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RESUMORESUMORESUMORESUMO    

 

 

A materialização do terreno com monumentos definidores dos limites de um 

território passou a ser feita a partir do século XVIII. Até então, os limites das 

possessões eram com freqüência imprecisos e os Estados tinham suas jurisdições 

até onde os respectivos governos tinham capacidade de exercer sua soberania. 

Desta forma, os Tratados de Madri (1750) e Santo Ildefonso (1777) foram 

importantes intentos realizados neste sentido. Acordados por Espanha e Portugal, 

visavam estabelecer os limites oficiais de ambas as Coroas na América, uma vez 

que, iniciado o processo de expansão ultramarina e a ocupação do continente 

americano, determinar a posse de domínios tornou-se questão fundamental. 

Este trabalho analisa o processo de demarcações das fronteiras entre os 

domínios portugueses e espanhóis na América, mais especificamente na Amazônia, 

oriundo do Tratado Preliminar de Limites na América meridional entre S. M. F. a 

senhora D. Maria I, Rainha de Portugal, e S. M. C. o senhor D. Carlos III, Rei de 

Hespanha, assinado em 1º de outubro de 1777. 

Dentre as três etapas que constituem o estabelecimento de uma fronteira 

política – definição, delimitação e demarcação – privilegiamos o estudo da terceira: a 

demarcação. Fase fundamentalmente física e técnica, na qual os agentes 

demarcadores procuram interpretar e aplicar no terreno as intenções dos 

negociadores/delimitadores. 

Neste sentido, a etapa de demarcações da fronteira deixa a esfera das 

abstrações políticas, sutilezas diplomáticas e representações gráficas para defrontar-

se com a realidade cotidiana dos trabalhos de campo. Na Amazônia, este foi o 

momento do confronto entre o concebido e o possível, no qual as premissas teóricas 

do acordo não encontraram ressonância prática in loco. 

 

 



ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

 

 

The materialization of the land with defining monuments of the limits of a 

territory passed to be made from century XVIII. Until then, the limits of the territories 

were frequently inexact and the States had its jurisdictions until where the respective 

governments had capacity to exert its sovereignty. 

In such a way, Treated to Madrid (1750) and the Santo Ildefonso (1777) they 

had been important intentions carried through in this direction. Waked up for Spain 

and Portugal, the Crowns in America aimed at to establish the official limits of both, a 

time that, initiated the process of overseas expansion and the occupation of the 

American continent, to determine the ownership of territories became basic question. 

This work analyzes the process of landmarks of the borders between the 

Portuguese and Spanish possessions in America, more specifically in the Amazônia, 

deriving of Tratado Preliminar de Limites na América meridional entre S. M. F. a 

senhora D. Maria I, Rainha de Portugal, e S. M. C. o senhor D. Carlos III, Rei de 

Hespanha, signed in 1º of October of 1777. 

Amongst the three stages that constitute the establishment of a border politics 

- definition, delimitation and landmark - we privilege the study of third: the landmark. 

Basically physical phase and technique, in which the demarcating agents look for to 

interpret and to apply in the land the intentions of the negotiators/delimiters. 

In this direction, the stage of landmarks of the border leaves the sphere of the 

abstractions diplomatical politics, subtilities and graphical representations to confrot 

itself with the daily reality of the field works. In the Amazônia, this was the moment of 

the confrontation between the conceived one and the possible one, in which the 

theoretical premises of the agreement had not found resonance practical in loco. 
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    

 

 

Colocai dois homens no Universo, dizia o eminente autor do Espírito das 
Leis, e em breve tempo eles se acharão em luta por causa de suas 
respectivas fronteiras !1 

 

 

A partir de uma análise retrospectiva ao longo da história, podemos verificar 

que o conceito pertinente a território, tal como entendemos hoje, só veio a ser 

empregado há pouco mais de trezentos anos. Até então os Estados tinham suas 

jurisdições definidas até onde os respectivos governos tinham capacidade de 

exercer sua soberania. 

A materialização do terreno com monumentos definidores dos limites de um 

território passou a ser feita a partir do século XVIII. Desta forma, os tratados de 

Madri (1750) e Santo Ildefonso (1777) foram importantes intentos realizados neste 

sentido. Acordados por Espanha e Portugal, visavam estabelecer os limites oficiais 

de ambas as Coroas na América, uma vez que, iniciado o processo de expansão 

ultramarina e a ocupação do continente americano, determinar a posse de domínios 

tornou-se questão fundamental. 

O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, serviu significativamente para 

resolver as querelas surgidas ao final do século XV, posto que fixou os limites de 

ação e autoridade das duas Coroas ibéricas no Atlântico ao traçar uma linha 

imaginária e divisória localizada a 370 léguas a ocidente das ilhas de Cabo Verde. 

Com esta partilha pioneira, a Amazônia coube à Coroa espanhola.  

Em meados do século XVIII os ajustes acordados no Tratado de Tordesilhas 

tornaram-se ultrapassados. A expansão e ocupação de novos territórios por Portugal 

e Espanha, tanto na América quanto na Ásia, há muito não obedeciam aos limites 

                                                 
1 Antonio Pereira PINTO, Limites do Brasil (1493 a 1851), RIHGB, Tomo XXX, p. 25. 
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estabelecidos. Com o intuito de resolver suas questões fronteiriças, salvaguardando 

a posse de seus respectivos domínios, os governos lusitano e espanhol incumbiram 

seus secretários/diplomatas Alexandre de Gusmão e José de Carvajal y Lancaster, 

respectivamente, de negociarem um instrumento que resolvesse definitivamente 

uma querela havida há séculos. 

O Tratado de limites das conquistas entre os muito altos e poderosos 

senhores Don João V Rey, de Portugal e Don Fernando VI, Rey de Espanha foi 

contratado e assinado em Madri a 13 de Janeiro de 1750, no qual ficou determinada 

a troca de Sete Povos das Missões, que passaria a pertencer a Portugal, pela 

Colônia de Sacramento, que caberia à Espanha. 

Os princípios utilizados no Tratado de Madri para definir as linhas de 

fronteiras em tão vastos territórios foram o uti possidetis (a terra pertence a quem 

ocupa) e os limites naturais (rios e canais), garantindo, nestes termos, o domínio de 

Portugal sobre grande parte da bacia amazônica e à Espanha o total controle da 

bacia do Prata. 

Na prática, o Tratado de Madri revelou-se um instrumento político de difícil 

aplicação no sul e inoperante ao norte da América. Apesar dos esforços e do 

contingente de pessoas especializadas – militares, engenheiros, cartógrafos, 

desenhistas e astrônomos – que compunham as Comissões formadas destinadas ao 

trabalho das demarcações, as “Partidas de Limites”, fracassou em ambos os 

extremos do continente, cujos limites, em que pesem os esforços diplomáticos de 

Espanha e Portugal, mantiveram-se confusos e indomados. 

Muitos foram os obstáculos a serem enfrentados, todos determinantes do 

fiasco político e diplomático que se configurou o Tratado de 1750. Se ao sul os 

interesses no intercâmbio com o Prata e as Guerras Guaraníticas (1754-1756) 

contribuíram para o malogro das intenções firmadas; ao norte as Partidas de Limites 

sequer se avistaram, ficando os portugueses a esperar durante alguns anos os 

espanhois, que tentavam se desvencilhar de dificuldades administrativas, confrontos 

com os índios no rio Orenoco e as instigações dos Jesuítas, ciosos de suas posses 
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e de suas influências, sem conseguir chegar à aldeia de Mariuá, atual cidade de 

Barcelos, localidade escolhida para sede das conferências. 2 

Como se não bastassem os desencontros e disputas no continente sul-

americano, ocasionando as inúmeras dificuldades e contratempos que impediram a 

realização do disposto nos artigos acordados e os exorbitantes gastos até então 

despendidos com os trabalhos demarcatórios, na Península Ibérica sucessivos 

eventos concorreram para a anulação do Tratado de Madri. Ainda em 1750 teve 

lugar a morte do monarca português João V, inaugurando uma etapa de alterações 

internas, e nos anos imediatamente posteriores foram desaparecendo os impulsores 

do Tratado: em 1753 faleceu Alexandre de Gusmão, Carvajal y Lancaster em 1754, 

Dona Bárbara de Bragança em 1758 e o rei espanhol Fernando VI em 1759. Em 

suma, em pouco tempo, o cenário político de ambas as Coroas alterou radicalmente. 

A ascensão ao trono espanhol do rei das Duas Sicílias, Carlos III, e a sua 

agressiva posição contrária ao Tratado, alterou significativamente a conjuntura 

interna e a orientação da política externa de Espanha. Por sua vez, o poderoso 

ministro português, Marquês de Pombal, também se mostrava um firme opositor da 

política conciliadora de Gusmão e demonstrou claras intenções de cancelar os 

acordos com Espanha. 

Somamos a estes fatores endógenos a Guerra dos Sete Anos (1756-1763) 

entre França e Inglaterra que colocou Portugal e Espanha em campos opostos. A 

associação de todos esses eventos contribuiu severamente para que as Cortes 

Lisboeta e Madrilena se entendessem quanto a revogação e total anulação do 

Tratado de Madri. 3 

O Tratado de El Pardo, assinado em 12 de Fevereiro de 1761, foi o 

instrumento utilizado para cancelar e anular definitivamente o de Madri, como se 

                                                 
2 Durante dois anos Francisco Xavier de Mendonça Furtado, capitão-general do Estado do Grão-Pará e 
Maranhão e Plenipotenciário da Comissão de Demarcações de Limites do Norte, lançou sua equipe de geógrafos 
e astrônomos em uma atividade febril de levantamento geográfico e cartográfico, reunindo informações que 
seriam valiosas para uma futura e definitiva demarcação das fronteiras na região. Fixou o forte de São José de 
Marabitanas, o forte de São Joaquim e instalou a Capitania de São José do Javari. Cf. Arthur Cezar Ferreira 
REIS, Limites e demarcações na Amazônia brasileira – A fronteira com as colônias espanholas, p. 41-94 e José 
Oscar BEOZZO, Leis e Regimentos das Missões: política indigenista no Brasil, p. 54. 
3 Cf. Eduardo L. Moyano BAZZANI, Aportaciones de la historiografia portuguesa a la problematica fronteriza 
luso-española em America meridional (1750-1778), p. 736-739 e Arthur Cezar Ferreira REIS, Limites e 
demarcações na Amazônia brasileira – A fronteira com as colônias espanholas, p. 110-111. 
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nunca houvera existido ou sido executado. Desta forma, a América do Sul voltava à 

sua condição anterior, ou seja, de fronteiras indeterminadas. 

Três artigos do Tratado de El Pardo foram suficientes para descartar onze 

anos de trabalho investidos na formação territorial e de uma política de paz e 

amizade, apesar dos choques ao sul, no Mato Grosso e mesmo na Amazônia. A 

animosidade que separava portugueses e espanhois na Europa ficou ainda mais 

revigorada e foi então transferida para o continente americano. 

Somente com a morte do rei português D. José I e a insustentabilidade de seu 

ministro, o Marquês de Pombal – momento conhecido como a “Viradeira” – é que tal 

situação se reverteu.4 As profundas transformações ocorridas nos negócios políticos 

do Império português revelavam a fraqueza em face do vizinho, levando D. Maria I, 

ao assumir o trono do pai, a observar a necessidade de reatar as relações com o 

seu tio, Carlos III, e a Corte espanhola. 

