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rqUe010gia Amazonica tem sido mais co nhecida atraves dos tantos sftios arqueo!ogi cos
pre e proto-histori cos, que revelam , atraves dos elementos materiais de suas culturas,
s sucessivas ocupac;:oes, a dispersao daqueles povos. Atraves de tais estudos foi possivel
reconstituir-se, ainda que de modo incipiente, as inter-relac;:oes dos grupos human os que ali
habitaram , 0 come rcio estabelecido entre povos di stinros e distantes. Mas a Arqueologia
Amazonica cem mais recentemente buscado outro vies 0 da interac;:ao do colonizador europeu
com 0 mundo amazonico.

N

A despeito de eventuais incursoes de navegadores europeus as terras americanas, ate
praticamente 0 fina l do seculo XV, as Americas se mantiveram pracicamente isoladas do
sistema europeu. Assim as inter- re lac;:oes dos povos americanos seguiam um curso
pracicamente independente das tramas do sistema europeu.
Ainda que do ponto de vista eco16gico a Amazonia represente uma unidade distinta dos demais
macrossistemas ecol6gicos da America do Sul, sabe-se hoje que as inter-relac;:oes culturais dos
povos americanos ultrapassavam os limites das macro unidades geograficas Assim e que povos
andinos tinha m nas florestas umidas das terras baixas suas vftimas que eram levadas aos
sacrificios Alguns dos povos que habitavam aquelas terras umidas seriam, possivelmente, os
'mercadores sul-americanos' que transportavam , negociava m, navegando ao [ongo dos rios,
entre as aldeias. Este intercambio de elementos materiais da cultura a Jongas distancias, ao
longo da calha do Amazonas, ja comec;:a a ser percebido pel os arque610gos. Um intercambio
que fo i tambem observado entre os vestigios arqueol6gicos de povos dos sertoes e do litoral.
Todo este intrin cado relacionamento dos povos nativos americanos, embora nao esteja ainda
inteiramente delineado, constituiu 0 que se chama Sistema Americano. Um sistema que inclu ia
alem de co mercio, rivalidades, conflitos, disputas territoriais e guerras.
Em momento anterior a expansao do Sis tema Colonial Europeu, a Amazonia encontrava-se
inserida no Sistema Americano. Como tal, interagia simultaneamente como palco e ator de
complexas relac;:oes existentes entre seus vetores. 0 Sistema Americano encontrava-se em
"equilibrio", 0 que nao quer dizer que nao houvesse guerras, conquistas, lutas por territ6rios,
difusao de conhecimento entre os povos que ali habitavam. Entretanco, toda esta tram a de
relac;:oes e inter-relac;:oes caracterizava os interesses e equilibrio deste Sistema.
Em um corte sistemico neste complexo americano, temos na Amazonia caracterfsticas
peculiares que a individualiza dos demais nucleos ocupados pelo homem nas Americas. A
intricada e mo numental rede hidrografica, a diversidade de sua cobertura vegetal , povoada
por uma nao menor diversidade faunfstica, permitiu, ou indu ziu, 0 homem que habitava a
Amazonia a encontrar soluc;:oes peculiares para com eJa interagir Homem e meio ambiente
se imiscuia Domina va "m isterios ", encontrava soluc;:oes, transmitia conhecimentos
milenarmente acumulados. Nao pensemos, entretanto que esta visao de integrac;:ao homem l
meio ambienre/homem esteja endossando a visao do ' Bom Selvagem ' de Rousseau .
Ac reditamos apenas que ha via uma integrac;:ao do Sistema Americano, que interagia entre
si, independentemente de outros sistemas, como 0 Europeu, por exe mplo
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Foi, sobretudo, a partir do inicio do seculo XVI que 0 Sistema (colonial) Europeu, encewu uma
grande expansao. AVidos por rique zas, sobrerudo represencadas por metais preciosos, a
'descoberta' do 'Novo Mundo' represenwu um novo campo , uma nova fonce para 0 comercio,
conduzindo a uma busca frenetica pelo enriquecimenw rapido .
Esta expansao do Sistema Colonial Europeu nao ocorreu de forma pacifica, nem encre os
componentes deste Sistema e muiw menos entre estes e os integrantes do Sistema Americano.
o desequilibrio gerado em ambos os Sistemas, logo concorreu para 0 aprofundamenw da
desestabiliza<;:ao ainda mais imensa do Sistema Africano. Desestabiliza<;:ao cultural
concomitante com inumeraveis confliws belicos.

o

final do seculo XV e inicio do XVI. a despeiw dos esfor<;:os conservadores da 19reja Cat61ica,
foi um per[odo muito ferti! em mudan<;:as, descobertas, inven<;:6es. Novos conceitos na constru<;:ao
naval, e, sobretudo 0 desenvolvimemo de mecanismos mais precisos de mensura<;:ao do tempo,
e em consequencia de [ocaliza<;:ao durante as viagens, permitiram avemurar-se em viagens
'por mares nunca d'ames navegados'. Seja ao acaso, seja na temativa de localizar novas terras,
ou novas rotas para 0 Orieme, portugueses e espanh6is, prejudicados em seu comercio pela
tomada de Constantinopla, empenharam-se em uma 'corrida' que os levou as Americas. A
IgreJa Cat61ica na temativa de refor<;:ar os la<;:os mantidos com os ibericos, que manciveram seu
apoio na crise que atravessava a Igreja, avocando para si a capacidade de manifestar-se em
nome da div indade, destinou as terras a serem descobertas a Espanha e a Portugal

De faw as novas terras foram descobenas, repartidas conforme as determina<;:6es do Papa,
e anunciadas ao mundo . Um mundo que nao necessariameme se conformava com a divisao
feita , que nao reconhecia no Tratado de Tordesilhas 0 'Tesramenro de Adao', como aludiu 0
emao Rei da Fran<;:a

o potencial belico da Espanha , sobretudo na va l , ainda impunha cel ta prudencia aos
interessados nas riquezas do Novo Mundo; mas 0 anuncio do ouro e prata das terras andinas
e da Meso-America, fez disparar uma co rrida pela posse das terras americanas.
Declaradamente ou nao, os europeus lutavam entre si, com 0 objetivo de se apossarem de
parte das terras do Novo Mundo. Uma luta cujo campo de batalha se desenvolvia nas terras
americanas e nas aguas emre a Europa e as Americas.
As distintas estrategias utilizadas, sobretudo por espanh6is, portugueses , franceses, ingleses
e holandeses, pouco a pouco foram configurando um novo sistema, e as Americas, aos moldes
coloniais, teve seu antigo sistema desarticulado e passou a imegrar 0 sistema mundial
Na conquista das Americas, distintas estrategias foram utilizadas, por diferentes povos, em
diferemes momenws e condi<;:6es, em distintos lugares. Estrategias que se ajustavam as
oportunidades que se lhes ofere cia, que variou desde as trocas silenciosas ao comercio regular;
da hospitalidade a domina<;:ao por lutas e trai<;:6es.
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Nesta luta nao pode ser desconsiderado 0 papel da Jgreja Cat61ica que se fazia compan heira
das missoes militares, buscando tambem a sua parte , como demonstram os estudos do periodo
colonial do Nov o Mundo. Nesta co nquista de homens e almas, e, so bretudo de tesouros, tudo
valia: guerra psicol6gica, bacteriol6gica, alianr;:as e cooptar;:oes com objetivos de refor<;:o de
tropas, e demais artimanhas voltadas para os interesses europeus Estrategias que
gradativamente atingiram codo 0 Sistema Americano. Em v irtude do enfoque que fOi dado a
este trabalho, nao serao aqui tratados os ' feitos' de Pinz6n e a desarticular;:ao dos povos
andinos e meso-americanos. Deteremo-nos apenas em alguns aspectos do p6s-contato na
Amazonia brasileira
Embora em re lar;:ao ao Nordeste e Sudeste do Brasil, a fi xar;:ao colonial europeia tenha sido ali
mais tardia, a Amazonia sempre foi alvo do interesse europeu. Impedid os pelo poderio belico
espanhol de acessar diretamente os tesouros andinos , muicos aventureiros vo ltaram-se para a
busca de novas vias de acesso as minas do interior suI americano . Nesta busca os avanr;:os da
cartog rafia vieram a ser um poderoso instrumento, e varias e x pedir;:oes foram dedicadas ao
mapeamento da costa das Americas. Desde cedo 0 poderoso Amazonas foi vista como 0 grande
caminho de acesso ao interior, e certamente as minas de ouro e de prata, que buscavam .
A busca do ' Eldorado', a certeza da presenr;:a de metais preciosos, impulsionou , desde muito
cedo , a cobir;:a e a incursao de europeus na Amazonia. Se 0 Eldorado, tal como se mostrava
no imaginario da epoca, nao foi entao encontrado , 0 sonho nao se desfez inteiramente. Os
recursos tecnol6gicos da atualidade, os radares de profund idade, os sateJites equipados com
varios espectros de onda , capazes de um mapeamento a distancia (uma nova forma de
cartografia) fez ressurgir uma nova fase de procura por este decantado Eldorado. Atualmente
na o apenas ouro e prata interessam a aventureiros e govern os, mas ainda aJuminio cobre,
estanho, ferro , manganes, ni6bio, niquel, tungstenio, zinco e zirconio, abundantes nesta ,
ainda hoje, misteriosa Amazonia.

