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Projetos coloniais: antagonismo e
confluência nas povoações e fronteiras

da Amazônia setecentista

Simei Maria de Souza Torres
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Até meados dos setecentos a Amazônia portuguesa1 ocupava uma área remota e peri-
férica nos quadros do sistema colonial, situação que se reverteria durante o reinado de D. 
José I (1750-1777). Sob a regência do ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de 
Oeiras e futuro Marquês de Pombal, foi implementado um complexo conjunto de disposições 
administrativas e jurídicas articuladas entre si, objetivando redinamizar a política e a eco-
nomia do Estado português. A nova ordem estabelecida implicava reformar os mais amplos 
setores portugueses – sociais, políticos e econômicos – e também o universo ultramarino em 
sua estrutura e lógica.

Na Amazônia, a gestão política, econômica e administrativa de Pombal configurou-se 
através de iniciativas que inscreveram a região no projeto ordenador e centralizador do Es-
tado moderno português, inaugurando uma fase considerada essencialmente transformado-
ra da ordem social e econômica da segunda colônia portuguesa na América.

A primeira etapa das ações pombalinas consistiu na criação do Estado do Grão-Pará 
e Maranhão (1751); posteriormente, e ainda na esteira do (re)ordenamento espacial e da 
(re)estruturação administrativa, uma vez que se tornava cada vez mais sensível a extensão 
do Estado e a necessidade de defesa de seus limites, fundou a Capitania de São José do Rio 
Negro (1755) e criou o Estado do Grão-Pará e Rio Negro (1772), composto pelas Capitanias 
do Pará e Rio Negro. Profundas e enérgicas alterações na política indigenista também foram 
adotadas pelo ministério pombalino, conformando-se através de uma ampla legislação pro-
mulgada durante toda a década de 1750.2

Seguramente as ações pombalinas não podem ser lidas separadamente, uma vez que, 
em seu conjunto, elas atendiam a uma dilatada concepção de desenvolvimento para a Ama-
zônia colonial; contudo, para o estudo que ora empreendemos destacamos a promulgação 
do Regimento intitulado Diretório que se deve observar nas povoações dos índios do Pará e 
Maranhão, enquanto Sua Majestade não mandar o contrário, expedido pelo governador do 
Estado do Grão Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, em 03 de maio de 
1757, o qual foi aprovado e confirmado pelo Alvará de 17 de agosto de 1758 que também 
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estendia a sua aplicação às povoações indígenas do Estado do Brasil.
Apesar de minuciosamente idealizado e da longa vigência – vigorou por quarenta anos 

sendo extinto pela Carta Régia de 12 de março de 1798 – o Diretório não apresentou resulta-
dos satisfatórios. A historiografia posterior concluiu pela ineficácia da aplicação do Diretório 
na Amazônia. João Lúcio de Azevedo referiu-se ao sistema como “uma vaga teoria, inaplicá-
vel na prática, [...] estava antecipadamente condenada a desaparecer”; Capistrano de Abreu 
alegou que “as misérias provocadas por ele, direta ou indiretamente, são nefandas”; para 
Perdigão Malheiro, “criou um labirinto que deu origem a todos aqueles maus resultados; de 
sorte que em sua execução tudo foi pelo pior contra os índios”.3

As autoridades coloniais do período também não se eximiram em observar a inviabi-
lidade do Diretório. No inicio da década de 1770, o ouvidor Antonio José Pestana da Silva 
sentenciou: “o Diretório é um labirinto ou mistura de determinações que dá causa a muitas 
ilusões e desacertos que hoje se praticam no Estado”. Por sua vez, em meados da mesma 
década, o ouvidor Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio responsabilizou os Diretores das 
povoações pelo insucesso do Diretório, uma vez que estes possuíam dois instransponíveis 
obstáculos: “a ignorância, e a ambição” e que viviam de “fraudes, que nem sempre é fácil 
descobrirem-se”.4