Por outro lado, Carlos III revelou-se um monarca ativamente empenhado na 

execução de um programa completo de reformas – Reformas Bourbônicas – que 

levaram a Espanha, por um breve período, a ser novamente uma potência europeia. 

Parte deste programa de reformas visava a reativação da política ultramarina e, por 

conseguinte, um vasto plano de reforma colonial que possuía em seu eixo central a 

ocupação física do continente americano e o seu controle estatal direto, 

evidenciando tanto uma espécie de “recolonização” do continente hispano-

americano, como uma maior e indiscutível ingerência política e econômica, 

sobretudo, da metrópole sobre suas colônias no “além-mar”.5    

Portanto, o arrefecimento das desavenças no Novo Mundo pareceu servir 

bem aos propósitos dos dois Impérios que, após vinte e sete anos da tentativa de 

                                                 
4 Viradeira é a denominação dada ao período da administração portuguesa iniciado em março de 1777 com a 
deposição do Marquês de Pombal e a nomeação, pela rainha D. Maria I, de novos Secretários de Estado. Neste 
período deu-se uma progressiva quebra do controle estatal sobre muitas das áreas econômicas, com a extinção de 
alguns dos monopólios mercantis estabelecidos por Pombal, e a retomada da influência da Igreja e da alta 
nobreza sobre o Estado. Muitos presos políticos foram libertados e muitos nobres foram reabilitados, incluindo 
alguns a título póstumo. 
5 Denomina-se Reformismo Bourbônico uma série de medidas e posturas administrativas que objetivavam uma 
espécie de “modernização racional” da estrutura burocrática do Estado espanhol. Estas medidas tiveram impacto 
tanto na burocracia laica quanto na religiosa, bem como, nas práticas e normatizações econômicas. Sobre o ciclo 
de reformas bourbônicas sugerimos, dentre outros, John LYNCH, El siglo XVIII, 1991; Antonio LAFUENTE 
(comp.), Carlos III y la ciencia de la ilustración, 1988; Manuel Lucena GIRALDO, Le réformisme de frontière, 
1998 e D. A. BRADING, A Espanha dos Bourbons e seu Império americano, 2004. 
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delimitar a América portuguesa e espanhola, já no limiar do século XVIII, celebraram 

o “Tratado Preliminar de Limites”, negociado para Portugal por D. Francisco 

Inocêncio de Souza Coutinho e, pela Espanha, por D. José Menino y Redondo, 

Conde de Floridablanca. 

O Tratado Preliminar de Limites na América meridional entre S. M. F. a 

senhora D. Maria I, Rainha de Portugal, e S. M. C. o senhor D. Carlos III, Rei de 

Hespanha, assinado em 1º de Outubro de 1777 reabilitou, em linhas gerais, o 

Tratado de Limites de 1750, novamente determinando as fronteiras que delimitariam 

os domínios de Portugal e Espanha no sul da América. Com este objeto desejavam 

extinguir as discórdias seculares havidas entre as duas Coroas e seus vassalos, 

celebrando uma paz perpétua. 

O uti possidetis e os limites naturais foram mantidos como princípios para 

demarcar a maior parte da fronteira, especialmente na região amazônica, para a 

qual também foi conservado o artigo IX do Tratado anterior que cobria a região entre 

o rio Japurá e o vale do rio Negro, pois tratava no artigo XX da execução do Tratado 

nas duas margens do rio Maranhão “ou das Amazonas”. As alterações contidas nos 

artigos ditados pela Espanha consistiam para Portugal em grande perda de território 

ao sul, uma vez que tanto a Colônia de Sacramento como a região dos Sete Povos 

das Missões deveriam ser entregues à Coroa espanhola.6  

Como havia sido feito em 1750, as Cortes de Madri e Lisboa, para abreviar e 

facilitar as demarcações, formaram Partidas de Limites e as repartiram por toda a 

linha da fronteira nos extensos domínios do interior da América. A quarta Partida de 

Limites foi destinada a demarcar os limites de parte dos terrenos do norte, descritos 

nos artigos XII do Tratado Preliminar e IX do Tratado de Limites de 1750, sendo 

nomeados plenipotenciários o capitão general João Pereira Caldas, por Portugal, e, 

pela Espanha, D. Ramon Garcia de León y Pizarro, este último nomeado pouco 

tempo depois para o governo de Guayaquil, passando a partir de então a ocupar o 

cargo de Primeiro Comissário o capitão de infantaria D. Francisco de Requeña y 

Herrera, governador político e militar da Província de Mainas. 

                                                 
6 Aimberê FREITAS, Fronteira Brasil/Venezuela: encontros e desencontros, p. 111. 
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As Comissões portuguesa e espanhola encontraram-se em São Francisco 

Xavier de Tabatinga em abril de 1781. Desta vez, a história não se repetiu, os 

comissários de Portugal e Espanha se avistaram por mais anos e por toda a 

extensão da fronteira, levantando questões em maior número e de menos fácil 

solução, produzindo uma vasta documentação dentre cartas régias, instruções, 

ofícios, descrições, relatórios, diários, memoriais, mapas estatísticos e um enorme 

acervo cartográfico; material precioso que foi oportunamente delineado ao longo das 

discussões deste estudo. 

Nestes termos, a partir desta macro conjuntura histórica, os desdobramentos 

do processo de delimitação das fronteiras amazônicas, retomado novamente pelas 

Coroas ibéricas em 1777 com a assinatura do Tratado Preliminar de Limites de 

Santo Ildefonso é o tema deste trabalho. 

Portanto, para que possamos apreender a linguagem política, e seus 

significados, presente nos termos em que foram acordados os artigos que regeram a 

demarcação de limites no Tratado de Preliminar de Limites de 1777, torna-se 

necessário compreendermos quais eram as definições ou conceitos de fronteira e 

limite naquele momento. 

Segundo Lia Osório Machado, foi no século XVIII que se difundiu na Europa a 

noção de muro-fronteira ou de uma razão de Estado Linear, sendo desenvolvida 

nesta época a relação entre limite e fronteira. Até o limiar do século XVIII, os limites 

das possessões, fossem reinos ou soberanias, eram com freqüência imprecisos.7 

O Diccionario de la lengua castellana (Diccionario de autoridades), publicado 

entre 1729 e 1736, define o termo fronteira como “la raya y término que parte y 

divide los Reinos, por estár el uno frontéro del outro”, ou seja, o traço ou o limite que 

separa reinos fronteiros. Para limite, a definição consiste em “el término, confin ò 

lindéro de las possessinones, tierras ò estados”, logo, o termo, os confins ou o limite 

das possessões, terras ou estados.8 

                                                 
7 Lia Osório MACHADO. Limites e fronteiras: da alta diplomacia aos circuitos da ilegalidade. Revista 
Território, ano V, n. 8, p. 12. 
8 DICCIONARIO de la lengua castellana (Diccionario de autoridades). Vol. III, p. 801 e Vol. IV, p. 497. 



 23

Aparentemente semelhantes quanto à etimologia, estes dois termos 

apresentam uma diferença fundamental. A fronteira sugere uma visão espacial do 

território e, como espaço periférico, podia ser limítrofe, se estivesse em contato com 

domínios de outra soberania, ou interna; de qualquer forma implicando uma 

colonização que integraria o território. O limite era sempre transfonteiriço, porque 

presumia, implicitamente, um afastamento do centro e, por conseguinte, requer um 

trabalho de delimitação, de cartografia e de demarcação.9 

Neste sentido, a partir do conceito de limite e tomando por base a linguagem 

expressada no Tratado de Santo Ildefonso e, ainda, as três etapas que constituem o 

estabelecimento de uma fronteira política: definição, delimitação e demarcação, 

orientamos o conjunto de nossas inquietações/questões para o tratamento do tema 

eleito. 10 

Em primeiro lugar, a definição é uma operação conceitual, na qual ocorre um 

acordo sobre os princípios gerais para a produção dos limites. Segundo, a 

delimitação é uma operação cartográfica, na qual se traça a linha divisória sobre os 

mapas, sendo possível somente mediante um acordo detalhado sobre os limites. 

Estas duas primeiras etapas foram amplamente trabalhadas pela historiografia, seja 

nacional, portuguesa ou espanhola. 

Por fim, a terceira etapa e a mais importante para este estudo, a demarcação 

é uma operação física, na qual se implantam sobre os terrenos os marcos de 

fronteira. Nesta etapa a fronteira deixa a esfera das abstrações políticas, sutilezas 

diplomáticas e representações gráficas para defrontar-se com a realidade cotidiana 

dos trabalhos exaustivamente negociados e planejados. 

No âmbito desta pesquisa, este é o momento do confronto entre o concebido 

na Europa e o que era possível na Amazônia colonial. Neste sentido, podemos 

indagar até que ponto as premissas teóricas de um acordo irão encontrar 

ressonância prática na distante Amazônia. 

                                                 
9 Manuel Lucena GIRALDO. Le réformisme de frontière. Revue Histoire et Sociétes de l’Amérique Latine, n. 7, 
p. 213-214. 
10 Cf. Demétrio MAGNOLI, O corpo da pátria: imaginação geográfica e política externa no Brasil (1808-1912), 
1997. 
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Portanto, tal indagação nos permitiu levantar e buscar responder algumas 

problemáticas: Quanto de recurso foi preciso despender para fomentar um projeto 

colonial desta amplitude? Ou melhor: quanto custou e o quê foi necessário para 

executar a demarcação das fronteiras na Amazônia? Quais os parâmetros para a 

constituição das comissões demarcadoras? Quais as dificuldades encontradas para 

que não se ultimasse os artigos do Tratado? As demarcações se configuraram 

realmente em um “fracasso”? Como se processou o cotidiano experimentado pelos 

agentes responsáveis pelos trabalhos demarcatórios? Como supriram necessidades 

básicas, tais como habitação, alimentação, transporte, e de que forma se relacionam 

com o meio físico? De que forma a população nativa foi inserida no processo das 

demarcações de limites? Como e em que medida as comissões, portuguesa e 

espanhola, teceram relações entre si e com a população nativa?  

 

�������� 
 

O interesse pelo estudo da formação e construção da fronteira na Amazônia 

surgiu durante o período da graduação de Licenciatura em História no âmbito do 

Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas; mais 

precisamente no decorrer do estágio realizado no Museu Amazônico. O trabalho 

proporcionou o manuseio de uma ampla documentação manuscrita – cartas régias, 

ofícios, relatórios, diários, passaportes, entre outros – produzida pelos agentes 

envolvidos nos trabalhos de demarcação. 

Pensado como objeto de pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso, o 

estudo se deu com o título – “O Flagelo das Demarcações: Povoações e Fronteiras 

na Amazônia Colonial (1777-1790)”, no qual empreendemos uma breve análise das 

confluências e incompatibilidades de dois grandes projetos coloniais implementados 

por Portugal na Amazônia: o Diretório dos Índios e as demarcações de fronteiras 

decorrentes do Tratado de Santo Ildefonso.  

