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Resumo 

A disputa territorial entre Espanha e Portugal pelo Continente do Rio Grande de São Pedro, no 
período de 1763 a 1777, resultou em um fenômeno singular e incomparável de fortificação da 
fronteira demarcada por um canal de aproximadamente 20 km de comprimento. Após uma 
progressão expedicionária castelhana em 1763, combates em terra e água, em 1767, a fronteira 
se estabeleceu no canal do Rio Grande, sangradouro da lagoa dos Patos no oceano Atlântico. 
Ambos os reinos estabeleceram planos de artilhamentos de suas margens, com a construção de 
novos fortes. Na margem norte, luso-brasileira, sete fortes e mais baterias foram estabelecidos, 
além de trincheiras. Na costa meridional, a Espanha organizou a sua defesa com oito fortes, 
além de entrincheiramentos artilhados.  
Duas vilas também estavam nos limites do canal, Rio Grande de São Pedro e São José do Norte, 
além de São Caetano da Barranca (luso-brasileiro) e Povo Novo (espanhol) na zona de fronteira. 
Em 1774, Portugal declarou guerra à Espanha na América meridional e deflagrou as operações 
bélicas através do Exército do Sul e da Esquadra do Sul, mobilizando em torno de nove mil 
homens, reconquistando o território perdido em 1776. O conflito produziu diversas obras de 
fortificação associada a uma significativa cartografia reunida e produzida. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Guerra da Reconquista, Fortificação Canal do Rio Grande, Cartografia da 
Guerra. 
 

Abstract 
The territorial dispute between Spain and Portugal by the Continent of Rio Grande de São Pedro, 
in the period of 1763 until 1777, resulted in a singular and incomparable phenomenon of the 
border fortification demarcated by a canal with approximately 20 km long. After an expeditionary 
progression spanish in 1973, land and water combates, in 1767, the border was established in 
the Rio Grande canal, the spillway of Lagoa dos Patos in Atlantic Ocean. Both kingdoms 
established artillery plans of its margins, with the construction of the new fortresses. In the north 
margin, luso-Brazilian, seven fortresses and more batteries have been established, beyond the 
trenches. On the meridional coast, Spain organized its defense with eight fortresses, beyond of 
entrenchment with artillery. 
Two villages were also in the coast limits, Rio Grande de São Pedro and São José do Norte, 
beyond of São Caetano da Barraca (luso-Brazilian) and Povo Novo (Spanish) in the border zone. 
In 1774, Portugal declared warfare to Spain in the meridional America and sparked the war 
operations through the South Army and the South Squad, mobilizing around nine thousand 
people, reconquering the territory lost in 1776. The conflict produced several fortification works 
associated with a significant cartography gathered and produced. 
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Assim que a guerra foi declarada entre Portugal e Espanha, a partir de 1774, 

as coroas começaram a aumentar as concentrações de seus exércitos e esquadras na 
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América meridional. Nessa época, Portugal tinha como principais baluartes na margem 

setentrional do canal do Rio Grande: a) Forte de São José, ou do Norte; b) Bateria das 

Figueiras, deu origem ao Forte do Patrão-Mor; c) Bateria da Conceição, ou Conceição 

do Pontal; d) Bateria de São Jorge; e) Bateria de São Pedro; f) Forte do Lagamar; g) 

Bateria Nova.  

De seu lado, a Espanha sustentava a defesa com: a) Forte da Barra, ou de 

San Juan Baptista; b) Bateria de Santa Bárbara (depois forte do Mosquito); c) Bateria 

Nova de Santa Bárbara (depois Forte do Triunfo); d) Bateria do Pontal do Saco da 

Mangueira; e) Forte do Ladino; f) Forte da Vila, ou Fortaleza do Rio Grande; g) Forte do 

Arroio. 

 
(GOLIN, 2015, p.560) 

Em primeiro e dois de abril de 1776 

ocorreram os combates, a partir do 

assalto vitorioso dos luso-brasileiros 

à margem meridional. A estratégia e 

o comando do Exército do Sul 

estavam a cargo do alemão João 

Henrique Boehm, contratado em 

Bremen pelo marquês de Pombal. 

Durante o longo período de guerra, o 

estado-maior contou com importante  

cartografia produzida desde as demarcações do Tratado de Madri, cujos trabalhos de 

campo foram realizados basicamente entre 1752 e 1759. 