Contemporaneamente, o historiador amazonense Francisco Jorge dos Santos adicionou 
a essas análises a capacidade de articulação política estabelecida nas povoações pombali-
nas pelas lideranças indígenas tradicionais, as obediências simuladas, as fugas, deserções, 
rebeliões e guerras indígenas; desta forma, o fracasso do Diretório seria o “resultado de um 
confronto de políticas diferenciadas: uma indígena e a outra indigenista”.5

O objetivo desse estudo é ampliar o leque de possibilidades que inviabilizaram a per-
feita aplicação deste extraordinário projeto colonial. Para tanto buscou refletir sobre os 
procedimentos e práticas utilizadas na execução de um outro projeto colonial igualmente 
fundamental para o Império português: as demarcações de fronteiras entre os domínios 
português e espanhol na América decorrentes do Tratado Preliminar de Limites de Santo 
Ildefonso, procurando estabelecer e enfatizar as incompatibilidades e confluências entre as 
demarcações de limites e o Diretório dos Índios, especialmente no que concerne a mão-de-
obra indígena e a produção de alimentos.

Povoações e Fronteiras: Diretório dos Índios e Tratado
de Santo Ildefonso
O Diretório dos Índios legislou sobre os mais diversos temas como o governo geral e a 

civilização dos índios; economia: políticas agrícolas, fiscais, comerciais e de mão-de-obra; e 
a administração das povoações indígenas. No 95º parágrafo estão sintetizados seus distintos 
objetivos: “a dilatação da Fé; a extinção do Gentilismo; a propagação do Evangelho; a civi-
lidade dos Índios; o bem comum dos Vassalos; o aumento da Agricultura; a introdução do 
Comércio; e finalmente o estabelecimento, a opulência, e a total felicidade do Estado”. 

No que diz respeito à produção de alimentos e mão-de-obra indígena, o Diretório de-
terminava que os índios estavam obrigados a fazer roças de mandioca, não só para o seu 
próprio sustento, mas também para abastecer abundantemente as tropas e os moradores 
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dos lugares, vilas e cidades; deviam ainda plantar feijão, milho, arroz “e todos os mais gê-
neros comestíveis”. Nas povoações próximas ao mar ou de rios piscosos os índios deveriam 
ser aplicados na feitoria das salgas e nas adjacentes a áreas onde havia cacau, salsa ou cravo, 
estes seriam conduzidos para este ramo de negócio. O comércio no sertão seria feito exclusi-
vamente com índios que tivessem terminado de cultivar suas roças. Somente os índios entre 
treze e sessenta anos poderiam trabalhar e a repartição se daria,

“Dividindo-se os ditos índios em duas partes iguais, uma delas se conser-
ve sempre nas suas respectivas povoações, assim para a defesa do Estado, como 
para todas as diligências do seu real serviço, e outra para se repartir pelos mo-
radores, não só para a equipação das Canoas, que vão extrair drogas ao sertão, 
mas para ajudar na plantação dos tabacos, canas de açúcar, algodão, e todos os 
gêneros, que podem enriquecer o Estado, e aumentar o Comércio”.6

Por outro lado, o Tratado Preliminar de Limites assinado em Santo Ildefonso (1777) 
resgatou do Tratado de Madri (1750) a utilização dos princípios do uti possidetis (a terra 
pertence a quem ocupa) e os limites naturais (rios e canais) para demarcar as fronteiras 
que delimitariam os domínios de Portugal e Espanha na América. Em seu artigo XII deter-
minava que a linha demarcatória de fronteira deveria subir acima da boca mais ocidental do 
rio Japurá, e seguir pelo meio deste mesmo rio até o ponto em que estivessem cobertos os 
estabelecimentos portugueses – povoações, destacamentos, fortalezas – das margens tanto 
do rio Japurá quanto do rio Negro. Portanto, eram fundamentais a fixação dos núcleos popu-
lacionais recém constituídos e a manutenção dos existentes desde a aplicação das normas 
regulamentadas pelo Diretório.

