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Na segunda metade do século XVIII, em resposta ao exigido pelos tratados que 

Portugal  e  Espanha  assinaram,  inicialmente  em  Madri  (1750),  e  depois  em  Santo 

Ildefonso (1777), o interior da América Portuguesa passou a receber equipes compostas 

por  astrônomos,  engenheiros,  geógrafos,  religiosos  e  cirurgiões.  Com  o  auxílio  de 

pessoal de serviço, notadamente indígenas, estes deveriam reconhecer  in loco as áreas 

que América Meridional se constituíam em fronteira entre os dois impérios ibéricos.

Municiadas com os mais avançados instrumentos de precisão e medição, cabia a 

estas  equipes,  comumente  chamadas  de  Expedições  Demarcadoras  de  Limites, 

mensurarem  longitudes  e  latitudes  e  determinar,  em  textos  e  cartas  geográficas,  a 

fisionomia daqueles lugares que se constituíam fronteira. 

Neste  estudo  nos  interessam os  trabalhos  realizados  por  uma  destas  equipes 

demarcadoras que estiveram no interior da América Portuguesa nas últimas décadas do 

século XVIII, objetivamente a que percorreu a bacia amazônica, através do grande canal 

fluvial formado pelos rios Madeira, Mamoré e Guaporé. São rios que - de acordo com 

os citados tratados - passavam a se constituir referencial de limites e que, naquele então, 

era a principal – em alguns casos, única - via de acesso e comunicação entre o interior 

do Brasil, principalmente com a sede da rica capitania de Mato Grosso, e o atlântico 

porto de Belém do Pará. Refiro-me à Partida de Limites portuguesa, que sob o comando 

do  sargento-mor  de  engenheiros  Ricardo  Franco  de  Almeida  Serra  (1748-1809), 

trafegou por esse caminho entre 1781 – 1782, levantando dados e compondo cartas 

geográficas. 

Cabe observar que a travessia por estes rios não era uma viagem calma. Muito 

ao contrário. Os rios Madeira, Mamoré e Guaporé têm os cursos acidentados e, muitas 

vezes suas águas escondem afloramentos de pedras ou de lajes rochosas. Isto, somado à 

vigorosa  sinuosidade  dos  seus  corpos  fluviais,  representam  grandes  obstáculos  à 
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navegação. Assim,  para realizar  o trabalho que lhes era devido, os demarcadores  de 

limites teriam de vencer as quase duas dezenas de precipitações entre saltos, cachoeiras 

e  corredeiras  que  se  apresentavam  no  caminho,  e  ainda  conviver  com a  freqüente 

ameaça  de  ataques  indígenas.  Pois,  as  margens  destes  rios  eram  ocupadas  por 

sociedades  indígenas  que  não viam com bons olhos  a  presença  colonizadora  e,  em 

defesa de seus territórios, ofereciam severa resistência àqueles que por ali transitavam.

Neste estudo acompanharemos o percurso da Partida de Limites portuguesa que 

transitou  pelos  três  citados  rios,  tendo  como  guia  duas  narrativas  legadas  por  seu 

comandante:  uma  escrita,  na  forma  de  diário  de  viagem;  e  outra  em  linguagem 

cartográfica, o mapa denominado “Parte do Brazil que compreende a navegação que se  

faz pelos três Rios Madeira, Mamoré e Guaporé, até Vila Bela, Capital do Governo do  

Mato Grosso, com Estabelecimentos Portugueses, e Espanhóis, a eles adjacentes”1. Em 

ambos,  Ricardo  Franco  de  Almeida  Serra  descreve  a  região  pela  qual  trafegou 

realizando o trabalho de demarcação. E, de fato, ao se ler o seu  Diário, tendo sob os 

olhos o citado mapa, logo se percebe que se trata de narrativas complementares. Um e 

outro se necessitam mutuamente para poderem cumprir a função de oferecer uma ampla 

e circunstanciada descrição do percurso fluvial que ligava as capitanias do Norte à sua 

congênere de Mato Grosso2. 

No nosso estudo acrescentamos também uma narrativa a mais. Desta feita em 

linguagem iconográfica e produto de outra expedição. Refiro-me ao grupo de vistas e 

prospectos das diferentes precipitações fluviais dos mesmos rios Madeira, Mamoré e 

Guaporé  que  pertencem ao  acervo  da  Viagem Filosófica,  guardado  hoje  no  Museu 

Bocage,  Lisboa  (MB  -  ARF  32).  Trata-se  da  expedição  científica  portuguesa 

capitaneada  por  Alexandre  Rodrigues  Ferreira,  que  esteve  entre  a  Amazônia  e  o 

Pantanal  nos  anos  de  1783  a  1792,  e  ali  recolheu  informações  sobre  flora,  fauna, 

minérios, lugares e populações, ou seja, realizou a tarefa de:

1 Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro – BN – cart 543212. Registro aqui meu sincero agradecimento a 
Maria  Dulce  Faria,  responsável  pela  Divisão  de  Cartografia  da  BN,  que  com  costumeira  gentileza 
facilitou-me a cópia deste mapa.
2Sabemos que desta viagem existem ainda outros diários escritos  por membros da expedição,  um do 
matemático Antônio Pires da Silva Pontes e outro do também matemático Francisco José de Lacerda e 
Almeida. Entretanto, optamos por usar como guia o texto de Ricardo Franco de Almeida Serra, por ser o 
comandante da expedição e autor do mapa que retrata a rota percorrida, contudo, na elaboração deste 
artigo não se deixou de levar em conta as informações legadas por estes dois astrônomos (Pontes 1985;  
Lacerda e Almeida 1944) 
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Proceder, nos vastos e quase de todo desconhecidos territórios dos Estados  

do  Pará,  Sertões  do  Rio  Negro,  Mato  Grosso  e  Cuiabá,  ao  estudo  de  

etnografia  das  regiões  percorridas,  preparação  dos  produtos  naturais  

destinados  ao  Real  Museu  de  Lisboa,  e,  finalmente,  fazer  particulares  

observações filosóficas e políticas acerca dos objetos desta mesma viagem,  

como reza o decreto que o nomeou em 1783 (Tavares da Silva 1947: 126)3. 

Como  parte  destes  procedimentos  foi  que  a  caravana  científica  viajou  entre 

1788-1789 pelo mesmo canal fluvial dos três rios amazônicos, que anos antes havia sido 

percorrido pela partida de limites liderada por Almeida Serra. Os desenhistas – então 

chamados de riscadores - vale dizer, José Joaquim Freire e Joaquim José Codina, que 

acompanharam  Rodrigues  Ferreira,  fixaram,  a  aquarela,  vistas  e  prospectos  com  a 

fisionomia  daquele  acidentado caminho,  criando um belo conjunto iconográfico;  em 

verdade um dos primeiros registros da paisagem do interior Brasil, mais particularmente 

do atual estado de Rondônia. Esse espaço, vale registrar, agora está sendo encobertos 

pelos lagos das grandes hidroelétricas que ali se constroem. 

A incorporação destas aquarelas no rol das fontes para o estudo da travessia 

deve-se à simetria que estas duas expedições têm entre si. Ambas são empresas oficiais, 

percorreram  os  mesmos  trajetos  tanto  na  Amazônia  como  no  Pantanal,  incluindo, 

portanto,  a  travessia  dos  rios  Madeira,  Mamoré  e  Guaporé.  Ademais,  a  Viagem 

Filosófica não só seguiu as pegadas aquáticas dos comissários da equipe liderada por 

Almeida Serra, como também levou em sua bagagem cópia do diário da viagem deste 

demarcador, como explicita uma carta que capitão-general João Pereira Caldas destinou 

a Rodrigues Ferreira: 

Além dos Práticos da Navegação, Vm.ce se poderá bem nela regular, e precaver  

pela cópia que mais lhe facilito do circunstanciado Diário da Expedição ao Ano  

de  1781,  e  que  como formado por  hábeis,  e  muito  inteligentes  Professores,  

subministrará a Vm.ce quanto de precisos conhecimentos poderia desejar para  

o seu melhor êxito, e sucesso.4 

3As Viagens Philosophicas; eram um tipo de expedição científica ideada, dirigida e financiada pelo estado 
lusitano já no período pós-pombalino, com a finalidade de explorar as riquezas no interior do território  
colonial, principalmente do Brasil. 
4 Carta de governador e capitão general João Pereira Caldas, a Alexandre Rodrigues Ferreira,  Vila de 
Barcelos, 23.08. 1788, publicada em Lima 1953: 270.
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Percebe-se, pois, que demarcadores e naturalistas mantinham estreitos laços e 

realizaram trabalhos complementares. E, de fato, observando as aquarelas que Codina e 

Freire dedicaram à paisagem destes encachoeirados rios, salta aos olhos a sintonia deste 

acervo visual com os registros escritos e mapográficos legados pelos expedicionários 

que os precederam. 

Assim, com esse eclético grupo de narrativas – uma escrita, uma cartográfica e 

um conjunto iconográfico – é que nos decidimos visitar aqueles caminhos aquáticos, 

com a proposta de traçar um paralelo entre os trabalhos demarcatórios e os naturalistas 

realizados  no  final  do  século  XVIII  nos  espaços  interiores  e  fluviais  da  América 

Portuguesa.