Nos mapas circunscritos à guerra sulina da reconquista, Bohem observou 

distorções, que, muitas vezes, teve que corrigir com os seus cartógrafos, tanto em água 

como em terra, destacando-se as inflexões ilustrativas geopolíticas de Francisco João 

Roscio e Jacques Funck.  

O processo belicoso iniciado em 1763, inserido na Guerra dos Sete anos, 

findou somente em 1777, quando a Espanha respondeu à derrota no Rio Grande de São 

Pedro com nova expedição em que conquistou a Ilha de Santa Catarina e a Colônia do 

Sacramento. Treze anos de guerra encontrou a paz temporária entre as Cortes no 

Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, quando ajustou-se as indenizações e definiu-se 

nova fronteira, assegurando o Rio Grande para Lisboa.  
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Esta disputa militar pelo atual Rio Grande do Sul, Brasil, produziu imensa 

cartografia e iconografia, representativas do patrimônio da América meridional, com 

alguns exemplos tomados como temas neste texto. 

O processo de conquista castelhana, a formação da fronteira da 

Tratada/Ponta Rasa e o tamanho territorial do Continente do Rio Grande de São foram 

cartografados por conhecedores do Sul como José Custódio de Sá e Faria, Manoel Vieira 

Leão, Francisco João Roscio, entre outros, além das representações castelhanas. Pode-

se considerar essa cartografia demonstrativa da seguinte linha de tempo: 1) conquista 

da expedição espanhola e convênio de paz, fixando a fronteira da Tratada/Ponta Rasa 

(1763); 2) reação luso-brasileiro: ataque frustrado à vila de Rio Grande, cerco vitorioso a 

Guarda [São José] do Norte e reconquista até a margem do canal do Rio Grande, 

desaguadouro da lagoa dos Patos no Atlântico (1767); 3) acirramento dos conflitos de 

fronteira, declaração de guerra (1774), vitória portuguesa (1776) e Tratado de Santo 

Ildefonso (1777). 

O mapa mais consagrado sobre o tamanho do Continente do Rio Grande 

conforme a fronteira de 1767 pertence a José Custódio de Sá e Faria e encontra-se na 

Mapoteca do Itamaraty: Exemplo Geographico do Terreno que ocorre desde a Vila do 

Rio Grande de São Pedro, thé o distrito de Viamão. (GOLIN, 2002, p. 391). No entanto, 

o capitão-de-artilharia e cartógrafo Manoel Vieyra Leão, desenhador de Custódio desde 

as demarcações do Tratado de Madri, deixou uma outra versão bastante semelhante, na 

perspectiva leste-oeste.   
 
Planta que compreende do Rio Grande de S. Pedro athé 
Taramanday, e o Passo do Yacuy, tirada das Cartas 
Geographicas qe se fizeraõ na Demarcação da América 
Meridional. Arrayal da Capella. AA, athé BB, estancia de El 
Rey. C. Lugar chamado do Tehzr.o [Tesoureiro], em q’ está a 
guarda Espanhola. D. lugar chamado das Tratadas, em que 
está a guarda Portugueza. Executada por Manoel Vieyra 
Leão, capitão do Regimento da Artilharia. Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro, Brasil. 
 

 
Assim como Custódio, Leão também palmilhou os territórios que 

cartografou. Consultou os trabalhos reunidos no vice-reinado do Rio de Janeiro e, em 

particular, no acervo de mapas dos demarcadores, que estava sob controle de José 
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Custódio, de cuja equipe fazia parte. A perspectiva “de quem chega do mar” deu 

também um uso militar a sua Planta e instrumentalizou as ações do general Boehm. 

Consta o tamanho do Rio Grande de São Pedro no início da guerra, 

delimitado pelas águas do canal, da lagoa dos Patos, do Rio Guaíba e dos rios Jacuí 

e Rio Pardo, desconsiderando a intrusão até o Passo do Jacuí. Entretanto, as 

ocupações luso-brasileiras já ocorriam nos territórios a oeste da lagoa dos Patos e do 

Guaíba. A partir de Rio Pardo, penetraram em direção ao Sul. Além de cartografar os 

principais locais, traçou os caminhos da costa e do Oeste. Identificou também o Forte 

de São Gonçalo, construído durante a expedição de Gomes Freire (1752-1757), que, 

com o passar do tempo, terminou substituindo o nome do Sangradouro da lagoa Mirim. 