As pesquisas empreendidas para a produção desse estudo possibilitaram um 

maior conhecimento da historiografia regional e nacional sobre o tema. A 

aproximação com a documentação setecentista nos impeliu ao domínio das técnicas 
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paleográficas, condição premente para a leitura/compreensão/transcrição que tal 

material exige. Além disso, as inúmeras questões percebidas, postas de lado por 

conta do diminuto tempo estipulado para a produção do TCC e pela natureza 

amadorística, teórica e metodológica de uma monografia, possibilitaram-nos a 

elaboração de um conjunto de inquietações/problemas que nortearam as discussões 

aqui adensadas e partiram das próprias questões que envolvem o nosso recorte 

temporal.  

Optamos por um espaço temporal entre os anos de 1777 e 1791, período 

entre a assinatura do Tratado Preliminar de Limites de Santo Ildefonso e a retirada 

definitiva da Partida de Limites espanhola dos domínios portugueses na Amazônia, 

ficando completamente suspensos os trabalhos demarcatórios e nada mais sendo 

feito ou discutido até ser firmado o Tratado de Paz de Badajoz em 1801, instrumento 

que encerrou terminantemente todas as possibilidades de acordos entre Espanha e 

Portugal sobre a divisão dos seus domínios em território americano. 

Na historiografia nacional e regional as demarcações de limites e fronteiras 

brasileiras decorrentes do Tratado de Limites de Madri (1750), suas questões e 

ocorrências, mereceram uma rica, trabalhada e variada abordagem, principalmente 

no que se aplica ao sul do país. Em contrapartida, o Tratado Preliminar de Limites 

de Santo Ildefonso (1777) continua pouco visitado por esta historiografia, sobretudo 

nos aspectos concernentes à região amazônica, resumindo-se em traçar um 

panorama geral ou emitir somente centelhas de informações. 

Estudos clássicos limitaram-se a destacar as condições em que foi assinado o 

Tratado Preliminar de Limites de Santo Ildefonso, emitindo severos juízos como o 

Visconde de São Leopoldo, que o considerou, em 1902, “mais que todos leonino e 

capcioso”,11 ou do Visconde de Porto Seguro, Francisco Adolpho Varnhagem, que 

avaliou terem sido os seus artigos “ditados pela Espanha quase com as armas na 

mão, e os pactos não podiam deixar de parecer-se aos do leão com a ovelha 

timorata”,12 ambos referindo-se a perda, por Portugal, tanto da Colônia de 

Sacramento quanto do território dos Sete Povos das Missões Orientais do Uruguai, 

                                                 
11 Visconde de São Leopoldo, Quais são os limites naturais, pactuados e necessários do Império do Brasil, 
RIHGB, Tomo 65, v. 105, p. 347. 
12 Francisco Adolpho de VARNHAGEM, História geral do Brasil, Tomos III e IV, p. 267-276. 
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obtendo a única vantagem da soberania sobre o Rio Grande de São Pedro e a ilha 

de Santa Catarina. 

Ainda a esse respeito o diplomata e historiador argentino Carlos Calvo 

ponderou ser 

 

Mas vantajoso á España que el de 1750, la dejó en el dominio absoluto y 
exclusivo del Rio de la Plata, enarbolando su bandera en la Colônia de 
Sacramento y estendiendo su dominacion á los campos del Ibicui en la 
margen oriental del Uruguay, si más sacrificio que la devolucion de la isla de 
Santa Catalina, de la qual se habia apoderado por conquista.13 

 

Sobre a Amazônia, estes estudos referem-se somente ao traço da linha de 

fronteira acordada no Tratado, a composição das divisões demarcadoras, 

portuguesa e espanhola, e a divergência havida entre estas a respeito da boca mais 

ocidental do rio Japurá, como bem o fez Capistrano de Abreu em Capítulos de 

História Colonial e Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil. 

Da mesma forma apresenta-se a importante obra de Varnhagem em que este, 

informando sobre os trâmites no Tratado Preliminar de Limites de Santo Ildefonso na 

Amazônia, se restringiu em ponderar que os “comissários foram nomeados, 

partiram, apresentaram-se sobre os terrenos (...) não para porem os marcos e 

levantarem as plantas, mas para discutirem e para, à força de muita discussão 

retirarem-se brigados”; além disso ressaltou somente a submissão do índio Mura 

como o principal sucesso ocorrido no período.14 

 Apesar desta resumida avaliação, Varnhagem, reconhecendo as lacunas 

historiográficas do tema, afirmou que o processo histórico depois de 1777 é de 

capital interesse para a historiografia nacional, merecendo mesmo uma outra história 

de demarcação de fronteiras. Para a Amazônia consideramos que essas lacunas e 

silêncios, ressaltadas pelo historiador, são ainda mais impactantes. 

                                                 
13 Carlos CALVO, Recueil Complet des Traités, Conventions, Capitulations, Armistices et autres actes 
diplomatiques de tous les Étáts de l’Amérique Latine depuis l’année 1493 jusqu’a nos jours, tomo III. Paris, 
1862, p. 129, apud José Carlos de Macedo SOARES, Fronteiras do Brasil no regime colonial, p.167-168. 
14 Francisco Adolpho de VARNHAGEM, Op. Cit., p. 267-276. 
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A historiografia regional não atuou de modo diferente. O historiador Arthur 

Cezar Ferreira Reis, referência obrigatória para todo e qualquer estudo sobre a 

Amazônia, oferece o máximo de informações sobre o Tratado Preliminar de Limites 

de Santo Ildefonso e as ocorrências no período das demarcações em sua rica e 

extensa bibliografia que abrange quase quatro séculos de história da Amazônia.15  

Em seu trabalho mais específico sobre o tema, “Limites e demarcações na 

Amazônia brasileira – A fronteira com as colônias espanholas – O Tratado de S. 

Ildefonso”, Arthur Reis assinala que os esforços de Portugal e Espanha, por todo o 

século XVIII, em acertar diferenças e determinar a soberania nos espaços sul-

americanos nem sempre obtiveram êxito. Partindo desta consideração, empreende 

um documentado estudo sobre o Tratado Preliminar de Limites de Santo Ildefonso, 

pormenorizando informações desde a anulação do Tratado de Limites de Madri, 

passando pelas primeiras negociações diplomáticas até a retirada da comitiva 

espanhola, em 1791.16 

Sob outro prisma, dentre os trabalhos mais recentes, podemos destacar o de 

Nádia Farage que, ao empreender um estudo sobre a história dos povos indígenas 

no rio Branco, durante a ocupação colonial no século XVIII, evidencia a participação 

dos índios na construção da fronteira amazônica como mão de obra, produtores de 

alimentos e vassalos que garantiram a posse do território.17  

Da mesma forma, a historiadora portuguesa Ângela Domingues em seu 

trabalho sobre as relações de poder na Amazônia setecentista, analisou o papel dos 

índios amazônicos durante os trabalhos das demarcações do Tratado de Santo 

Ildefonso, concluindo serem estes alvos de disputas entre as autoridades 

                                                 
15 Cf. capítulos sobre o tema nas inúmeras obras de Arthur Cézar Ferreira Reis, dentre elas: História do 
Amazonas, p. 135-141; A expansão portuguesa na Amazônia nos séculos XVII e XVIII; A política de Portugal no 
valle amazônico; Aspectos da experiência portuguesa na Amazônia; Estadistas portugueses na Amazônia; 
Limites e demarcações na Amazônia brasileira – A fronteira com as colônias espanholas; Lobo d’Almada: um 
estadista colonial; Roteiro histórico das fortificações no Amazonas e Tempo e vida na Amazônia.  
16 Arthur Cezar Ferreira REIS, Limites e demarcações na Amazônia brasileira – A fronteira com as colônias 
espanholas – O Tratado de S. Ildefonso, RIHGB, v. 244, p. 03-91. Este trabalho constitui o terceiro volume da 
série “Limites e Demarcações na Amazônia Brasileira”. Publicado unicamente na Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro em 1959, teve os volumes I e II reeditados em 1993 pela Secretaria de Cultura do Estado 
do Pará. 
17 Nadia FARAGE, As muralhas dos sertões: os povos indígenas no Rio Branco e a colonização, passim. 
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espanholas e portuguesas, especialmente dos primeiros comissários, uma vez que a 

presença indígena fortalecia e garantia a fronteira.18 

No decorrer do levantamento e análise da bibliografia pertinente ao tema, em 

que pesem às peculiaridades historiográficas de cada uma, observamos duas 

perspectivas teóricas que respaldam a construção de uma historiografia clássica e 

outra mais contemporânea. A primeira avaliou o Tratado de Santo Ildefonso e suas 

decorrências unicamente em termos de sucesso ou de malogro, enquanto a 

historiografia contemporânea analisou o mesmo tema sob a ótica da história 

indígena na Amazônia. 

No âmbito desta observação, abrimos uma exceção para outro trabalho de 

Ângela Domingues – Viagens de exploração geográfica na Amazônia em finais do 

século XVIII: política, ciência e aventura – no qual realiza um estudo do processo 

que permitiu a apreensão geográfica da Capitania de S. José do Rio Negro, a partir 

de dois acontecimentos simultâneos que, tendo teoricamente fins distintos, 

acabaram por convergir num mesmo sentido: as demarcações de limites inerentes 

ao Tratado Preliminar de Limites de Santo Ildefonso de 1777 e a viagem científica do 

naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira. 

Dentre os trabalhos mais significativos a respeito do tema, tanto na 

historiografia nacional quanto regional, mesmo considerando as limitações teóricas e 

metodológicas pontuadas, estão sem dúvida as produções citadas. 

Além da historiografia em língua portuguesa, fosse nacional, regional ou 

portuguesa, também era uma de nossas preocupações e pretensões empreender 

um estudo de caráter minimamente bilateral; portanto era imprescindível a leitura e 

análise da historiografia em língua espanhola produzida sobre o tema, a qual se 

apresentou a partir de variadas abordagens. 

Ainda que boa parte da historiografia clássica espanhola examine o tema sob 

o mesmo mote do sucesso e malogro, como a brasileira – a título de exemplo 

observamos o trabalho de Quijano Otero, Limites de la República de los Estados 

Unidos de Colômbia, de 1881, no qual o historiador amazônida Arthur Reis recorre 

                                                 
18 Ângela DOMINGUES, Quando os índios eram vassalos: colonização e relações de poder no Norte do Brasil 
na segunda metade do século XVIII, p. 222. 
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para alicerçar os seus estudos sobre o Tratado e a fronteira19 – muitos estudos, 

tanto clássicos como contemporâneos, empreendem análises a partir de 

diversificadas linhas de investigação. 

Dentre os estudos espanhois mais recentes destacamos os do geógrafo e 

historiador Manuel Lucena Giraldo que tem trabalhado pelo menos cinco linhas de 

investigação – Historia de la Ciência: Expansión de sistemas científicos e 

institucionalización; Historia de la organización territorial y la ocupación de espacios 

fronterizos en América, 1750-1810; Historia florestal: Cultura y conservación del 

bosque, 1750-1810; Imágenes del Imperio español en el siglo XVIII: origem y 

desarrollo e Imagen Real, Censura e Historiografia en la España Moderna – que 

contemplam o tema referenciado. 