A defesa da Amazonia
uma preocupa~ao antes mesmo da conquista
Retornando ao periodo de expansao do Sistema Colonial Europeu, recordemos que muito antes
da ocupar;:ao holandesa no Nordeste do Brasil (1630-1654), os holandeses ja haviam realizado
incursoes na Amazonia. Nao foram meras incursoes fortuitas, pois chegaram a construir dois
fortes na margem esquerda do Xingu , isto ja em 1599. Ora, a construr;:ao de fortificar;:oes significa
a intencionalidade de permanen cia, de ocupar;:ao do territ6rio (NOGUEIRA, 2006)
Outras tentativas de ocupar;:ao da Amazo nia ocorreram com frequencia . No ana de 1609 0
irlandes Philip Purcell ja co mercializava 0 tabaco oriundo da Guiana , atraves do porto de

_

972

Dartmouth na Inglaterra. 0 seu sucesso foi de tal monta, que em 1612 ele, Juntamente com
mais 14 irJandeses chegaram a montar uma colonia para 0 pJantio do fumo nas margens do
Maracapuru.
Em 1617 a expedir;:ao de Raleigh ao Orinoco aumentou 0 conhecimento da Amazonia por
parte de europeus. Decorrente desta experiencia Roger North propos na Inglaterra a criar;:ao
da Amazon Company Esta Companhia tinha objetivos maiores do que apenas fundar um
entreposto comercial para reunir produtos coletados pelos nativos. Pelo contrario, se propunha
a fundar uma colonia, provavelmente na bacia do Cajari Pretendia nao apenas plantar
tabaco e algodao como tambem a cana de ar;:ucar que se tornara um sucesso no Nordeste do
Brasil. Ressalte-se, mais uma vez, que todas estas incursoes antecederam a fixar;:ao portuguesa
na Amazonia, como ainda a ocupar;:ao do Nordeste do Brasil pelos holandeses. Embora incapaz
de efetivamente dominar todo 0 territorio com que fora 'presenteado' pelo Papa, os
portugueses tambem nao se contentaram com as terras que nao lhes ofere cia a 'riqueza
faci!' que usufrufam os espanhois A sombra da Uniao das Coroas Ibericas os portugueses
ultrapassaram livremente os limites de Tordesilhas e em 1616 deram inicio ao avanr;:o na
conqui sta do Norte, com a fundar;:ao de Belem. Considerando as pretensoes da Amazon
Company, a empreitada portuguesa comandada pelo capitao Francisco Caldeira Castello
Branco era muito modesta, haja vista que apenas construiram um pequeno forte de faxina,
que gradativamente foi sendo reconstruido e melhorado.
Pouco mais tarde, em 16 28, quando os holandeses ja pela segunda vez organizavam a
conquista da porr;:ao pro dutora de ar;:ucar da colonia portuguesa (espanhola, por extensao), 0
Nordeste do Brasil, os ingleses continuavam sua tentativa de ocupar;:ao da Amazonia,
chegando a construir um forte na confluencia do Maracapu 3 com 0 Amazonas. Aquela epoca,
os lusitanos Ja se mostravam mais atentos a Amazonia, pois logo apos a construr;:ao do Forte
de Manacapuru, ou seja, um ana depois, 0 pernambucano Pedro da Costa Favela e 0 portugues
Pedro Teixeira organizaram um ataque a este forte, que foi tomado no dia 24 de outubro
deste mesm o ana
Em 1630, quando os hoJandeses desembarcaram em Pernambuco, tropas luso-brasileiras
comer;:aram a se mobilizar para reagir ao ataque flamengo e evitar a perda de sua colonia
produtiva, que Ihes auferia grandes lucros. Recursos belicos, financeiros e de pessoal, estavam
sendo canalizados para reprimir 0 ataque dos holandeses que vieram dispostos a se estabelecer
naquele territorio.

Considerando os recursos disponfveis a epoca, bem como as dimensoes continentais do Brasil,
ha de se convir que nao era facil a defesa de todo este territorio simultaneamente. Assim, em

3

Ma racapu ou Maracapuru, a diferen<;:a na grafia nao necessariamente indica lratar-se de dois rios distintos.
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implantadas ao longo do caminho trilhado pela conquista forjou a estreita relar;:ao estabelecida
entre cidades e fortes, na consolidar;:ao da ocupar;:ao do territorio colonial.
As raizes portuguesas fincadas com 0 estabelecimento do Forte do Presepio em 1616, a despeito
dos percalr;:os havidos nos anos que se seguiram, resultaram na ampliar;:ao dos antigos limites
ponugueses na America. Esta ocupar;:ao portuguesa das terras tidas como de Espanha, de certa
forma interessava aos espanhois. Mas a ocupar;:ao das terras, de tantas terras, se defrontava
com 0 problema da disponibilidade de colonos. Um problema que com a Restaurar;:ao portuguesa,
incomodou duplamente a Portugal garantir junto a Espanha a posse das terras (alem da
demarcadas pelo Tratado de Tordesilhas) e manter afastados os demais estrangeiros
A solur;:ao adotada, no caso de Belem, foram os 234 colonos ar;:orianos (de ambos os sex os),
trazidos em 1676 para residir e trabalhar na colonia . Solur;:ao semelhante a adotada mais
tarde para 0 povoamento de Macapa, e ainda 0 deslocamento de toda uma popular;:ao
portuguesa no Marrocos, trazida para Mazagao, no atual Amapa

As fontes iconograficas
Desde ainda muito cedo foi produzida uma vasta cartografia da Amazonia. Todo este material
subsidiou um grande numero de incursoes por parte de estrangeiros, tanto no periodo de
expansao do Sistema Colonial Europeu, como ainda nos dias atuais .
A representar;:ao da hidrografia, em maior ou menor deta lhe, e uma preocupar;:ao que se
pode observar na carrografia, comum a rodos. Alguns chegam mesmo a detalhar as sondagens
de fundo realizadas.
A distribuir;:ao geografica dos grupos nativos, sobretudo nos primeiros secuios, e outra
preocupar;:ao que se reflete na cartografia. Possivelmente as noticias dos embates. das chacinas
havidas, que vitimaram exploradores, espalharam-se entre navegadores que se dirigiam aquelas
terras. Outros grupos eram amistosos, ou pelo menos seletivamente amisrosos, em respostas as
primeiras experiencias com que se depararam frente a europeus de distintas bandeiras.
As iluminuras chamam a atenr;:ao para aspectos presentes , quer nas experiencias dos autores,
quer nas imagens fixadas no inconsciente coletivo daqueles aventureiros.
A cartografia que vem sendo reunida se estende desde a epoca das primeiras incursoes
europeias do seculo XVI, reflete a preocupar;:ao em assinalar os pontosalcanr;:ados, que
permitissem um reconhecimento da costa, dos locais mais promissores, daqueles de maio res
riscos, fossem eles relativos a navegar;:ao, fossem reiativos a receptividade ou nao dos grupos
nativos. Assim e que na cartografia. frequentemente, se encontra referencia ao nome dos
grupos que ocupavam as terras.
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um desembarque, no co nfronto que se estabeleceu com os nati vos, a sorce nao pendeu para
o lado dos espanh6is, co mo acontecera antes muitos espanh6is ali perderam a v ida no
combate com indios do Amapa.
Em 1545, partindo do Peru , Francisco Orellana, des ce u 0 Amazonas atingindo 0 litoral.
Acompanhando a costa, navegou ao longo do litoral do Amapa Cinco anos mais tarde,
Orellana retomou ao Novo Mundo. Desta feita tentava, possivelmente, estabelecer 0 curso
inverso, isto e, subir 0 Amazonas. Em vao. Nao conseguiu reencontrar os pontos por onde
passara, e assim trac;:ar uma rota para subir 0 rio. 0 insucesso de Orellana nao estimulou
outras tentativas espanholas para explorar a Nueva Andaluzia subindo 0 Rio das Amazonas.
Desde 1534, Portugal dera infcio a colonizac;:ao do Brasil atraves da implantac;:ao das Capitanias
Hereditarias, que abrangiam, pelo menos teoricamente, todo 0 territ6rio a leste do meridiano
de Tordesilhas. 0 afastamento dos espanh6is da foz do Amazonas, estimulou expedic;:6es
porcuguesas a se arriscarem alem dos dominios quelhes havia concedido 0 Papa
Mas a expedic;:ao de 1553, comandada por Luiz de Melo da Silva, nao foi bem sucedida.
Navegando ao longo do litoral do Amapa, estendeu-se ate a costa da Guiana. Em terra, entrou
em conflito com os nativos, tendo sido massacrada .
A uniao das coroas ibericas entre 1580 e 1640, de certo modo, tornava sem sentido para
portugueses e espanh6is, 0 Tratado de Tordesilhas. Nao 0 tornava in6cuo, contudo, as demais
nac;:6es europeias que almejavam domfnios nas Americas. Na realidade, sobretudo a Franc;:a,
desde cedo desconsiderara aquela determinac;:ao papal.

o

Rei Francisco I de Franc;:a , insatisfeito co m a repartic;:ao de terras entre Portugal e Espanha ,
feita pelos Papas 5 , oferece cobertura e mesmo alimenta a a<;:ao dos flibusteiros do Mar do
Norte. Desde em 1521 era intensa a ac;:ao dos corsarios franceses, de modo a por em risco 0
dominio lusitano das costas do Brasil.

Atuaram nas costas do Brasil desde 0 Rio de Janeiro, ao longo do Nordeste, em diferentes
ponto s, na Paraiba, no Rio Grande do Norte, no Ceara , e Maranhao .

. a Bula papal d ividira

mun do a se descobrir por uma linha imagina ria entre as coroas po rwgue sas e espanhola.
mesmo nao se deu com os
franceses, cujo rei (Francisco I ) afirmaria desconhecer a clausula do testamento de Ada o que rese rva ra 0 mundo
un icam eme a ponugueses e espanhciis (PM 0 JGN iOI\, 1942, p. 25). Foram mais alem . Estabelecidos na Gu iana
intentaram amp lia r seus domin ios ate a foz do Amazonas. Em abril de 1697, uma consi deravel esquadra partindo
de Caiena , invade a regiao, tomando a fortificayao existente, guarnecida por apenas 20 homens, que se rederam
sem oferecer resi stencia. Na realidade 0 ataque frances nao fora uma surpresa. Em uma carta enviada cana ao
governa dor do Estado do Maranh ao, datada de 1697 , 0 marques de Ferro lies, discutia a questao da fronteira,
assinalando 0 rio Amazonas como limite entre a Guiana e 0 Brasil.
0

o litoral brasileiro ficava na parte lusitana , e os espanhciis re speitara m seus direitos. 0
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A rea<;:ao nao se fez esperar muito tempo. 0 mesmo ana fOi organizada uma expedi<;:ao com
o fito de expulsar os franceses. Francisco de Sousa Fundao, comandava uma tropa de 160
soldados e 150 indios Estabelecidos na ilha de Santana, aqueJa tropa juntou-se outra,
comandada por Joao Muniz de Mendon<;:a Dali partiam os ataques ao forte conquistado pelos
franceses 6 , que naquela ocasiao contava com um efetivo de 43 soldados. Durante 0 sitio
estabeJecido, onze franceses morreram e os demais foram presos e enviados a BeJem .
Data deste periodo as obras de Claes Jansz Vooght (Voogt) (1683), e do Jesuita Padre Samuel
Fri tz (1 691) (Figura 4)

o

final do seculo XVII foi marcado por tentativas de solu<;:oes diplomaticas. A coloniza<;:~lO
portuguesa da regiao que recome<;:ara em 1688, com base na Fortaleza de Santo Antonio,
fora atacada pelos franceses. A sua retomada nao chegou a garantir a fixa<;:ao de colonos na
regiao. 0 Tra tado Provisional assinado em 1700 deixou em suspenso a questao dos limites
entre as terras portuguesas e as francesas Nelas nao seriam permitidos asse ntam entos quer
de portugueses, quer de franceses, deveriam ser retirados os colonos de qualquer na<;:ao
De fato, 0 Tratado nao foj efetivamente respeitado. Mesmo co m a ratifica<;:ao do Tratado
Provisiona l em 1701 , os franceses continuaram frequentando a regiao, sob protesto dos
portugueses, ate a anula<;:ao dos acordos. Em 1713 , com a media<;:ao da Rainha ingJesa Anne
foi assi nado na HoJanda 0 Tratado de Ultrecht que estabelecia como limite entre 0 Brasil e a
Gui ana Francesa , 0 Rio Oiapoque
Como os anteriores, 0 Tratado de Ultrecht tambem nao foi respeitado. Corsarios franceses,
sobretudo durante 0 governo de Claud e d'Orvilhers, frequentemente organizavam incursoes,
sobretudo com 0 fito de escravizar nativos que conseguissem aprisionar.
Os combates as a<;:oes dos franceses foram a principio muito timidos. A rea<;:ao portuguesa s6
se fez efetivamente sentir, a partir de 1722, quando Joao da Maia da Gama assumiu 0 governo
do Estado do Maranhao e Grao-Para. 0 novo Governador organizou expedi<;:oes guarda-costas
(1723 a 1728), que deveriam percorriam 0 litoral, em busca dos corsarios. As quatro grandes
expedi<;:oes miliLclres organizadas nao chegaram a entrar em combate com os franceses ,
mas sua acao de presen<;:a desestimulou aquelas a<;:oes
As obras do fin al de seculo XVlll e do XIX ja refJetem
em presta as expedi<;:oes (Figura 5)

0

cunho de estudos, cientifico, que se

Alem deste mapa, Bellin elaborou outro, sob encomenda, intitulado Description g6rgraphique
de la Guyane, a epoca em que 0 Governo frances pretendia estabelecer uma coloniza<;:ao
agricola na regiao.