Para  tanto,  partimos  do  pressuposto  que,  entre  as  viagens  demarcatórias  e  a 

naturalista,  há uma linha de continuidade. Ou melhor,  que as aquarelas com vistas e 

prospectos das cachoeiras dos rios Madeira, Mamoré e Guaporé foram elaboradas – tal 

como o foram o diário e a carta geográfica – com fins pragmáticos. Ou seja, texto, mapa 

e  desenhos  reúnem  dados  específicos  e  complementares.  Juntos  possibilitariam  às 

autoridades  lusitanas  informações  sobre  lugares  que  se  constituíam  em  fronteira. 

Demarcadores e naturalistas forjaram, pois, instrumentos para que o império lusitano 

pudesse consolidar seus domínios no interior sul-americano.

Vamos, então, nos aproximar do lugar que foi tão ricamente documentado. 

O caminho aquático

O  caminho  fluvial  Madeira-Mamoré-Guaporé  percorrido  por  estas  duas 

expedições no final do século XVIII, situava-se no limite entre os territórios da então 

capitania de Mato Grosso e Cuiabá e o Alto Peru, justo onde se localizavam as antigas 

missões jesuíticas de Chiquitos e Moxos. Então era um percurso bastante conhecido, 

como já demonstraram David Michael Davidson (1970) e José Roberto Amaral Lapa 

(1973; 1982). Seu uso como caminho remete à década de 1720, quando também passou 

a figurar em texto e mapas. Entretanto, esta rota fluvial só foi oficialmente aberta em 

1752. Com receio de que a população do Pará fosse seduzida pelo ouro cuiabano e 

mato-grossense, e se aventurasse àquelas ricas minas, despovoando o norte, o governo 

português proibiu que pessoas e embarcações circulassem por esta via. Porém, como 

bem explicou André Ferrand de Almeida, as negociações do tratado de limites no final 

da década de 1740, colocaram ao governo luso um dilema: 
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[...] ou autorizava a abertura da rota do Madeira e garantia a navegação desse  

rio ou corria o risco de perder uma grande parte do território das minas do  

Mato Grosso e mesmo de Cuiabá, frente ao aparente dinamismo das missões de  

Moxos (Ferrand de Almeida 2009: 219) 

Era necessário, então, não só permitir a navegação por esta via aquática, mas 

também fundar núcleos colonizadores que oferecessem infra-estrutura e segurança aos 

navegantes.  É importante  não esquecer que,  naqueles anos de 1750, se demarcavam 

limites,  e  que  a  política  de  uso  e  ocupação  dos  territórios  banhados  pelo  Madeira, 

Mamoré e Guaporé ganhou incentivo com a criação em 1755, da “Companhia Geral de 

Comércio do Grão-Pará e Maranhão”. 

É neste contexto que se efetiva a abertura daqueles difíceis caminhos aquáticos; 

A rota Pará - Mato Grosso através dos citados rios passou a receber as anuais caravanas 

comerciais,  conhecidas  como  Monção  do  Norte.  Estas  expedições  comerciais 

abasteciam a capitania de Mato Grosso e Cuiabá de produtos europeus, escravos e de 

artigos produzidos no Maranhão e Pará e, no retorno, levavam drogas do sertão e ouro. 

Isto, além de movimentar as relações comerciais, incrementava a necessária ocupação 

para fazer valer o princípio básico dos tratados de limites, vale dizer o utis posidetis. 

Certamente os anos de maior movimentação desta via foi o tempo de vida da 

Cia.  de  Comércio  do Maranhão (1755 –  1778).  Entretanto,  mesmo depois  que  esta 

empresa foi oficialmente extinta,  os comboios comerciais  monçoeiros continuaram a 

fazer o percurso, o que se vê tanto nos diários dos demarcadores como nas anotações do 

filosófo-viajante. 

O  fato  de  ser  conhecido  e  freqüentado  não  significa,  contudo,  que  a  rota 

Madeira–Mamoré–Guaporé fosse um caminho de fácil acesso. Ao contrário.  Era, sim, 

um trajeto dos mais acidentados; percorrê-lo significava cruzar um vasto território, no 

qual,  por  grandes  espaços,  a  única  presença  humana  era  a  indígena,  nem  sempre 

amistosa.  Ademais,  durante o transcurso fluvial  eram comuns as  doenças,  a falta de 

alimentos e as deserções e mortes de índios remeiros.

E  as  dificuldades  da  viagem tinham início  já  na  organização.  Não  era  fácil 

conseguir no Pará os índios remeiros; o altíssimo índice de mortes que ocorriam no 

trajeto aterrorizava a população: quando não se falecia no trânsito, morria-se no retorno, 

em  conseqüência  das  doenças  e  intempéries  do  percurso,  como  bem  observou 
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Alexandre Rodrigues Ferreira (Apud Lima 1953: 242). Como não havia núcleos para 

reabastecimento - entre a vila do Borba até Vila Bela um único lugar de apoio seguro 

era o Forte Príncipe da Beira, já no rio Guaporé -, era necessário adquirir e levar em 

viagem praticamente tudo: alimentos, remédios, ferramentas, entre outras tantas coisas. 

