo, teria· dito que '•se os norte-american-os 
obtêm admissão no território boliviano através do Amazonas eles o acharão tão 
de.sejáver quanto Cuba _e tornar-se·AÔ i~pàcier:'tes para adquirr-lo".94 A recusá 
efetiva de Bustillo veio em seguida. A resposta nort~e-americana a essa nota ê 
uma peça exemplar de argumentação polftica - sendo . o Amazonas e o Prata as 
rotas que a natureza deu à Bolfvla, com o quel o governo deste pars .,concorda 
enfaticamente' ', e estando· o Brasn e talvez ·outras naçõe$ Interferindo nessas 
demandas, por que continuar co:m isso? NAo poderiam "interesses comuns tor
nar uma causa comum, e pela açAo conjunta apresentar uma demanda única à 
qual nenhum governo deve tér a vontade ou o poder de resistir, e então asse; 
gurarem seus óbvios direitos, privilégios ·e l'ucros?'' Através de umã aliança for
mal tais pafses poderiam garantir essa ação. O laço sagrado de união, continua 
dizendo, ê que ''n6s somos todôs americanos e glorificamos o õôme dás repú
blicas americanas, e sobre nós, tanto individual como coletivamente, descansa a 
respo·nsabilidade de confirmar na prática, ou neg~·la, a grande doutrina. de que 
o homem é capaz do máximo desenvolvimento, ~ as nações do mais rãpjdo ~ 
·substancial crescimento sob instituiçõés livres do que sob as desp6ticas".95 

A referência velada ao sistema polrtico brasileiro, apontado entre os ''ini
migos das liv-res instituições'', e,· portant.o, dos interesses republicanos, dos di~ 
reitos individuais, do direito de comerciar livreme,-.te, con1trastava com os elo.: 
gios às "medidas liberais e iluminadas" do governá boliviano e visavam fortale~ 
cer-a concepção ' de que era necessária uina aUanca contrária ao lmo,erador Pe.: 
dro li e A sua polftica restritiva. 

Uma bem alimentada ' rede de Informações era tecida éntre Washington e 
suas legações nos ' parses ·da 'Amê.rica ·ao Sur·, .. mantendo-as · avisadas ·sobre a 
exata posiçlo e as propostas de cada ·um daqueles governos com referência áo 
Amazonas. Diante do grande interesse existente na BoJfvia sobre a expedição do 
barco ''Water Witch" sob o comando do tenente Page,·Oana pedia que lhe co
·municassem caso ela fosse bem sucedida para que ele se preparasse "para asse
gurar a seus patrfelos ·qualqu.er :concessão que o governo esteja disposto a fazer 
para introduzir o comêrcio'~ pela nova via aberta à ns~egsção jã .que o noyo. Pre
sidente, .Córdova, prometera '"m.ed1das enérgicas'' nesse sentido.98 Por outro la
do, Daria escreveu uma longa nota âo Ministro de relações EXteriores-da Bolfvia 
manifestando .. Jhe sua satisfação por ter sido apresentado ao Congresso o pedi
do .de libtirdade dos rios e de recursos para sua iimplementaçao. Diz-se " lm pres
sionado com :a importame sugestão -do Ministro de QU~ seja feito um esforço 
çonjunto e~tre os Estádos ribeirinhos'~, o que "junto aos e~forços do mundo 
comercial serã decisivo para induzir o Brasil a abandonar suas pretensões de ex
clusividade~'. Alêm disso fornece ~nformaÇões da Gibbon sobre trechos navegá-

(94) Jcthn Dana ao Departamento de Estado, .29·/8l1854,,op. cit. 
f95) John Dana ao Departamento de Estado, 6/9/1854, op. ciL 
(96) John Dana ao Departamento de Estado, 28/8/1855,.op. clt. 
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veis .do Madeira correspondentes aos reivindicados pelo governo boliviano e que 
eram atribufdos em alguns mapas ao Peru. Segundo ele, isto daria à quest§o 
uma importância que não te da se a .Bolfvia abdicasse de sua pretensão de co-

. municar·se com o Atlãntico, .já qu-e, na hipótese de abertura do Amazonas, o 
pafs ficar.ia sem porto .de entrada e sem o direito de remover as obstruções ~caso 
não .tivesse. atendidas .suas demandas territoriais, considerada$ justas pelo Mi· 

. nistro.9~ lmpJfcitos ar, além dos dados, as .sugestões de encaminhamento polftiço 
• para .gr.aves probl~emas entre os dois patses~ Apesar do tom dessa nota, outro era 
.o estaC,o de espfrito de Dana,. temeroso de que a proposta de aÇAo c~njunta en
. tre os •.pafses ribeirinhos . pudesse resultar na .adesão destes ao tratado Brasil.; 
Per!-t. Para ele o Brasil só necessitava de "tempo para esgotar a paciência desses 
.pafses menores". Os ministros norte-americanos nas demais repllblicas rlbeirl· 

..::nhas foram alertados para procurar criar.dificuldades à adoção da polftica brast-
~J ieira,98 A rede de informantes paralelos. à qual Dana estava.conectado permitia 
-que sua influência se estendesse . .al~m do raio .de alcance de sua açAo oficial. Um 
cldadlio que., segundo ele, gozava dá alta confiança do governo boliviano,' pas

.- sou-lhe uma cópia do pedido de uma companhia de náve.gaçâo fràncesá sobre o 
qual devia dar parecer. Solicitava-se_ a exclusividade do tráfego de todos os rios 

. .bolivianos .. pelo prazo de 99 anos, e ass1m que o acordo fosse fechado os traba .. 
lhos se iniciariam. Dana passou então a procurar "convencer o governo de que 
este objetivo poderia ser conseguido em termos mais favorãvei~'' de modo are-
duzir ao máximo as chances de que o contrato fosse estabeleddo.99 · 

Ú'~ TIMOS ESFORÇOS NORTE-AMERICANOS 

Após as fru$tradas negociações feitas durante a primeira .etapa de sua.mis· 
são no Rio, Trousdale voltou à carga e conseguiu finalmente uma entrevista pri
vada com o próprio o.~ Pedro H em Petrópolis,· em fevere1ro de 1855. Dada a im
portância das opiniões vertidas na ocasião pelo Imperador, prender·nos-emos 
ao relato detalhado da entrevista feito pelo embaixador norte-americano. lni
cialmente, rPedro ll :prometeu examinar a proposta de tratado apresentada por 
Trousdalef admitindo que o curso dos acontecimentos poderia mudar a polftica 
do Brasil para os Estados Unidos. Esta,- no entanto, era de não firmar tratados 
com. potências estrangeiras para evitar embaraços e interpretações adversas aos 
int,eresses do pafs. Trousdala chegou a sugerir que neste caso os Estados Unidos 
estariam . dispostos .a suprimir as taxas pagas pelo caM brasileiro. Indagado se 
conhecia as expectativas do Presidente P.ierce sobre o Amazonas, contidas em 
sua· mensagem ·ao Congresso norte-americanof o Imperador respondeu ·estar 
satisfeito de ver que esta era pacrfica e de tom moderado.1oo Trousdale apre-

