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Resumo 

O Tratado Preliminar de Paz e Limites, assinado em Santo Ildefonso, em 1º de outubro de 
1777, teve como intuito finalizar os conflitos que ocorreram ao longo de três séculos entre as 
Coroas portuguesa e espanhola e seus súditos, sobre os limites dos domínios da América e 
da Ásia. Esse acordo propunha, a princípio, demarcar uma linha divisória através de 
acidentes geográficos. Para se concluir melhor a demarcação das fronteiras da América 
Meridional, foi estabelecida a formação de quatro divisões, de cada parte dos domínios 
português e espanhol, “composta de dous Commissarios...dous geografos, e dous práticos 
de cada parte; com a cometiva proporcionada deste numero de Gente, e ao serviço de que 
forem incumbidos”. A Divisão de Cartografia está inventariando a documentação 
cartográfica sobre esse Tratado. Mapas manuscritos e/ou gravados, diários e 
correspondências, incluindo cópias dos séculos XVIII e XIX, existentes na instituição fazem 
parte deste conjunto. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo relacionar e divulgar 
parte do acervo sobre as demarcações de fronteiras do Tratado de Santo Ildefonso (1777-
1801) existente na Biblioteca Nacional. 
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Abstract 

The Preliminary Treaty on Peace’s and Boundaries signed in San Ildefonso, on October 1st 
1777, aimed at the ending the conflicts which occurred for the three centuries between the 
Portuguese and Spanish crowns and theirs subjects, related to the limits of the America and 
Asia. This agreement proposed, at first, to establish a dividing line through the geographic 
features. In order to better conclude the boundary demarcations of the Meridional America, it 
was decided there would be four divisions on the each side of the Portuguese and Spanish 
domains, each one being made up of by two commissioners...two geographers, and two 
pilots, and entrusted with their respective tasks. The Cartography Division is doing the 
inventory of the cartographical documentation of this Boundary Treaty. Manuscript maps 
and/or engraver ones, journals and mails, including copies from 18th and 19th centuries, 
which belong to the Institution, are part of this collection. Therefore, this paper aims at listing 
and divulging the collection on the boundary demarcations in the San Ildefonso Treaty (1777-
1801) which belong to the National Library. 
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Introdução 

 

A segunda metade do século XVIII foi um período crucial na delimitação 

territorial dos domínios coloniais americanos das coroas ibéricas. Os muitos 

desentendimentos que confrontaram Portugal e Espanha na América Meridional 

foram negociados, principalmente, nos Tratados de Madri (1750) e de Santo 

Ildefonso (1777) (BASTOS, 2013, p.34). Com o fracasso do Tratado de Madri, 

anulado pelo El Pardo (1761), agravaram-se as hostilidades entre os súditos de 

ambas as cortes, originando conflitos de soberania no percurso da ocupação do 

território (GOLIN, 2002, p. 166).  

O governador de Buenos Aires, D. Pedro de Cevallos liderou a tomada da 

Colônia do Sacramento (1762), dos fortes e postos militares na região do Chuí, 

Santa Teresa, São Miguel e São Gonçalo, chegando à Vila e Porto do Rio Grande 

(1763) (CALÓGERAS, v.1, p.227)1. No entanto, as forças militares portuguesas 

expulsaram os espanhóis do Rio Grande (1776) (BASTOS, 2013, p.51). Em 1777, 

nova ofensiva por parte de Cevallos, invadiu a ilha de Santa Catarina, localidade 

estratégica da navegação entre o sul e o Rio da Prata (CORTESÃO, 1971, p. 304). 

No Mato Grosso, como no Alto do Rio Negro, Rio Branco as incursões das forças 

castelhanas foram refreadas (REIS, 1985, p. 375). 

Em 1777, surge um novo contexto diplomático entre as nações ibéricas. 

Em Portugal, morre de D. José I (24 de fevereiro de 1777) e ocorre a queda do 

Marquês de Pombal, um grande opositor da paz com a Espanha. No lado espanhol, 

o Marquês de Grimaldi é substituído pelo Conde de Floridablanca (GIRALDO, 1999, 

p.72). Ademais, a herdeira do rei lusitano, assume o trono sob o título de D. Maria I, 

filha de D. Mariana Vitória, que por sua vez era irmã do monarca espanhol, D. Carlos 

III. Com essa relação familiar, D. Mariana Vitória contribuiu para a intervenção na 

reconciliação e na concórdia entre as casas reais ibéricas. Essas novas 

negociações, incitadas pela irmã, resultaram, em 11 de junho de 1777, numa Cédula 

                                                           
1 A publicação da Imprensa Nacional pertence à Divisão de Obras Raras da Biblioteca Nacional 
(localização 075,006,009-011), No entanto existem dois sites que disponibilizam esta obra: 
<https://archive.org/details/politexterior1927calog>; <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/225368>. 
Acesso em 26 agosto 2016. 
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Real de Carlos III, que estabelecia às autoridades coloniais o cessar das 

hostilidades. (BASTOS, 2013, p. 51; GUERREIRO,1997, p.41; GOLIN, 2002 p.168).  

