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Figura 1 M
apa do cartógrafo francês Sanson, do final do século X

V
II, assinalando o rio A

m
azonas e a região da G

uiana, feito a partir das inform
ações do relato de 

C
ristóvão d’A

cuña. N
o detalhe pode-se observar o rio U

runa ou N
egro, com

 as referências aos povos e territórios indígenas, com
o dos C

anizuaris e G
uaranaquazanas. L

e 
cours de la riviére des A

m
azones dressé sur la relation du R

.P. C
hristoph d’A

cuña [C
urso do rio das A

m
azonas desenhado a partir da relação do R

.P. C
ristóvão d’A

cuña]. 
N

icolas Sanson, 1680. 
Fonte: B

iblioteca N
acional do B

rasil. 
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Figura 2 Mapa desenhado pelo jesuíta Samuel Fritz, que missionava nos domínios coloniais espanhóis e foi levado pelos portugueses para Belém em 1689, permanecendo 
vários meses no Pará. É o mais detalhado da região no final do século XVII e na virada do XVIII. Mostra a ocupação portuguesa já presente no rio Negro, assinalando o 
Forte da Barra e o aldeamento jesuíta nos Tarumãs. Revela também o poder da Companhia de Jesus em toda a região, com muitas missões já implantadas dos dois lados 
da ocupação colonial, portuguesa e espanhola. Em um dos trechos da legenda informa que o rio Amazonas “Está pobladissimo de innumerables barbaras Naciones” [Está 
povoadíssimo de inumeráveis bárbaras Nações]. 
El gran rio Marañon o Amazonas con la Mission de la Compañia de Iesus. Samuel Fritz, 1707. 
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil.
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Figura 3 Mapa do rio Amazonas feito por La Condamine, o primeiro cientista a descer o curso fluvial em 1743. Assinala o rio Negro com o Forte da Barra e duas localida-
des, Aracari e Aravidá, no médio curso do rio, e sua conexão pelo alto com o canal Cassiquiari, reconhecido na ocasião pelos portugueses do Pará: “Les portugais du Pará 
ont remonté em 1743 de la rivière des Amazones dans l’Orinoque par Rio Negro”. Mapa do curso do Maranhão ou do grande rio das Amazonas. Da sua parte navegável 
desde Jaen de Bracamoros até sua desembocadura e que compreende a Província de Quito e da costa da Guiana desde o Cabo do Norte até o Essequibo. Levantado em 
1743 e 1744 e submetido às observações astronômicas pelo Senhor de la Condamine, da Academia de Ciências. Aumentado do curso do rio Negro e de outros detalhes 
retirados de diversas memórias e roteiros manuscritos de viajantes modernos. Charles-Marie de la Condamine, [174-?]. 
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil.



M
árcio M

eira
361

Figura 4 Em 1750, o Marquês de Pombal envia ao Grão-Pará, como governador, seu irmão Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Este desenho de Belém logo após a 
chegada do governador, um retrato da capital vista desde o rio, foi feito em 1753, pelo engenheiro militar alemão João André Schwebel. Ele fazia parte de um corpo de 
naturalistas, engenheiros e arquitetos que acompanhariam Mendonça Furtado até Barcelos, com o intuito de ajudá-lo nas tarefas das demarcações de limites entre Portugal 
e Espanha na Amazônia. Este e outros desenhos de Schwebel, inclusive do rio Negro, são documentos importantes que registram povoados, fortalezas e missões religiosas 
na Amazônia antes das transformações que ocorreriam a seguir sob o mandato legal do “Diretório Pombalino”. Prospecto da Cidade de Bellem, do Estado do Gram Pará. 
João André Schwebel, 1756.
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil.
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Figura 5 Gravura representando o forte e a pequena aldeia localizada no rio Negro próximo à confluência com o rio Amazonas. Esta pequena fortaleza deu origem mais 
tarde à vila da Barra do rio Negro, e, depois, no século XIX à cidade de Manaus. A ocupação deste rio era estratégica para as demarcações portuguesas e nele estavam 
situadas várias missões dos padres carmelitas. Uma delas, Mariuá, depois Barcelos, foi a capital da Capitania do Rio Negro por vários anos. 
Prospecto da Fortalezza do Rio Negro. Delineado do Original por o Captam Engenhr° Joam André Schwebel. João André Schwebel, 1756. 
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil.
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Figura 6 Lugar de Lamalonga, originalmente aldeia de Dari, no ano de 1785, desenhada pelo aquarelista José Joaquim Freire, membro da expedição filosófica comandada 
por Alexandre Rodrigues Ferreira, a qual deixou inúmeros documentos iconográficos sobre o rio Negro na década de 1780. Prospecto do Lugar de Lamalonga, algum 
dia Dary. Em 2 de setembro de 1785. Freire. 
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil.