(97) Documento anexo ã carta de Dana ao O.epartamento de Estado. 19/9/1855pop.. clt. 
(98) John Dane ao Departamento de Estado, 26/911855- op. ciL 
.(99) John Oana ao Departamento de Estad~. 1/12/1855,op. c1t. 
(100) Esta mensagem foi apresentada pelo "Presidente Pierce ao Congresso em 4 de· no

vembro de 1854 e referia-se aos novos tratados·com a Confederaç!o Argentina, com 
o Paraguai e com o Uruguai, assegurando aos Estados Unldos a livra navegaçao do 
Prata e de alguns d~ seus afluentes. ••mas Igual sucesso nAo tem coroado os nO.ssos 
esfo,rços para ~ abe·riura do Amazonas ••• e, considerando as relaçOes cordiais que 
desde muito tem subsistido entre este governo :e o Brasil. pode·se espe:rar q\Je as 
negociaçOes pendentes hlo de efetivamente chegar a um favor4vet resultado'': In: 
MEDEIROS, Fernando,op. clt., p.185. ' -
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sentou então o argumento de que o Amazonas era codificado por velhos princf· 
pios de Direito Internacional como um "mar interior". Sua Majestade retrucou 
que o Amazonas era um ''rio interior'' pertencente ao Brasil! o qual indubitavel· 
mente tinha o direito de excluir outras nações de entrar em suas águas. Esta de~ 
cisio provavelmente seria revogada em dia nAo multo distante, mas~ por en
quanto. a população de suas margens nAo era suficiente para que o pats susten
tasse um controle policial de. barcos estrangeiros. Esta era uma evidência. do 
crescimento dos setores de opinião dentro do próprio governo favoráveis . à 
abertura. Agravado por esse vazio demográfico existia o temor de que " interes
ses comerciais de diferentes potências pudessem .fazer perigar a paz do Impé
rio"'. Estava claro que nlo se esperava que os barcos de bandei ras estrangeiràs 
entrassem _para vender seus produtos a uma populaçlo consumidora sabida
mente exrgua, mas para disputar direitos de exptorà_r . rlquEtzas num vale 1menso, 
e quase virgem. O Imperador ac~escentou :que tinha lido as descrições do· rio 
fettas por Maury, Herdnon e Gibbon e, se bem reconhecia a habilidade do prl
melrà e o éspfrtto empresarlatl dos dois llltlmo~ como eles manifestaram em 
sua~ narrativas, ele ainda era fórçado a considerar o tom de tal$ relatos um tanto 
"poêtfco e exagerado". Asseverou tambAm que o governo nlo temia anexaçAo 

· por parte dos Estados Unidos e que a abertura do Amazonas seria benêfica 
também para o Brasil • . P.or fim, alertou que, sendo o ·Brasil "a principal potência 
sul-americana, considerava-$e capaz de exercer certa Influência polftica sobre as 
repllbUcas vizinhas e prevenir •.• a lntervençlo de outras nações em suas nego
ciaç6es com estas rep6blicas".101 Enfim, o Imperador sustentou uma vtsfto li
beral com relaçfto ao çomêrcio e à ubertura do rio, mas ma,nteve uma posição 
firme a respeito do prazo, já que este se vinculava tanto às dificuldades de con
trole da região como também ao problema n&o mencionado da falta de .demar
cação da$ front~lras. Adotando o Brasil o princlpio do uti possideüs em seus t.ra~ 
tados com as naçl5es vizinhas~ a .penetraçlo de estrangeiros poderia significar a 
colontzaçAo de 1 parcelas de seu ter.ritórlo. A prudência recomendava ,resistir às 
lpre$s6es enqua,nto fossem suportêvels,.e estando as três grandes potências di
vldldas .entre s:t na busca de garantir .privilêgtos exclusivos, assim como as repú
blicas vizinhas devidamente temerosas das ambições das primeiras; as negocia
·ções avançavam ~recuavam com a mesma facilidade permitindo a Brasil retar
dar a .adoçao da Uvre nt:wE)gaç:io~ 

Quase simultaneamente, Carvalho Moreira foi procurado por Marcy, que 
provavelmente jê conhecla o teor da resposta de Limpo ·de Abreu a Trousda
le.10~- O Secretério de .estado, m~ls direto, ameaçou com uum Imposto sobre o 
Çafê em represêlie de urna recusa•'_ brasileira a negociar com os Estados Unidos 
e ebertura do AmazonC}s e procurou contra-argumentar as justificativas refe .. 
rent~s à falta de determinação de limites dizendo que os navios poderiam circu
lar somente atê onde o território nlo fos-se contestado. Por fim sugeriu que os 
dois pafses deveriam unir-se "em um sistema para fazer face às nações euro· 
pêias'• e firmarem um acordo cuja contrapartida seria a abertura do S. Francisco 
atá St. Louls, ou uma remuneração em dinhelro.103 Carvalho Moreira acreditava 
que os Estados Unidos p~etendiam continuar negociando a navegação do Ama
zonas com perseverança, tendo s'ido este um dos objetivos do programa presí
d_encíal de Pierce. Estan.~o C? "prestigio do Presidente em déclfnio. ele .procurava 
recu~rê-lo Junto .à oplnilo pl1blica atra~ês desse expediente. V ma su_gestAo feita 
por Marcy de ·que o ·arasil declarasse livre o porto do ParA parecia a ·Carvalho 

I -. . . • . 

(101) WJIIIem Trousdale ·.ao .Oepert~mento de Estado, 26!21.1555, Despatcllas from .u. .!). MJ. 
. nl,sftJt;S to 8~14 1854 VJesh1neton. T.ho N~tlo"'l. Ar.:hJves. 

(102J ~st~ ~ um(l ~nferOncla pr:ovSvel.-
(103> MEDEIROS. Femando.op. dt., p.192·3.. 
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Moreira uma solução, jã que era gradativa, vaJittajosa para as rendas e parà a 
imagem do Império abrandando, ao mesmo tempo. os lmpetos daquele gover
no assim como dos aventureiros. O próprio Presidente Pierce empenhouwse em 
remover o obstáculo que supunha ser Q principal: "a desconfiança do BrasU 
comra. o povo americano e seu expansionismo". 1~ . 