Após alguns meses de negociação, os ministros plenipotenciários, do lado 

espanhol, o Conde de Floridablanca, e por parte de Portugal, o embaixador 

Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, assinaram em 1° de outubro de 1777, o 

Tratado Preliminar em Santo Ildefonso (GIRALDO, 1999, p.72).  

O objetivo deste trabalho é inventariar Tratado Preliminar de Santo 

Ildefonso, assinado em 1777, existente no acervo da Biblioteca Nacional. 

 

O Tratado de Santo Ildefonso 

 

O Tratado Preliminar de Paz e Limites assinado em Santo Ildefonso, em 

1º de outubro de 1777, ratificado no dia 10, em Portugal e 11, na Espanha do 

mesmo mês e ano, teve como intuito finalizar os conflitos que ocorreram ao longo de 

três séculos entre as coroas portuguesa e espanhola, e seus súditos, sobre os 

limites dos domínios da América e da Ásia.  Este acordo foi reafirmado e aprimorado 

pelo Tratado de Amizade, Garantia e Comércio em 11 de março de 17782. 

 

Existem duas interpretações sobre a postura do gabinete da rainha: uma 

critica-o ferrenhamente por ter ratificado um tratado considerado prejudicial a 

Portugal; a outra interpreta o convênio como a consecução de uma manobra ardilosa 

da burocracia lusitana, sustando a ofensiva castelhana não pelas armas, com as quais 

uma grande derrota já era previsível, mas pela diplomacia (GOLIN, 2002, p.168). 
 

Esse acordo propunha, a princípio, demarcar uma linha divisória através 

de acidentes geográficos. Para se concluir melhor a demarcação das fronteiras da 

América Meridional, foi estabelecida a formação de quatro Divisões, de cada parte 

dos domínios português e espanhol, “composta de dous Commissarios... dous 

                                                           
2 A historiografia brasileira considerou ambos os tratados (1777 e 1778) pelo de Santo Ildefonso, no 
entanto, somente o Preliminar de Paz e Limites foi assinado em Santo Ildefonso, e o segundo foi em 
El Pardo. Ver CAMARGO, Fernando. A pendenga interminável: as demarcações do Tratado de Santo 
Ildefonso. In: XXIII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica, 2003, Curitiba. 
Anais da XXIII Reunião. Curitiba: SBPH, 2004. Vol. 1 p. 239-240.  
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geografos, e dous práticos de cada parte; com a cometiva proporcionada deste 

numero de Gente, e ao serviço de que forem incumbidos3”.  

Diferente do Tratado de Madri, cujos especialistas contratados foram 

estrangeiros europeus, a expedição dos demarcadores desse novo convênio foi 

constituída de astrônomos e “cartógrafos”4 luso-brasileiros, com formação na nova 

escola de “cartografia portuguesa” (CORTESÃO, 1971, p.366).  

O Tratado de Santo Ildefonso foi constituído de vinte e cinco artigos5 os 

quais serviriam de “base e fundamento ao definitivo de Limites... o qual se evitem, e 

acautelem para sempre novas disputas, e suas consequências6”. 

Antes dos trabalhos demarcatórios, as Divisões deveriam se encontrar em 

determinados locais e depois executar os trabalhos em conformidade com os artigos 

do Tratado7.  