Partindo desta premissa, cotejamos os diários de viagem de dois agentes coloniais: 
Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio e Alexandre Rodrigues Ferreira. Entre os anos de 1774 
e 1775, o ouvidor Ribeiro de Sampaio empreendeu uma viagem de visita e correição às po-
voações da Capitania de São José do Rio Negro. O objetivo desta viagem era corrigir a atua-
ção dos diretores, acusados de má gestão e maus tratos aos índios, vigiar e punir possíveis 
descaminhos. Suas observações produziram um diário extremamente rico, tanto na descri-
ção física e geográfica das povoações quanto no relato sobre a situação econômica e condi-
ções de vida da população de cada núcleo.

Em 1785, o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira empreendeu praticamente a mes-
ma viagem feita pelo ouvidor Sampaio. A missão desta expedição constituiu-se não só em 
levantar a história natural da região, mas principalmente conhecer as potencialidades da 
imensa área conquistada e reportar à metrópole a resultante econômica de seus domínios, 
sendo este o principal fundamento da Viagem Filosófica ao Rio Negro.7

A Viagem Filosófica também originou um diário que, além de conter observações de 
cunho naturalista sobre a antropologia, zoologia e botânica, possui expressivamente infor-
mes de natureza social e econômica, fazendo Alexandre Rodrigues Ferreira parecer muito 
mais um inspetor do que um naturalista.

Os dez anos que separam os diários demonstram significativas alterações havidas nas 
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povoações visitadas em uma e outra época. As observações do ouvidor Sampaio marcam o 
desenvolvimento em curso de algumas povoações com a aplicação do Diretório, especial-
mente com relação à agricultura e ao crescimento populacional. Por outro lado, nos comen-
tários e observações do naturalista fica patente o quanto os serviços das demarcações de 
fronteiras provocaram a instabilidade, e mesmo a decadência dessas mesmas povoações 
com as constantes solicitações dos índios.

O quadro das povoações da Capitania do Rio Negro encontrado por Alexandre Ferreira 
foi bem diferente do visitado pelo ouvidor Sampaio. Tomando como base apenas as povoa-
ções de Barcelos, Moreira, Tomar, Santa Isabel e a Fortaleza de São Gabriel, que agregava em 
torno de dez pequenas povoações, podemos traçar um panorama geral dos núcleos popula-
cionais estabelecidos no rio Negro e analisar algumas mudanças.

No que concerne a população, o recrudescimento observado pelo ouvidor foi estanca-
do pelas constantes requisições dos índios para os serviços das diligências demarcatórias, 
verificando-se notoriamente a retração demográfica em todas as povoações com exceção de 
Barcelos, que por força dos serviços das reais demarcações reunia ainda um grande número 
de habitantes entre militares, moradores brancos, índios e alguns poucos escravos, perma-
necendo como a mais populosa povoação. Em contrapartida, na Vila de Tomar a diminuição 
acelerada da população indígena levou o naturalista a afirmar que “os descimentos cessa-
ram à proporção que se multiplicaram as expedições” e “que, sendo por si sós bastantes as 
expedições do estado, para darem cabo de muitas vidas”.8 

A agricultura não apresentou grande diferença em relação ao painel populacional. De 
acordo com as considerações do ouvidor Sampaio, as terras da maioria das povoações eram 
férteis e propícias às lavouras, especialmente ao cultivo da maniva, tabaco, milho, algodão, 
anil e cana, entre outros produtos, inclusive havia algumas possuidoras de lucrativas cultu-
ras de café e cacau, mas mesmo assim não obtiveram progresso com o passar dos anos.