Por sua vez o embaixador britânico no Rio,. Howard, recebera instruções 
"para envidar todos os esforços a fim de convencer o goveroo imperiaf de qua~to 
importava acabar com todas as restriç.óes e monop~rio na parte do .rio. Amazo.
nas que pertence ao 8rasil'~~105 A resposta à demanda lngresa s6 veio um ano 
d.epois e alinhava á.rgumentos econômicos, demográficos e polftiéos. Recusan
do"'se a comparar .a s'ituação europêia1 discutida duran~e o ,Congre~o .de Viena e 
que resultara num .pacto tantas vezes apresentado como exempl_o no caso d9 
·Amazonas brasileiro,' afirmava que a atitude do Império coincidiJJ com a t?ritAni
ca em relação às demandas norte-american~$ no São Lourenço. Estando o co
~~rcio das r.êpúb~ic~s andi~as voltado para o Pacrfico, a ~.~ertura · do ri.o depen
d•a da convemênc•a do Brastl apenas.10€> 

o governo .imperial; com tal demora_ não apenas demonstrava que est"va 
-realízando um esforço· no sentido de ganhar tempo para resolver questões pen
dentes, como para pressionar a negociação dos limites das Guianas, sem ter que 
oferecer em troca a · livre navegação, o que beneficiaria outros patses alêm da 
Grã-Bretanha. Nessa época algumas vozes jâ aconselhavam a abertura Et proli
feravam dúvidas quanto ao acerto de manter a antiga polftica. 

A recomendação do gqverno brasileiro de que Carvalho Moreira traduzisse 
e publicasse o panfle.to de Angelis, favorãvel .à posição de cla.usur.a do rio, não 
.chegou a ser seguida porque o embaixador sentia que isso jê n.Ao era oportuno, 
na medida em que a campanha de abertura do Amazonas, ·como diz $abóia de 
Medeiros, utinha esmorecido'·'. Carvalho Moreira resumiu o livro, retirou dele as 
colocações ofensivas e adaptou-o para a leitura do público comum. A ·exposição 
dess·e conteúdo resume em cinco tóplcos a polftica do erasil e as pretensões dos 
pafses nlo·ribeidnhos. O primeiro: "os rios e correntes sAo propdedade incon.
testêvel das nações cujo ter.rítórlo percorrem~·, isso fundâ o direito de um Estado 
consentir ou n!ío o comércio em suas águas. O segundo: !'o Estado proprietário 
de ambas margens do rio tem o direito de excluir os outros E;stados do uso ou 
navegação da parte pertencente a ele, e somente pelo m\ltuo .acor.do e convim· 
ção pode ser regu'lada a navegação do rio'.',· Em apofo a esses princfpios eram 
citados diversos autores de Direito Internacional, arbitragens e tratados. inclusi
ve com a participaç~o inglesa e no·rte•ame.ricana.-Com relaçAo ao Congresso de 
Viena objetava que aquela havia sido uma modificaçfio da lei universal .atravês 
de uma Convenção. o terceiro referiai .. Se ao ••uso inocente'' mas que, por sua 
vezw dependia da conveniência do proprietário e era: portaotó, um direito im
perfeito, assim reconheCido por tratados. O texto rejeita o argumento de que se
ria um direito, especialmente~ no caso dos Estados Unidos que não eram limf
trofes do BrasU. Refutava tambêm que os interesses çomerciais serviss~m .como 
argumento · yãlido, este seria também um direito lmperfejto, sujeito a con-· 
venções. Por fim o último tópico reserv?l ao Brasil a sob~raJl'a da navegaç§o in
t$rior (le seus rios e reafirma a convicção de que o governo imperial vinha sendo. 
tiberal na polftica referente ao Prata..:. porlter interesse na sua abertura -e ao 
Amazonas, convidando os pafses r~bei rinhos a cetebrar ·COnvenções. 107 

(104) ld. lb., p.196-9. 
(105) ld. lb., 'P.269. 
(106) ld. lb., p.27(). 1. 
(107l E.ste resumo foi felto com base no texto de 'MEDEIROS Fernando, op. cit. p.214-220. 
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A mesma proposta de livrar o café brasileiro das taxas de importação em 
troca do privilégio de navegar e comerciar oo Amazonas tinha sído feita ·por 
Trousdale a José Mariia Paranhos. Miinistro e Secretário de Estado para Assun:
tos ·Estrangeiros em julho do mesmo ano. O governo dos Estados Unidos seguia 
sustentando o princrpio de que o direito das nações ribeirinhas do Amazonas 
não depende de tratado, ê um direito natural, como o de navegar no oceano, e 
solicita o consentimento brasileiro para ter o mesmo direito. Mais que isso: ·está 
determinado a consegui-lo parà seus seus cidadãos.10B Assim veio a palavra gri.:. 
fada na nota: o que não ê usual ne-ssé tipo de correspondência. A ênfase preten~ 
dia ingenuamente deixar transparecer uma ameaça velada. Mais uma vez lança
va-se mão do princfpio· da lei.natural para fu.ndamentar uma reivindicação cujo 
·objetivo era àntes de tudo polh:ico· e econômico; . 

A controvêrsià sobre a riãvegaçãó fiçou um tanto adormeçida até meados 
de 1856. Trousdate ·estava, · então. ·convencido da impossibilidade de fazer um 
tratado com o Brasil,' já que este não abriria a navegação até reso.lver satisfato:
riamente seus problemas de fronteira eom a Nova Grana~a. · a Venezuela, a In
glaterra e a França; Segundo deçlarou Paranhos, num encontro com o repre~ 
sentante norte.:americano,: abrir nessas condições ê abrir psra aventureiros de 
todas as classes e pafsàs.109 Grande parte dós esforços diplomáticos brasileiros 
dava-se em torno à questão lindeira,· e o primeiro tratado definitivo nesse senti
do havia sido assinado muito recentemente, em 1851, com o Uruguai. De resto 
toda a América Latina encontrava-se qu~se em estado lfquido, entre disputas de 
terrlt6rios, guerras ·de conquista e processos de negociiação. O Brasil, por ex~em
p'lo, estava por enviar um Ministro Plenipotenciârio à Bolfvia para discutir mais 
uma vez um tratado de limites e navegação.-O representante norte-americano 
naque~e pafs interpretava ,a m!ssão como urna nova p;ressão brasileira .para que a 
:Bolfvia concordasse -com os princ(pios do ·t.ratado com ·o Peru, em troca d~ al
gum território eni disputa, e esperava tamb~m .a oferta do serviço de.·uma linha 
de vapores. Contrlbufa para essa suspeita o Jato de que o Ministro .. de Relações 
Exteriores da Bolfvia, Juan de ia Cruz Benavente, havia solicitado um câlculo de 
cust.os 'da construção de dois vapores; a obtenção dê um engenheiro e a remo· 