Esta cartografia representativa do tamanho do Rio Grande de São Pedro 

preocupava-se com os lugares de conflitos nos espaços estratégicos e de guerra da 

fronteira. Sobre a margem oeste da lagoa dos Patos, as informações e conhecimentos 

dos gaudérios e aventureiros paulistas entronizados como saqueadores ou posseiros 

eram fundamentais. Militarmente não significava grande preocupação para os luso-

brasileiros, pois a Espanha não possuía embarcações de baixo calado que pudesse 

usar para transladar tropas e atacar Viamão, Porto Alegre, São Caetano da Barranca, 

São José do Norte e mesmo Rio Pardo, além de ter dificuldade de deslocar infantes e 

granadeiros pelas longas distâncias das Missões. Em grande parte, a Fronteira do Rio 

Pardo era conhecida pelos mapas dos demarcadores do Tratado de Madri, em 

particular do genovês Miguel Ângelo de Blasco e José Custódio de Sá e Faria. Com a 

cartografia deles, no período bélico após a declaração de guerra por Lisboa (1774), 

João Roscio e Jacques Funck agregaram novos detalhes, com preocupação de 

defesa. 

Na fronteira do rio Jacuí e para os lados dos sertões lindeiros às Missões, 

o general João Henrique Boehm estabeleceu uma estratégia de guerra de defesa, 

com incursões no território castelhano, manobras de “diversão” para obrigar o inimigo 

a dividir suas forças, atacando seus fortes e guardas, além de arrear os rebanhos das 

estâncias dos índios missioneiros. No extremo sul, a guerra estava planejada para ser 

de reconquista, com o objetivo de recuperar o território perdido em 1763 e, se possível, 

expandir ainda mais a fronteira. Enquanto gaudérios, dragões rio-grandenses, 

companhias de índios, povoadores e aventureiros paulistas, acrescidos de alguns 
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contingentes europeus, defendiam o Oeste, o Exército do Sul, formado por três 

regimentos europeus e recrutas de todas as províncias brasileiras, a Esquadra do Sul 

e a flotilha da lagoa dos Patos aquartelavam no território e fortes da margem 

setentrional do canal do Rio Grande. 

Desde que zarpara do Rio de Janeiro, a noção territorial do general Boehm 

sobre a região era somente cartográfica e os lugares imaginados mediante os planos 

iconográficos. Carregava um impressionante trabalho de representação plástica da 

fronteira belicosa, com um enunciado historiográfico. Era a Demonstração da vila do 

Rio Grande de São Pedro, sua Barra e terreno, que da margem oriental do rio discorre 

até o sítio chamado o Estreito, da linha de divisão para o sul até o rio e o terreno que 

presentemente ganhamos dos espanhóis, que o ocupavam. Cuidadosamente 

figurativo, plotava até onde chegara a fronteira na conquista de Cevallos de 1763; 

assinalava o local em que José Custódio de Sá e Faria, enquanto governador do Rio 

Grande, estabeleceu o front estratégico de São Caetano da Barranca, com seu forte 

e vila na margem do atual Saco do Rincão da lagoa dos Patos, de onde iniciou a 

resistência e desencadeou às primeiras ações de guerra para reconquistar o território, 

recuperando o espaço até a costa do canal em 1767. O trabalho indicava o espaço 

bélico onde deveria transcrever a disputa decisiva pelo controle do Rio Grande entre 

luso-brasileiros e hispano-americanos. 

 

 
Demonstração da Villa do Rio Grande de São 
Pedro sua Barra e terreno que da margem 
oriental do rio diz corre thé o sitio chamado o 
estreito da linha de devizão para o sul thé o 
rio e o terreno q' prezentem.te ganhamos dos 
espanhois, q' ocupavão. Rio de Janeiro: 
Fundação Biblioteca Nacional. 