6

Ap6s conquistarem aos ingleses 0 forte de CumaLi, os portugueses fun daram no loca l 0 fone de Santo Antonio . Em
1697,0 Fort e de Santo Amonio do Macapa foi dominado por franceses que desciam de Caiena.

~

Figura 4. Mapa do Rio Amazonas e regU3.o circunvizinha 1707. Elaborado em 169 1, 0 mapa tomou-se ma is conhecido pela edic;:ao
de 1707. Contem imponantes informac;:oes geogr<ificas e uma lon ga descri c;:ao da regiao amazonica e das m issoes da Compan hia de
Jesus nela siwadas . Fritz, padre Samuel (1654-1 72 5).
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Figura 5. Guiana portuguesa e [recho do Rio Amazonas. Uma nota diz que acima do Rio Negro
po rrugueses de Solimoes ou Rio dos Peixes. Bellin, Jacques Nicolas, 0 velh o (1703- 1772)
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Experiencias ern Arqueoiogia Historica
As experiencias em arqueologia hi st6rica na Amaz onia remontam ha algumas decadas. Nao
descurando da importancia dos resultados alcan~ados por diferentes equipes de arqueologia que
trabalharam na area, vamos nos ater a alguns comentarios sobre as experiencias de nossa equipe

Obidos, urn forte do seculo XIX
Em 1987, tivemos a oportunidade de, a convite da Universidade Federal do Para , realizarmos
uma pesquisa no Forte de Obidos, um forte do seculo XIX, construido em Obidos-Para. 0
levantamento de dados hist6ricos e iconograficas realizados para contextualiza~ao da pesguisa
apo ntava dois aspectos de extrema impo rUi ncia: do ponto de vista geografico, 0 estreito de Obidos,
correspondia ao trecho de menor largura e de maior profundidade do Amazonas; em segundo
lugar, do ponto de vista hist6rico , desde 0 final do seculo XVI, aquele ponto fora reconhecido
como 0 unico trecho do Amazonas que necessariamente teria de ser navegado ao se viaJar ao
longo do rio . Aq uele ponto nao poderia ser ultrapassado atraves de um 'furo', de uma via alternativa.
Ou seja, representava 0 ponto mais estra tegico do rio a ser monitorado, para evitar-se 0 trafego
e 0 trafico , do interior, via 0 Amazonas. Inform a~ao esta que ja consta do relato do piloto Bento da
Costa, encarregado de complementar a cartografia da regiao e tra~ar 0 roreiro da ex pedi~ao de
Pedro Teixeira que em 1637 subiu 0 Amazonas ate 0 rio Napo Em seu relato, 0 piloto reconhece
a posi~ao privilegiada do estrelto com re la~ao ao controle do rio (A LBUQUERQUE et at, 1993)
De fato ali a ocupa~ao colonial se deu desde cedo, com a implanta~ao do forte dos Pauxis,
junto a missao Pauxi. A posi~ao privilegiada do estreito fora tambem assinalada pelo jesuita,
Crist6vao de Acunha 7
Com a politica pombalma, a missao e provavelmente 0 forte, passam a integrar a entlo
recem criada Vila de Ob idos. Atuante em diferentes ocasiiSes, 0 forte manteve seus objetivos
de fiscalizar 0 transito naquela passagem do rio. Ao longo do tempo e mencionado como
'Registro ', como 'Presidio', sempre mantendo seus objetivos fis cais.

7

0 maior es treito onde este Rio reco lhe as suas aguas e de pouco mais de um quarto de legua na alrura de dois graus
e dois ten;:os. Lugar sem duvida previsto pela Divina Providencia, es trei tando este dilatado mar doce, para quI" em
sua angustura se pud esse con struir uma fortaleza que impeya 0 passo a qualquer Armada Inimiga, por mu ita s forc,:as
que [raga, se por acaso emrar pela b oca principal deste grande Rio; porque entrando pelo Rio Negro, no m esmo se
[era de par a defesa. Esta eSLa angustura a trez en ta s e sessenta leguas do lago de on de em oito dias, com embarcayoes
ligeiras, a vela e a remo , se pode dar av iso muito antes que 0 Inimigo as av iste (Apud . REIs , 1979, p. t 5)

.
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Mais tarde, Ja no seculo XIX, sob a bandeira do Brasil imp erial , um novo forte fOi construido
na area . Este segundo forte. ja de ha m uito desarm ado, abando nado, foi 0 obJeto da pesqu isa
arqueol6gi ca ( igura 6)
Seu trayado foi calcado ja em uma entao nova co ncepyao de fortificayao, pra ti camente fora
das v istas do inimigo Co nstruida na segunda m eta de do seculo X IX, suas muralhas eram
rebaixadas, e 0 forte praticam me enterrado na alta barran ca do rio (F igura 7)

~ fi gu l'a 6.

Escava<;:ao
arqueologica no
interior da pra<;: a de
arnl ClS do Forte de
Ob idos
Fo to; Arervo ci o
Labo ratorio de
Arq leologia , UFPE,

Figu ra 7 .

Fo rte sobre a
barranca do rio;
apen JS 0 terrJplcll o
dos canh6es
(rn omados i\
barbera) esrao
expostos
superficie. Ot) serve
s a lan~u r;) do rio
abaixo, e a am lharia

a

d mlnando a
pa ssag~ m .

Fo to Acervo do
Lab ora[orio de
Arqueolog ia, UFPE
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Oeste modo 0 forte era praticam me imperceprivel aos barcos e navios que por ali passavam; e suas
muralhas praticam ente fora do alcance dos ciros diretos, das entao novas armas raiadas (Figura 8)
A pesqu isa arqueo l6gica realiza da perm itiu 0 res gale de d efesas ex tern as e dos acessos
alternativos para a margem do ri o. Fora m ainda localizadas estrutu ra s internas de cole ta e
de armazenam nt o de ag ua p ota v el. Ass im for am elu cida das algu m as questo es de re
i nte rpre(a~ ao popular de suas eSl ruturas (cis ternas no interior das mura lhas que eram vis tas
como masmorras e camaras de cart uea) (AwuQUFRQUE. , 2010)
A pesquisa permitiu ainda recuperarem-se informa~oes do cotidiano do fone, dos costumes
associados a alim enta~ao e as praticas de [re inam - nto militar e ludicas (Figura 9) e (Figura 10)

~ Figura 8.
Terrapien o apos a
esca va<;; i.t o,
reveJa n cJ o as b ases
(Ie (an11';10 e as
val las de

escoamento d as

aguas das

chLlvas .

Ace rvo do
La bo ra[orio de

FOLO

Arqu eoJog ia , UFPE.

Figura 9.
Escava<;;d o no

[ rreno contiguo a
m uralha (ex t. rna) .
Foro t\ cervo do

Laborarorio de
Arqueo Jogia , UFP E.
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~ Figura 10.
Escava~ao

em
trinc he ira que
revelou an tiga
trin che ira, jii. em
desuso.
Foto Acervo do
Laboratorio de
Arqueologia, UFPE

o canal Norte do Amazonas
Para as embarcat;:oes que v ee m do Norte 0 acesso natural ao Amazonas se da bordejando a
costa onde hOJe existe a cidade de Macapa, capi tal do Amapa.
Desde 1738, quando a colonizat;:ao port ug u esa foi retomada, e aJi foi instal ado um
destacamento militar, 0 Governador do ESLado do Maranhao e Grao-Para, joao de Abreu Cas tel o
Branco insistia em escabelecer um povoado e em fortificar a foz do Amazonas. Mas durante
o reinado de D. j03. 0 V, de pouco va leram suas ponderat;:oes e as providen cias tomadas,
meramente administrativas, nao repercutiram sob re 0 efetivo povoamento da regiao

E somente durante 0 reinado de D. jose que at;:oes efetivas de colonizat;:ao tiveram inicio .
Naquela ocasiao 0 Marques de Pombal , ministro do reino, estabelece uma polftica para a
regiao amazonica, e em J 751, assume 0 governo do Estado do Mara nh ao e Gr{w-Para,
Francisco Xavier de Mendon t;: a Furtado Nes te mesmo ano, e enviada uma ex pedi(,:ao que
trazia soldados e co lonos v indos dos At;:ores . Aque la popula(,:ao dever ia se r fix ada em Macapa ,
na Vila e na F rtaleza que se construia (ALBUQUERQUE, 2006 , b, c).
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A grande defesa do canal Norte:
A Fortaleza de Sao Jose de Macapa
A Fortaleza de Sao Jose de Macapa e bem tombado pelo Governo Federal , inscrito no Livro de
Tombamento Arqueologico. EtnogrMico e Paisagfstico do Instituto do Patrimonio Hist6rico e
ArtfsUco Nacional (IPHAN)

o

Governo do Estado do Amapa, atraves de sua Secretaria de Infraestrutura. v em. desde
1997 se dedicando a restaurayao da Fortale za de Sao Jose de Macapa. Com a ativa participa<;ao
da 2il Superintendencia Regional do [PH AN, buscou-se que esta restaura<;ao se desse em
moldes de respeito a obra, sem negligenciar a possibilidade de uso como area de lazer cultural.