·ção das obstruções do rio Madeira, talvez para comparâ·lo com 'os mesmos·ser·· 
viços oferecidos pelà Brasil. Bénavente esperava que Dana obtivesse informações 
de James Peden, embaixador norte-americano em Buenos Ain3~, sobre o vapor 
~~'Verba" que havia subido e descido o rio Berm~jo. Peden comunicou que o bar
co pertencia à companhia norte-americana Paraguay Steam Navigation, entre~ 
tanto o rio era controlado pelo Brasil e Paraguai: através de tratado. Dana não 
;perde a oportunidade de lembrar a Benavente os obstãcul'os impostos .pelo Bra
·sll e sublinha, por fim,·· seu desejo de restaurar a simpatia da qual gozava e de 
que tinha sido privado flâ tempos ••pelas intrigas de outras potências''.110 

Sem dóvida os Estados ·unidos considéravam que a h1glaterra era o seu 
principal concorre,nte e ''inimigo natural", e por isso procuravam· por todos os 

·meios solid•ficar suas alianças com os pafses âa América do Sul com vistas a 
substituir os ingleses nos direitos e privilégios por eles adquiridos. 11.1 Com rela
ção ao .Amazonas havia a expectativa de que. a solução das questões lindeiras 

; paclficar1a a ·região e tra1riã a liberdade de-comércio. Entretanto. não s6 os Esta· 

(108} Documento ~nexo A carta1 de w._ Trousdale ao Departamento de Estado, 24/7/1855, 
op. c/L 

·(109) -W. ~rousdale ao Departamento' de Estado, 24/811856, op.. cit. · · 
(110) Documento anexo A cana de John Dana ao Departamento de Estado, 24/10/1856,op. 

dl. 
(111) Smith ao Departamento de Estado, 27/1/18.59,op. ciL 



dos Unidos como as duas outras potências muitas vezes interferiam nas disputas 
territortais reconhe.cendo direitos a um pafs ou a outro com o objetivo de obter 
deterr:ninadas vantagens. Havia com relação a eles, mais especialmente aos Es
tados Unidos que estavam em p 11ena fase expansionista, uma profunda suspeita 
de que o que. pretendiam ·era invadir, colonizar e ocupar. as regiões de dif(cil 
controle .'7' como era o caso de quase toda a bacia amazônica -para então anexá; 
las. Muitas vezes essa percepção levava a que "um deterniinado governo ergues .. 
$8 inesp~rada~ente uma barreira. ~hostil para evitar a aproximação diplomãtica 
com essas potências. ou protelasse indefinidamente a discussão de tratados de 
é!mizade, comércio" ou navegação.· No ·caso das repúblicas hispânicas a identida
de cultural com a ant iga metrópole levava-as· em geral a desconfiar-dos Estados 
Unidos apesar dos apelos· baseados na ideologia da fiberdade e no sistema re· 
publicano que pretensam.ente os a·proximava, aà mesmo tempo .que os diferen
ciava das potênCias do .V.elho Mundo. ~or ess!l moti~9 a ~or·r~SPC?.~dêr1cia _difl_lo
mática norte-americana dirigida a.os governos das nações sul-americanas estâ 
cheia de justificativás sobre os pedidos de anexação aos Estados Unidos feitos 
por governos estabelecidós em territórios de colon.ização hispânica. Os governos 
latino-a'merica"nos., por ·sua vez • . não deixavam de lado !falsas ou verdádeiras 
apreensões de que as diferenças de raçà e de religião tõrri~1 riã~ os .ariglo·~a~óes 
cidadãos á pane, especialmente se estivessam perdidos em algum canto da selva 
:amazônica. 112 ··· · 

Em fins. de 1856 o governo de Costa Rica, evidentemente indignado, en
viou notas aos Ministros -de Relações Exteriores dos pafsés latino-americanos 
aludindo à participação de flibusteiros ·provenientes dos Estados Unidos nos 
conflitos ocorridos na Nicará:guat 1 ~3·e convidando-os a participar num C<_J:ngres
so que discutiria tais eventos por serem "povos que·. têm uma origem c·omum, 
que professam a mesma .religião. que tem o mesmo idioma ·e costumes, e fina l
mente que estão uni dos pelos mesmos Fnteresses ~iodais". 114 ·A Bóttvia aceitou o 
convite. Isto teria levado o Presidente 'Córdova a recusàr-se· a chegar a um trãtá·· 
do com os Estados Unidos, apesar de ter alegado outras razões. ~ 1~ . 0 . clima 
desfavorâvel e os sentimentos ultrajados dessás repúblicas mantinham.iiÍquietos 
os representantes. diplomáticos norte·americanos. Dana dá-noticia de uma carta 
do governo chileno propondo a união dos ·paJses hispânicos para expulsar. os 
norte-americanos da Nicarágua.116 Outros convites .;ã . haviam sido anterior·
mente enviados com o propósito da conferência - em 8 de julho de 56 de parte 
da Venezuela~ e o· da Nova Granada em 20 de setembro do me~mo ano.117 Dana 
faz, então. uma inusitada proposta ao Departamento de ~stado a q ual!, segundo 
ele. iria "contra os princfpios fixados pela polftica dos Estados Unidos em rela
ção a isto": tentar conseguir uma aliança defensiva com os pafses latino-ameri
canos que explicitamente se oponha à influência e colonização européia na 
América. O vilão da história passa a ser a Inglaterra cuja " pol'ftica insidiosa e ter· 

( 112} John Dana ao Departamento de Estado, 27/2/1857, op. ciL 
( . 13} Jonh Dana ao Departamento de Esta1do, 2812/1857, op. ciL O Presidente Píerce apa ~ 

rentemElnte nAo fazia grande esforço no sentido de impedir a organização desses 
edrcitos nos. Estados Unidos. · 

(114) Documento anexo à carta de John Dana ao Departamento de Estado, 2411011856,op. 
cft. 

(115) John Oana ao Departamento de Estado, 12/3/1857,op. clt. 
1:116) John Dana ao Oepartamento de Estado, 13/3f1857,op. cit 
1117) nforme do Ministro de Relações Exteriores: 