A partir dessas linhas de pesquisa inúmeros trabalhos foram produzidos por 

Manuel Giraldo nos últimos vinte anos, dos quais distinguimos, pela contribuição 

para este estudo, Francisco Requena y otros: ilustrados e bárbaros – Diário de la 

exploración de límites al Amazonas (1782), no qual empreende uma análise sobre 

as atividades das expedições demarcadoras a partir do diário do primeiro comissário 

espanhol D. Francisco Requeña; Le réformisme de frontière, um estudo sobre as 

fronteiras sob o prisma do ciclo das reformas bourbonianas e Las tinieblas de la 

memória. Una revisión de los imperios en la Edad Moderna, no qual, sob uma 

perspectiva comparativa, trabalha a contraposição entre os modelos de articulação 

fronteiriça praticados por Portugal e Espanha, contrastando o contínuo movimento 

da fronteira imperial portuguesa com a imagem de um secular estatismo espanhol, 

tanto no sentido de algo que não se move como de algo irremediavelmente unido à 

ação do Estado. 

Ainda em meio a historiografia de língua espanhola destacamos a obra 

Estudios (Nuevos y Viejos) sobre la FRONTERA, organizado por Francisco de 

Solano e Salvador Bernabeu, na qual constam três artigos que foram de suma 

importância para a construção do nosso estudo: Contactos hispanoportugueses en 

America a lo largo de la frontera brasileña (1500-1800) da autoria de Francisco de 

Solano; La linea Requena: fijacion cientifica de la frontera brasileña con Venezuela, 

                                                 
19 Cf. Arthur Cezar Ferreira REIS, Limites e demarcações na Amazônia brasileira – A fronteira com as colônias 
espanholas – O Tratado de S. Ildefonso, RIHGB, v. 244, p. 03-91. 
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Nueva Granada y Peru (1777-1804) de Maria Loreto Rojo Garcia e La expedicion 

imaginaria: la ejecucion del Tratado de San Ildefonso en la Guayna española (1776-

1784) de Manuel Lucena Giraldo.20  

Paralelamente, buscamos um outro conjunto de bibliografias que pudessem 

oferecer uma profícua interdisciplinaridade aos nossos estudos, bem como ampliar o 

diálogo com as fontes primárias eleitas, destacando-se os trabalhos produzidos nos 

domínios da Geografia, especialmente a Cartografia, cuja pretensão era estreitar os 

conhecimentos no sentido de obtermos um melhor domínio das noções de espaços 

registrados nas diversas cartas geográficas produzidas a época. Domínio este 

extremamente relevante, na medida em que a Amazônia encerra-se em espaços 

peculiares e que conferem igualmente parte de sua identidade. 

Em vista disto, procuramos trabalhar com um valioso material cartográfico, 

dentre catálogos e cartas geográficas, propriamente ditas, constante, especialmente, 

nos trabalhos de Isa Adonias, Jaime Cortesão, Antonio Manuel Hespanha e, 

principalmente, o Inventário da Colecção Cartográfica da Casa da Ínsua. 21 

Ainda como parte do estreitamento disciplinar pretendido, chamamos para o 

diálogo o geógrafo e cientista social Antonio Carlos Robert Moraes, cujo conceito de 

território sintetiza-o como um produto socialmente produzido, um resultado histórico 

da relação de um grupo humano com o espaço que o abriga. Portanto, trata-se de 

uma expressão da relação sociedade/espaço, sendo impossível de ser pensado sem 

o recurso aos processos sociais.22 

Os geógrafos David J. Weber e Jane M. Rausch, elaboraram uma 

interessante compreensão do conceito de fronteiras que também consideramos 

sintonizado às características amazônicas: 

 

                                                 
20 Cf. Francisco de SOLANO y Salvador BERNABEU (Orgs.). Estudios (Nuevos y Viejos) sobre la FRONTERA, 
p. 187-215, p. 217-246 e p. 249-275, respectivamente. 
21 Isa ADONIAS, A cartografia da região amazônica (1500-1961), 1963; Jaime CORTESÂO, História do Brasil 
nos velhos mapas, 1957; Antonio Manuel HESPANHA (Org.), Cartografia e diplomacia no Brasil do século 
XVIII, 1997 e João Carlos GARCIA (Coord.), A mais dilatada vista do mundo: inventário da colecção 
cartográfica da Casa da Ínsua, 2002. 
22 Antonio Carlos Robert de MORAES, Bases da formação territorial do Brasil: o território colonial brasileiro 
no “longo” século XVI, p. 18 e, do mesmo autor, Território e história no Brasil, 2005. 
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Geographic zones on interaction between two or more distinctive 
cultures (...) places where cultures contend with one another and 
with their physical environment to produce a dynamic.  That is 
unique to time and place.23 

 

A fronteira amazônica colonial como objeto de estudo histórico impôs para a 

execução do estudo uma conjugação de fontes e metodologias. Certamente a 

consulta, o diálogo e o confronto da historiografia, portuguesa e espanhola, cujos 

pressupostos se relacionam com o ideário temático de nossa pesquisa, auxiliaram 

na construção de um referencial teórico que melhor fundamentasse as 

preocupações teóricas e metodológicas do estudo pretendido, facilitando o 

cruzamento dos dados, entendidos aqui muito mais como uma prática social do que 

um inerte índice estatístico, quando da abordagem e manuseio das fontes primárias. 

Preliminarmente, elegemos alguns conjuntos de fontes primárias, dentre estas 

algumas se encontram impressas, como os relatórios e diários de expedições de 

reconhecimento e demarcação, relatórios e diários do naturalista Alexandre 

Rodrigues Ferreira, diários de viagens de autoridades coloniais e de viajantes 

posteriores ao período das demarcações, entre outros.  

Documentação rica de detalhes, expressões e índices das experiências 

vividas por sujeitos intrínsecos e ativos no processo histórico de formação e 

construção das fronteiras amazônicas; a título de exemplo: Diário da Viagem que fez 

Henrique João Wilckens Sargento Maior de Artilheria com exercício de Engenheiro e 

Segundo Commisario da quarta Divisão de limites, Portugueza e Hespanhola ao 

antecipado exame do Rio Jupura; partindo da Villa da Ega no dia 23 de Fevereiro de 

1781; por Ordem de Sua Majestade; Diário do Rio Madeira, Viagem que a expedição 

destinada à Demarcação de Limites fez do Rio Negro até Vila Bela, capital do 

governo de Mato-Grosso” e Descripção relativa ao Rio Branco e seu território, por 

Manoel da Gama Lobo de Almada, no anno de 1787.24 

Entretanto, são as fontes manuscritas pesquisadas e analisadas que se 

apresentaram em maior quantidade e diversificação, tornando imprescindível o 

                                                 
23 David J. WEBER e Jane M. RAUSCH, Where cultures meet. Frontier in Latin American History, p. 14. 
24 Publicados, respectivamente, em Relatos da fronteira amazônica no século XVIII: Documentos de Henrique 
João Wilckens e Alexandre Rodrigues Ferreira. Organização e introdução de Marta Amoroso Rosa Amoroso e 
Nádia Farage, p. 19-46; RIHGB, Tomo XX, 1857, p. 397-421 e RIHGB, Tomo XXIV, 1861, p. 617-683. 
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domínio das técnicas de leitura e transcrição paleográficas. Em meio ao material 

manuscrito identificado e rastreado sobre o tema, coligimos e examinamos um 

copioso conjunto documental, o qual foi fundamental para alicerçar as muitas 

questões surgidas nesta tese. 

No Arquivo Colonial do Museu Amazônico, órgão pertencente à Universidade 

Federal do Amazonas, localizamos e coletamos uma ampla documentação de 

origem metropolitana portuguesa tratando de diversos assuntos correntes da 

demarcação (cartas régias, instruções e ofícios diversos), correspondência entre os 

comissários portugueses, correspondência trocada pelo plenipotenciário com a 

metrópole e com os comandantes de fronteiras, correspondências e relatórios 

referentes às demarcações no Alto Rio Negro e correspondências trocadas entre o 

primeiro comissário espanhol e os comissários portugueses, além dos relatos de 

viagem de diferentes agentes coloniais tais como ouvidores, eclesiásticos, militares 

e outros; incorpora-se ainda neste acervo uma documentação de natureza 

demográfica e econômica. 

Este acervo permitiu-nos vislumbrar determinadas experiências que 

animavam alguns dos “viveres em colônia” e que, no período aqui estudado, 

puderam ser atravessadas pelas questões políticas e diplomáticas das 

demarcações, representando para vários dos sujeitos históricos, direta ou 

indiretamente envolvidos em tais questões, transformações em suas cidades, vilas 

e/ou povoações, mas, principalmente, nos ritmos e rumos de suas vidas. 

Outro rico material que recebeu especial atenção foram os CD-Rom’s 

produzidos no âmbito do Projeto Resgate de Documentação Histórica BARÃO DO 

RIO BRANCO (MINC). Ponto de referência obrigatório desta pesquisa, o Projeto 

Resgate tornou acessível uma preciosa documentação manuscrita existente no 

Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa, concernente às Capitanias do Pará e Rio 

Negro. Estes CDs reúnem uma ampla documentação atinente às demarcações de 

limites do Tratado de Santo Ildefonso e à história político-econômica da região. 

Observamos que as transcrições paleográficas constantes nas páginas desse 

estudo foram reproduzidas fielmente aos documentos consultados e, para melhor 

compreensão e facilidade de leitura, adotamos a atualização ortográfica e a 
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extensão das palavras abreviadas, mantendo a pontuação original e as palavras 

iniciadas com letras maiúsculas. 

O período de demarcações de fronteiras do Tratado de Santo Ildefonso 

representou um dos mais promissores momentos de explorações e reconhecimentos 

da bacia amazônica. Este esquadrinhamento político possibilitou uma grande 

diversidade de informações sobre a região e seus arredores, materializado, 

sobretudo, na forma de uma vasta cartografia, cujas coordenadas foram exploradas 

no âmbito de nossa tese com o intuito de melhor localizar os leitores nos espaços 

(terras, rios e florestas) da Amazônia colonial que percorremos. 25 

Ainda que não fosse imprescindível para a efetivação desse estudo, a 

pesquisa em instituições sediadas em Portugal, proporcionada pela bolsa do 

Programa de Estágio no Exterior (Bolsa Sanduíche) da CAPES, permitiu uma 

significativa ampliação do conjunto historiográfico, documental e cartográfico. Em 

Portugal, foi fundamental a pesquisa nos acervos do Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo, Biblioteca Nacional de Lisboa, Biblioteca da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa e do Arquivo Histórico Ultramarino. 

O caráter metodológico que norteou nossas pesquisas, o diálogo/confronto 

entre as fontes, discursos políticos, culturais e sociais experimentados e animados 

por sujeitos históricos e a historiografia propiciou a construção de novas e a 

reconstrução de outras possibilidades de abordagem do acontecido, procurando 

igualmente discutir as proximidades históricas destes discursos e aprofundar suas 

diferenças, confluências, incompatibilidades, fraturas, surpresas e silêncios. 

O processo de diálogo com e entre as fontes e a historiografia propiciou o 

embasamento de algumas questões e o surgimento de outras indagações no 

transcurso do trabalho e de sua redação, as quais conduziram à composição dos 

temas que constituem os três capítulos deste estudo. 