Em diferentes momentos anteriores. a Fortaleza foi alvo de pesquisas. tanto arquitetonica
quanto arqueol6gica E com base nestas pesquisas que a fortaleza vinha sen do restaurada.
Apesar da amplitude das pesquisas realizadas. alguns trechos foram considerados
insuficien te mente estudados. Entre eles. as faces que assinalav am outras obras ex tern as de
defesa alem do revelim existente. Embora existissem referencias historicas e iconogrMicas,
nao existiam evidencias a mostra de que houvessem sido efetivamente construidas.
Na realidade. desde a apresenta<; ao do proJeto paisagistico. a arquiteta Rosa Kliass assinalava
que 0 projeto executivo para as obras de paisagismo do entorno da Fortaleza "apen as seriam
definidos apos as pesquisas arqueologicas". E muito importante assinalar 0 papel
desempenhado pelos arquitetos Alcir Matos, entao Secretario de Infraestrutura do Amapa e
El oane Cantuaria, entao Ger ente do ProJeto do entorno da Fortaleza , pelos esfor<;os
desenvolvidos no sentido de garantir que 0 projeto associasse a beleza do palsagismo a
fidedignidade do objeto historico (M ATOS, 2006)

o

Parecer emitido pela 2 a Superintendencia Regional do IPHAN. relati v o ao ProJeto 
recomendou a Secretaria da Infraestrutura do Governo do Estado do Macapa a realiza<;ao de
pesquisa arqueologica nas areas a serem afetadas pelo projeto executivo de urbaniza<;ao e
paisagismo (arquitetura paisagfstica) da Fortaleza de Sao Jose de Macapa . Esta ultima pesquisa
ali rea lizada coube a equipe do Laborat6rio de Arqueologia da UFPE.
Em decorrencia dos levantamentos historicos e iconograficos. alem da contribui<;ao de outros
pesquisadores que precederam a nossa pesquisa arqueol6gica, com base nos resultados obtidos
durante as escava<;6es realizadas, pode-se hoje tra<;ar um historico da constru<;ao. deteriora<;ao
e recuperayao deste monumento.
Desde a modernizayao dos armamentos, com as alterayoes nos conceitos de defesa , a Fortaleza
de Sao Jose de Macapa foi praticamente abandonada como unidade de defesa. Entretanto. a
propria grandiosidade da obra. impos-se, despertou a aten<;ao para a sua preserva<;ao .

_
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Preserva~ao no sentido lato, algumas veze s mesmo, desprovida de minudencias, de achegues
tecnicos ou cientfficos. Mas ainda assim buscou·se desacelerar, conter, 0 processo de
deL eriora ~ao Neste tocante ha que se ressaltar 0 papel da Guarda Territorial, que em meados
do seculo XX realizou diversas obras na FortaJeza, evitando seu arruinamento.

a

ln vers amente, 0 processo de ' reintegra~ao' da Fortaleza
vida da cidade, promoveu
mutila~6es que afe taram significativamente a leitura do conjunto do monumento. Mutila~ 6es
sucessivas que se pro cessaram desde 0 inicio do seculo XIX, quando, possivelmente algumas
obras extern as foram co nsideradas ja desnecessarias
Durante 0 seculo XX, obras publicas tambem co ntribufram no sentido de mutilar a Fortaleza
I': exemplo deste tipo de a~ao, a integra~ao do fosso seco da Fortaleza a malha viaria urbana.
Neste mesmo sentido foi levada a cabo a demoli~ao da contra·escarpa do fossa seco no
trecho em fre nte ao revelim.

o

desinteresse para com as obras externas re velou-se ainda com a constrU(;:ao de imoveis
sobre 0 caminho coberto, e tantas outras a~6es, que foram registradas arqueologicamem e A
implanta~ao das instala ~6es do c1ube Circulo Militar na area em que teria existido a 'bateria
baixa' , foi outro elemento que contr ibuiu, provavelmente, para 'apagar' os vestigios de antigas
obras externas de defesa. Nao apenas a constru~ao das instala~6es do clube, mas ainda a
d e moli~ao daquelas obras e a terraplanagem que se seguiu, teria eliminado os vestigios de
constru~6es setecentistas. 0 usa daquela mesma area, ja no fina l do seculo XX, como deposito
de material pa ra as obras de aJardinamento do entorno da Fortaleza, promoveu frequentes
deposi~6es e remo~6es mecanizadas que, por seu turno , provavelmente, fizeram desaparecer
ate mesmo os tenues vestigios que restariam da antiga bateria baixa, referidos por Marcos
Pereira Magalhaes em pesquisa realizada em 1999 (MAGALHAEs, 1999),
Por outro lado , 0 excelente traba lho de pesquisa documental realizado por Dora Mo nteiro
Alcantara e Anton io Pedro Gomes de Al cantara 8 levantou questoes que en vol viam aspectos
da Fortaleza que nao poderiam ser respondidas apenas atraves da documenta~ao textual e
iconogrMica
Ques(oes que en vo lviam as obras externas de defesa , projetadas para integrar 0 comp lexo
da Fortal eza de Sao Jose de Macapa . A ausencia de vestigios superfic iais, aparentes, deixava
duvida quanto terem sido aquelas obras de fato conscruidas ou terem sido destruidas ao
longo do tempo. Pesquisas arqueologicas desenvolvidas na decada de 90 chamaram a aten~ao
para alguns in d icios de ex ist en cia de remanescentes de obras de defesa ja destrufdas.
Entre tanto 0 carater punctual do estudo nao chegou a revelar a extensao , a grandiosidade

8

A!ca nta r

(1979)
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das obras ex[ern as de defesa que envoJviam a Fortaleza, que foram reveladas por esta pesquisa
arqueologica (ALBUQUERQUE , 2008)
Com a implanta<;:ao do Projeto executivo de urbaniza<;:ao e paisagismo da Fortaleza de Sao
Jose de Macapa, a 2 a SR do IPHAN recomendou a realiza<;:ao de pesquisa arqu eoJogica n as
areas a serem afetadas pelo projeto . A Secretaria da Infraestrutura solicitou
equipe do
Laboratorio de Arque ologia da UFPE a eJabora<;:ao de um projeto de pesquisa arqueologica,
com vistas a fund ame ntar 0 processo de reab ilita<;:ao daquelas areas.

a

Os resultados obtidos atraves da pesquisa arqueologica realizada pelo Laboratorio de
Arqueologia em duas campanhas (agosto/setembro de 2002 9 e setembro/dezembro de 2003)
evidenciaram que as obras extern as projetadas, circundando os baluartes de Sao Pedro, da
Madre de Deus e de Sao Jose foram exe cu tadas e posteriormente abandonadas ou mesmo
destrufdas. Uma nova dimensao, nao conhecida ha peJo menos um secul0 foi efetivamente
reve lada pela pesqui sa arqueologica realizada, confere
Fortaleza de Sao Jose de Macapa a
dimensao de 'for taleza '. A ampla sequencia de estruturas externas de defesa revela sua
com plexid ade e a grandi os idade da obra.

a

No tre cho entre os baluartes de Sao Jose e de N. S. da Concei<;:ao, quando foi ini ciada a
pesquisa , a area ja havia sido agenciada , nao tendo sido estudada por esta equipe. A analise
iconografica, entre tanto permite supor que tais obras externas de defesa, caso tenham sido
cons trufdas, sua destrui<;:ao estaria associada ao assedio das aguas do rgarape cujo avan<;:o
naquele tre cho es ta documentado fotograficamente.
Na face volta da para 0 Rio Amazonas, entre os baluartes de N. S da Concei<;:ao e de Sao
Pedro, como foi referido anteriormente, a utiliza<;:ao da area na segunda metade do seculo
XX destruiu quaisquer vestigios que porventura restassem de estrutu ras anteriores. Mormente
porque, como supomos, as obras planejadas e construfd as (ou nao) naquela face da Fortaleza
teriam sido em terra , sem funda<;:6es, portanto.
A malha de trincheiras abertas durante a escava<;:ao arqueologica, por nos realizada naquela
area, levando em cons idera<;:ao dlferentes pIanos apresentados para a Fortale za, nao revelou
quaisquer vestigio s de bases em pedra e cal que pudessem estar relacionadas as antigas
obra s de defesa. Mesmo a tentativa de recuperar os tenues vesr fg ios mencionados em
relatorio de pesquisa ante rior, foi infrutifera, ain da qu e 0 servi<;:o de topografia da SEl,lF
reconstituisse os locais dos cortes anteriormente realizados. Possivelmente, a deposi<;:ao e
remo<;:ao mecanizada de ma teria is, 0 usa posterior de maquinas de terraplanagem se
encarregou de rem over aqueles Gltimos vestig ios (Figura 11)

9

Portaria de N. l I 7 de 15 de julho de 2002, publ icad a no Dlario Ofic ial da Uniao.
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.. Figura 11.
Trincheiras abertas
na area da 'bater ia
baixa', nao
revelaram vescigios
de antigas
escruturas , apenas
de restos do Clube
M ilitar ali
impl amado no
seculo XX
Foto Ace rvo do
Laboracorio de
Arqueologia, UFPE.

Defesa da poterna Sui
Desde as primeiras plantas de 1764, quando foram projetadas as defesas externas, a poterna
sui estav a defendida . Na planta de Antonio Gallucio aprovada em 1764 pela Comissao
Demarcadora das Fronteiras, aquela defesa fora planeJada como um revelim . Com a morte de
Galiuc io no mesmo ana em que as obra s da Fortaleza foram iniciadas, os pianos foram
parcialmente refeitos. A planta co ntendo modificac;:6es, datada de 1765, altera a defesa extern a
da face SuL 0 revelim projetado fo i reduzido a uma estrutura bem menor (FO NTANA, 2005)
De ha muito desativado, a area outrora ocupada pelo redente foi reo cupada (assentamentos
irregulares) e mascarada por su cess ivas interferencias. A pesquisa arqueol6gica possibilitou
sua identificac;:ao e resgate (Figuras 12 a 14)
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... Figura J 2.
Vi sta aerea da face
entre os ba luartes
da Madre de Deu s
e de Sa nto f\ntonio,
on de se ve, em
rrenre a poterna no
ce ntro da co rtina , 0
redenre resgatado
pela pesqu isa
arqueol6gica.
Foto: Acervo do
Labo rat6rio de
Arq ueologia, UFPE .

... Figura 13.
Ac esso emre 0
fossa e 0 reden te,
resgaLado pela
pesquisa
arqueoJ6gi ca
Fo to Acervo do
Laborat6rio de
Arqueologia, UFPE.
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... Figuril 14 .
Pano ramica da

area do redell le,
a cscavat;:ao

on Je

arqucol6gica
deixou most ra as
ba ses da artil har ia .
Foto Ac ervo do
Laboril lorio de
Arqueolog ia, UFPE.

a

A prac;a do caminho coberto
Buscando ma nter os inimigos 0 mais distan te possivel da ' pra~a ' defendida. e ainda possibilitar
angulos dife rentes de tiro, a engenharia militar da epoca recomendava a implantC1~ao de
pra t;:as de armas fe chadas ao lo ngo do 'caminho coberto'. Elas deviam ocupar todos os anguJos
do 'cam inho coberto', exceto angulos salie l es em frente aos revelins (P IROTO et ai., 2003)
Na Fonaleza de Sao Jose de Macapa as recomen da~6es fo ram seguidas Em frente a cad a um dos
quatro baluartes foram projetadas pr <;:as de armas. Entreranto, com as altera<;:6es havidas ao
longo do tempo, apenas a area ern frente ao baluarte da Madre de Deus guardou 0 cesl emunho
de uma antiga pra~a de armas (Figura 15) Aqu ela pra<;:a foi em parte construida 'alem da
ribanceira', 0 que exigiu uma salida muralha para conter um grande aterro (Figura 16).

o

prin cipa l ace sso a Fortateza se dava atraves do caminho coberto que ladeava 0 rev eJ im A
terraplanagem rea lizada em fre nte a fo n aleza se encarregou de re move-Io Apen as os ves tigios
de suas funda ~6es puderam ser resga tad os pela pesqu isa arqueoJogica Tratava-se de uma
longa rampa de aces so gue unia a esp lanad ao cam inho coberto (F igura 17)
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Figura 15.
Vista aerea da
pra<;:a do caminho
cob no , res gatada
arq ueologicamente.
Foro : Acervo do
Labora(orio de
Arqueo logia. UFPE.