Segundo Dexter Per&cíns, o prest1gio norte-americano nunca esteve mais haixo na 
Amêrlca latina do que na dêcada de 1850. In: CONNEl-SMITH, op. ciL. p.68. 
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giver:s~ÍI'\te'' procurava dividir para reinar, desestabifizando a frágil estrutura in.:. 
tema daqueles pafses. A questão que o Ministro colocava era: como barrar a 
co~onlzação britAnica no continente? Seria suficiente controlar os principais. 
pôntos de trânsito entre os dois oceanos para evitá-lo? No momento em que a 
polftica brasileira - que ora vinha impedindo a entrada dos europeus nessa de
sejável região - cedesse às demandas do comércio. quais seriam os obstáculos 
preventivos à colonização europêia? A maior parte deSses territórios era habita· 
da por fndios sobre os q,uais nenhum governo exercia efetivamente o poder. Além 
disso nenhum pafs concordava com seus res,pectivos limites, éhegando a haver 
exemplos de terras disputadas por até três pafses, nenhum dos quais tinha tftu
los históricos claros. Para obtê-los eles teriam que recorrer à arbitragem, o que, 
por sua vez, poderia servir de cabeça de ponte para futuras intromissões e~tra· 
continentais. Assim o desencadeamento de uma guerra com a Inglaterra pelo 
controle da ârea era previsfvel. tornando·se então importante para os Estados 
Unidos apoiarem-se. desde jâ numa am,pla báse polftica e comercial na América. 
Dados os deveres e os interesses norte-americanos em evitar e resistir a tais 
riscos. os Estados Unidos deviam assegurar a integridade territoria1 da América 
Latina. Esta garantia visava reservar para os comerciantes do Norte uma Amêri
ca Latina não submetida à Inglaterra. Em outras palavras, tratava·se de criar as 
bases para uma implementação efetiva dos princlpios da dout.rina Monroe. Nes
se sentido era conveniente a criação de um ideário republicano que pudesse ser 
interposto entre os projetos ingleses de ampliação de mercados e a concorrência 
que as empresas yankees estavam dis.postas a mover em território sul:·america
no. Não obstante, a doutrina Monroe não contava com que o fantasma do colo
nialismo tivesse muito mais a feição norte-americana do que britânica para seus 
vizinhos do sul. Por fim, Dana levantava a questão dos rios 'e do direito dos paf
ses em cujos territórios eles passam, mas assegurando ainda que a livfe navega
çã.o era impedida pelo .. medo de agressão, especi~lmente dos Estados Unido~, 
por isso eles não se opuseram à poJftica do Brasil. ou de Rosas,. ou do .Paraguai'', 
e tampouco manifestaram interesse ou tomaram parte nos esforços norte-ame
ricanos para negociar com -o BrasiL Os Estados Unidos tinham, ainda, que se 
preparar para dirigir o fluxo da piodução ·ou obter os privilégios oferecidos 
quando a livre navegação fosse efetivada. 118 · • 

Enquanto isso o tenente Page, qúe comandava o barco ••water Witch'', so
licitou ao Departamento de Estado autorização para realizar uma segunda expe
dição, desta vez nos rios Pilcomayo e Bennejo que eram a salda da Bolfvia para o 
Paraguai e logo ·para o Prata e o Attêntico.ll~ O SecretArio de Estado enviou a 
pérmissão da Marinha norte-americana esperando que ela desse '"'provas con
vincentes ao governo boliviano do amigável interesse sentido pelos Estados 
Unidos··.120 Mas seria de pouca importância para os Estados Unidos saberem se 

(118) John Dana ao Departamento de Estado. 251311857,op. dt. 
(119) O comandant·e Thomas JefférsoR Pa~e havia natJegado antes pelo rio Par~guai, mas 

chegando ao porto brasileiro de Albuquerque,. limite das élguas internacionais. soli
citou ao Bresil permlssAo para seguir alêrn. Pnwendo lsto. Urnpo de Abreu jê havia 
escrito ao embaixador nane-americano no Rio, Robert Sthenct. reafirmando a SO· 
berania brasUei ra sobre aquele trecho. Isto provocou o comentário irado de Shenck: 
••o BrasiJI ê ciumento. desconfiado. cego e Incapaz ou nâo~esejoso de entender que 
s·eus pr6prios interesses podem ser exeeutados por outros. Tem medo de que um em 
preendimento pacifico seja um desfgnio do ma1 para sua prosperidade e posses ... 
Shenck ao Departamento de Estado .. 301411852. op. dl. 
A posterior eutorúaçao do gotJemo Imperial para que Page prosseguisse tJiagem 
acima do pono de Albuquerque (desde que isto não criasse um precedente) não 
chegou a ser aproveitada por n3o tef sido recebida a tempa. 
TAVARES BASTOS. Aureliano' C. CaJ1as do 5o1i1AJio. S. Paulo. Cia Editora Nacional. 

1939. p, 37()-'1. 
( 120) Oiptomatic tnstructions, op. ciL. 1/.8/1857. 
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tais .rios eram ou não navegáveis se não obtivessem os direitos de navegação 
para seus cidadãos. As tentativas feitas por Dana desde 1854 para negociar com 
a Bolfvia um tratado de Amizade, Comércio e Navegação davam-se ora em cbn
di·ções de instabilidade poUtica interna, ora em um clima hostil aos norte·ameri~ 
canos. Sabendo que as relações entre os Estados Unidos e o Paraguai não eram 
muito ''satisfatórias", Dana procurou o Presidente boliviano para expor sua 
preocupação de que fossem impostos. obstáculos à realização da expedição. Es
clarecidas algumas, questões sobre as fronteira$ e as margens do r' o sobre as 
qua~s cada pars exercia suá jurisdição, o Presidente lhe informou da chegada de 
Un:'lw representante da Argentina para negociar vm tratado de Comê·rcio, Navega
ção e Limites. e também sobre sua decisão de procurar incluir nele uma declara .. 
ção conjunt~ de liberdàde de navegação e cornêrcio destes rios, suge-rindo um 
.aéordo de ação comul!.l, se necessário, para forçar o Paraguai a admitir. este 
. prtnc1pio.l.!!. 

A ~ermissão para a viagem, cujos propósi tos .eram ''de -natureza pura
mente. cientffica'' foi solicitada em 6 de março de 18'58 ao Ministro de Rela~ções 

~ Exteriores, ·Lucas de ia Ta pia. Dana insistiu na intenção de respeitar e·scrupulo,. 
samente os direitos jur:rdic:os dos outros pafses ao fazer o pedido.122 

Em extensa nota enviada a Cass, Dana discorre sobre os limites entre Ar~ 
gentina, Boltvi1a e Paraguai e os pontos que poderiam ser percor.ridos pelo te
nente Page, e desenvolve uma bem fundada argJUmentação que considerava ser 
aquele o momento propfcio para que os Estados Uo'idos exigissem o direito de 
navegação, dadas as drcunstãncias de ser o objetivo desinteressado e cientffico. 
Na expe.ctatíva de uma proibição do governo paraguaio o Ministro nã,o deixa de 
sugerir ·O uso da força: 

Se, sob ta1is circunstâncias, permitir_mos que nossa expedição re~ 
. torne sem :explo.rar estes rios -porqüe· a 'pequênà república do Pa
raguai a proibiu, podem~os, depois, -convencer o Brasil de que so
mos sêr_ios na ~an~ténç~~ deste pr_incfpi~,, ou ·que iremos, se ele 
nega mais tempo; praticamente forçar a entrada do Amazonas?123 

P' or. que isso seria a descrença dos pafses interiores na cooperação norte
ç. .:nerica.~a para .a garantia de seus drre itos de navegação; o que seguramente Í·ria 
levá-los. ,pensa o enviado norte .. americano,: a aceitar as con,cessões oferecidas 
pe1(0 BrasiL Uma ligeira demonstração de forçá diante dos pequenos palses. im
,plfcita na proposta, visava aumentar a autoridade norte-americana tanto diante 
dos afiados do Brasil como dos governos que todavia confiavam no apoio de 
Washington. A manutenção do afastamento boliviano era considerada vita ' para 
dificÕitar tendências à adesão dos dema1s pafs·es ribeirinhos ao tratado de 1851 
entre Brasil e Peru. 