Às caravanas aconselhava-se que contassem com um cirurgião para os males do corpo, 

e um capelão para os da alma, este com seu devido altar portátil e reserva de hóstias 

para as celebrações.

As viagens nos fogosos corpos aquáticos amazônicos

A equipe demarcadora que realizou o trajeto amazônico através das águas dos 

rios  Madeira,  Mamoré  e  Guaporé,  esteve  composta  pelo  engenheiro  Joaquim  José 

Ferreira, pelos astrônomos-matemáticos Francisco José de Lacerda e Almeida e Antonio 

Pires  da  Silva  Pontes,  pelo  capelão  frei  Álvaro  da  Fonseca  Zuzarte,  pelo  sargento 

Manuel de carvalho e mais um cirurgião. Somavam-se a eles, dois cabos, 16 soldados e 

100 índios remeiros, todos comandados pelo sargento-mor e engenheiro Ricardo Franco 

de Almeida Serra.

Este  engenheiro-militar  chegou ao Brasil  logo depois  de  Portugal  e  Espanha 

terem assinado o tratado de Santo Ildefonso e aqui ficou até sua morte, sempre a serviço 

da Capitania de Mato Grosso. Ao ser encerrada a demarcação, Almeida Serra ocupou 

diversos cargos, sempre se engajado na defesa do território e na política de ocupação da 

fronteira. Foi o responsável pela construção do forte Coimbra, situado às margens do rio 

Paraguai, ao sul daquela capitania, tornando-se seu comandante. E foi neste posto que 

faleceu  em  1809.  Seus  escritos  são  hoje  fontes  indispensáveis  para  se  conhecer  a 

política fronteiriça posta em prática por Portugal na sua colônia sul-americana, como 

também as sociedades indígenas do Pantanal, notadamente Guaná e Guaikuru.

Mas em 1781 encontramos o jovem Ricardo Franco de Almeida Serra entre as 

acidentadas  correntes  fluviais  amazônicas,  no  comando  da  Partida  de  Limites 

portuguesa, reconhecendo os lugares que se tornavam fronteira. Tendo saindo da Vila 

de  Barcelos,  a  equipe  demarcadora  subiu  o  rio  Amazonas  até  encontrar  a 

desembocadura do Madeira. Ai chegando deu-se início ao trabalho de reconhecimento e 

cartografia,  tarefa  que se  prolongou até  a  alcançar  a  Vila  Capital  de Mato  Grosso, 

situada nas margens do rio Guaporé.  Esta jornada foi realizada em cinco meses (de 

setembro de 1781 a fevereiro de 1782).  
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A viagem da Partida de Limites não foi diferente das tantas outras caravanas que 

subiam aquelas águas, com destino a Mato Grosso. Doenças, falta de víveres e ataques 

indígenas animaram o percurso. Dentre os oficiais, quem mais sofreu com as febres e 

outros males foi o matemático Francisco José de Lacerda e Almeida, que conforme seu 

colega Silva Pontes, quase não conseguiu trabalhar durante toda a viagem. Mas a maior 

baixa  foi  sentida  entre  os  indígenas;  dos  100  homens  que  saíram  de  Barcelos  na 

qualidade de remeiros, 36 morreram no percurso. 

Porém, era necessário reconhecer o lugar e traçar sua fisionomia em mapas. Não 

é demais  recordar  que se trata  de uma viagem fluvial,  na qual  todo o percurso  foi 

realizado em quase uma vintena canoas: seis estavam destinadas aos demarcadores e aos 

seus instrumentos; havia também canoas pequenas e ligeiras – as chamadas montarias -, 

utilizadas para a pesca e rápidas incursões de reconhecimento. Porém, o penoso em todo 

o trajeto era a transposição das 18 cachoeiras, com cargas e equipagem. 

Cachoeiras dos rios Madeira – Mamoré - Guaporé
Rio 
Madeira

Cachoeiras Rio Mamoré Cachoeiras

1ª - Santo Antonio do rio da Madeira 13ª - Cachoeira das Lages
2ª - Salto do Teotônio 14ª - Pau Grande
3ª – Morrinhos 15ª – Bananeira
4ª - Caldeirão do Inferno 16ª - Guajará Grande
5ª - Salto do Gênio 17ª - Guajará Mirim.  
6ª - Três irmãos
7ª – Paredão
8ª – Perderneira
9ª – Araras
10ª – Ribeirão Rio Guaporé 18ª -Santa Rosa
11ª da Misericórdia
12ª do Madeira