A
 persistência do aviam

ento
364

Figura 7 Lugar de Maçarabi, no ano de 1785, também desenhado pelo aquarelista José Joaquim Freire. Veem-se os casarões cobertos de palha com arquitetura híbrida 
luso-indígena e as embarcações da expedição no porto.
Prospecto do Lugar de Nossa Senhora do Loreto de Maçaraby. Freire. 
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil.
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Figura 8 Lugar de Santa Isabel, no ano de 1785, no mesmo local onde hoje está situada a cidade homônima, no médio rio Negro. Desenho de José Joaquim Freire.
Prospecto do Lugar de Santa Isabel. Em 10 de setembro de 1785. Freire. 
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil.
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Figura 9 Povoação de São Joaquim do Cuané, localizada na embocadura sul do rio Uaupés, onde ainda hoje existe uma comunidade homônima e “desabitada”, em cujo 
local se realiza anualmente a festa de São Joaquim. Neste local vários viajantes param para cumprir promessas ao santo padroeiro, como ocorreu com meus companheiros 
de viagem de campo em 1990. Interessante observar que a estrutura da povoação não mudou muito desde então, com a capela à esquerda e as casas à direita de quem 
observa desde o rio. Desenho de José Joaquim Freire.
Prospecto da Povoação de São Joaquim do Cuané dentro da foz e na margem austral do rio Uaupés. Em 27 de outubro de 1785. Freire. 
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil.
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Figura 10 Vista do Rio Issana, o qual desagoa no Rio Negro. c. 1785, desenho de Codina.
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 11 No centro de Thomar, localizada no médio rio Negro, pode-se ver logo em frente ao rio a localização do Pelourinho, assinalado a lápis pelo desenhista. 
Prospecto de Thomar, chamada antes Bararuá. Em 29 de agosto de 1785. Desenho de Freire. 
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 12 Este Forte de Marabitanas, com o de São Gabriel da Cachoeira, foi construído na década de 1760. Prospecto da Fortaleza e Povoação de S. José de Marabite-
nas. Em 15 de 9brº de 1785. Desenho de Freire. 
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 13 Prospecto da Villa de Barcelos, antigamente Aldêa de Mariuá; creada Capital da Capitania de S. Joseph do Rio Negro, pelo Ilmº e Exmº Snr. Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado, por provisão de 6 de Mayo de 1758. Desenho de Freire, em 1784.
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 14 Levantada pelo Capitão Felipe Sturn 20 anos antes da aquarela de Freire, pode-se observar nesta planta 
a estrutura da pequena capital, onde destaco a presença do Pelourinho, situado a alguma distância da beira do rio, 
e portanto não sendo visível no documento de 1784. Planta da Vila de Barcelos – 1762. 
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 15 Próximo à primeira cachoeira desde a foz do rio Cauaboris, foi estabelecida pelo comandante militar da fortaleza de São Gabriel da Cachoeira esta povoação 
a mando de João Pereira Caldas. Com o falecimento deste, foi-lhe dada a denominação de Caldas. Note-se a interessante composição arquitetônica das edificações, muito 
semelhantes à arquitetura das malocas Tukano e Aruak. Prospecto do Lugar de Caldas. 
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 16 Prospecto do Lugar de Carvoeiro, em outro tempo Aldêa do Aracary, situada na margem Meridional do Rio Negro. Desenho de Codina.
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 17 Vista do rio Padaueri, o qual desagoa no Rio Negro. Desenho de Codina.
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).