A .consciêncià desse papel e do peso que -significava a assinatura do tratado 
que os Estados Unidos e·speravam negociar. levaram o Presidente Linares a soli
citar a Dana uma carta a Clay pedindo- lhe que este e><ercesse sua influência so~ 
.bre ·o governo peruano dissuadindo·o de intervir na BoUvia para assegurar que 
o tratado de navegação do .Amazonas fosse assinado por este governo. 124 

Na e><pectativa da chegada de um Ministro brasileiro, ta~vez para propor o 
estabelecimento de uma Hnha de barcos a vapor nó Madeira, Dana tenta impedir 
que o Ministro de Relações Exteriores boliviano apoiasse o Brasil Mas os boli-

I 1 21) John Dana ao Depa,rtamento de Estado, 13/3/1858, op. cil. 
(122) John Dana ao Departamento de Estado, 6/3/1658, op. cit. 
(123) John Dana ao Oepartame \tO de Estado1 13/3/1858,op. aiL 
1124) John Dana ao Oepartame:nto de Estado, 12/2/1858, op. cit. 
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vianos levantavam uma questão: os Estados Unidos assegurariam a uma com
panhia norte-americana os di'reitos de navegar o Amalonas? Se o Departarriento 
de Estado n~o garantisse essa proteção, a Bolfvia poderia ceder às propostas 
brasileiras.125 Por fim, em 13 de maio .. os dois pafses assinam um Tratado de 
Paz, Amizade; Comércio e Navegação. aprovado pela Assembléia em 12 de 
agosto de 1861 e ratificado durante o governo de José Maria Achâ. Seu 269 arti
go declara o Amazonas, o Prata e seus afluentes abertos pela natufeza para o 
comércio com todas as nações. 126 Poucos meses depois da assinatura Danare
gressava aos Estados Unidos te-ndo cumprido sua missão. Seu pa(s acabava de 
erttrar numa sangrenta guerra civil Que amorteceria po,r algum tempo o fmpeto 
de sua palftica Q)(terna com relaçlo 80 tema que nos ocupa. Assim 6 que pelo 
meno$ até 1866 os Estados Unidos recuar·i~m d~Et $ua reivindicação, voltados qUe 
estavam pará seus pr6prios conflitos. Para ·o Brasil isto queria dizer que se.verifi
ceva uma trégua a qual llhe passibilitariÇ~ negociar seus limites com seus vi
zinJlos. ·Mas o movimento jâ iniciado provocou reflexos dentro do própriÓ pals: a 
direçâo Que vinham tomando os intere$S~ da regiâo amazônica ao nrvel do de
bate potftico interno serviu de pretexto-para que o deputado alagoano Aureliano 
CAndido Tavares Bastos iniciasse a publicação de uma série de cartas que manti
veram ,acesa a Questão da abertura do Amazonas. Pelo que vimos até aQui. suas 
idéias ceem em terreno jã fertilizado por todo o coniple)(O procêsso descrito an
teriormente; nesse sentido representam a rorminação dé urna fase de progressi-
vo avanço dar ment~lidade liberal no Brasil. · 

·I 

O BRASIL MUDA SUA POlfnCA: A CAMPANHA DE TAVARES BASTOS 

Dia virã em nos envergonharemos. de ler ·na história o seguinte 
conto: 
Haviã em ce~~ pafs pobr~. _um granc:~e canal que atravessava o 
verdadeiro paralso da terra: Ora,. todo estrangeiro desejava esta
belecer-se às ·margens de~e canal.' Os estadistas do pafs pobre 

· eram homens-prudentes e bons patriotas q:ue detestavam os. ~es
trangeiros: e* pois;eles mandar:am estudar se-era possfvel entupir 
o canal. E~ como não o fosse jamais, osestadiS1as deliberaram tran._ 
cara sua embocaduià .. Trancou-se; e em verdade-os estadistas do 
pais pobre tinham razão. porquanto,. por meio de medidas seme
lhantes, atugeotaram os estrangeiros. E asslm. paternalmente re
gido,. esse pais pàbrfssimo nunca mais teve a desgraça de pros-
perar. 127 - . .. 

Tavares Bastos foi reconhecido como um intelectual independente, corajo
so e livre dos preconceitos comuns a sua época. Em suas campanhas mais ar
dorosas: Jutou pela extinçao do privilégio nacional de cabotagem, instalação de 
um telégrafo submarino e de .um.a linha de vapores Ugando 9 Rio de Janeiro a 
Nova Iorque,. pela .gradual emancipaçAo dos escravos sem que a liberdade se 
tornasse um bem apenas te6:rico para os negros, e pela descentralização admi
nistrativa. Defendeu a tiberdade de crença, ·CObrou o cumprimento da legislação 
que desde 1831 proibia o trAfico de escravos e cond~nou a. insensibifidade e 
crueldade para com os negros. Era um advogado do progresso, do comércio 
com todos os povos e da adoção de um espfrito americanista: 

(125) John Dana ao Departamento de Estado, i41211858:op. cit 
C 126) Collecx;l'6n Oficial de ~eyes y Decretos, 1862. Suc:re. lmprenta de Hernand ez, 1 864 .. p.247~ 

269. . . . 

C 12n TAVARES BASTOS. A. C. Cartas do Solítdrio. op. cit.. p.386-7. 
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Lembiremos ... que estamos no século XIX, e no Novo Mundo, 
agitemos em face desse governo retardado os problemas audazes 
de uma polftka verdadeiramente americana, discutamos os prin· 
dpios de uma profunda reforma econômica, sem os quais não 
podem prosperar as ex-colônias dos reis da Europa.12R 

A primeira carta na qual argumenta favoravelmente à abertura do Amazo
nas foi publicada em 20 de março de 1861. no DiArio do Rio, na Actualidade e no 
Jornal do Amazonas~ Esta e outras que a ela se seguiram foram reunidas no vo
lume Cartas do Solitário, pseudônimo usado pelo deputado após ter sido demiti
do de seu emprego no Ministêrio da Marinha. Para ele a atividade de navegação 
interior nos Estados Unidos e na Alemanha trouxer ar o progresso; a navegação a 
vapor atrai a população Ais margens dos rios, P'rovoca a imigraç~o e leva a atívi ~ 
dade e a vida ao coração do pafs. Mas, 

não entende assim a seita mate!rialista, sibarita e medrosa que nos 
governa: se pudesse suprimir o Prata e o Amazonas# entupi-los de 
qualquer forma, ela fá-lo-ia de muito bom grado, porque era o 
meio de forrar-se às massadas e às questões intermináveis que os 
dois rios promovem constantemente.129 