Ao ler os diários dos expedicionários  temos uma idéia da grande dificuldade 

encontrada e do esforço que a passagem dos seguidos desníveis dos rios exigia. Ainda 

mais  porque quase sempre  se devia  desviar  das  grandes  pedras.  É certo que alguns 

destes acidentes fluviais  foram vencidos com facilidade,  porém a maior  parte exigiu 

muita  labuta  e  persistência.  Neste  particular,  de acordo com Almeida  Serra,  a  mais 

temível e trabalhosa cachoeira foi a do Ribeirão, no rio Madeira; para transpor-la foram 

despendidas nada menos que duas semanas de trabalho para conseguir transpor-la.
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São  comuns  nos  três  diários  dos  demarcadores  as  descrições  destes  trechos 

encachoeirados. Por exemplo, sobre a passagem da cachoeira Três Irmãos, 6ª. do rio 

Madeira, Ricardo Franco anotou: 

No dia 12  [de novembro de 1781] passaram as canôas com toda a carga  

duas grandes e trabalhosas sirgas, e às 9 horas ficou vencida a cachoeira,  

que  tem  meia  légua  de  extensão,  e  é  formada  por  repetidas  pontes  de  

pedras que estão chegadas ao lado do rio, havendo do lado opposto uma  

ilha  do  mesmo  nome  de  legoas  de  comprido.  Junto  à  cabeça  d’esta  

cachoeira desagoa pelo lado de nascente o pequeno rio Mutum-paraná, e  

seguimos viagem a rumo geral de O. O lado de N do Madeira que aqui é  

estreito, é bordado de collinas que abeiram no rio por mais quatro leguas,  

e a margem opposta é de terras altas. O alveo do rio tem muitos penedos  

fora  d’águas,  que  occasionam  mil  e  enfadonhas  correntezas. (Almeida 

Serra 1857: 410-411) 

Nota-se o cuidado do diarista em detalhar o lugar, procurando descrevê-lo com 

riqueza de detalhes geográficos, com isto, neste como em outros trechos, a narrativa 

constrói um mapa em palavras. 

Este mesmo trajeto foi seguido, anos depois pela Viagem Filosófica. Tal como a 

caravana anterior, esta expedição esteve composta por quase uma vintena de barcos e 

contou com a presença, além dos quatro naturalistas, de um capelão, um cirurgião e de 

quase  uma centena  de  índios.  Aos  naturalistas  –  além de  viajarem -  se  exigia  que 

realizassem  levantamentos  de  dados  relativos  aos  três  reinos  naturais,  medição  de 

longitude  e  latitude,  descrições  de  lugares  e  suas  populações,  tudo  com  a  devida 

documentação visual do trajeto. 

Em vista de tantos afazeres a travessia foi feita muito lentamente. Gastaram-se 

nessa  aventura  treze  meses  e  dezoito  dias  de  viagem,  sendo  que,  destes,  tal  como 

informou Rodrigues Ferreira, sete e meio foram aplicados a exames e coleções, e os 

demais  em  viajar.  (apud  Pires  de  Lima  1953:  295). Durante  esse  tempo,  aqueles 

viajantes passaram por grandes sofrimentos. O chefe da expedição e o riscador Codina 

foram  acometido  por  fortes  sessões,  além  disso,  tal  como  os  demarcadores,  estes 

expedicionários  também  enfrentaram  as  deserções  e  morte  dos  remeiros  e  foram 
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atacados por grupos indígenas. E, por fim, ao chegarem a Vila Bela viram o jardineiro 

botânico, Agostinho Joaquim do Cabo, perecer da temível febre conhecida localmente 

por corrução. 

Porém,  apesar  das perdas  e  dos  infortúnios,  as duas expedições  conseguiram 

concluir a travessia dos três grandes rios amazônicos, e chegaram a Vila Bela de posse 

das informações que se lhes exigia. E, de fato, demarcadores e naturalistas encontraram-

se no final de 1789 na vila-capital de Mato Grosso e ali permaneceram, algum tempo, 

recuperando  a  saúde,  compartilhando  informações,  intercambiando  notícias  e 

preparando-se para outras jornadas.

As narrativas

Tal  como  enunciado  inicialmente,  analisamos  esta  travessia  através  das 

narrativas que as duas expedições nos legaram, sendo uma escrita em forma de diário, 

uma cartográfica - um mapa -, e um conjunto iconográfico composto por quase duas 

dezenas de imagens. Comecemos pelo Diário de Ricardo Franco de Almeida Serra. 

Trata-se  de  um  jornal  que  contém  as  cotidianas  notícias  da  viagem.  Há, 

entretanto,  duas versões destas anotações; uma datada em 1782, ou seja, no final da 

viagem, e outra de meados de 1790. Nesta última, conforme seu autor, alguns trechos 

foram refeitos, acrescentando novos dados, isto porque, 

No primeiro Diário que se fez d’esta diligencia no anno de 1782, ainda não  

estavam verificados os pontos de latitude e longitude observados, e, por  

isso não tinha aquele diário, a última perfeição como então se notou n’elle. 