Ferreira observou que em muitas povoações a agricultura dos índios não ia além da 
maniva e os brancos comumente plantavam café, cacau, milho e feijão, todos em pequena 
quantidade, somente o suficiente para o próprio consumo. Em todas as povoações, a causa 
da incipiente agricultura era a mesma: a falta de gente, principalmente índios, para se de-
dicarem às roças, “porque não havendo índios, que trabalhem, não há que se esperar delas 
progresso nas lavouras”, uma vez que os mesmos “andavam distraídos” nos serviços da de-
marcação, e obviamente a ausência dos índios causava um efeito drástico na agricultura, 
especialmente nas roças de maniva.9

Em muitas povoações a manufatura restringia-se ao fabrico de panelas, redes, balaios e 
cestos de palha. As olarias, existentes em poucas povoações, produziam potes, bilhas, telhas 
e tijolos, sempre em pouca quantidade. Quanto ao comércio, poucas possuíam casa de cano-
as ou canoas de negócio, ficando a coleta e comércio de drogas do sertão prejudicados por 
falta de gente para o trabalho.

Várias povoações em meados da década de oitenta dos setecentos encontravam-se em 
um estado físico deplorável. Casas de moradia, casas de canoas e olarias erguiam-se em es-
tado de adiantada ruína. A situação caótica, em todos os sentidos, das povoações da Capi-
tania do Rio Negro visitadas pelo naturalista Alexandre Ferreira o levou a fazer o seguinte 
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desabafo: “Sem gente, sem lavoura e sem comércio, não sei para que servem semelhantes 
povoações; servem de entreter as despesas, [...], e ter separado os índios, que podiam estar 
mais unidos”.10

Ao utilizar a mão-de-obra indígena disponível nas povoações para as expedições de re-
conhecimento ou estabelecimento dos destacamentos, entre outros serviços das reais de-
marcações de fronteiras, as comissões demarcadoras desfalcavam as ditas povoações dos 
mesmos braços, necessários tanto às equipações das canoas que iam à extração das drogas 
do sertão como para a agricultura.

Portanto, se um dos princípios acordados no Tratado de Santo Ildefonso para a demar-
cação dos limites entre os domínios português e espanhol na América era o uti possidetis, ou 
seja, a posse a partir da ocupação da terra; e os procedimentos para a execução das demar-
cações desestabilizavam as povoações, levando-as a decadência e até mesmo ao desapareci-
mento, não só o Diretório estava comprometido como também a própria fronteira.

O Flagelo dos Índios: as demarcações
“Chamo flagelo as demarcações porque verdadeiramente o era; não só porque era um 

jugo pesadíssimo aos Índios, que deviam marchar a várias e assíduas digressões, [...] onde 
ficavam enterrados muitos centos d’elles”.11

Desde os primeiros anos em que foram iniciados os serviços das demarcações de limites 
acordados no Tratado de Santo Ildefonso, alguns responsáveis por sua execução já perce-
biam e manifestavam grande preocupação com o efeito que este projeto colonial causaria às 
povoações e a seus habitantes. Em correspondência ao capitão general João Pereira Caldas, 
plenipotenciário da partida portuguesa de limites, o tenente coronel Theodozio Constantino 
de Chermont, primeiro comissário português, confidenciou suas inquietações:

“o estrago que as Doenças, Mortes, e fugidas continuamente vão fazendo 
nas Povoações deste Rio, sem que providencia alguma possa obstar o irrepará-
vel dano, que a fatal Demarcação há de deixar escrita na memória daqueles, que 
o seu danoso efeito presenciam: Eu confesso a V. Exª que me arrebato quando 
vejo tanto estrago sem proveito presente, ou futuro, e não pouco me aflige a 
consideração das vítimas, que ainda se hão de sacrificar a este Ídolo da Demar-
cação, e praza a Deus, não seja V. Exª, nem eu os daquele infeliz número [...]”.12