A cartografia do detalhe era associada à geopolítica, com a visão panorâmica 

do conflito ibérico na América. Nesse particular, mais uma vez o trabalho de José 

Custódio de Sá e Faria foi elogiado pelo general Boehm. Diante de tantas informações 

imprecisas e distorcidas, o grande cenário da guerra era visualizado no Exemplo 

Topográfico da costa, que se compreende desde a Ilha de Santa Catarina até o Cabo de 
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Santa Maria e Rio da Prata, até a Praça Nova Colônia do Santíssimo Sacramento, com 

o terreno adjacente a mesma Costa. Mapa confeccionado por José Custódio com 

objetivo bélico e destinado às operações do Exército do Sul. Apesar das suas 

coordenadas não serem confirmadas com precisão pelos recursos contemporâneos, o 

mapa se harmonizava na perspectiva ponderada das bacias hidrográficas, dos cerros, 

dos caminhos, dos passos principais dos rios, contendo informações objetivas e 

confiáveis no panorama bélico. Sua noção de totalidade da territorialidade da guerra era 

o que mais agradava ao general Boehm. 

A costa conflagrada era demonstrada desde a Ilha de Santa Catarina até a 

Colônia do Sacramento, no Rio da Prata. Entretanto, o espaço costeiro adentrava até as 

nascentes dos grandes rios com foz no Atlântico e, no sul (atual República Oriental do 

Uruguai), no Rio da Prata, desconsiderando o rio Uruguai. Não é estranho especular que 

o mapa de Faria continha um projeto territorial do Continente do Rio Grande que o 

retirava do confinamento litorâneo. Objetivamente, apareceria como doutrina no Tratado 

de Santo Ildefonso (1777). Para a emergência da Guerra de Reconquista, o Exemplo 

Topográfico serviu de guia para a longa marcha das tropas comandadas por Boehm pelo 

caminho do litoral, desde Santa Catarina até São José do Norte, no canal do Rio Grande, 

com sua bifurcação em Cidreira para seguir ao extremo oeste de Rio Pardo.  

Considerado pelo tenente-general Boehm como um dos melhores entre tantos 

com grosseiros erros, abrange a disputa territorial costeira, entre a Ilha de Santa Catarina 

e o Rio da Prata. Em fundo colorido são destacadas as áreas da expedição e conquista 

de Pedro de Cevallos, em 1763, e o território recuperado em 1767, da linha da Ponta 

Rasa até o canal do Rio Grande. A novidade histórica é que demonstrava a origem da 

ocupação pelos luso-brasileiros do território espanhol do sul do rio Jacuí e oeste da lagoa 

dos Patos, argumentando como uma conquista legitimada no âmbito das operações 

lideradas por José Custódio em seu governo, fazendo parte da mesma guerra originada 

por Pedro de Cevallos. 

Os argumentos geopolíticos e de justificativa das operações, conforme a 

orientação do marquês de Pombal, estão contidos nos enunciados do Exemplo 

Topográfico, que identifica em vermelho, sobrepondo a letra A, o território desde o forte 

de São Miguel – Chuí até o canal do Rio Grande, ocupado pelos espanhóis em 1763, no 

âmbito da Guerra dos Sete Anos, e não devolvido conforme determinara o Tratado de 
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Paris, segundo tese portuguesa (AA. Terreno que pertence a Sua Majestade Fidelíssima 

[rei de Portugal], que ocupam os Espanhóis desde o tempo da Guerra próxima passada, 

e deviam entregar em virtude do Tratado de Paz). Logo, a ocupação brasileira da 

margem oeste da lagoa dos Patos (BB) se justificava como parte de um mesmo conflito. 

Com isto, Portugal recorria à hipótese de direito de represália para não ser acusado de 

primeiro agressor (BB. Terreno a que se avançaram os Portugueses no tempo da mesma 

Guerra). Imprescindível para as ações bélicas, os caminhos estavam pontilhados em 

vermelho (As linhas pontuadas de carmim mostram os Caminhos que se transitam em 

todo este Continente). 

 
Exemplo Topographico da costa que se comprehende desde a Ilha de S. Catherina, thé o Cabo de 

S. Maria e Rio da Prata, thé a Praça Nova Colonia do S.mo Sacram.to com o terreno adjacente a 
mesma Costa. AA. Terreno que pertence a S. Mag.e F. que ocupão os Espanhoes desde o tempo 
da Guerra próxima passada, e devião entregar em vert.e do Trat.o da Paz. BB. Terreno a que se 

avansarão os Portuguezes no tempo da mesma Guerra. As linhas pontuadas de carmim mostram 
os Caminhos que se tranzitão em todo este Continente. Elevado e desenhado pelo brigadeiro José 

Custodio de Sá e Faria. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Brasil. 
  