~ Figura 16 .
Vista da m uralha
que suporta 0
arerro da pra c;:a do
cami nho coberto.
em frente ao
balu arte da Madre
de Deus .
Foro Ace rvo do
La bora tono de
Arqueologia. UFP E.
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Em fr ente ao revelin que defendia a porta principal da fo rtaleza, a co nr ra-escarpa do fosso
fora ar rasada, bem como a contra-muralha de conten<;ao do caminho coberto, permitindo 0
transito de veiculos no interior do fosso, que fora 'incorporado' a rede vi aria urbana em
meados do seculo xx (Figura 18)
.... Figu ra 17.
Vesligi os dil
estrutura qu e
SLlflortava 0 atc rro
ern ram r a que
co nuu Lid da
esp lanada ao
cam inllo eoberta.
A interru p(:clo da
O;>Slrul ura sc
no
tre cho em que
'J11r>nlav a' sebre a
contra ese arpa do
CJm inho eobel co ,
l ambem resgatada
pcla pesquisa
arq ueologica .
Foto Acervo rio
Labom torio d e
Argueolo gia , LFPE .
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.... Figu r a 18.
Vista aerea da area
escava da em
freme ao reveiim
que revel ou a
comra-escarpa do

fosso e a comra
escarpa do
caminh o eoberto .
FOLO /\c er vo do
Labo rJto ri o de
Ar queologia. UFP E.
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Em frente ao revelim, a contra-escarpa do fosso fo! em parte construida 'alem da ribancelra ',
exigindo um engradado de madeira, que serviria para garantir a eSLd uilidade da pesada eSLrutura
de pedras, como aconteceu sob a muralha do baluarte de Sao Jose (Figuras 19 e 20)

~ Figura 19.
Parte da funda<;:ao
da contr a-es carpa
do caminho
cobeno em frente
ao revelim .
Foro: Ac ervo do
Laborat6rio de
Arque ologi a, UFPE .

~ Figura 20 .

Detal he da
estrutura anter ior
onde se ve par te de
um esre io em
acap u, tos tado, que
rep ousava sobre
ou tro s que
form avam 0
engradado de
madeira na ba se
da esrrurura em
pedras.
Foto: Acervo do
Laborat6ri o de
Arqueologia, UF PE.
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Outra area funcional da fortaleza foi ainda resgatada atraves da pesq uisa arqueologica
acesso entre 0 fosso, 0 redente e a prar;:a do caminho coberto (Figura 21)

0

o

t:s tad o do Amapa tem 0 privilegio de ter mantido entre seus monumentos hiscoricos uma
das maiores fortaleza s construfdas no Brasil, no Seculo XVIII, e que conservou grande parte
d e seu conJunto. A salvagua rda deste conJu nto historico representa uma extraord inaria
oportunidade de preservac;:ao dos vaJores cu lturais e sociais do Amapa, e certamente para 0
enriquecimento arquite tonico do patrimonio cu ltural mundial.
A pesquisa arqueologica perm itiu conhecer-s e grande parte de suas obras externas de defesa
da Fortaleza de Sao Jose de Macapa, em termos de conhecimento cientificamente embasado
Os resultados alcanr;:ados permitiram amp liar 0 potencial de devolve r a popular;:ao uma leitura
rnais rea l do que fot a Fortaleza de Sao Jose de Macap a (Figu ra 22)
Por outro lado , a pesquisa arqueolog ica possibilitou ainda, do ponto de vi sta cientffico, 0
conh ecimento das obras ali realizadas, das tecnicas e materiais empregados, como e 0 caso
das funda<;:6es em madeira, utilizadas ern terrenos alagadir;:os (solo mo le), para suportar
pesad as estruturas em pedra Este conhecimento gerado esta , ponanto disponiv el para a
aplicar;:30 pratica , ouseJa, 0 usa desce conhecimento na re staurac;:ao do monumento.

~ Figu ra 2 1.
Escava<;:ao que
per'll1 itiu a
recu pera<;:ao das
funda<;: 6es da
estru tu ra de acesso
em re 0 fossa e 0
cam inho coberco
nas fa ces sul e
suc\oeslc cia
Fonaleza.
Fo w : Acervo do
l~a bo ra l 6 rio de
Arqueologia. UF PE.

997 _
Evide m ememe 0 pan ido a ser adotado para as obras de restaurac,:ao da Fortaleza de Sao Jose
de Macapa e questao afe ca aos teCili cos do governo e do lPH AI Entretan to, qualque r que
seJa 0 partido a ser adotado, os tecnicos podem hoje dispor de um corpo de IIlforma,:oes e
comprovac;:o es que atende as recome nd ayoes para a restau rac;:ao quanto a ex iscencia de
dados suficientes que testemunhem um estado anterior do bem .
No caso do parti do a ser adotado vir a privilE'giar a restaurac;:ao dos segmentos destruidos
duran te 0 final do seculo XIX e 0 XX, considerando que 0 restabe lecimento desse estado
conduz ira a um a valorizac;:ao da significac;:ao cultural do referido bemlo, ta l decisao estaria
fundamentada no principio de respeito ao conJunto de testemunhos disponiveis, materiais e
documentai s.
A pesqu isa proporciono u ainda uma avaliac;:ao de danos nas estruturas das defesas extern as,
com base no estado de conse rva yao/situac;:ao , ass in alando as interferencias possiveis, as
condic;:oes disponiveis para a interferencia para preservac;:ao Visou desta forma contribuir
para com a tomada de decisoes relativas ao tratamento a ser adotado para as estruturas
recupe radas arq ueo log icame nte .

... Figura 22 .
ac rea d o
complex o da
FOllaleza de Sao
Jose de f\\acapa ,
om real~e nas
areas resgatadas
pela esquisa
arC] eol 6glca .
Foro : A ervo 0
Laboratorio de
Arqueol ogia. L FPL
V IStJ
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Mazagao: urn sonho portugues na Africa e na Amazonia
Durante 0 seculo XVI Portugal Jil fincara raizes em diferentes terras de alem mar. Pontos de comercio,
colonias, foram sendo imp lantados na America , em terras d'AJrica e ate mesmo no OrienLe. As
investidas contra os mouros leva ram a ocupa<;Jo de dilcrentes cidades da area m er idional de
Marrocos. Aos poucos, no emamo, os mouros comer;avam a recuperar suas cidades, destruindo
pouco a pouco 0 sonho lusitano.
A cidade de Mazagao estava situada a beira mar, ao suI da baia. Por determinar;ao de D. Joao 1II fora
forri ficada, transformada em uma cidadela, considerada como praticameme inexpugnave l. E por
dois seculos Mazagao garanriu a presenr;a porruguesa em Marrocos.
Mas a posir;ao da cidade certamente inspirava cuidados, apesar de suas s6lidas muralhas. Isolada
por cerra pelos mouros, apenas por mar poderia ser socorrida no caso de um cerco muiro prolongado
E muitos foram os cercos, os ataques sofridos por Mazagao em 175 1, 1752, 1753, 1754, 1756, 1760,
1763, a cidade se viu na iminencia de ser tomada. Mas foi em 1769 que um poderoso contingente
de 8000 homens montou 0 ultimo cerco a cldade.
Duzenros e cinquen ta e seis anos ja haviam se passado desde que os portugueses fundaram Mazagao
Mas a volta da cidadela crescia a hostilidade das tribos arabes. Liderados pelo Sultao Sidi Mohamed
bem Abdallah, 0 cerco a Mazagao se mosrrava disposto a ser prolongado alem do que seria razoavel
tentar resi stir. A vida, a economia de Mazagao passaria a depender exclusi vameme de seu comaro
maritimo com a Metr6pole; e mais, a conjuntura sinalizava para a inviabilidade dos obJetivos daquela
colonia, sejatn seus objetivos economicos, sejam os obJetivos religiosus
Por outro lado, no rein ado de D. Jose. a polftica portuguesa assumia novos rumos. A intensificar;ao
dos con~i tos em Marrocos coincid iu com um periodo em que a politica portuguesa buscava intensificar
o povoamen to das fronteiras de sua colonia americana, garantindo assim as reservas do aura que
vinha sendo explorado (DuMm. 2006)
Assim e que, entre 1755 e 1759, durante 0 governo de Francisco Xavier de Mendonr;a Furtado
(governador do Grao Para entre 1751 e J 758), haviam sido fundadas cerca de 60 vilas e povoados
no Estado do Grao-Para

" "Havendo S. Majest ade ha m uitos anos conhecido 0 quanto inLi rii era suste ntar a praya de M.azagao, e a grande
des peza , que era obrigada a faze r para a sustenrar, e nao se seguindo fru cLO algum ao christianismo; porque era
imposs ivel () pro pagar-se pa r aqu Iia porta, pelo odio irreconciliavel que aque!es babaros conserviivao aos moradores
da mesilla pra ~a , par cLUa causa talll belll nao pod ia fazer progresso algum 0 comerci o, e em conseq uencia acharem
se aq ue les miseraveis moradores cond 'nados a uma p rr eLUa penLi ria, sendo-lhes necessario ate para rerem uma
po leit ct e le nha arriscarelll as vida s, como tod os os dias estava sucedendo." Carta de 16 de Marc;o de 1769 , de
Fran cisco Xavier' de rv1endon c;a Furtado inform and o 0 govern ad or do Grao Para, Fernand o da Costa de Ataide e Teive
dil dec isao regia de aband onar a pra c;a m arroquina e de tran sferir os seus m oradores para 0 Para.
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Mas nos meados do secu lo XV III , parece que ja na o se mostrava muito facil arregim entar
colonos vol untarios para a America. Os dois problemas conflu fram para a solu <;:ao tran sp lantar
para a America a colonia de Ma rrocos.
Oeste modo, ao tomar conh ecimen to do cerco que se montava a Mazagao, 0 R.ei orde nou 0
abandono da prac;:a e 0 em barque im ediato da popu lac;:ao para Lisb oa . Mas nao era Li sboa 0
dest ino final daq ueJa populac;:ao: as preocup ac;: oes da coroa POrLuguCS d com a ocupa r;:ao da
Amazon ia fizeram com que se integr sse a estra [(~gia de evacuac;:ao de Mazagao m Marrocos,
com a lm pJantac;:ao de uma Nova Ma zagao na Am azonia.
A prospecc;:ao arqueologica realiz ada pela eq uipe do Laboratorio de ArqueoJogia da FPE no
entorno do Povoado de Mazagao Velho permitiu uma avaliac;:ao prel immar da co rrespondencia
espacial entre 0 atual povoado de Mazagao Ve lh o e a antiga 'Nova Mazagao ', bem com o 0
potenclal de vestfgios arqueologicos da area (ALRlIQUE.RQLt:. 2006)

o traba lho rea liza do abrangeu etapas de gabine te e de campo, onde se busco u ini cia lm ente
a an al ise comparativa entre 0 trac;:ado do povoado atual e 0 trac;:ad o proposto para a Vila da
Nova Mazagao , por Sa mb ucet ti
Urn ponto entretanto, chamava a atenc;:ao. A presen <;:a de rufnas de uma con strUl;:ao em pedras,
ern rneio a floresta que circunda 0 povoado, fora da area atualmente habitada (Figura 23) .