                                                 
25 São deste momento a descoberta das duas comunicações entre os rios Japurá e Negro e a exploração do rio 
Branco por Lobo d’Almada, a navegação do rio Urubu por Theodozio Constantino de Chermont, o exame da 
ligação entre o rio Waupés com o rio Japurá por João Batista Mardel, a subida de Euzébio Antônio de Ribeiros 
pelo rio Cauaboris e as observações astronômicas no rio Negro feitas por Antônio Pires da Silva Pontes e 
Lacerda e Almeida, bem como as observações do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira. Cf. Arthur Cezar 
Ferreira REIS, História do Amazonas, p. 139 e Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica ao Rio 
Negro, passim. 
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No primeiro capítulo – A dimensão logística na construção da fronteiraA dimensão logística na construção da fronteiraA dimensão logística na construção da fronteiraA dimensão logística na construção da fronteira – 

optamos por analisar e responder questões, consideradas de cunho prático, 

referentes ao planejamento e organização das demarcações de limites na 

Amazônia. Portanto, trata da logística implementada especificamente para o 

funcionamento das quartas Partidas de Limites, tanto portuguesa quanto espanhola, 

e execução do acordado no Tratado Preliminar de Limites de Santo Ildefonso. 

No tópico “............ muitos homens habilíssimosmuitos homens habilíssimosmuitos homens habilíssimosmuitos homens habilíssimos............” deste capítulo, analisamos os 

parâmetros na escolha da composição dos servidores das Partidas – militares, 

servidores administrativos, cartógrafos, engenheiros, astrônomos, etc – e a 

habilidade e funcionalidade de cada um;  em “IIIInstrumentos científicos: ferramentas nstrumentos científicos: ferramentas nstrumentos científicos: ferramentas nstrumentos científicos: ferramentas 

imprescindíveisimprescindíveisimprescindíveisimprescindíveis” examinamos a seleção e utilidade dos instrumentos necessários 

para os estudos e medições para as posteriores manufaturas das cartas 

geográficas, bem como do material utilizado no risco e desenho desses mapas; em 

“TTTTransportes e medicamentosransportes e medicamentosransportes e medicamentosransportes e medicamentos”, observamos a importância das embarcações utilizadas 

nas expedições e demais serviços das demarcações, especialmente em uma região 

basicamente líquida como a Amazônia, além dos medicamentos e os procedimentos 

eleitos para o tratamento das diversas e incomuns, para os europeus, doenças que 

afligiram os demarcadores; por sua vez em “Sem superfluidade ou ostentaçSem superfluidade ou ostentaçSem superfluidade ou ostentaçSem superfluidade ou ostentaçãoãoãoão”, 

avaliamos o dispêndio de recursos financeiros com as Partidas de Limites, 

especialmente com os itens folha de pagamento e alimentação, e as orientações e 

dificuldades com o fornecimento e abastecimento da alimentação. 

O Capítulo II – Construir fronteiConstruir fronteiConstruir fronteiConstruir fronteiras: reconhecer os “limites” do possívelras: reconhecer os “limites” do possívelras: reconhecer os “limites” do possívelras: reconhecer os “limites” do possível – 

propositalmente redigido em forma de crônica e fundamentado em uma 

extraordinária quantidade de documentos manuscritos e na cartografia produzida no 

período, se propôs em contribuir e adensar um pouco mais a diminuta e dispersa 

historiografia existente sobre o tema, em contraponto à extensa e densa 

historiografia a respeito das demarcações de fronteiras ao sul. 

Por outro viés, este capítulo também intencionou compreender e dimensionar 

a importância das expedições de reconhecimento e das ocorrências que causaram 

as discordâncias in loco entre portugueses e espanhois a respeito da linha da 
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fronteira, as quais ocasionaram a suspensão dos trabalhos demarcatórios. Para 

tanto procuramos considerar, nos tópicos deste capítulo – “o vantajoso Porto da o vantajoso Porto da o vantajoso Porto da o vantajoso Porto da 

TabatingaTabatingaTabatingaTabatinga”, DeDeDeDemarcamarcamarcamarcando limites territoriais: Javari e Auatiparanándo limites territoriais: Javari e Auatiparanándo limites territoriais: Javari e Auatiparanándo limites territoriais: Javari e Auatiparaná, Japurá: a Japurá: a Japurá: a Japurá: a 

fronteira líquidafronteira líquidafronteira líquidafronteira líquida e O labirinto líquido: O labirinto líquido: O labirinto líquido: O labirinto líquido: entre o entre o entre o entre o NegroNegroNegroNegro e o  e o  e o  e o JapuráJapuráJapuráJapurá, o Uaupés e o Branco, o Uaupés e o Branco, o Uaupés e o Branco, o Uaupés e o Branco 

– sobre as dificuldades e impossibilidades de construir uma fronteira delineada em 

gabinetes distantes. 

Em Viver e conviver: sociabilidades em região de fronteiraViver e conviver: sociabilidades em região de fronteiraViver e conviver: sociabilidades em região de fronteiraViver e conviver: sociabilidades em região de fronteira, terceiro capítulo 

deste estudo, preocupamo-nos em investigar e analisar espaços, atores e práticas 

sociais em uma região de fronteira, mais precisamente, a partir do cotidiano dos 

agentes demarcadores, portugueses e espanhois, quando sediados na Vila de Ega a 

espera de definições a respeito da continuação das demarcações. 

Esta se constituiu em uma das tarefas mais difíceis considerando o caráter da 

temática e a quantidade e qualidade das fontes: um enorme acervo de documentos 

de cunho oficial, produzidos por autoridades coloniais que estavam muito mais 

preocupadas em prestar contas ao Estado português sobre o cumprimento do que 

lhes fora ordenado, do que informar sobre as relações sociais decorrentes das 

interações entre os agentes envolvidos nos trabalhos pretendidos e/ou executados. 

No tópico “Na ‘Corte do Solimões’Na ‘Corte do Solimões’Na ‘Corte do Solimões’Na ‘Corte do Solimões’” privilegiamos o estudo da materialidade 

urbana, as especificidades do espaço traçado, constituído ou mesmo reformado e 

alterado pelos atores sociais recém estabelecidos no território de fronteira; em 

“Dona Maria Luisa: una mujer hermosa en la fronteraDona Maria Luisa: una mujer hermosa en la fronteraDona Maria Luisa: una mujer hermosa en la fronteraDona Maria Luisa: una mujer hermosa en la frontera”, examinamos o mérito de uma 

ocorrência incomum que em um determinado momento alterou a rotina do espaço 

social constituído e ao mesmo tempo gerou novas formas de sociabilidades; por seu 

turno, em ”donde hay hombres han de haver delitosdonde hay hombres han de haver delitosdonde hay hombres han de haver delitosdonde hay hombres han de haver delitos”, procuramos investigar as 

práticas sociais dos agentes envolvidos nos trabalhos das demarcações, situando-os 

para além da dimensão geopolítica, na qual estavam inseridos, para situá-los no 

âmbito das trocas culturais capazes de produzir uma outra realidade de 

sociabilidades e sensibilidades. 
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Capítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo I    

 

A dimensão logística na A dimensão logística na A dimensão logística na A dimensão logística na 
construção da construção da construção da construção da fronteirafronteirafronteirafronteira    

  

 

 

O Tratado Preliminar de Limites, 

assinado em 1º de outubro de 1777 na 

cidade espanhola de San Ildefonso de la 

Granja, Província de Segóvia, ratificava em 

seu primeiro artigo o Tratado de Lisboa, de 

13 de fevereiro de 1668, no qual Espanha 

reconhecia a independência de Portugal; o 

Tratado de Utrecht – Paz, Comércio e 

Navegação, de 6 de fevereiro de 1715 e o 

Tratado de Paz de Paris, de 10 de 

fevereiro de 1763, que determinou o fim da 

Guerra dos Sete Anos. 

Com este objeto Portugal e 

Espanha desejavam extinguir as discórdias 

seculares havidas entre as duas Coroas e seus respectivos vassalos, celebrando 

uma paz perpétua e constante “assim por mar como por terra, em qualquer parte do 

mundo (...) com esquecimento total do passado e de quanto houverem obrado as 

duas em ofensa recíproca”.1 

                                                 
1 Conferir “Tratado Preliminar de Limites na América meridional entre S. M. F. a senhora D. Maria I, Rainha 
de Portugal, e S. M. C. o senhor D. Carlos III, Rei de Hespanha, assignado em San Ildefonso, no 1º de Outubro 
de 1777, e ratificado, por S. M. F., em Lisboa, no dia 10, e, por S. M. C. em San Lorenzo El Real, no dia 11 do 
mesmo mez e anno”, apud José Carlos de Macedo SOARES, Fronteiras do Brasil no regime colonial, p. 163-
173, transcrito ao final deste estudo na seção Anexos. 
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Este tratado possuía como desígnio fundamental o de por termo às 

controvérsias e discussões sobre fronteiras entre as duas Coroas ibéricas. Para 

tanto, determinaram nos vinte e cinco artigos deste documento os limites de suas 

respectivas possessões na América e na Ásia. 

 Os artigos III ao XIV trataram, especificamente, das fronteiras que 

delimitariam os domínios de Portugal e Espanha na América: 

 
Fronteira entre Espanha e Portugal na América – Tra tado Preliminar de Limites 

Santo Ildefonso em 1º de outubro de 1777 

 
Fonte: Maria Loreto Rojo GARCIA, La línea Requena: fijacion cientifica de la frontera brasileña con Venezuela, 
Nueva Granada y Peru (1777-1804), p. 219.  
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No ano seguinte, em março de 1778, o Tratado de Santo Ildefonso, título pelo 

qual o Tratado Preliminar de Limites ficou conhecido na historiografia, teve por 

apêndice o Tratado de Amizade, Garantia e Comércio, o qual sintetizava dois dos 

três Tratados previstos nos artigos separados e secretos do Tratado Preliminar de 

Limites, sendo eles: 

 

Em primeiro lugar, um Tratado de perpétua e indissolúvel aliança entre as 
duas Coroas em cujos Artigos se especificarão as respectivas obrigações 
de cada uma, devendo promover-se no termo de dois meses seguintes à 
ratificação destes Artigos separados, ou antes se fazer-se puder. Em 
segundo lugar, um Tratado de comércio entre as duas Nações no qual 
serão também promovidas e facilitadas as vantagens de ambas, e se 
estenderá dentro do mesmo termo. E em terceiro lugar, um Tratado 
definitivo de limites para uns e outros domínios de Portugal e Espanha na 
América Meridional, logo que tenham vindo todas as notícias e se tenham 
praticado as operações necessárias para especificá-los.2 

 

Neste adendo de 1778, a respeito do comércio foi estipulado que “nenhuma 

das duas Nações admitirá nos seus portos e terras da dita América Meridional, 

navios ou comerciantes, amigos ou neutrais, sabendo que levam intento de 

introduzir o seu comércio nas terras da outra”, ficando clara a intenção de evitar os 

costumeiros contrabandos. 