Quando o general Boehm instalou o seu estado-maior na costa do canal do 

Rio Grande, no início de 1775, todos os mapas disponibilizados ao comandante do 

Exército do Sul pelo vice-rei marquês do Lavradio foram conferidos e corrigidos pelos 

cartógrafos da expedição. De imediato brilhou a estrela do capitão-engenheiro Francisco 

João Roscio. Na beligerante fronteira sulina, o canal do Rio Grande em disputa pelos 

exércitos ibéricos centralizava a representação, que abrangia até o Estreito, no norte, e 

as posições castelhanas, no sul, com seus fortes e vilas, os lugares estratégicos 

minuciosamente cartografados na Planta do Rio Grande de São Pedro e seus arredores, 

com o canal, entrada e baixos da sua barra, na forma que ela era em 1774. Uma outra 

versão da Planta, de 1778, encontra-se na Mapoteca do Itamaraty, com o título de Planta 

topográfica do Rio Grande de São Pedro, sua barra, entrada, canais, sondas, e seus 

arredores.   
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Planta topográfica do Rio Grande de São 
Pedro, de Francisco João Roscio. 

Após a reconquista do sul do canal do Rio 

Grande, em abril de 1776, Francisco João 

Roscio fez levantamentos de campo deste 

espaço que havia sido perdido por Portugal 

em 1763. O cartografou em detalhes, pois, 

entre o arroio Taim e os arroios Chuí-São 

Miguel, a área estava prevista para fazer 

parte do Campo Neutral, juntamente com a 

lagoa Mirim e o imenso espaço entre os rios  

Piratini e Jaguarão, conforme o Tratado de Santo Ildefonso (1777). O Mappa 

Chorographico de Roscio, elaborado na perspectiva das demarcações futuras é um dos 

trabalhos mais impressionantes da cartografia histórica. 

Está associado a diversos outros trabalhos de Roscio durante a guerra. 

Quando nomeado comissário demarcador, nas décadas seguintes se converteu em 

depositário de todo o conhecimento cartográfico da segunda metade do século XVIII. De 

sua experiência na guerra, nas demarcações e convivência com outros cartógrafos, 

Francisco João Roscio deixou o primeiro atlas do Brasil meridional, baseado nas 

observações feitas entre 1774 e 1778, concluído em 1783, identificado como Mappas 

particulares extraídos da carta da Capitania do Rio Grande de São Pedro e suas 

circunvisinhanças athé o Rio da Prata. Construída por Francisco João Roscio, tenente-

coronel de infantaria, com exercício de engenheiro, na forma de suas observaçoens 

feitas nos anos de 1774 athe 1778 (acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro) 

O trabalho de Roscio também incorporou as contribuições do engenheiro-

militar sueco Jacques Funck, que, por ordem do general Boehm, cartografou a Fronteira 

do Rio Pardo, preocupando-se fundamentalmente com a defesa. A Planta particular de 

Funck abrangeu desde a vila de Rio Pardo até o Passo do Jacuí, destacando as guardas 

luso-brasileiras, os caminhos por terra e os locais de travessia do rio. A extremidade 

oeste do Continente estava sustentada estrategicamente pelo rio Jacuí e seus afluentes. 

Mantinha seus contornos, em especial setentrionais, desde 1754, no pacto fronteiriço 

realizado por Gomes Freire de Andrada, governador do Rio de Janeiro, e os 

corregedores indígenas das Missões durante a Guerra Guaranítica. 

 3º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica 133



 

 
 
 
 
 
Planta particular para 
servir a Relação junta 
sobre o terreno do Rio 
Pardo thé o Rio Jacuy: as 
distâncias de uma parte a 
outra são feitas somente 
pelas informações 
diferentes e vistas em 
viagem no mês de 
dezembro de 1776 pelo 
marechal-de-campo 
Jacques Funck. 
Rio de Janeiro: Fundação 
Biblioteca Nacional. 

 

As guerras geopolíticas do Brasil meridional emularam os trabalhos 

cartográficos. Todos os conflitos bélicos motivaram a seleção de informações sobre o 

espaço, desencadeando levantamentos, cartografados durante as operações e os 

tratados fronteiriços. Com a Guerra da Reconquista do Continente do Rio Grande de São 

Pedro também não foi diferente.  
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