Durante o período das demarcações de limites, as fugas e deserções foram uma cons-
tante. As fugas e deserções eram as alternativas escolhidas pela população indígena para 
sobreviver às conseqüências de algumas propostas de integração impetradas pela socieda-
de colonial e, principalmente, às exigências do próprio serviço das demarcações. O sertão 
amazônico e a floresta eram o seu habitat e, portanto, bem conhecidos, podendo fornecer-
lhes refúgio, alimento e defesa, não sendo raras ações individuais ou em pequenos grupos, 
como no caso das viagens de reconhecimento, ou mesmo povoações inteiras, exemplo do 
que ocorreu em 1785 com as povoações de São Marcelino, São Paulo – em torno de duzentos 
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habitantes – e Nossa Senhora de Nazareth.
Dentre todos os serviços das demarcações, o trabalho nas expedições de reconhecimen-

to dos rios talvez possa ser considerado o mais arriscado e penoso para os índios, sendo 
possível enumerar algumas razões para tal afirmação: as doenças – que grassavam em gran-
de parte dos rios amazônicos – o excesso e as próprias dificuldades do trabalho, a fome, a 
hostilidade do meio geográfico, e ainda, as crenças e medos naturais. Todas essas condições, 
muitas vezes ocorridas simultaneamente, ceifavam a vida de um enorme número de índios 
recrutados para o serviço e eram razões suficientes para motivar, ao longo destas viagens, 
como já dito, as constantes deserções.

As expedições de reconhecimento/exploração dos rios, por desconhecerem as adversi-
dades geográficas e as dificuldades impostas por estas, eram as que causavam maior redu-
ção no número de índios recrutados como mão de obra para comporem as equipações das 
canoas, pois, de acordo com Alexandre Rodrigues Ferreira, “que para morrer a maior parte 
de umas poucas equipações inteiras, basta muitas vezes uma viagem d’estas”.13

Além dos índios remarem por muitos dias, às vezes meses, sob sol inclemente ou chuvas 
torrenciais, havia ainda as cachoeiras a serem transpostas. Transpor as cachoeiras muito co-
muns nos caminhos líquidos da Amazônia não era tarefa fácil, antes pelo contrário, tratava-
se de atividade fatigante e cheia de riscos. O naturalista, impressionado com os perigos aos 
quais os índios ficavam expostos e ao esforço desprendido pelos mesmos, descreveu minu-
ciosamente uma dessas transposições de cachoeiras:

“a subida não se pode deixar de se empreender junto dos rochedos da 
margem, antecipando-se o cabo a descarregar a canoa, se assim é preciso para 
ser puxada à corda por cima das pedras: o trabalho dos índios é tão grande, 
porque o perigo é maior: uns lançam-se ao rio, e segurando a popa servem-lhe 
de leme para se não desmandar para a correnteza; outros de dentro da canoa 
a empurram com varas para reforçarem a ação dos que por cima das pedras 
puxam a corda.”14

O primeiro comissário espanhol, D. Francisco Requeña, também expressou suas impres-
sões sobre este serviço em suas aquarelas, a exemplo da produzida durante o reconhecimen-
to do rio Apaporis intitulada Vista del Salto invadeable del Rio Apaporis.15

Nas cachoeiras, além do trabalho extenuante e perigoso executado pelos índios, havia 
ainda a questão de estarem constantemente molhados e expostos ao clima característico da 
região, extremamente úmido, causando-lhes outras doenças além das já comuns no meio 
amazônico.

“Não falo ainda nas moléstias que provem aos Índios, quando andam dias 
continuados dentro d’água, mormente se o rio traz repiquete, como nos suce-
deu no Ribeirão, em que de 100 Índios só 26 estavam bons, e apenas se pude-
ram ajuntar 45 com os menos doentes para o trabalhos das sirgas”.16
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As febres intermitentes – as sezões – também eram ocorrências freqüentes. Muitas fo-
ram as expedições de reconhecimento interrompidas por essas febres, que em alguns rios 
incidiam com tal intensidade que impossibilitavam a continuidade dos serviços por falta 
de homens, brancos e, principalmente, índios em condições minimamente saudáveis para 
realizá-los.17