No acordo de eterna e indissolúvel aliança entre as duas Monarquias, ficou 

convencionado que em caso de guerra de Portugal ou Espanha com outra nação 

estrangeira, a que ficasse em paz guardaria “a mais escrupulosa neutralidade” e, se 

necessário, prestaria socorro a que estivesse sendo guerreada e não permitiria que 

“os seus portos e terras em qualquer parte do mundo que estejam, sirvam direta ou 

indiretamente de auxilio para atacar unicamente e fazer guerra a uma das duas 

Potências Contratantes ou a seus vassalos, navios e territórios”.3 

Estas últimas precauções foram impostas por Espanha com vistas a se 

prevenir para a guerra na qual logo entrou com a Inglaterra em 1779; prevenções 

que lhe foram muito úteis, especialmente quando a Inglaterra ponderou preparar 

uma expedição contra o Peru, neste momento sublevado por Tupac-Amarú e seus 

                                                 
2 Cf. Artigo I dos Artigos Separados do Tratado de Santo Ildefonso na seção Anexos. 
3 Cf. Artigo II dos Artigos Separados do Tratado de Santo Ildefonso na seção Anexos. 
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partidários, sendo esta campanha inglesa impedida pelas mediações e negociações 

do ministério português.4 

Desta forma, ficava explicito que, além de celebrar uma paz perpétua, coibir 

os contrabandos e delimitar os territórios na América, um dos objetivos do Tratado 

Preliminar de Limites de Santo Ildefonso também era o de protegerem suas 

possessões das invasões de nações estrangeiras. 

Sobre as fronteiras a serem fixadas na América, o terceiro Tratado definitivo 

previsto nos artigos separados do Tratado Preliminar nunca pôde ser concretizado, 

uma vez que os demarcadores não chegaram a qualquer consenso sobre os limites 

que as configurariam. 

Nos artigos XI, XII, XIII e XIV do Tratado Preliminar de Limites de Santo 

Ildefonso ficaram convencionadas as linhas que deveriam seguir as fronteiras nos 

confins da América, mais precisamente ao norte do continente sul-americano, região 

hoje conhecida por Amazônia.5 

Reeditando o texto e o traçado da fronteira expressos no Tratado de Madri, os 

limites acordados seguiriam pelo rio Madeira até o ponto situado em igual distância 

do rio Maranhão ou Amazonas e da boca do rio Mamoré; continuando a partir daí 

por uma linha leste-oeste até a margem direita do rio Javari, seguindo pelo leito 

deste até o seu desaguadouro no rio Maranhão ou Amazonas, prosseguindo por 

essas águas até o encontro com a boca mais ocidental do rio Japurá; subindo pelo 

meio deste até o ponto em que ficariam cobertos os estabelecimentos portugueses 

das margens tanto do Japurá como do rio Negro, como também a comunicação ou 

canal de que se serviam os mesmos portugueses entre estes dois rios desde 1750. 

A fronteira continuaria ainda pelo rio Negro até o rio Orenoco, atingindo a 

Cordilheira dos Montes pelos afluentes e lagos que ficassem convencionados por 

ambas as Cortes após as expedições de reconhecimento in loco. 

 

                                                 
4 Francisco Adolpho de VARNHAGEN, História Geral do Brasil, p. 349. 
5 A historiografia pertinente ao período denomina esta região por Amazônia portuguesa, expressão que, grosso 
modo, designa as áreas pertinentes aos Estados distintos do Estado do Brasil na América portuguesa. De acordo 
com a cronologia deste trabalho, referencia os territórios pertencentes ao Estado do Grão-Pará e Rio Negro 
(1772-1823). 
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Limites entre Espanha e Portugal na Amazônia 
Tratado de Santo Ildefonso (Art. XI e XII)  

 

Fonte: José Carlos de Macedo SOARES, Op. Cit., p. 134.
 6 

 
Trechos fronteiriços: 
 

A – “Baixará a linha pelas águas destes dois Rios Guaporé e Mamoré, já unidos com o nome de 
Madeira, até a paragem situada em igual distância do Rio Maranhão ou Amazonas e da boca do dito 
Mamoré;...” 

B – “... e desde aquela paragem continuará por uma linha leste-oeste até encontrar com a margem 
oriental do Rio Javari, que entra no Maranhão pela sua margem austral;...” 

C – “e baixando pelo álveo do mesmo Javari até onde desemboca no Maranhão ou Amazonas, 
prosseguirá águas abaixo deste rio, (...), até a boca mais ocidental do Japurá, que deságua nele pela 
margem setentrional.” 

D – “... Continuará a fronteira subindo águas acima da dita boca mais ocidental do Japurá,...” 

E – “... e pelo meio deste rio até aquele ponto em que possam ficar cobertos os estabelecimentos 
portugueses das margens do dito Rio Japurá e do Negro, como também a comunicação ou canal de 
que se serviam os mesmos Portugueses entre estes dois rios ao tempo de celebrar-se o Tratado de 
Limites de 13 de Janeiro de 1750, conforme o sentido literal dele, e do seu Artigo IX,...” 

 
                                                 
6 O recorte da região amazônica no mapa, a marcação da linha de fronteira e os números referentes aos trechos 
fronteiriços, ambos em verde, tratam-se de intervenção nossa na imagem original constante da fonte citada. 
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Sobre a navegação dos rios, ficou ajustado que por onde passassem as 

fronteiras seriam comuns às duas nações até o ponto em que pertencessem a 

ambas, respectivamente, suas duas margens; tornar-se-ia privativa, tanto a 

navegação como o uso dos rios, àquela nação a quem pertencesse suas duas 

margens. 

Todas as ilhas que se encontrassem em qualquer dos rios por onde passasse 

a linha divisória pertenceriam ao domínio a que estivessem mais próximas em tempo 

e estação mais seca; se estivessem situadas a igual distância de ambas as margens 

ficariam neutras, exceto se fossem de grande extensão e aproveitamento, posto que 

então seria dividida pela metade, formando a correspondente linha de separação 

para determinar os limites entre os territórios de ambas as Coroas.7 

Após estabelecerem os limites a serem demarcados, de comum acordo, 

Portugal e Espanha decidiram formar quatro Divisões/Partidas mistas, cada uma 

com seu corpo técnico necessário, e reparti-las por toda a linha de fronteira. 8 

Com o intuito de abreviar e facilitar os trabalhos demarcatórios nos extensos 

domínios do interior da América, ambas as Cortes acharam por bem nomear, para 

chefiar as Partidas, Comissários que fossem “de conhecida probidade, inteligência e 

conhecimento do país”, para que juntos “nas paragens da demarcação, assinalem 

os ditos pontos regulando-se pelos artigos deste Tratado, outorgando os 

instrumentos correspondentes e formando um mapa individual de toda a fronteira 

que reconhecerem e assinalarem”.9 

A quarta Divisão/Partida, chefiada pelo comissário português João Pereira 

Caldas e pelo comissário espanhol D. Francisco Requena, foi destinada a demarcar 

os limites de parte dos terrenos da área setentrional do continente, descritos nos 

                                                 
7 Este parágrafo e o anterior correspondem, resumidamente, aos artigos XI, XII, XIII e XIV do Tratado 
Preliminar de Limites de 1777, conferir a íntegra dos artigos na seção Anexos. 
8 A primeira Divisão/Partida foi destinada à distribuição do governo do Rio de Janeiro, empregada na parte 
meridional da América portuguesa e espanhola para demarcar os terrenos descritos nos artigos III, IV, V, VI e 
VII do Tratado Preliminar de Limites. A segunda Partida ficou a cargo do governo de São Paulo e deveria 
demarcar os terrenos descritos no artigo IX até o marco de mármore que se achava plantado na boca do rio Jaurú 
e, além deles, os terrenos compreendidos na primeira parte do artigo X até as palavras: “a uma, ou outra parte”, 
terminando a demarcação na margem austral do rio Guaporé em frente a boca do rio Sararé. A terceira Partida 
coube ao governo do Mato Grosso, que deveria seguir o determinado na segunda parte do artigo X do Tratado. 
Cf. ACMA (APEP) – caixa 17 [Carta Régia – D. Maria I a João Pereira Caldas em 07/01/1780].  
9 Cf. Artigo XV do Tratado Preliminar de Limites na seção Anexos. 
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artigos XII do Tratado Preliminar de Limites de Santo Ildefonso de 1777 e o IX do 

Tratado de Limites de 1750: 

 

Nos precisos termos, e segundo o espírito, e a Letra destes dois Artigos, 
devem os Comissários começar pelo exame do Artigo XII do Tratado 
Preliminar, e do IX de Limites à que ele se refere, os quais ambos se 
reduzem, a que a Demarcação, devendo começar pela Boca mais 
Ocidental do Rio Japurá, e subir pelo meio deste Rio até encontrar o Alto 
da Cordilheira de Montes, que medeia entre o Rio Orenoco, e o das 
Amazonas, é evidente que a dita Cordilheira de Montes deve ser o Distrito 
até onde se há de subir, para nele se determinar o Ponto da Linha, de que 
tratam os referidos dois Artigos; e que ela fique servindo de Baliza, da qual 
fiquem cobertos, e vedados os Estabelecimentos Portugueses das 
Margens do dito Japurá, e do Rio Negro, como também a Comunicação ou 
Canal de que se sirvam entre estes dois Rios, de sorte que nem os 
Espanhóis descendo, se introduzam nos Domínios de Portugal, nem os 
Portugueses subindo, passem aos Domínios de Espanha. 
Como seria inútil vedarem-se estas Comunicações da parte superior dos 
ditos dois Rios, se elas ficassem abertas pelos rios colaterais, que tendo 
alguns deles as suas cabeceiras nos Domínios de Espanha, e 
comunicando-se talvez com o Orenoco, descem aos Domínios de Portugal, 
e deságuam uns no Rio Negro, e outros no Rio das Amazonas: Para que 
estas comunicações também ficassem vetadas, se estipulou nos referidos 
dois Artigos: Que depois de cobertos os Domínios Portugueses, e vedada a 
comunicação entres os Vassalos de ambas as Partes, pela parte superior 
do Japurá, e Rio Negro na forma acima referida, continuaria a Raia pela 
dita Cordilheira dos Montes, que medeiam entre o Rio Orenoco, e o das 
Amazonas prosseguindo a mesma Raia pelo Cume dos ditos Montes para 
o Oriente até onde se estender o Domínio de uma, e outra Monarquia, e 
fixando-se os Limites por estes Distritos, sem reparar no pouco mais, ou 
menos que fique a cada uma delas, contanto que se logrem os fins acima 
indicados.10 

 

Com a experiência e conhecimentos adquiridos durante o infrutífero período 

de tentativa de demarcações das fronteiras acordadas no Tratado de Madri de 1750, 

as Coroas portuguesa e espanhola planejaram com muito cuidado a sua estratégia 

para efetivar os trabalhos demarcatórios agora expressos no Tratado Preliminar de 

Limites de Santo Ildefonso. 

Para tal empresa era necessário ultimar uma série de preparativos que 

incluíam desde requisitar pessoal habilitado para as tarefas que se fariam 

necessárias; meios de transporte, tanto de Lisboa e Maynas para o Grão-Pará como 

para as inúmeras expedições pelos territórios a serem reconhecidos e demarcados; 

instrumentos e acessórios destinados às observações matemáticas e astronômicas; 

alimentação; utensílios domésticos; remédios, entre outros. 
                                                 
10 ACMA (APEP) – caixa 17 [Ofício de Martinho de Mello e Castro a João Pereira Caldas em 08/01/1780]. 
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“... muitos homens habilíssimos,...”“... muitos homens habilíssimos,...”“... muitos homens habilíssimos,...”“... muitos homens habilíssimos,...”    