... FigurJ 23 .
Do is pared6es em
pedra, sao
remanescenres das
ru ina s tomad as
pela ma ta.
Foto: Acervo do
Laboratorio de
Arqueologia, UFPE.
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As ru ina s ao id ntifi cadas pe la tradi~ ao popular como de uma antiga igreja, a primeira da
Vila de Mazagao. Abandona da. a igrej a reria entrado em ruina e de sabado parcial mente
De al guma for ma res to u no inconsci ent col etivo uma associa~ao entre 0 local da antiga
igrej a e a preseny de sep ultamentos, 0 que conferia ao local uma aura de misterio e um
certo tem or por pan e d al guns mo radores (Figura 24)
Alem d3S paredes que res taram em pe, nada se podia observar a superficie afora os ves tigios
o de sm orona me nto de permeio com a argila A rua que fora aberta em frente ao novo
ce mi t 'rio do povoado (nas proximidades das rUlnas) tClf dplenara 0 local ate bem prox imo as
pare des. A sup r[feie nada restava do tra ~ ado do imovel que pud cs se levar a sua identificaya o.
A prospeo;:ao arqueologic realizada pelo Labo rJtorio de Arqueologia da UFPE no povoado de
Mazagao Velho revelou que os dOis pared6es em ruinas, localizados fora da area atualmente
ocup ada pelo povoado, cstao relacionados a uma igreJa que ocupou cerca de 600 m 2 (Figura 25)

o

tra~a do

apresenta m uir s s eme lh an ~as com outras obras propostas por Sambucetti para a
regiao (a matri z de acap a, por exemplo).

Um ponto, enr retan to. 6 dispar em rel a~ao a documenta<;:ao hisrorica sua localiza~ao Segundo
to da as pl antas ale 0 mom ento iden tifi cadas com a Vila de Nova Mazagao, a igrej a seria
conSLr ida nas proximid ades do R.io e nao naquele ponto, distante das aguas.

Figura 24.
Quando a

prOSpCCy10
idenlificou a '
ruinas da igreja ,
moradores levaral1l
flores que
deixaram no local ,
jllntamenre com a
referencla escrita

'm lima 1.3mpada
Ilorescente.
Foto: Acervo do
Laborau)n o de
Arqueologia UFPF .
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.. Figura 25.
Exren sao
longllud nal das
rll inas locali zadas
por deca pagem
superfi cial. A nave
de um c igreJa .
Foto Ace rvo do
Lahorat6rio de
Arqueologia, UF PE .

Por outro lado , do ponto de vista do crayado urban(stico, a igreJa localizada nas p roxim idades
do rio, de acordo co m a planta da cidade, divergia das p ra tl cas de em ao, quando a m atr-iz
era, quase sempre posicionada no conju nto da pra c;: a principal, compondo corn a casa de
Camara, 0 pelourinh o, e demais predios pubJicos. A super posiyao da planta de s i t ua ~a o c! as
ruinas da igrej a a antiga pia nca da Vila, indica que 0 local ocupa do pel a ruin a da igreJa
corresp onde a um dos lad os de uma grande praya, na qual teri a sido con sr ruido 0 pelourinho
(Figura 26)
Outro aspecto revelado pela prospec yao r ealizada diz resp eito a te cni ca de con srruc;:ao
ucilizada, e ao material emp regado. Com ba se na documen tayao hist6rica acredilawl-s e ate
enc~io que na construyao dos ediffcios da Vila ape nas haviam sido emp regadas made ira e
taipa. As cobertas seriam em palha-buyu
ESLe nao foi 0 quadro revelado pela analise das ruina s. Certamen te as paredes estruturai s da
igreJa foram em pedra, com eSLeios de mad eira (Figura 27)
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.. Figura 26. Sobre pla nra de Sambucetti , ass in alado em am arel o a di mensao 31 ual do povoado ESla.o ain da assin aladas as pos ic,:6es da
marriL , no projeto e a posic,:ao das ruin as locali zadas . Foto: Acervo do Laborat6rio de Arqueologia, UFPE.
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... Figu ra 27 .
Marcas deixada s
as paredes que
permaneceram em
pe . pelos eS le ios
illc rusl ados em seu
in terior.
I-"oro: Acervo do
Laboratorio de
Arqueologia. UFPE .
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Grossas madeiras, algumas em sua forma natural, cilindricas, outras lavradas com cerca de 30
cm de lado (Figura 28). Os esteios de madeira nasciam da base dos alicerces, com cerca de
1,70m l ? de profundidade e elevavam-se ate a empena. A profundidade dos alicerces, associada
a sua espessura revelam que provavelmente a constrw;:ao da igrej a previa a uliliza c;:ao da nave
para ilbrigar sepultamentos. Uma pratica certamente comum no seculo XVIII (Figura 29)

.. Figura 28
ViSl a do alicerce di!
parecle da nave
onele se pocl e
observar a
sequencia c1 e
lacll nas decorrente
ela decoll lposi C;:,1 0
(los esteios de
madeira . 0 limi[e
do ililce rce. a piHti r
de on de leriZi inicio
a parede, a
estrutura era
nivelada po r rna
camaua de tijo los.
fo ro : Act'rvo do
Laboral orio de
ArqueoJogia, UFPE.
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Fot possivel delerminar a prolun didade dos aiice rce s divido ao espa<;:o gerado pela decomposi cao dos esteios de
madeira.

• Figura 29.
Lacuna deixada no
al icerce pela
deSintegrac,: ao da
madeira do estei o.
Foro: Acervo do
Laborato ri o de
Arqll eologi a. UFPE.

Por outro lado. as paredes internas e as colunas de sustenta<;:ao dos arcos que introduziam ao
altar mor e altares lalerais, estas foram construfdas em tijolos rejuntados com argamassa de
cal ou simplesmente argamassa de barro (Figura 30)

r

• Figura 30 .
Col un as e paredes
interi or s em I ijO los
rej untados com
argam assa de cal.
Foro: Acervo do
Laboracorio de
Arqueolog la . UF PE.
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o

tra~ado das ruas do povoado e retilineo e ortogonal; esta caracteristica, entretanto,
corresponde a de muitas das areas urbanas planejadas, como e 0 caso da planta da Vila Nova
Mazagao. Por outro lado, ao se analisar a largura das ruas, as medidas das fachadas, as fachadas
das casas que se confrontam, os valores obtidos mostram uma correspondencJa mequivoca,
com os valores projetados para as ruas, na planta setecentista. Alem das ruas as quadras
formadas, com algumas exce~oes tambem correspondem as dimensoes das quadras projetadas.
Entretanto, a analise da planta do povoado atual revela um numero de quadras
significativamente inferior aquele que consta da planta de planejamento da Vila.

A analise arqueologica permitiu concluir-se que 0 povoado atualmente conhecido como
Mazagao Velho, e de fato remanescente da vila setecentista 'Nova Mazagao', mandada
construir por D. Jose I para receber a popula~ao que mandara evacuar da Mazagao, no Marrocos.
Com a depopula~ao resultante do abandono que ocorreu em 1783, os remanescentes ou as
futuras gera~oes se aglutinaram ocupando apenas uma pequena area do espa~o urbano.
Mazagao, como a fenix parece ter renascido em diferentes ocasioes. Sua participa~ao no
quadro politico se manteve, e os mazaganenses participaram ativamente das diferentes
revoltas populares do seculo XIX.
Nova Mazagao nao era de fato uma vila pequena, estendia-se por uma am pia area A pra~a
principal ocupando aproximadamente 0 centro da Vila distava cerca de tres quadras do rio
Mutuaca, que banhava a Villa.
Por outro lado, 0 Mutuaca fOi durante muito tempo praticamente a unica via de acesso a
Nova Mazagao, que permitia 0 contato com as demais vilas. Durante 0 seculo XVIII, embora
se buscasse intensamente encontrar um caminho por terra que ligasse a Nova Mazagao a
Macapa, nao se logrou exito. Grande parte das terras que separam Mazagao de Macapa e
constituida de terras baixas, cobertas ora por campos inundados ora por florestas de igapo,
que permanecem alagadas boa parte do ano. A ausencia de comunica~ao por terra e
mencionada em varios documentos, e mais, e exposta atraves do tra~ado da vila que
praticamente se fecha em si. Nao se observam saidas da vila, caminhos de acesso, em toda a
documenta~ao iconografica resgatada.
No contexto da evasao de grande parte da popula~ao, qui~a dos administradores, a popula~ao
remanescente pouco a pouco se concentra em tome do rio. Dali poderiam partir para outros
povoados, para Macapa, ou simplesmente para pescar
A area que permaneceu ocupada se concentra nas imedia~oes do rio, entre os igarapes
Considerando que os edificios publicos da administra~ao, a pra~a principal, representavam a
area central, de maior importancia da Vila, ha que se buscar entender porque nao foi esta a
area em que teria se concentrado a popula~ao remanescente. Alguns pon ro s pod e m ser
levantados a vila nao foi destituida de suas prerrogativas quando grande parte da popula~ao
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a abandonou. Assim, os edificios publicos continuavam desocupados aguardando a retomada
de suas func;:oes. Deste modo teriam permanecido ate arruinarem-se, ruirem.

o

resultado obtido nesta analise comparativa permite se identificar que apenas uma diminuta
parcela da area anteriormente ocupada pela Vila de Mazagao e hoje ocupada pelo povoado.