A Primeira Partida, do lado de Portugal, teria como ponto de encontro o 

Rio Grande São Pedro, e da Espanha, em Montevidéu, e os artigos que se referem 

a ela são III a VIII. Os integrantes começariam a demarcação a partir do Arroio Chuí 

seguindo “até onde o Rio Iguaçu entra no Paraná” e daí “até junto a parte inferior do 

Salto Grande do mesmo Paraná8”. Alguns autores (CALÓGERAS, 1927, p. 235; 

CORTESÃO, p. 308; REIS, 1985, p.376) afirmam que a demarcação terminaria no 

Rio Iguaçu, mas os mapas e a documentação encontrada informam que esta Partida 

deveria ser concluída no Igureí. Se a Primeira termina no Iguaçu, e a Segunda 

                                                           
3 OFÍCIO (extrato) sobre a demarcação dos limites dos domínios espanhóis e portugueses na 
América, em conformidade com o tratado de 1º de outubro de 1777, designando-se os acidentes 
geográficos a servirem de marcos para a 1ª, 2ª e 3ª divisões, mencionando os respectivos artigos 
daquele tratado. Projeto Resgate Barão do Rio Branco - Colônia do Sacramento e Rio da Prata 
(1618-1826), AHU_ACL_CU_059, Cx. 3, D.207. Disponível em: <resgate.bn.br>. Acesso: 23/08/2016. 
4 O vocábulo cartografia foi criado pelo Visconde de Santarém em correspondência de 8 de dezembro 
de 1839 ao historiador Francisco Adolfo de Varnhagen. Ver: GUEDES, Max Justo. A cartografia 
impressa do Brasil: 1506-1822: os 100 mapas mais influentes. Rio de Janeiro: Capivara, 2012, p. 14. 
5 Há mais seis artigos separados, “secretos”. Ver CASTRO, José Ferreira Borges de. Colleção dos 
Tratados, Convenções Contratos e Atos Públicos celebrados entre a Coroa de Portugal e as mais 
Potências desde 1640 até ao presente. Lisboa: Imprensa Nacional, 1856. T.3, p. 256-267. Disponível 
em: < https://archive.org/details/collecodostr03portuoft>. Acesso em: 25 de agosto 2016. 
6 Ratificação por D. Carlos III, rei de Espanha, do Tratado Preliminar com D. Maria I, rainha de 
Portugal, sobre os limites na América Meridional. Arquivo Nacional Torre do Tombo, Tratados, 
Espanha, cx. 1, n.º 4. Disponível em: <http://digitarq.arquivos.pt/details?id=4617168>. Acesso em 25 
de agosto 2016. 
7 Ofício... Op. cit. 
8 Ofício... Op. cit. 
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começa no Igureí, uma boa parte do Rio Paraná (que liga o Iguaçu ao Igureí) não 

deveria ter seus limites definidos (Mapa 01). 

A Segunda Divisão, do lado luso, se encontraria em São Paulo para ir ao 

Rio Iguatemi, e do lado de Castela, em Assunção para seguir à Vila de Curuguaty, e 

o artigo relacionado a ela é o IX. Os participantes iniciariam as tarefas de fronteiras a 

partir do Salto Grande do Paraná onde ele se junta com o Rio Igureí seguindo até a 

boca do Jauru. Com referência ao rio Igureí houve divergências quanto à sua 

existência. Os espanhóis declaravam que não existia esse rio e queriam substituí-lo 

pelo Iguatemi, mas os portugueses afirmavam a sua existência. Em consequência 

disso, houve uma expedição portuguesa para o reconhecimento de todo o território 

entre o Salto Grande do Rio Paraná e o Rio Iguaçu. O Rio Igureí foi encontrado em 

18 de julho de 17839.  

 

 

Mapa 01. Demarcação de limites no Rio Paraná, entre o Iguaçu e o Igureí (em destaque). 

                                                           
9 Existem vários documentos sobre esta controvérsia digitalizados no Projeto Resgate. 
<resgate.bn.br> Ver Colônia do Sacramento e Rio da Prata (1618-1826) e São Paulo Alfredo Mendes 
Gouveia (1628-1823). Acesso em: 26 agosto 2016. 
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A Terceira Divisão portuguesa se juntaria em Vila Bela de Mato Grosso e a 

espanhola em Santa Cruz de la Sierra ou em algumas das Missões da Província de 

Chiquitos. Os artigos relativos a esta partida são X e XI.  As equipes de demarcação 

deveriam executar as atividades da Boca do Jauru, passando pelo Rio Guaporé, 

Mamoré e Madeira em direção ao Rio Javari, e depois entrar no Rio Amazonas até a 

Boca mais ocidental do Japurá10 (Mapa 02). Embora as equipes tivessem realizado 

observações astronômicas e trabalhos cartográficos, jamais se encontraram 

(CORTESÃO, 1971, p. 320; COSTA, 1999, p. 218; GUEDES, 2001, p. 417).  