O ataque das sezões e das chamadas doenças do Velho Mundo, como sarampo e va-
ríola, e as mortes causadas por estas, foram motivos mais do que compreensíveis para o 
abandono e decadência das povoações, pois também suscitavam as fugas de indígenas para 
o sertão. A título de exemplo citamos o ocorrido no reconhecimento do rio Uaupés, o qual 
“tanto foi o horror que conceberam as sezões daquele rio”,18 que o coronel Manoel da Gama 
Lobo d’Almada ficou praticamente sozinho na expedição após a debandada geral dos índios 
que o acompanhavam, conforme justificou o comandante Marcelino José Cordeiro ao capitão 
general João Pereira Caldas:

“se me apresentaram dois Principais com dez índios [...] desertados do Rio 
Uaupés da Expedição do Coronel meu Comandante, e dando-me os ditos a má 
noticia, de que não só eles tinham desertado, como também a maior parte das 
equipagens, que já adiante deles vieram, [...] e averiguada a causa da deserção, 
dizem ser de temor que a todos tem dado aqueles Rios, por algumas doenças 
que experimentaram, e mortes que os atemorizou por noticias que tiveram.”19
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Um outro motivo para estas deserções, além das moléstias e febres, advinha da própria 
cultura indígena, em alguns aspectos, permeada de crenças e medos e convicta da existência 
de forças mágicas. Considerado pelos europeus como esmorecimento, pasmaceira e insolên-
cia, o temor dos índios, originado pela crença nas feitiçarias, refletia diretamente no insu-
cesso das expedições; situação percebida pelo sargento Manuel Carvalho dos Santos quando 
da exploração do rio Uaupés:

“os Índios, infalivelmente me desamparavam, porque todos estavam es-
morecidos, pasmados e insolentes, nem faziam caso das canoas nem de mim, 
nem dos soldados, e vendo eu então essa novidade, perguntei-lhes o que ti-
nham, responderam que o gentio da cachoeira [Papuris] lhes disseram se que-
riam bem a suas mulheres não passassem adiante que os donos do Rio já ti-
nham feito pussanga para morrerem todos”.20

O terror causado aos índios pelas doenças existentes nos rios explorados refletia dire-
tamente na estabilidade das povoações e no próprio andamento das demarcações, pois de 
acordo com o capitão general João Pereira Caldas: “O horror que esta gente tem tomado à 
entrada ou internação dos mesmos pestíferos Rios pode ser bem funestas conseqüências e 
do maior embaraço para o progressivo Curso da Demarcação”.21

Os índios ao pressentirem o menor sinal ou notícia de doenças ou mortes causadas por 
estas, desertavam e retornavam às suas povoações, onde reuniam suas famílias e, abando-
nando suas casas e roças, fugiam para o abrigo da floresta, deixando para trás vilas e lugares 
quase que inteiramente desertos, como comunicou Marcelino José Cordeiro, comandante da 
Fortaleza de São Gabriel da Cachoeira:

“eu o participo a V. Exª, sendo certo que depois que se recolheram as pes-
soas [...], estas os intimidou por notícias que deram de alguns que ali faleceram, 
de forma que logo sem demora principiaram a desertar, ficando a maior parte 
das Povoações com muito diminuto Nº de Almas, [...] porque os primeiros que 
fugiram com a chegada do Tenente, foram às Povoações, praticaram as Mulhe-
res, e Filhos, e os mais que puderam, e fugiram sem mais demora, desamparan-
do totalmente suas Casas”.22

Uma outra questão a ser considerada eram as incessantes requisições de índios adultos, 
tanto para o serviço de exploração dos rios como para trabalhar nos destacamentos estabe-
lecidos, com o intuito de assegurar a presença portuguesa em determinados locais, o que 
contribuía não só para a instabilidade demográfica das povoações como também para a de 
produção de alimentos.23