Grande parte da antiga Vila hoje se encontra tom ada pela fJoresta. Considerando-se a
superposic;:ao das antigas plantas com a configurac;:ao atual do terreno, obtida durante a
prospecc;:ao preliminar atraves da triangulac;:ao de pontos notaveis, temos que considerar a
hip6tese de que 0 antigo centro administrativo foi abandonado e as principais quadras de
seu entorno estariam hoje em meio a mata.
Assim, a pesquisa arqueol6gica de campo concentrou esforc;:os prospectando principalmente
areas hoje ocupadas pela floresta , que circundam 0 povoado de Mazagao Velho .
Inicialmente se buscou, identificar na planta setecentista a area em que foram localizadas as
ruinas , de modo a se buscar associac;:oes entre a ruina existente e a estrutura planejada .
Atraves de triangulac;:ao, foi possivel sobrepor-se elemenros conhecidos nas plantas
setecentistas a planta atual do povoado
Alem das rufnas da igreja a prospecc;:ao registrou em meio a maca que circunda 0 povoado,
vestigios que sugerem se tratar de ruas e habitac;:oes de ha muito abandonadas. Integrariam
quadras do plano original do seculo XVlII, quic;:a com mais de um seculo ou mesmo dois seculos,
in teiramente em desuso.

Vila Vistoza da Madre de Deus:

0

apoio ocu Ito na mata

Desde 1763, quando tomou posse como Governador do Grao-Para e Maranhao, Fernando
da Costa de Atafde Teive comandava no Estado a execuc;:ao do plano de povoar e defender
aquelas terras do Norte. Garantir a defesa do acesso ao rio das Amazonas era uma tarefa
das mais arduas. Apenas 0 estabelecimento de povoadores, de coJonos fi xado s na area
poderia manter permanentemente forc;:as de defesa. Desde 1751 coJonos a<;:orianos
hav iam sido enviados para Macapa, ponto estrategico de defesa do canal Norte do Rio. A
area ja ha v ia sido palco de investida de muitos aventureiros Ingleses, franceses ,
holandeses ja haviam tentado se estabelecer na area. Tambem os portugueses lutava m
por sua posse.
A estrategia adotada desde cedo durante 0 reinado de D. Jose I, fora a de buscar povoar a
Amazonia. Muitas das missoes religiosas foram transformadas em vilas, adotando 0 nome de
vilas portuguesas. Povoados e mesmo vilas foram criadas, sessenta ao todo, apenas entre os
anos de 1755 e 1759 (DELSON, 1997)
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Em 1758 Macapa recebera foro de Vila , mas nao dispunha de uma estrurura de defesa
suficiente para garantir que esrrangeiros nao viessem a subir 0 Grande Rio Em 1761 Gronsfeld
elabora 0 Plano para Macapa, assim como projera uma forrificar;:ao para a Vila Mas e so em
1764 gue um projeto definirivo (Galucio) para aquela fortaleza e aprovado e as obras sao
iniciadas. Mas a defesa esta alicerr;:ada nao apenas nas obras de engenharia Requer homens,
requer suporte de mantimentos, sobrerudo sob a otica da 'guerra de cerco'. Ourras povo ar;:6es
seriam necessarias para dar suporte a Macapa Assim e gue, em 1767 0 Desembargador
Feliciano Ramos Nobre Gusmao, encarregado pelo governador Fernando da Costa de Ataide
Teive, vem a fundar a Vila Vistosa da Madre de Deus. 0 local escolhido foi a rnargem do rio
Anauarapucu, que desagua no Amazonas. Embora distante de Nlacapa, as vilas podiam se
comunicar diretamente atraves dos rios.
Segundo 0 relata do proprio Desembargador Feliciano Ramos Nobre Gusmao, seis meses
foram suficientes para que 112 casas de madeira fossem construidas. Cuidou ainc1.a neSL( '
tempo da construr;:ao da igreja e da casa do paroco D
Mais tarde, em 1769, 0 Governador Fernando da Costa de Al aide Teive informado por
Mendonr;:a Furtado da decisao de D. Jose de transferir a popular;:ao de Mazagao, em Mar mcos,
para a Amazonia, sugere que 0 local a ser escolhido para a nova vila seja tal gue sua popula<;:ao
possa vir a dar apoio as vilas de Macapa e Vila Vistoza '4
Do mesmo modo gue aconteceu a muita s vilas de entao, no seculo XVIII, Macapa, Vil a Vistoza,
Nova Mazagao foram assoladas por epidemias
Tambem como ourras vilas de entao , desgostosa com a situayao, e provavel mente atribuindo
as molestias aos 'maus ares ', a pop ular;:ao migrou , e a anriga v ila desapareceu.
Hoje da Vila Visrosa da Madre de Deus resra apenas a memoria inscrita nos documentos. Diante
da popular;:ao atual nem mesmo se mantem as memorias transmiridas atraves das geray6es 0
quanta resta do rrar;:ado da antiga vila , de suas consrrur;:6es nao se sabe ao cerro . Abandon ada
foi tomada pela mara que hOJ e esconde pelo menos parte de suas ruinas ; vesrigios dagueJes
tempos que poderao ser resgatados argueoJogicamente (Figura 3 J) (ALBUQ ERQ E et ai, 2004)
Quando da migrar;:ao de sua popuJar;:ao, 0 abandono das casas, quanro reria sido deixado para
tras, alem de seus monos? Como eram as construr;:6es das casas e das obras pubJicas de entao?
Estas sao algumas das perguntas gue freguen teme nte se faz, cujas respostas permitiram uma

" "no breve espa<;: o de se is meses a edi fi cou com 112 casas armada de madeira para os seus habi l adores , Igreja
preparada para os m esmos ouv irem mi ssa, com casa de resid encia para 0 Parocho, tudo feilO em b ela Regulartdade ... "
AHU, Para Caixa 8 [ 8/28 de junho de 1767. Residencia do Oesembargador Feli ciano [\amos Nobre Cus ma o (apud
A RAUJO ,
14

1998)

Que a Nova Vila de Maz agao se fizesse "para se ciare m as m<'ios
( 998)

CO Ill 0

Macapa, e com Vila Vistoza (apud

A R LJO ,
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visa o do que seriam as vi las planeJadas para 0 BrasiL Tema sobremodo importante haJa vis ta a
recorrencia das afirmae,;oes de que as cidades brasileiras dos primeiros se cu los nao seriam
pla nejadas, nasciam e cresciam espontane amente, sem aLcnder a uma diret riz.
A prosp ece,;a o arqu eo l6gica realizada pelo Laborat6rio de Arqueologia da UFP E nas margens
do Rio Vi la Nova, por sol icitae,;ao conJunta do Gove rno do Amapa e da 2 a SR do IPHAN, reve lou
paredoes em rUlnas, locaJizados em me io m ara (Figura 32).

a

~ Figura 3 1.

Ruin as em re dra,
em meio a mara.
Foro Acervo do
Laborarorio e
rque ologiil , UfPE.

l igura 32 .
RemovidCl a
vegclac,;ao qu
( obr ia as esrrUluras
em redra , pode-se
observar a ruin a d e
uma igreja
ab andonacl a.
Foro : Acervo do
Labora lorio de
Ar queologia, L1FPE.
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Uma prospecr;:ao preliminar das ruinas permitiu identificar que se tratava de uma igreJa,
possivelmente relacionada a antiga Vila Vistoza, que se articulava com a Vila de Mazagao e a
Vila de Macapa, na escrategia de defesa do acesso ao rio Amazonas, atraves do canal do Norte.
Em uma pro x ima etapa de trabalhos de campo serao buscados indicios que possam vir a
comprovar ou negar a presenr;:a de uma malha urbana associada as ruinas encontradas, os
vestigios das casas da Vila Vistoza.
Outros pontos foram prospectados pela equipe, alguns dos quais se mostraram muito
promissores, do ponto de vista da arqueologia histOrica.

19arape da Fortaleza e 0 Forte de Cumau
Durante 0 seculo XVII a foz do Amazonas disputada por portugueses por ingleses, holandeses
e franceses, foi palco de sucessivos conftitos.
Mas foram os ingleses que se estabelecem mais ao norte, na foz do Amazonas, no canal norte,
nas proximidades de onde hoje e a cidade de Macapa; ai fundam em 1631 0 forte de Cumau.
Em 1688, os portugueses, tendo co nquistado a area , constroem sobre as ruinas do antigo
forte de Cumau, co nstruido pelos ingleses, um novo forte 0 Forte de Santo Antonio do Macapa
Mas 0 Forte nao fOi capaz de garantir aos portugueses 0 dominio da area. Em 1697 0 Forte de
Santo Antonio do Macapa foi dominado por franceses que desciam de Caiena.
Mesmo depois de retomado 0 fortim por Francisco de Souza Fundao e Joao Muniz de Mendonr;:a
Furtado e expulsos os franceses, continuaram as disputas entre Portugal e Franr;:a pelos limites
de suas fronteiras, e a area de Macapa permanecia sob a co nstante amear;:a de invasao.
Em 1738 os portugueses ergueram um pequeno baluarte a cerca de 2 Y2 leguas de distancia
do Forte de Santo Antonio, provavelmente na area hoje ocupada pela Fortaleza de Sao Jose
Mas aqueJa defesa nao fora considerada suficiente. 0 Conselho Ultramarino, sobretudo a
partir de 1740, encaminhara ao Rei diversas solicitar;:oes para que ali Fosse construfda uma
fortifi car;:ao de maior en v ergadura

o

deslocamento do centro de atenr;:oes de defesa para a Fortaleza de Sao Jose de Macapa,
possivelmente marcou 0 inicio do abandono do antigo Forte de Santo Antonio, que fora
antes 0 Forte de Cumau.

Vestigios deste forte foram localizados durante uma prospecr;:ao arqueologica reaJizada por
nossa equipe Na ocasiao fOi possivel constatar que, apesar de construido em terra, grande
parte de suas mu ra lhas e parapeito, ainda se encontra preservada (Figura 33)
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~ Figura 33.
Detalhe da ru ina de
antigo parapeiro
ern lerra ,
parcialm em e
destruido.
Foro : Acervo do
Laborarorio de
Arqueo logia. UFPE.

o

antigo forte foi em parte mutilado, mas ainda restam algumas de suas estruturas, como a
forJa de balas de canhao, que e um alvo promissor para a pesquisa arqueo16gica (Figura 34)

~ Figura 34.