 

 

Mapa 02. Mapa da navegação que se fez pelos Rios Madeira, Mamoré e Guaporé, até Vila Bela, capital 
do Mato Grosso incluindo as possessões portuguesa e espanhola conforme o Tratado de 1777. 

 

 

E, finalmente, a Quarta Divisão, que trata da Região Norte. As demarcações 

de fronteiras desse território, especificamente as que configuram a Amazônia, foram 

prejudicadas em decorrência da guerra entre a Espanha e a Inglaterra, (1779-1782), 

o que atrasou o cumprimento do Tratado de Santo Ildefonso (CORTESÃO, p318).  A 

                                                           
10 Ofício... Op. cit. 

 3º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica 91



equipe portuguesa se encontraria no Grão-Pará para dali passar ao forte que fica no 

sítio onde o Rio Negro entra no Amazonas e daí passar ao lugar onde o Japurá 

entra no mesmo Rio das Amazonas; e a espanhola, em San Fernando ou Pebas, 

que fica na margem setentrional do Rio Amazonas. O artigo XII do Tratado é o que 

se refere a essa Partida11. A Divisão do lado português contava com técnicos, 

auxiliares, equipamentos e víveres, enquanto que a espanhola, diferentemente do 

que foi estabelecido, “Requena era o único técnico propriamente dito, e o 

instrumentista nomeado, Vicente Vivas, nunca se apresentou ao seu posto” 

(GIRALDO, 1999, p.76). Esta Partida trabalhou em conjunto durante dez anos, 

descobrindo conexões entre os rios Negro, Branco, seus afluentes, suas nascentes, 

e entre os rios Japurá e o Apapóris. (CORTESÂO, 1971, p. 323) 

 

 

Mapa 03 Comunicações entre os rios Uaupés, Japurá, Aapapóris e Negro, cópia de 1844  de Manoel da 

Gama Lobo d’Almada. 

 

 

Considerações finais 

 

                                                           
11 Ofício... Op. cit. 
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A Divisão de Cartografia está inventariando a documentação cartográfica 

sobre esse tratado. Fazem parte deste conjunto mapas manuscritos e/ou gravados, 

até mesmo cópias dos séculos XVIII e XIX, diários, memórias, correspondência etc., 

existentes nas diversas áreas da instituição, que totalizam até o momento cinquenta 

documentos, muitos desses já digitalizados, conforme dados do quadro abaixo: 

  

Coleção Quantidade 

Atlas manuscritos 1 

Correspondência 1 

Diário 2 

Documento manuscrito 1 

Folheto 1 (2 exemplares) 

Mapa gravado em metal 1 

Mapas litografados 4 

Mapas manuscritos 39 

 

 Uma boa parte da documentação foi produzida por integrantes das 

Divisões de Demarcação. Podemos citar os trabalhos de Francisco João Roscio, 

“Plano topographico, e individual dos Arroyos de Chuy e de S. Miguel... de 1784“; do 

Doutor José Saldanha “Diário geral das operações topográficas e observações 

astronômicas... de 1787–1788”; Ricardo Franco de Almeida Serra, “Mappa 

geografico da capitania de Matto Grosso... 1802”, cópia manuscrita de 1852; José 

Simões de Carvalho, “Plano geographico do Rio Branco e seus confluentes...1787”. 

A Biblioteca Nacional possui cópias da cartografia espanhola sobre este Tratado, 

como, por exemplo, José Maria Cabrer, “Carta reducida que comprehende los 

reconocimentos practicados por las primeiras y segundas Subdivisiones Españolas y 
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Portuguesas...1843”, Félix Azara “Carta esferica ó reducida de las provincias del 

Paraguay y Misiones Guaranis con el Distrito de Corrientes... séc. XIX”, e Francisco 

Requena , “Mapa geografico de la mayor parte de la América Meridional”, publicado 

em Filadélfia, ca. 1870, e uma cópia manuscrita de 1856 feita no “Archivo Miliar”. 

Nesse sentido, este trabalho teve por objetivo relacionar e divulgar parte 

do acervo sobre as demarcações de fronteiras do Tratado de Santo Ildefonso (1777-

1801) existente na Biblioteca Nacional. 

O valor inestimável  e a sua importância para os estudos sobre as 

fronteiras na América do Sul justificam a continuidade de nosso trabalho de 

inventariar a documentação referente ao Tratado de Santo Ildefonso (1777-1778) 

para não apenas divulgá-lo mas também para disponibilizá-lo através da internet 

para pesquisadores e público interessado no assunto. 
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