Esses homens formaram no espfrito público uma opinião artificial contra a 
abertura do Amazonas, e os interesses da Provfncia do Parã, mantendo-a como 
um presfdio no oceano e tornando pedra de escândalo o livro de Maury, na opi
nilão do poeta Gonçalves Dias um dos beneméritos do Amazonas. O deputado 
discordava também dos preconceitos contra o objetivo de Maury e Herdnon de 
fazer valer não a força mas "os meios diplomâticos, persuadindo, convencendo, 
estimulando" e fazendo com que os parses ribeirinhos tomassem a iniciativa de 
compelir o Brasil a franquear o com~rcio. Por isso Nova Granada e Equador 
abriram seus rios, mas na Venezuela a diplomacia brasileira fora mais bem su~ 
cedida com o tratado de 1859, assim como o fizera com o Peru. Os estadistas 
brasileiros fomentaram o ódio aos Estado:s Unidos com base na crença de que 
todos os seus cidadãos eram flibusteiros. 

que: 
Com relação à Bolrvia tem um posição americanista e generosa. Acredita 

nenhum governo patriótico na Bolfvia pode consentir em tratar 
conosco :sobre as bases aceitas pelo Peru e pela Venezuela: Ao 
menos estas possuem costas de mar e alguns portos. A Bolfvia 
apenas coube em partilha uma nesg~a de terra nas fraldas dos An
des·, no litoral do Pacrtico que se chama o deserto de Atacama, e 
cujo único surgidouro ' cobija •• • A parte oriental da república, 
isto é, a das vertentes do f'.mazonas e do Prata, é a única povoada, 
fértil, rica e cheia de futuro. Os bolivianos, pois, carecem de pôr
se em contato imediato com os navegantes do Atlântico par 
aquelas duas grandes artérias. 13D · · _ _ -.. 

Para ele existia uma irritação surda contra o Império, visto como um ~re .. 
tensioso ou um usurpado r .. e não como liberal e prog1ressista. rsto tornava a idêia 
americana a única capaz de congraçar-nos com o mundo. O própri:o Peru~ de
po.is dos avanços e recuos desde 1851, "não se aproxima, como insinuam os 

(128) ld.lb., p .• 185. 
( 129!) fd, lb, 1 p, 333- 4 •. 
{130) ld. lb.. p.348. 
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nossos :.Ministros'de Estrangeiros; ·antes·se isola 'da polftica do, governo brasilei-
r~j:.J 31~ CÕ m·~ç·~~~~.' -~qr: ~~-ix~f .. (t~· : .l~,~~ ;·o~: ~~~ta~o~ '. J?~.é,:.e)~}ste_nt,es ·nos quai~ se 
baseiá:o{lmpêno ·para justificar Sl.i~ polftrca;1ele·suger-e·se ·examine a questao à 
luz I da•ra'iao: da!t'cor1veniênciâs ec'à'nOm ié'as 'e polfticá's' e 'do ·'di rei to natural. p ri
meiramente corrisiderã ;qué a' potrticà«do''üso exch..lsivo'oo's'ribêiririhos, tonsagra
da·no'direito convenéional, vai dando tugar à ~'bandeira humanitária do comér
cio universal"'; tendência do '!século democrata"- produzir muito, comprar ba-
rat~Q: ;f~ · 

A opinião oposta so encontrara apoio nos homens medrosos, ou 
tã'o .dêscui.dados da •'rêpútáÇão de .seú pafs qÜe, por' exemplo, não 

,có'nside'rássem pouco niortificânte a vacilaÇão con1 que a'ndàram a 
resolver em 1854 sobre ·a licençá impetrada pelo governo norte
amàricanc para uma exploração ·no arto Paraguai; mas decidida
m.ente essa opiniãÓ não terá a honra de" ser inscrita nos anais dos 

. governos ilustrados do murido.132 .. . . 

O:articulista referia;se·aqui ao caso do .. Water Witch"' e criticava a incoe· 
rêncià brasileira .ao· i- ~elvindica~r ~·a·'. Büi:ú·ios · Akes··a livre · nav.egação do Prata, e 
guer~eár ; com: o , Par.aguai para ·mantê·fa. Ao aderir à polftica do Prata fran
qúeando ·O porto de' Albuquerque agimos '~como temos infelizm ~ente proc~edido a 
respeito de tudo~ sem iniciativa e oportunidade, como no trãfico dos negros •. sem 

· generosidade como no Amazonas".133 

Não era apenas ele o defensor dessas idéias no Brasil, apesar .de ser talvez 
o mais'vàeriiente.' o ··deputa'do"otaviano tàmbêm-se opusera à hostilidade criada 
'n~.~põr(o:·d~~l~af.(e~ . 'relaÇá!2.a.dois' pa_rcos pe~uanos _e. reçlamava do govern~ 
.brasileiro a sabedoria, a generosidade e a proteção às outras nacionalidades sul• .. .. • . . . . 134 . . . 
amencanas. , . . , . . . 
· .. ... · -~~ Bastos também protestava contra os serviços já insuficientes pr.estados 
pela"'coriipanhia de lrineu Evangelista de Souza, que além disso representavam 
g.astos: .. de~propo~cior:tais para o Brasi~~ Gont~a os medos ~o governo - de "que 
os estran'geiros; e sobretudo esses insaciáveis americanos" se apossassem do 
vale, haveria que granjear a simpatia da provfncia do Pará e interessar os demais 
povos na "conservação de nossa propriedade, que mostraremos apreciar e tor
na.r útil. ao mundo'', · impedindo que outros alimentem pretensões de se apro
priar das terras ribeirinhas; O temor do separatismo devia .. se à própria polftica a 
que estava ~uj~ita a Amaz6nia: · 

ê preciso convencermo-nos de que o povo deste pafs está peado. 
O goverr-~· ·ê tudo, o povo ê ~ada. O governo do _Rio de Janeiro 
receia que .com a prosperidade se instale naquelas regiões o espr
rito de inde-pendência. Procede por egoísmo e por medo. Não são, 
nieu arrligo, outros os motivos por que o governo se obstina em 
evitar tudo quanto possa ligar o comércio do lmpêrio ao comércio 
dos Estados Unidos da América do Norte.135 . . 

(131) ld. lb.. p.352.. 
( 132) ld. lb., p. 364. 