Mas  presentemente,  em  que  todos  os  lugares  remarcáveis  d’esta  longa  

navegação  se  acham  cabalmente  observados,  e  completas  as  cartas  

geográficas de todos eles, se fez novamente este diário, corrigindo algumas  

pequenas  alterações  do  primeiro,  como se  pôde  ver  na  combinação  de  

ambos;  e  acrescentando-lhe  muitas  notas  sobre  os  rios  e  lugares  mais  

notáveis que parecem preciosismos. (Almeida Serra 1857: 432)

Estas  anotações  foram datadas  em agosto  de  1990,  em Vila  Bela.  E  isto  é 

bastante  interessante;  evidencia  o  intercâmbio  científico  entre  as  duas  equipes 

expedicionárias  que  estamos  tratando.  Pois,  como  já  sabemos,  demarcadores  e 
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naturalistas encontram-se nesta Vila Capital de Mato Grosso no final do ano precedente, 

oportunidade em que Alexandre Rodrigues Ferreira pôde passar as medições que ele e 

sua equipe realizaram durante todo o trajeto. 

Tivemos acesso a este diário através da cópia manuscrita guardada no Arquivo 

Público  de  Mato  Grosso,  e  também  da  cópia  publicada  na  Revista  do  IHGB. 

Analisando-os comparativamente, observa-se que não há discrepância no seu conteúdo, 

apesar  de,  num e  noutro  trecho,  o  manuscrito  mato-grossense  trazer  mais  detalhes. 

Lendo-os, o que mais chama a atenção, independentemente da versão consultada, é que 

têm  como  tema  central  o  trabalho  de  reconhecer  aos  lugares,  realizar  medições  e 

rascunhar  mapa.  Além disso,  Almeida  Serra,  como bom oficial  militar  a  serviço da 

coroa, empenhou-se em evidenciar no seu escrito os problemas enfrentados no caminho, 

e  em  indicar  soluções.  Sugere,  por  exemplo,  a  necessidade  de  se  fundar  núcleos 

populacionais,  reduzir  e  catequizar  índios,  dentre  outras  medidas.  Enfim,  mostra  o 

demarcador a urgência de ações que garantissem a posse do território que se constituía 

fronteira.

E O MAPA? 

Trata-se de  uma carta  desenhada a  tinta  e  nanquim,  cuja  folha  mede  47,7 x 

64,7cm [43,6 x 60,8cm], que está sob a guarda do setor de cartografia da Biblioteca 

Nacional  do  Rio  de  Janeiro.  Este mapa  temático,  como  seu  subtítulo  indica, 

compreende a navegação que se faz pelos rios Madeira, Mamoré e Guaporé, até Vila  

Bela,  com  Estabelecimentos  Portugueses,  e  Espanhóis,  a  eles  adjacentes.  Traz  o 

desenho orientado no sentido Ocidente - Oriente, como, aliás, está orientado um bom 

número de cartas portuguesas deste período. A autoria de Ricardo Franco de Almeida 

Serra  está  expressamente  indicada,  abaixo  á  direita,  porém  não  está  datado.  Mas, 

considerando que traz  as  indicações  de  latitude  e  longitude,  e  –  conforme explicou 

Almeida Serra no seu diário – estas só foram possíveis em 1790, aferimos, portanto que 

esta carta só pôde ser realizada em algum momento a partir deste ano. 
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Figura 1
 
“Parte  do  Brazil  que  compreende  a 
navegação  que  se  faz  pelos  três  Rio 
Madeira, Mamoré e Guaporé”

Ricardo Franco de Almeida Serra (não 
anterior a 1790).

Acervo Biblioteca Nacional - RJ 

Ao olhar este mapa, rapidamente se percebe que o seu tema principal é a rede 

hidrográfica, centrando-se nos corpos dos três rios amazônicos localizados na linha de 

fronteira Oeste. Nele não há outros desenhos, ademais daqueles que servem para ilustrar 

a  geografia  da  região,  e  indicar  as  localidades  sejam estas  lusas  (em tons  rosa)  ou 

castelhanas  (em  amarelo).  Seguindo  os  corpos  emendados  das  águas  do  Madeira, 

Mamoré e Guaporé,  logo se depara com as referências  de 17 cachoeiras,  de alguns 

núcleos colonizadores, com destaque para o forte do Príncipe da Beira5. 

Figura 2

Detalhe do mesmo Mapa, Mostrando-se as 
cachoeiras.

Ricardo  Franco  de  Almeida  Serra  (não 
anterior a 1790).