 

Nesta jornada vi o que se não pode nem explicar, nem facilmente 
compreender, que é um oceano de água doce, um labirinto de ilhas e um 
concurso imenso de caudalosos rios. Para se poder tirar um Mapa exato de 
tudo isto, seriam necessários muitos homens habilíssimos,…11 

 

 

Em 1750, para efetivar o gigantesco empreendimento acordado no Tratado de 

Madri, era imprescindível a participação de muitos agentes com a devida formação 

técnica, uma vez que se tratava de determinar, mapear e balizar, enfim, demarcar os 

limites de uma enorme extensão territorial que, partindo do “regato que sai ao pé do 

Monte de Castilho Grandes”, atual Uruguai, estendia-se até o final dos cumes da 

“Cordilheira de Montes, que medeiam entre o Orinoco e o das Amazonas ou 

Marañon; e prosseguirá pelo cume destes Montes para o Oriente, até onde se 

estender o Domínio de uma e outra Monarquia”.12   

Portugal, apesar do empenho feito com a criação das Academias Militares, 

não podia contar em seus domínios com homens em número e qualidades 

suficientes para a empreitada e precisou recorrer à contratação de estrangeiros para 

compor os quadros técnicos das duas comissões demarcadoras mistas que 

deveriam operar simultaneamente, uma ao norte, na bacia amazônica, e outra ao 

sul, na bacia platina.13  

Nestas comissões os portugueses ficaram limitados a ocupar, no plano militar, 

os cargos de chefia e coadjuvação, e, na esfera civil, as funções financeiras e 

                                                 
11 Marcos Carneiro de MENDONÇA, A Amazônia na era pombalina. Correspondência inédita do governador e 
capitão-general do Estado do Grão Pará e Maranhão Francisco Xavier de Mendonça Furtado – 1751-1759, 
[Ofício de Francisco Xavier de Mendonça Furtado ao Pe. Manuel de Campos em 18/11/1752], p. 307. 
12 Cf. Artigos IV ao IX do “Tratado de Limites das Conquistas entre os muito altos e Poderosos Senhores D. 
João V, Rey de Portugal e D. Fernando VI, Rey de Espanha, assignado em 13 de Janeiro de 1750, em Madrid, e 
ratificado em Lisboa a 26 do dito mez, e em Madrid a 8 de Fevereiro do mesmo anno”, apud José Carlos de 
Macedo SOARES, Op. Cit., p. 135-148. 
13 Para a chefia da Comissão do sul foi nomeado pela Coroa portuguesa o governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade, e pela Coroa espanhola foi designado o Marquês de 
Valdelirios, Gaspar Tello y Espinosa. Para o norte, a chefia foi entregue pela Espanha a Dom José de Iturriaga e 
por Portugal ao governador do Maranhão e Grão-Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Para garantir a 
eficácia dos trabalhos, cada uma das Comissões foi subdivida em três Partidas. Cf. Inácio GUERREIRO, 
Fronteiras do Brasil colonial: a cartografia dos limites na segunda metade do século XVIII, Oceanos, n. 40, p. 
30-32. 
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burocráticas, mas as atividades que requeriam uma formação especializada como 

engenharia, cartografia, geografia, matemática, desenho e astronomia, entre outras, 

ficaram a cargo de profissionais recrutados em Bolonha, Roma, Pádua, Verona, 

Veneza, Florença, Milão, Paris, Basiléia e Viena; revelando-se esta última o principal 

centro de recrutamento.14  

Desta forma, para as tarefas a serem realizadas pela Comissão destinada à 

Amazônia, foram contratados para os trabalhos de cartografia os alemães João 

André Schwebel e Filipe Sturn e o italiano Henrique Antonio Galuzzi; para as 

observações astronômicas o matemático bolonhês João Angelo Brunelli; para os 

exercícios de engenharia os alemães Adão Leopoldo de Brewning e Gaspar de 

Gronsfeld e ainda, os arquitetos Domingos Sambucetti e José Antonio Landi, 

genovês e bolonhês, respectivamente.15 

Três décadas de intervalo entre um tratado e outro foram suficientes para 

Portugal realizar uma significativa renovação cultural, intelectual e científica, 

concretizada pela denominada “reforma educacional pombalina” que manifestava, 

sobretudo, um grande interesse pelas ciências da natureza e pelas ciências do rigor, 

até então afastadas do ensino universitário. 

Dentre as reformas pombalinas, Arthur Reis destaca, pelo seu caráter 

revolucionário, a reforma da Universidade de Coimbra. Reis enfatiza que essa 

reforma se notabilizou, entre as novidades que a distinguiam, pela criação das 

faculdades de matemática e filosofia, incorporação da faculdade de medicina ao 

regime experimental, criação do dispensário farmacêutico, do laboratório de química, 

do gabinete de física, do teatro anatômico, do observatório astronômico, do museu 

de história natural e do Jardim Botânico.16  

Segundo Ângela Domingues, ao criar o Colégio dos Nobres (1761) e, 

especialmente, reformar as Academias Militares e reestruturar a Universidade de 

Coimbra (1772), constituindo o quadro docente destas instituições com professores 

                                                 
14 Inácio GUERREIRO, Op. Cit., p. 29. 
15 Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica ao Rio Negro, p. 418-419 e Francisco Marques de Sousa 
VITERBO, Expedições científico-militares enviadas ao Brasil, passim.  
16 Arthur Reis assinala alguns mestres que constituíram o quadro da “nova” Universidade de Coimbra: 
Domingos Vandelli, Antonio Soares Barbosa, Dallabella, Miguel Franzini, Miguel Antonio Ciera, José Monteiro 
da Rocha e José Anastácio da Cunha. Arthur Cezar Ferreira REIS, A viagem filosófica e as expedições 
científicas na Ibero-América no século XVIII, Separata de Cultura, n. 5, p. 70-71.  
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– de astronomia, física, matemática, história natural e outras ciências – contratados 

em Pádua, Gênova e Bolonha, o Estado português conseguiu formar uma “elite do 

conhecimento” e tê-la a sua disposição.17  

Portanto, diferente das Comissões demarcadoras de 1750, a Coroa 

portuguesa não precisou empregar pessoal estrangeiro na conformação do seu 

quadro técnico para as atividades das demarcações acordadas em 1777 que, 

conforme registrado no Tratado Preliminar de Limites, significava conter pelo menos 

“... dois Comissários Principais, dois Engenheiros, dois Geógrafos, e dos Práticos do 

País, com a Comitiva proporcionada a este Número de Gente, e ao Serviço de que 

fosse incumbida”.18  

Portugal, desta vez, pôde buscar em suas próprias fileiras do exército e no 

corpo de profissionais civis, doutorados em Coimbra, gente suficientemente 

habilitada e em quantidade necessária para executar as imprescindíveis e 

específicas tarefas de campo; além de poder também contar com servidores aptos 

no Estado do Grão-Pará, como Theodozio Contantino de Chermont, e com outros 

que participaram ativamente nos trabalhos da demarcação pertinentes ao Tratado 

de Limites de Madri e que, após o seu encerramento, permaneceram servindo na 

Amazônia portuguesa como João Pereira Caldas, Henrique João Wilckens e José 

Antonio Landi. 

A partir de dados coligidos nas fontes e na historiografia e a título de melhor 

visualização da composição do primeiro escalão da quarta Partida portuguesa de 

demarcação de limites, construímos o quadro a seguir: 

                                                 
17 Sobre a utilização desta “elite do conhecimento” pelo Estado português no controle e fiscalização dos seus 
domínios, cf. Ângela DOMINGUES, Para um melhor conhecimento dos domínios coloniais: a constituição de 
redes de informação no Império português em finais do Setecentos, História, Ciência e Saúde, v. VIII e Viagens 
científicas e “elite do conhecimento”: polivalência e mobilidade ao serviço do Império colonial, Blogue de 
História Lusófona. 
18 ACMA (APEP) – caixa 17 [Carta Régia – D. Maria I a João Pereira Caldas em 07/01/1780]. 
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Quadro I 

Quarta Divisão/Partida de Limites Portuguesa – Comp osição 

NOME PATENTE ATIVIDADE/FUNÇÃO 

João Pereira Caldas 
Governador e Capitão 
General do Grão-Pará Plenipotenciário  

Theodozio Constantino de 
Chermont 

Tenente Coronel de Artilharia 
em exercício de Engenheiro 

Primeiro Comissário 

Henrique João Wilckens 

1764 – Capitão de Infantaria 
em exercício de Engenheiro; 
1780 – Sargento-Mor de 
Artilharia em exercício de 
Engenheiro; 
1794 – Tenente Coronel 

Segundo Comissário 

Joaquim Antunes do Valle 
Capitão de Infantaria; 
1780 – Sargento-Mor da 
Capitania do Mato Grosso 

Ajudante de Ordens 

Euzébio Antonio de Ribeiros 
Sargento-Mor de Infantaria 
em exercício de Engenheiro 

Cartógrafo 

Pedro Alexandrino Pinto de Souza 

Capitão de Infantaria em 
exercício de Engenheiro; 
1785 – Tenente Coronel de 
Engenharia 

Cartógrafo 

José Simões de Carvalho 

1783 – Capitão de Infantaria 
em exercício de Engenheiro; 
1797 – Sargento-Mor de 
Engenharia 

Astrônomo 
Cartógrafo 
Matemático 

José Joaquim Vitório da Costa 

1783 – Capitão de Infantaria 
em exercício de Engenheiro; 
1797 – Sargento-Mor de 
Engenharia 

Astrônomo 
Cartógrafo 
Matemático 

Severino Euzébio de Matos 
1776 – Capitão Interino de 

Infantaria; 
1786 – Capitão de Infantaria 

Cartógrafo 

Francisco Luiz Carneiro 
Ajudante de Infantaria; 

1781 – Tenente de Dragões 
da Capitania do Mato Grosso 

Empregado em alguns 
desenhos das 
demarcações 

João Bernardes Borralho 

1783 – Comandante da 
Fortaleza de S. Joaquim do 
Rio Branco; 
1786 – Capitão de Infantaria. 

Almoxarife de viagem 
(quartel mestre) 

José Joaquim Cordeiro 
Alferes de Granadeiros; 
1783 – Tenente 

Administração da Real 
Mesa da Expedição 

Antonio Pinto 
Cadete; 
1781 – Ajudante da Legião 
de Auxiliares de Cuiabá. 