Márcio Meira 375

Figura 18 Imagem de um indígena Werekena, provavelmente um chefe, portando na mão esquerda o murucu-
-maracá, o “bastão de mando”, e na mão direita o que parece ser uma borduna cerimonial. c. 1785.
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 19 Porção do Rio Negro e Amazonas entre as duas Villas de Barcellos e Obidos, segº a antiga carta do Estado. Mapa que revela que as duas vilas eram pontos 
estratégicos de comércio e navegação, em conexão com Belém, a capital, no final do século XVIII. c. 1780.
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 20 Mappa do Rio Orinoco, e comunicação deste com o Rio Negro, pelo Canal, ou Rio Caciquiari. Mapa do final do século XVIII, que revela o conhecimento e 
as conexões entre as colônias portuguesa e espanhola, destacando as povoações e fortes do rio Guainía e alto Orinoco.
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 21 Mapa do Noroeste Amazônico do final do século XVIII, feito pelo matemático da Comissão de Demarcações, Joaquim Vitório da Costa, posteriormente go-
vernador da Capitania do Rio Negro nos primeiros anos do século XIX. Interessante observar que os limites marcados então incluíam toda a bacia do rio Negro do lado 
“português”, conformando um desenho semelhante a uma cabeça de anta. 
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 22 Mapa de campo feito pela equipe de Manoel da Gama Lobo D’Almada das regiões do alto rio Negro, Japurá, alto Orinoco e Essequibo, c. 1790. D’Almada 
procurava encontrar as conexões por terra existentes entre as bacias do Solimões, Japurá, Negro, e deste com o Orinoco e Essequibo.
Fonte: Arquivo Público do Estado do Pará.