Acervo Biblioteca Nacional – RJ
 
[A reorientação no sentido N –S foi feito pela 
autora]

Se tomarmos um trecho do diário e com ele acompanharmos o desenho do mapa, 

salta aos olhos a função complementar  existente entre as duas narrativas,  como, por 

exemplo, na descrição, dentre outras, às cachoeiras do Paredão e da Perdeneira, 7ª e 8ª 

do rio Madeira: 
5Neste mapa se faz referência a 17 cachoeiras, excluindo a última, a de Santa Rosa, localizada no rio 
Guaporé, em território da antiga missão dos jesuítas espanhóis. Esta cachoeira foi documentada 
visualmente pelos riscadores da Viagem Filosófica. 
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Em 15 [de novembro de 1781] saímos do Paredão, e tendo navegado tres  

legoas a poente, vencendo repetidas correntezas, chegámos pelo meio dia à  

cachoeira da Pederneira: o resto do dia se gastou em fazer rancho. - 3  

legoas.

Em o dia 16 descarregamos tres canôas, e em 17 as outras tres, indo as  

cargas por terra com 240 braças de caminho. Na tarde d’este dia passaram  

todas as canoas à sirga a cabeça d’esta cachoeira, em que ha dous saltos  

ou trabalhosas sirgas. [Figura 5].

É a dita cachoeira composta por uma infinidade de pedras, as mais d’ellas  

cobertas d’água, que forma repetidos e espumosos caixões. 

E a sua latitude de 9º, 31’ e 21’’, e pouco antes de chegar a ela entra no  

Madeira, pela margem occidental o pequeno rio dos Ferreiros; nome que  

se dá a certas aves por terem o seu canto mesmissimo com as alternadas  

pancadas que dão os mestres d’aquelle officio sobre a bigorna. (Almeida 

Serra 1857: 411-412)

As Vistas

Conhecidos  o  Diário e  o  Mapa cabe  aproximarmos  do  último  grupo  de 

narrativas, as vistas destas cachoeiras pertencentes ao acervo iconográfico da Viagem 

Filosófica.  Seus  autores,  Joaquim  José  Codina  e  José  Joaquim  Freire,  receberam 

formação em desenho militar e viajavam naquela expedição naturalista na qualidade de 

riscadores, vale dizer documentadores visuais. O trabalho que realizaram não deve ser 

confundido,  portanto,  com o de artistas-viajantes,  figuras  mais  próximas  do espírito 

romântico do Novecentos. 

Durante os quase 10 anos de travessia, estes dois expedicionários desenharam 

mais de 1500 folhas, com motivos vários, sempre obedecendo às ordens do chefe da 

expedição ou do jardineiro botânico. Destas, 38 folhas estão dedicadas a apresentar as 

18 cachoeiras  que a  Viagem Filosófica venceu ao deslocar  por estes  rios durante  a 

viagem de ida e de volta  entre  a vila  de Barcelos  e a  capital  da capitania  de Mato 

Grosso. 

A fisionomia de cada uma das precipitações foi levada ao papel, em duas e, às 

vezes, em três representações, uma sempre datada entre janeiro e maio de 1789, e outra,  

invariavelmente,  em  novembro  de  1791.  Considerando-se  a  cronologia  dos 
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deslocamentos desta expedição, fica fácil perceber que as primeiras correspondem as 

representações  realizadas  durante a  viagem de ida (Pará – Mato Grosso),  e o  outro 

grupo, à viagem de volta, em sentido inverso. 

Todos esses  Prospectos e  Vistas,  como foram denominados por seus autores, 

mostram lugares apreendidos desde uma perspectiva aérea de escassa altura. As folhas, 

ademais,  trazem  legendas  manuscritas  que  guiam  o  observador,  identificando 

nominalmente  a  geografia  e  representando  em  detalhes  o  motivo  apreendido,  por 

exemplo,  a  que registra  o  varadouro de uma das cachoeiras  do Mamoré:  “Vista do 

Cachoeira da Bananeira, do lado direito, e vista da boca do Varadouro; a 3ª. do Rio  

Mamoré. [...] Em 14 de maio de 1789. [Figura 3]. 

Figura 3

Vista da Cachoeira da 
Bananeira, do lado direito, 
e vista da boca do 
Varadouro; a 3ª. do Rio 
Mamoré. 
Sem identificação de 
autor . 
Maio de 1789.
Acervo Museu Bocage

Ao olhar essas vistas em seu conjunto, elas podem até nos parecer monótonas, 

pois mostram uma quase invariável paisagem fluvial: águas imensas, barrancos, pedras, 

matas  e  direção  do  rio.  Algumas  vezes  a  monotonia  é  quebrada  pela  presença  de 

homens que, em barcos, lutam contra as violentas correntezas.
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Figura 4

“Vista da Sirga qe tem a mma 
Cachoeira da Perderneira” 

J.J Freire
. 
Em 19 de Março de 1789

Acervo Museu Bocage

Hoje  olhamos  estas  aquarelas  buscando  os  valores  estéticos  das  paisagens 

representadas. E elas realmente as possuem, como já tive oportunidade de demonstrar 

(Costa  2008).  Contudo,  ao  serem  concebidas  pelas  hábeis  mãos  destes  riscadores, 

tinham o objetivo primordial de detalhar, da melhor forma possível, o volume das águas 

e a força das correntezas, assim como as dificuldades de navegação enfrentadas pelos 

pequenos barcos. Jamais foram concebidas como cenas de paisagens contemplativas.