“Alimentar” a Capitania do Rio Negro foi uma preocupação que perdurou por toda a 
década de oitenta dos Setecentos. A fome era uma constante, posto que a agricultura de 
subsistência: a farinha era incipiente e nunca chegou a ser suficiente para alimentar a 
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todos, nem as povoações nem as comissões demarcatórias de limites, levando as autori-
dades coloniais a valer-se de estratégias equívocas ou pouco funcionais para tentarem 
suprir as necessidades de cada povoação ou destacamento estabelecido. Um exemplo 
disto é a preocupação expressa na correspondência do cabo de esquadra José Manoel de 
Moraes, empregado como comandante no estabelecimento do destacamento no rio Içá, 
em que demonstra a dificuldade encontrada em assistir com o “preciso” à sua própria 
equipagem.

“Ao Diretor de Castro de Avelãs, mandei a Portaria que vmce foi servido 
dar-me para me aprontar farinha para dois meses, que no fim deste a espe-
ro, mas vou Lembrar a vmce que me consta que a que havia em Fonte Boa foi 
para Maripi; e nesta Povoação consta não haver por hora mais; e também tenho 
minha suspeita que da Tabatinga vem buscar a castro de avelãs farinha, a ser 
assim, não pode chegar, a farinha para socorrer três Destacamentos”.24

Ao final da década, em 1787, por conta da instabilidade crescente das povoações e de 
suas respectivas lavouras – em muitas ocasiões percebemos a necessidade de socorrer al-
gumas povoações para que a população desta não sucumbisse à fome – a estratégia de de-
sabastecer uma localidade para abastecer outra ainda era utilizada, mesmo causando mais 
transtornos do que solucionando o problema. Em muitas ocasiões percebemos a necessi-
dade de socorrer algumas povoações para que a população desta não sucumbisse à fome.25 
A premente necessidade em atender as várias solicitações de alimentos, especialmente a 
farinha, para subsistência tanto das povoações quanto das tropas, e a constante falta desta, 
deixavam as autoridades sem muitas alternativas: “Eu não sei como hei de remediar essas 
continuadas faltas de farinha, quando daqui me vejo também sem ela, há tanto tempo, para 
a tantas distribuições poder acudir [...]”. 26

O naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira creditou o atraso da agricultura da Capitania 
ao fato dos índios serem “incessantemente distraídos para o serviço das expedições régias 
[demarcações]; porque os que nelas são empregados, e nelas desertam ou morrem, não são 
substituídos por outros novamente descidos”,27 e somado a isso havia ainda o agravante da 
indeterminação do tempo destinado aos serviços. Os poucos índios que retornavam das di-
ferentes expedições, muitas vezes tinham somente entre oito a dez dias para descansar e 
logo, novamente, eram requisitados para o serviço – apesar das portarias regularem um 
período de seis meses para os serviços reais e os outros seis meses para o trabalho na povo-
ação – o que não lhes deixava tempo para trabalharem em suas próprias roças, destinadas 
ao sustento de suas famílias, ou nas do comum.

As necessidades dos serviços das demarcações de limites muitas vezes confronta-
vam diretamente as próprias determinações do Diretório, especialmente no que se refere 
ao tempo mínimo de permanência efetiva dos índios nas povoações e ao número mínimo 
destes que deveria habitar as mesmas. O artigo 77 do Diretório ordenava que constassem 
nas povoações pelo menos 150 moradores, “por não ser conveniente ao bem Espiritual, e 
Temporal dos mesmos Índios, que vivam em Povoações pequenas, sendo indisputável, que a 
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proporção do numero de habitantes se introduz nelas a civilidade, e Comercio”, e o artigo 94 
determinava que “não poderão os Diretores obrigar aos sobreditos Índios [recém descidos] 
a serviço algum antes de dois anos de assistência nas suas Povoações”.28