( 133) "'" lb.. p. 369. 
(134) lcL lb.., p.371. 
U35l ld. lb., p.136.. 
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Juntamente com o desenrolar destas idéias,. ele defende uma completa 
aproximação. com os Estados Unidos, sem temer que isto venha a provocar a 
anarquia ou:a queda do ·sistema monãrquico, mas,··ao contrário, regenerando 
moralment·e o povo brasileiro, seja pera comunicação com as nações ~ais de
senvolvidás ou;. na trilha das ldêias. biologistas,; pelo cruza1mento de raças. Os 
-discursos ; ao deputado em . sess·Ões . da caniani . tiveram· muita ressonância no 
exterior, ter:tdo sido traduzidos por diversos jornais estrangeiros e apresentados 
-em congressos como o · da comissão <le ·eomêrcio norte-americana em Boston, 
'realizado· em junho de 1863. A Assembléia Legislativa da Provfncia do Amazona·s 
·dirigíu-lhe uma felicitação em abrH deste mesmo ano, ·e o relat6riõ da Compa
·nhia de. Navegação da Amazônia, em· maio de 1863 pediu ·a abertura do trAnsito 
do; rio ·a todas as bandeiras. -Por. sua vez o" gõver·n·o começou a 'âpoiar .abertá
mente a proposta através do conselheiro Sinimbü, .Ministro.de Obràs'Pilblicás, 
.ém .discurso de 23 de julho de 62 ·na CAmara. O primeiro"projeto ap·resentado 
por .IBastos .foi, entretanto, rejeitado -peta ·.CAmara· na sessão de 14 de agosto de 
:1862. 0 segU!'1d0 foi adotado por grande máioria .em 17 de julho. de 1863, mas ·foi 
adiado no senado em junho de ·1864. Em janeiro de 1864 o relatório· elaborado 
pelo Marquês de Abrantes reafirma a intenção do governo e solicita ~eios para 
prover a segurança e fiscalização dos direitos do Império na região amazônica. A 
esta altura · a discussã;o 'não versáva m"ais ·sobre a questão em s; mesma, mas so
bre os: meios de sua efetivação; 

' -:.,Um • novo livro de Bastos,' O • Valle do Amazonas, -escrito após uma viagem 
pelo rio; propunha medidas para implementar·a navegação sem que fossem ne
cessárias quaisquer convenções, dado que a tendência do .Peru, BoUvia; Paraguai 
e Nova Granada jâ eram de plena liberdade. fxcruia até mesmo as cláusulas que 
limitavam o número de vasos de guerra o que era "pn~judiciaf durante a pa,z • •• 
ilusório durante a guerra": 

Se querem o supra-surno da garantia, então ergam também por 
toda a costa do Brasil um· forte; não é menos deserta em muitas 
paragens e ê muito mais acessfve'l. :Se o não fazem por cá, por que 
hão de exagerar as condições do Amazonas?t36 

Tavares Bastos pregava uma generosa polrtica de conciliação que abriria o 
livre comércio também nos afluentes e não se prenderia às questões de limites~ 
seja[ com a Nova Granada, a Bolfvia ou às Guianas .. Procura demonstrar que a 
coação por via da clausl!lra do Amazonas era uma fantasia que vinha sendo usa
da há1 anos sem ter levado à transigência. Historiando a longa discussã.o de limi
tes com a Borfvia e suas tentativas de abrir camint'lo para o Atlântico, mostra sua 
simpatia pelas aspirações daquele pafs e, lamentando os territórios por ele per
didos para o Peru, o Chile e o Paraguai, considera, enfim, indigno que O· Brasil 
pr~tendesse exclui-'a do baixo Madeira, como antes tentara impedir que esta
belecesse seus limites às margens do Paraguai.. Bastos sugere que um traçado 
de fronteiras conceda li Bolrvia o "respiradouro~' de que era necessita. E, mais 
que tudo, insiste que a Uvre navegação â interesse part,icular do Brasil e aumen~ 
tar~ o comêrcio do Ama~onas. Cita em seu auxnio o discurso do Senado:r Pi
menta Bueno em 3 de junho de 1864 que também advogava o estreitamento da 
amizade com a Bolrvia através da cessão de dois portos e da abertura do trânsito 
nos rios brasileiros,137 Esta campanha enfeixou-uma série de argumentos e de 

(136) TAVARES BASTOS; Auireliano C •• O·Valfe do Amazonas, op. clt., p.õi. 
· ( 137) td. lb •• op. clt., p. 93. 
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propos•çoes concretas que sem dúvida contribuiram para que o Brasil fosse 
abandonando alguns dos aspectos relativos à condução tradicional ·de sua poUti· 
ca externa, a qual se. por um lado, lhe permitiu a definição vantajosa de seus li
mites territoriajs, por outro o isolou das repúblicas vizinhas. 

Os problemãticos entendimentos ~obre as fronteiras entre a Bollvia e o 
Brasi1l forma retomados em 1863 quando o Ministro Plenipotenciâri:o Rego 
Monteiro foi a Ouro com este objetivo. A pr,oposta cta localização das fronteiras 

. por ele apresentada, no entanto, destitura a Bolfvia da condição de estado ribei
rinho do Paraguai e, asstm, de "parceiro" fluvial do Prata, fazendo-a renunciar a 
um trecho de seu território cofindante com o rio. Este foi um dos principais mo
tivos que a ·tornaram inaceitável por parte daquele ·gove.rno .. o outro foi que a 
Boffvia considerava uu ma blasfêmia cont1ra o Direito I nternaciona'l e contra a · 
Providência'' que o BrasU qualificasse como concessão o uso das águas do Ama
zonas, concretamente para um pafs que acreditava ter as cabeceiras dos maiores 
rios do mundo. O tratado definitivo,. assinado em 27. março de 67, foi proclama
do entre o Presidente Melgarejo e Pedro li em .22 de setembro do mesmo ano e 
engloba a navegação redproca dos rios de ambos os p,afses.138 Coincidente
mente isto ocorre no mesmo ano em que começou a vigorar o decreto que esta":' 
belecia a livre navegação do Amazonas. · ·' 

O ·infcio da construção da primeira ferrovra brasifeira contava já com doze 
anos. Assim como a navegação a vapor fora o meio de transporte sobre o qual 
se· depositavam grandes esperanças até meados do • século. agora chegara o 
momento de as ferrovias estenderem setls trilhos pelo interior do continente e 
abafarem .. com o resfolegar de suas locomotivas, a polêmica sobre a navegação 
fluvial. 

{138} BUSTJLLO, Rafael, op. cft. p.lO. 
Bustillo compara os brasileiros aos t~rtaros que ínvadiram a Chi.na, com a diferença 
de que estes atacam na cara descoberta e com armas na mão, enquanto que as sola
padas lrropções do Brasil sao mais perigosas porquanto se fazem paulatinamente, 
com manhosas e astutas manobras e com uma aguda e obstinada perserverança de 
cujos efeitos segu~os e fatais é dlft'cil .de escapar"'. 
ld. lb., p.S. 9. 
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