ConJunto
rem anescente do
parapeilO em re rra,
4ue se debrUl;:ava
para 0 ri o .
Foro: Acervo do
Laboratorio de
t\rqueologia , UrP E.
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Vigia do Curiau
A foz do Amazonas, pontilhada de ilhas de diferentes tamanhos representa a primeira vista
uma navega<;:ao com multiplas op<;:6es. Para os navios, embarca<;:6es de maior calado,
entretanto os bancos de areia representam um perigo a navega<;:ao Assim e que alguns
canais principais sao os efetivamente usados pela navega<;:ao de maior porte. Assim como
hoje, tambem no seculo XVIII 0 canal Norte do Amazonas era frequentado pelas grandes
embarca<;:6es da epoca, que demandavam subir 0 Rio. Do ponto de viSla da seguran <;:a, era
urn ponto estrategico a ser defendido. Oeste modo foi construfda a Fortaleza de Sao Jose de
Macapa , deFendendo a entrada Norte do Rio.
Mas a presen<;:a de ilhas, de recortes da costa, da alta vegeta<;:ao f10restal estorvava a visao
dos sentjnelas da Fortaleza , que so viriam um inimigo que demandasse a cos ta quando ele ja
estivesse muito proximo.
Oeste modo , em 1761, 0 Covernador do Maranhao e Crao-Para, Bernardo de Melo e Castro
mandou que Fosse construfda a margem direita do Rio Curiau, na sua confluencia com 0
Amazonas, uma 'Vigia'. Era constituida por uma casa para abrigar a tropa deslocada (0 corpo da
guarda), e uma guarita, distante cerca de 150 m da terra Firme, provavelmente sobre um trapiche
Oali a sentinela poderia avistar qualquer embarca<;:ao que se aproximasse pelo canal do
None, muito antes que pudesse ser vista da Fortaleza. Assim, avistada uma embarca<;:ao, a
fortaleza deveria ser avisada da aproxima<;:ao durante 0 dia, pelo hastear de uma grande
bandeira em mastro proprio; se a noite, pelo espocar de foguetes ou tiros
Considerando a rnobilidade da foz do Curiau, estudos geoarqueologicos poderiam promover
uma aproxima<;:ao mais fechada que permitisse identificar-se e mesmo localizar-se os vestigios
da antiga 'vigia'. Uma primeira aproxima<;:ao de sua localiza<;:ao foi possivel, em decorrencia
da prospec<;:ao arqueologica ali realizada por nossa equipe (Figura 35) Alguns ves tfgios de
estruturas foram localizados a superficie, entretanto na~ se po d e ainda assegurar que se
trata de remanescentes da cas a da tropa A analise das barrancas nas proximidades da foz
permitiu identificarem-se os pontos de maior potencial arqueologico.

Forte no Rio Maraca - Amapa
A regiao de Maraca tem sido alvo de varias miss6es arqueologicas, desde a segunda m etade
do seculo XIX, ate 0 XXI Ali 0 principaJ enfoque tem sido os sitios arqueologicos pre-historicos,
da tradi<;:ao ceramista conhecida como Maraca, que na realidade estao representados
sobretudo par sitios cem iterios.
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.... Figura 35.
Area on de afl oram
ves tig ios e que
pod eriam es tar
associad os ao
abr lgo dos sold ados
ou mesmo da vigia.
Foto Acervo do
Laborar6rio de
Arqueo!ogia. UFPE .

Mas informac;:6 s historicas sugerem que ali teria existido ainda uma fortifica<;:ao em terra . A
prospec<;:ao arqueologica ali realizada permitiu a id entifica<;:ao de um conjunto de trin ch eiras
em terra. que representam um ponto de grande interesse arqueologico, haja vista a
possibi lidade de uma eventual conexao daquele grupo europeu com a popula<;:ao ceramista
Maraca (Figura 36)
Dentre 0 material resgatado nas urnas funerarias encontradas por Guedes em 1897, fOi
identificada uma "pulseira de contas de vidro brancas e azuis". A presen<;:a de comas de vidro
em um sepultamento Maraca sinaliza no sentido de um possivel contato destes grupos com
europeus. provavelmente nos seculos XV I ou XVIl , tivesse ele sido pacifico ou nao, ou mesmo
um contato indirew . Remete ainda a uma data<;: ao bem recente para a ceramica Maraca .

o Ten-eel Aureliano Lima Guedes na condi <;:ao de auxiliar do Diretor do [vluseu Paraense, 0
cienti ::' lil Emil io Goe Jdi, realizou urn levantamento na regiao de Maraca , na area do Igarape
do Lago e seus pequenos afluentes Os sitio s arqueo logicos localizados por Guedes foram
regi strados mais tarde por Simoes (1972) , um dos quais como AP-MZ-2 , na Ilha da Fortaleza .

_
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~ Figu ra 36.
Local onde foram
identificados
remanescentes de
trincheiras, cUJos
angulos bem
poderiam estar
associados a
estrutura de defesa.
A area estci voltada
para 0 ponto de
acesso fluvial das
terras nao
inundadas.
Foto: Acervo do
Laborat6ri o de
Arqueologia, UFPE.

Colonia Militar Pedro II nas Margens do Rio Araguari, Amapa
As disputas pelas terras entre 0 Oiapoque e 0 Araguari ainda ecoavam em meados do seculo
XIX. A despeito dos trarados havidos, os franceses insistiam em associar 0 'rio de Pinzon' com
o Araguari, e nao com 0 Oiapoque, 0 que alrerava sens ivelmente os limites entre Brasi l e a
Guiana Francesa . A Revolta Cabana exigia grande aten~ao do Governo Brasileiro , e de certa
forma reduzindo 0 foco em rela<;ao aos limite s territoriais. Valendo-se desra situa<;ao , em
1835, 0 governo Frances, arraves do governad or de Caiena, Lourens Choise, esta be le ceu
uma guarni<;ao militar, proxima do Lago dos Bagres. A tentativa de resolver a questao pelas
vias diplomaticas nao logrou exito. Visando impedir 0 avan<;o frances na regiao, em 29 de
abril de 1840, fOi instalada a Colonia Militar de D. Pedro Il, a margem esquerda do rio Arag uari,
entre seus afluentes Aporema e Tracajatuba Por outro [ado, 0 boicote economico imposto
aos produtos franceses pela popula<;ao brasileira em represalia aquela atitude, levou 0 governo
frances a reconsiderar suas a~6es, e em lOde julho de 1841 , as tro pas francesas foram retiradas
da regiao. Posteriormente a questao foi definitivamente resolvida pelas vias diplomaticas.
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A prospec<;:ao arqueologica realizada pela equipe na margem esquerda do rio Araguari, entre
seus afluentes Aporema e Tracajatuba, conduziu a localiza<;:ao de uma area desabitada em
que aflora a superficie varios fragmentos de faian<;:a e outros objetos reconhecidos como do
seculo XIX, que bem poderiam estar associ ados a antiga Colonia Militar.

Base Aerea de Amapa
No inicio do seculo XIX, quando da forma <;:ao do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves,
cogitou-se na incorpora<;:ao de um outro 'reino' formado pela integra<;:ao das Guianas brasileira ,
francesa, inglesa e holandesa formando um unico territorio. 0 objetivo dec1arado desta
integra<;:ao era 0 de proteger a fo z do Amazonas. A ideia nao chegou a ser implementada,
mas, durante a II Guerra Mundial , 0 presidente da Guiana inglesa, Chead Jagan, retomava a
ideia de uniao daqueles territorios. Na realidade, os rumos tomados pela Grande Guerra iriam
impulsionar uma tomada de posi<;:ao para a defesa da area, como porta de acesso a America
do Sui. 0 Nordeste e 0 Norte do Brasil representavam os pontos avan<;:ados entre a Europa e
a America do Sui, e sua defesa foi co nsiderada vital para a defesa do continente. Com base
neste entendimento, os govern os brasileiro e norte americana assinaram um acordo que
in cluia as tres Guianas e 0 Amapa na area de seguran <;:a Norte/Nordeste do Brasil . Com base
neste acordo foi construida a Base Aerea de Amapa para servir de apoio as a<;:6es aliadas.
Em 1942/43, do outro lado do oceano, os aliados se viram compelidos a invadir 0 norte da
Africa, no intuito de barrar as a<;:oes do "Eixo " que amea<;:avam tomar toda a orla Sui do
Mediterraneo. Estes acontecimentos for<;:aram a rapida implementa<;:ao de bases aliadas no
Norte e Nordeste do Brasil.
Para a constru <;:ao da Base do Am apa foram enviados cinco mil trabalhadores, na maioria do
Nordeste. As tarefas especializadas ficaram a cargo de estrangeiros enviados para 0 trabalho.
e 0 comand o das a<;:6es ficou a cargo da Marinha Norte-Americana. Ali foi instalada uma pista
para os "blimps" ou aerodromo, que recebeu 0 primeiro zepelim em 1943. vindo diretamente
dos Estados Un idos (Figura 37)
Entre 1942/43 foi intensa a atua<;:ao da Base Aerea do Amapa no combate aos submarinos
inimigos que frequentavam a costa do Amapa e das Guianas. Mas, em 1944 red uziram-se as
a<;:oes na Base. com 0 deslocamento dos avi6es e zepelins para outras areas.
Terminada a guerra. retiraram-se as tropas e funcionarios norte-ameri ca nos e entre 1947/48
a Base foi devolvida a FAB . Alem das instala<;:6es e equipamentos de uso estritamente militares,
a base aerea in cluia uma infraestrutura para acomodar 0 pessoal envolvido; um nucleo
populacional com moderna infraestrutura de saneamento. Em tomo da base surgiram os
nucleos populacionais dos trabalhadores (Figura 38)

_
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~ Figura 37.
Torre de atraca y30
do craft Zeppelin .
na Base Aerea do
Am apa .
Foro: I\cervo do
Laborat6ri o de
ArCjueol ogia, UFPE .

~ Figura 38
Um dos bunkers
construidos na na
Base Aerea.do
Amapa.
Foro Acervo do
Laboralorio de
ArqueoJogia. UFPE.
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Quando de sua desativa<;:ao, instala<;:6es e equipamentos foram repassado s a FAB e em parte
abandonados. Du ran te um periodo ali permaneceu um corpo de guarda , especialm ente criado
para pr oteger 0 equipamento.
HOJe a area fOi tra nsformada em Museu ao ar liv re , mas nao tem receb ido os neces sarios
cu idados (Figura 39) 0 atual Governo estuda a possibilidade de realizar ali uma pesquisa que
identifiq ue todas as estruturas existentes e revitalizar a area para a visita<;:ao publica

..... Figura 39 .
Sede do Museu a
ceu aberto da 2'
Grande Guerra , na
Base Aerea do

Amapa.
Foto: Acervo do
Labora[orio de
Arq ueologia, UFPE.

CONSIDERAC;OES FINAlS
Considerando a dimensao continental desta regiao, ainda hoje nao se pode afirmar que este
complexo e verdadeiramente conhecido. Ate porque, alguns "segredos" da Amazonia, como
recursos minerais, etc., podem ser revelados atraves da moderna tecnologia, porem, outros
nao. 0 conhecimento milenar, acumulado em "capsul as de cultura" Ja tem se dete riorado
aceleradamente ap6s 0 co ntato. Claro que muitas inform a<;:6es etnol6gicas foram resgatadas
por pesquisadores serios , e muitos dos "segredos" amazonicos devidamente reg isrrados
Destaque-se, dentre outros , 0 grande papel desempenhado pelos pesquisadores do Museu
Paraense Emilio Goeldi, hoje detentor e difusor de um grande numero de informa<;:6es acerca
desta vasta regiao.

_
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A arqueologia , aliada a outro s saberes, contr ibuira de forma signifi cat iva para 0 melhor
entendimento desta regiao, tanto do pe rfodo pre con tat o, como da expansao do sistema
colonial europeu, sobretu do de muitos dos elementos subme tidos a um proces so de "amnesia
historica" , in tenc iona lmen te direcionada.
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