A
 persistência do aviam

ento
380

Figura 23 Mapa de Lobo D’Almada sobre a passagem pelo Cauaboris. Note-se que nos territórios do percurso feito pelos portugueses, naquele período, viviam indígenas 
Aruak. Hoje se trata da Terra Indígena Yanomami. Mappa em que se demonstra como do Rio Cauaboris se comunica para os Domínios de Espanha. Esta comunicação 
vai marcada por huma linha de pontos que corre a margem dos Rios: Advertindo-se que na confluência dos Rios Maturaca e Umarivani, as Agoas repartem, correndo as 
do Maturacá para os Dominios de Portugal, e as do Umarivani e d’ali por diante, para os Dominios de Espanha. 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Pará.
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Figura 24 Nota-se nesse mapa as várias referências a malocas de “gentilidade” e também etnônimos como “Manibas”, “Adorias” e “Cauiaris”. Estes indígenas Tukano 
e Aruak certamente foram os principais informantes dos portugueses nesses percursos por terra – varadores – que os indígenas já usavam há muitos séculos. Mappa das 
Communicaçoens do Rio Negro para o Japurá. As linhas de pontos que medeão entre os Rios denotão os trajetos de terra que há a passar nas ditas communicaçoens. 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Pará.
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Figura 25 Neste mapa também há várias referências aos “Macus” no alto Tiquié, onde há um dos varadores por terra, como também aos “Uaruás” e “Uainhans” no 
igarapé Japu-paraná, afluente do Piraparaná, cujas águas correm para o Apaporis. Registre-se que na foz do Tiquié existia uma “feitoria de peixe”, certamente um assen-
tamento colonial. Mappa em que se demostrão duas communicaçoens do Rio Uaupés para o Japurá; pelo rio Yucarí, e pelo Tiquié: Essa segunda se pode também fazer, 
descendo pelo Rio Teraíra. Por linhas de pontos, vai marcada a direção, que se seguio na Descoberta, e Reconhecimento das sobreditas duas Communicaçoens. 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Pará.
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Figura 26 Mapa dos officiaes e soldados que guarnecem a Cap.nia de S. José do Rio Negro. Barcellos a 25 de julho de 1772.
Fonte: Arquivo Público do Estado do Pará.
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Figura 27 Mapa do estado efetivo da Tropa que guarnece a Cap.nia do Rio Negro. Barcellos a 27 de julho de 1770.
Fonte: Arquivo Público do Estado do Pará.
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Figura 28 Frente do Palacio do Governo da Cap.nia do Rio Negro. c. 1764.
Fonte: Arquivo Público do Estado do Pará.
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Figura 29 Planta da guarita localizada em uma ilha de São Gabriel com quartel do comandante no segundo pavi-
mento e da artilharia no primeiro.
Planta da Guarita feita na ilha de São Gabriel. c. 1764.
Fonte: Arquivo Público do Estado do Pará.
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Figura 30 Indígenas fabricando manteiga de tartaruga, c. 1785.
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 31 A mais valorizada das “drogas do sertão”, o cacau era cultivado e coletado em toda a Amazônia colonial. 
Desenho de Codina, c. 1785.
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 32 A salsaparrilha, cuja raiz era usada como remédio, foi bastante explorada no Noroeste Amazônico. Dese-
nho de Codina, feito aparentemente no Lugar de Caldas, no rio Cauaboris, como assinalado no desenho, c. de 1785.
Caldas. Salça Parilha.
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 33 A Andiroba, da qual se estrai um óleo medicinal. Desenho de Codina feito em Barcelos, no ano de 1785.
Arbor Yandiróba. Flor. Fructu que fereb. Mart. April. De Barcellos. Albuquerquia. Ilm ac Exm. D. Martinus de Souza.
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 34 Castanha do Pará, provavelmente obtida no médio rio Negro. Desenho de Codina, c. de 1785.
Rio Negro. Castanha chamada do maranhão.
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 35 Sorva da Amazônia, da qual se obtém um látex com várias utilidades, inclusive para pintura, calafetação de 
canoas e uso medicinal. Desenho de Codina, c. 1785. O nome Cumá, escrito no desenho, se refere ao nome da planta 
em nheengatu, que serviu como base para seu nome científico: couma utilis (Mart.). Cumá Assú [escrito a lápis].
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 36 O Urucu, famoso pelo seu uso como tinta para pintura corporal pelos indígenas e também na cozinha. 
Desenho de Freire, c. 1785.
Urucu. Fl. Em janrº. [escrito a lápis].
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 37 Cerâmica feita pelas índias de Barcelos, levada a Portugal por Alexandre Rodrigues Ferreira. c. 1785. Vê-
-se o uso da técnica indígena e de elementos decorativos e formais de influência europeia e indígena.
Fonte: Ferreira ([1785] 2005).
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Figura 38 Maqueira de tucum do rio Negro, também feita pelas mulheres indígenas, coletada por Alexandre Ro-
drigues Ferreira. c. 1785.
Fonte: Ferreira ([1785] 2005).
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Figura 39 Modelo de canoa utilizada no comércio e transporte de passageiros e mercadorias, na Amazônia do século XVIII, e que permaneceria sendo utilizada por muito 
tempo na região, inclusive na rota do rio Negro com a cidade do Pará. Cabe lembrar que eram movidas pelos remeiros e práticos indígenas. Desenho de Codina, c. 1785.
Canoa de meia coberta.
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 40 Três outros tipos de embarcações muito utilizadas na Amazônia, desde antes do período colonial, e persis-
tindo até nossos dias: a igarité, a ubá e a jangada. Vê-se nesses modelos a influência indígena e europeia.
Igarité. Ubá. Jangada.
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).
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Figura 41 Praça do Pelourinho da cidade de Belém, capital do Grão-Pará, e vista para a baía do Guajará, c. 1785. Note-se na baía os vários tipos de embarcações de 
comércio, tanto os grandes transatlânticos da época quanto os barcos que faziam o comércio e navegação para os sertões amazônicos. Nessa época, Belém possuía um 
importante arsenal de marinha, que construiu embarcações militares e de comércio. Era para esta cidade que fluíam as trocas comerciais que chegavam desde o alto rio 
Negro, e de onde seguiam para Portugal.
Prospecto da nova Praça do Pelourinho mandada fazer pelo Gov.or e Cap.m General D. Francisco de Souza Coutinho. Representa a sahida do novo bergantim de guerra 
Nº 1, que o mesmo fez construir.
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil ([1998] 2017).