Figura 5

“Prospecto da Cachoeira 
dos Três Irmãos, a 6ª do 
Rio da Madeira, tirada da 
margem occidental”. 

J.J Freire
 
Março de 1789.
Acervo Museu Bocage

Colocando-as lado a lado com as observações de Ricardo Franco, fica claro que 

estas  vistas  e  prospectos  dos  rios  amazônicos  foram concebidos  a  partir  do  mesmo 

princípio  norteador  que  dirigiu  a  escrita  do  Diário.  Com  elas  buscava-se  oferecer 

elementos  visuais  complementares  que pudessem instruir  os  navegantes  sobre como 

melhor  se  deslocarem nestas  águas  acidentadas.  São,  portanto,  objetos  cartográficos 

realizados em linguagem iconográfica.
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Temos, pois, uma região narrada em três diferentes suportes: um escrito, como 

eram as narrativas monçoeiras;  um desenhado em formato de mapa; e o terceiro em 

vistas  de paisagem.  Estes  três conjuntos  documentais,  cujo objetivo era descrever  o 

difícil  e acidentado caminho fluvial  que servia de meio de comunicação e comércio 

entre o Pará e Mato Grosso, evidenciam que entre demarcadores e naturalistas houve 

um trabalho integrado. Ambas as equipes de viajantes, compostas e financiadas pelo 

imperial governo português, visitavam a região movidas pelo mesmo fim: reconhecer a 

região  limítrofe  e  analisar  formas  de  otimizar  sua  ocupação  visando  consolidar  a 

presença lusitana  na fronteira  Oeste.  Com isto reafirma-se a  perspectiva  pragmática 

posta em prática pelos portugueses visando garantir a fronteira.

Referências bibliográficas:

ALMEIDA  SERRA,  Ricardo  F.  (1857).  “Diário  do  Rio  Madeira.  Viagem  que  a 

expedição destinada à demarcação de limites fez do Rio Negro até Villa Bella, capital 

do governo de Matto Grosso”. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileito. 

Tomo XX, 1857 (397 – 432).

COSTA, Maria de Fátima. (2008). “Paisagens Narrativas do Espaço Amazônico”.  In 

RAMOS, Alcides F. & PATRIOTA, R. & PESAVENTO, Sandra J. (Org.). Imagens na 

História. São Paulo: Hucitec, pp. 64 -77.

COSTA, Maria de Fátima. (2001). “Alexandre Rodrigues Ferreira e a capitania de Mato 

Grosso: imagens do interior”. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, v.8, supl.0, Rio 

de Janeiro, pp. 993-1014.

DAVIDSON,  David  M.  (1970).  Rivers  &  Empire.  The  Madeira  Route  and  the 

Incorporation of the Brazilian Far West, 1737-1808. Tese de Doutorado, Universidade 

de Yale, (datilografado). 

FERRAND DE ALMEIDA, André. (2009). “A viagem de José Gonçalves da Fonseca e 

a cartografia do rio Madeira (1749-1752”. Anais do Museu Paulista: História e Cultura 

Material. vol.17 no.2, São Paulo, jul./dez: 215-235.

LACERDA e ALMEIDA, Francisco J.  (1944). Diários  de Viagem.  Rio de Janeiro, 

Imprensa Nacional.

LAPA, Jose Roberto do Amaral. (1973). Economia colonial. São Paulo: Perspectiva.

LAPA,  Jose  Roberto  do  Amaral.  (1982).  O  antigo  sistema  colonial.  São  Paulo, 

Brasiliense.



16

LIMA,  Américo  Pires.  (1953).  O  doutor  Alexandre  Rodrigues  Ferreira.  Lisboa, 

Agencia Central de Ultramar.

PONTES, Antonio Pires da Silva. (1985). “Diário de Viagem”. In MENDONÇA, M. C. 

(ed.).  Rios Guaporé e Paraguai Primeiras Fronteiras Definitivas do Brasil. Rio de 

Janeiro, Biblioteca Reprográfica XEROX, pp. 155 – 186.

TAVARES  DA  SILVA,  D.  A.  (1947).  “O  cientista  luso-brasileiro  dr.  Alexandre 

Rodrigues Ferreira – notas para o seu estudo”. Boletim da Sociedade de Geografia de 

Lisboa, maio-jun. pp. 279-357.