Por volta de 1785, o já diminuto números de índios disponíveis para o serviço e 
a urgência destes, obrigavam as autoridades responsáveis pelas demarcações a requi-
sitarem os índios das povoações antes mesmo de estes completarem os dois anos de 
“ambientação” previstos no Diretório, o que colocava os Diretores em um difícil dilema: 
respeitar o que estava determinado pela lei ou obedecer às ordens hierarquicamente 
superiores. Exemplo deste antagonismo foi a situação em que se viu o diretor da povo-
ação de Santa Isabel, Francisco Xavier Lis, ao ter requisitado os índios de sua povoação:

“O que a respeito dos Índios novamente descidos dos Sertões, determina o 
Diretório no §94 é que não poderão os Diretores obrigar aos ditos Índios a ser-
viço algum antes de dois Anos de assistência nas suas Povoações; isto mesmo 
desejava eu observar a respeito dos Índios Pixunas, novamente descidos; mas 
como eu estou obrigado a obedecer, e executar á risca as Ordens dos meus su-
periores, Creio que fico isento de Culpa, e pena, pela inobservância da referida 
determinação”.29

Durante todo o período em que se intentou demarcar as fronteiras, por volta de dez a 
doze anos, os índios ficaram na condição de frágeis “cabos de guerra” entre dois projetos 
coloniais; de um lado, as demarcações os puxavam para atender as suas necessidades, aca-
bando por dizimar a maioria deles; de outro, o Diretório dos Índios procurava mantê-los nas 
povoações, pelo menos o mínimo necessário para garantir o êxito da estratégia definida para 
o norte da América portuguesa.

Os procedimentos e as práticas postas em execução no período das demarcações de 
limites decorrentes do Tratado de Santo Ildefonso provocaram consideravelmente a insta-
bilidade demográfica das povoações até então estabelecidas na Capitania do Rio Negro. Os 
índios amazônicos reconheciam nas demarcações o trabalho excessivo, o afastamento da 
povoação por tempo indeterminado, a fome, as doenças e, muitas vezes, a morte. 

Da mesma forma as estratégias utilizadas para a execução dos trabalhos demarcatórios 
agiam contra o próprio projeto colonial de Demarcações de Limites; se era importante ocu-
par o espaço físico (uti possidetis) e ter vassalos que pudessem atestar a posse da terra, ao 
mesmo tempo a demarcação desestabilizava as povoações com as contínuas retiradas 
dos índios. Portanto, as necessidades impostas para demarcar as fronteiras e os princí-
pios que regiam essas demarcações eram inconciliáveis.

Se para as demarcações de limites a instabilidade populacional, ocasionada por ela mes-
ma, não era interessante, para o Diretório era completamente desastroso, uma vez que sua 
política baseava-se principalmente na manutenção de um determinado número de índios 
nas povoações. A ausência desses indivíduos colocava em risco um programa de colonização 
e consolidação da ocupação portuguesa no norte da América, tendo sido este cuidadosa-
mente planejado e concebido em todos os níveis: político, administrativo, econômico, es-
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tratégico e militar, social, demográfico, religioso, científico, cultural e mental. O seu sucesso 
dependia da permanência da população indígena em núcleos populacionais organizados.

É evidente que os dois projetos coloniais possuíam enorme importância. Para um, as 
Demarcações de Limites, era importante naquele momento delimitar fronteiras e definir 
domínios; para o outro, o Diretório dos Índios, a importância recaía sobre o crescimento do 
Estado; mas e apesar de possuírem o mesmo objetivo, a consolidação da ocupação portu-
guesa na Amazônia, os dois projetos apresentavam estratégias completamente diferentes e 
incompatíveis.

Dois projetos de aspectos tão diversos, implantados em uma região vasta, difícil e inós-
pita como a Amazônia, e dependentes de seus habitantes naturais evidentemente mediriam 
forças e teriam resultados desiguais. Enquanto um reconhecia o índio amazônico como ele-
mento estratégico de ocupação e crescimento da região, o outro somente percebia no mes-
mo elemento a força de trabalho imprescindível para os seus serviços.
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