 

Pe. Fr. Pedro Thomaz 
Ordem dos Carmelitas 

Calçados 
Capelão 
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Antonio José de Araujo Braga – 
Primeiro Cirurgião (Botica 
geral e Instrumentos 
Cirúrgicos) 

Francisco de Almeida Gomes – 
Cirurgião (Botica particular 
e Instrumentos) 

José Ferreira – Ajudante de Cirurgia 

João Batista Mardel Tenente Coronel 
1783 – Comandante da 
Tropa da Guarnição; 
1784 –  1º Comissário 

Manuel da Gama Lobo d’Almada 

1769 – Sargento-Mor  
1772 – Tenente Coronel de 
Infantaria; 
1783 – Coronel de Infantaria; 
1798 – Brigadeiro dos Reais 
Exércitos de Portugal 

1769-1783 – Governador 
de S. Jose do Macapá; 
1784 – Incorporado aos 
trabalhos de exploração 
1786 – governador da 
Capitania do Rio Negro; 
posse em 1788; 
1788 – chefe da comissão 
de limites substituindo 
Pereira Caldas 

José Antonio Landi Capitão de Infantaria 
1784 – Incorporado aos 
trabalhos de exploração 

Antonio Coutinho de Almeida 
Capitão do 1º Terço de 

Infantaria 
Provedor 

José Antonio Carlos de Avillar 
Capitão do 2º Terço de 

Infantaria 
Secretário 

Francisco Xavier de Andrade 
Capitão da 1ª Companhia 

Franca de Infantaria 

Almoxarife da Fazenda 
Real; 

Tesoureiro da Expedição 

Sebastião José Prestes 
Alferes do 2º Terço de 

Infantaria Auxiliar 
Escrivão da Fazenda Real 

da Expedição 

Francisco Jacob do Rio – Escriturário da Provedoria 

Bernardo Francisco de Paula Soldado da Cavalaria Amanuense da Provedoria 

Domingos Antonio de Sampaio Anspeçada Amanuense da Provedoria 

João Lopes Cabo de Esquadra Risco e Escrituração 

José Antonio da Cunha – Fiel do Armazém 

Mathias José da Silva Soldado Granadeiro 
Ajudante do Fiel do 

Armazém 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica ao Rio Negro, p. 
420-430; Simei Maria de Souza TORRES, O cárcere dos indesejáveis – Degredados na Amazônia portuguesa 
(1750-1800), p. 161-184 e Francisco Marques de Sousa VITERBO, Op. Cit., passim. 
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A maioria dos servidores selecionados, constantes do quadro, era 

portuguesa, mas há muitos anos viviam e exerciam suas atividades oficiais na 

cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, com exceção de Francisco Xavier 

de Andrade, Francisco Jacob do Rio, José Antonio da Cunha e Mathias José da 

Silva, que estavam sediados na Vila de Barcelos.19  

Exceção também se faz ao sargento-mor Euzébio Antonio de Ribeiros, que 

serviu como Ajudante na Academia Militar de Lisboa e foi requisitado do Rio de 

Janeiro, onde há alguns anos ocupava o posto de Capitão de Artilharia e Lente da 

Aula e esteve empregado em diferentes comissões pelo Marquês do Lavradio. 

Ribeiros foi recomendado a João Pereira Caldas pelo ministro Martinho de Mello e 

Castro como um “Oficial de préstimo (...) muito ativo, e trabalhador, e me persuado 

que V. Sª terá nele um Oficial de confiança”.20 

Dos residentes em Belém destacamos os três militares escolhidos para 

ocupar os principais postos na hierarquia da quarta Partida portuguesa de limites. 

Em primeiro lugar, João Pereira Caldas, escolhido para chefiar a quarta Partida 

portuguesa já servia na Amazônia há quase trinta anos, quando chegou como 

ajudante-de-ordem de Francisco Xavier de Mendonça Furtado.21 Em 1759, pelos 

excelentes serviços prestados, o governador Mendonça Furtado lhe rendeu as 

seguintes referências: 

 

Tenho dele todo o bom conceito que pode ser, porque servindo de ajudante 
de sala deste governo há perto de seis anos, ainda não vi neste oficial ação 
que não fosse de quem não tem imaginação alguma que não seja de honra, 
e de cristandade; Deus Nosso Senhor queira conservá-lo no mesmo estado, 
para que sirva à Sua Majestade como deve, e como eu me persuado a que 
ele o há de fazer.22 

 

Pereira Caldas permaneceu na região após a suspensão e anulação do 

Tratado de Madri, adquirindo uma ampla experiência e conhecimento sobre as 

questões da Amazônia, especialmente sobre as fronteiras ao norte. Governou a 

Capitania do Piauí por dez anos, entre 1759 e 1769, com a missão de extinguir os 
                                                 
19 Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica ao Rio Negro, p. 420-430. 
20 ACMA (APEP) – caixa 17 [Ofício de Martinho de Mello e Castro a João Pereira Caldas em 07/01/1780]. 
21 Cf. Arthur Cezar Ferreira REIS, História do Amazonas, p. 131-140, passim. 
22 PRDH – AHU/PA, Doc. 4013 [Ofício de Francisco Xavier de Mendonça Furtado a Tomé Joaquim da Costa 
Corte Real em 12/02/1759]. 
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abusos, extorsões e fraudes contra o patrimônio da Coroa portuguesa que há algum 

tempo vinham ocorrendo nesta Capitania e, posteriormente, a partir de 1772, 

assumiu o governo do Grão-Pará e Rio Negro, função que exercia quando do inicio 

das demarcações do Tratado Preliminar de Limites de Santo Ildefonso. 

Em 1780, apesar de nomeado ao governo do Mato Grosso, em substituição a 

Luis de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres, não chegou a assumir o cargo, 

sendo encarregado interinamente como Plenipotenciário da Quarta Partida de 

Limites do Norte até a chegada de Joaquim de Mello e Póvoas, o que não ocorreu. 

Conservou-se no serviço de chefia das demarcações até 1788, quando, muito 

adoentado, retornou a Lisboa.23 

Theodozio Constantino de Chermont, convocado para assumir o posto de 

primeiro comissário, embarcou para a Amazônia em 1760 aos dezoito anos com a 

patente de Tenente de Infantaria do Regimento de Artilharia da Praça de Estremós, 

em Portugal, sendo imediatamente promovido a Capitão de Infantaria do Regimento 

da Guarnição de Belém do Grão-Pará. 

Chermont foi recomendado para compor a quarta Partida de limites por 

Bernardo de Mello e Castro que o considerava “um dos melhores Capitães dos 

Regimentos da dita Cidade [Belém]; porque além de ser muito bom Engenheiro, 

sabe excelentemente da Artilharia, (...) tem exemplar conduta e muita capacidade”. 

Promovido a Tenente-Coronel de Artilharia com exercício de Engenheiro, 

permaneceu no posto de primeiro comissário da quarta Partida de Limites até 1784, 

momento em que foi substituído pelo Tenente-Coronel João Batista Mardel.24 

Por último, o segundo comissário Henrique João Wilckens que, assim como 

João Pereira Caldas, também chegou a Belém do Grão-Pará em 1753. 

                                                 
23 Uma síntese do perfil e trajetória de João Pereira Caldas encontra-se no verbete “João Pereira Caldas” em 
Ronaldo VAINFAS (Org.), Dicionário do Brasil colonial (1500-1808), p. 331-332 e em Fabiano Vilaça dos 
SANTOS, O governo das conquistas do norte: trajetórias administrativas no Estado do Grão-Pará e Maranhão 
(1751-1780), p. 254-291. 
24 Em 1791 delineou o primeiro mapa da cidade de Belém, sob o título de Plano Geral da Cidade do Pará. Em 
1792 passou a servir como Coronel do 2º Regimento de Infantaria da 1ª Linha no Pará, finalizando a sua carreira 
militar como Brigadeiro reformado em 1811. Foi quem fundiu pela primeira vez um canhão na Amazônia e 
inventou e fez funcionar, também pela primeira vez, em Belém, a primeira máquina de beneficiar arroz. PRDH – 
AHU/RN, Doc. 196 [Ofício de Manuel Bernardo de Mello e Castro a Martinho de Mello e Castro em 
06/11/1779]; Doc. 202 [Decreto Régio de 21/07/1780] e Doc. 503 [Ofício de Theodozio Constantino de 
Chermont a Martinho de Mello e Castro em 30/03/1787] e Carlos Eduardo de Almeida BARATA e Antônio 
Henrique da Cunha BUENO, Dicionário das famílias brasileiras, p. 731. 
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Recomendado pela Rainha-mãe, por ser filho do seu boticário e conhecido por ter 

noções de geometria, acompanhou Francisco Xavier de Mendonça Furtado e a 

comitiva demarcadora do Tratado de Madri. 

Em 1755, Henrique João Wilckens participou da equipe de demarcação do 

Mato Grosso como Ajudante-Engenheiro sob as ordens e orientações do 

matemático e astrônomo jesuíta Inácio Szentmártonyi. Promovido Sargento-Mor em 

1780, ocupou o posto de segundo comissário da quarta Partida de Limites até o seu 

encerramento. De sua viagem de reconhecimento antecipado ao rio Japurá, em 

1781, produziu um Diário, cujas anotações etnográficas foram utilizadas na 

construção de seu poema épico “Muhuraida ou o Triunfo da Fé, 1785”.25 

De igual forma o bolonhês José Antonio Landi foi contratado como 

“desenhador” da Comissão de Limites de 1750 e também se conservou na 

Amazônia após a suspensão das demarcações. De acordo com Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado, o arquiteto italiano, “risca excelentemente e tem grande noticia 

da arquitetura”.26 

Em 1784, Landi foi requisitado para fazer parte dos trabalhos técnicos 

responsáveis pelas demarcações do Tratado Preliminar de Limites de Santo 

Ildefonso, sendo o único estrangeiro participante da quarta Partida portuguesa de 

limites; trabalhos sob os quais, durante um curto período, colaborou com a 

expedição do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira (1783-1792) e, em idade 

avançada, adoeceu gravemente vindo a falecer em 1791. 27 

Os “forasteiros”, desta feita em minoria, eram todos naturais de Portugal e 

partiram de Lisboa. Os matemáticos, José Joaquim Vitório da Costa e José Simões 

de Carvalho, eram doutores da Universidade de Coimbra e foram escolhidos entre 

                                                 
25 PRDH – AHU/RN, Doc. 203 [Decreto Régio de 04/08/1780] e Doc. 211 [Ofício de Henrique João Wilckens a 
Martinho de Mello e Castro em 24/10/1780]. Para uma biografia mais pormenorizada ver Marta Rosa 
AMOROSO e Nádia FARAGE, Relatos da fronteira amazônica no século XVIII: Alexandre Rodrigues Ferreira 
e Henrique João Wilckens, p. 13-15 e Carlos de Araujo MOREIRA NETO, Henrique João Wilckens e os índios 
Mura, In: Henrique João WILCKENS, Muhuraida ou O Triunfo da Fé, 1785, p. 33-81. 
26 Marcos Carneiro de MENDONÇA, Op. Cit., [Ofício de Francisco Xavier de Mendonça Furtado ao Marquês 
de Pombal em 13/07/1755], p. 764-766. 
27 Landi é especialmente lembrado pela historiografia por seu importante papel na elaboração de projetos de 
edifícios para a cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Contando 75 anos de idade e gravemente doente, 
em 1788 foi enviado a cidade de Belém do Pará para tratamento e não mais retornou aos serviços da 
demarcação. Cf. PRDH – AHU/RN, Doc. 527 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 
28/04/1788] e Augusto MEIRA FILHO, Landi, esse desconhecido (o naturalista), passim. 
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os melhores; ambos tiveram “um contínuo exercício e prática da sua profissão, 

debaixo da inspeção do Doutor Ciera”.28 

O capitão engenheiro Pedro Alexandrino Pinto de Souza, no momento de sua 

convocação, desempenhava a função de Ajudante na Academia Militar de Lisboa; 

dentre os serviços que executava à época constam levantamento de planos e 

medição de terrenos, dentre outros serviços oficiais.29 

O primeiro cirurgião, Antonio José de Araújo Braga, trabalhou por quatro anos 

no hospital de Cádiz e, em seguida, o mesmo tempo no hospital da cidade de Évora; 

quando solicitado para os serviços de demarcação de fronteiras, praticava a 

medicina havia onze anos no Hospital Real de São José em Lisboa, no qual 

começou como enfermeiro e depois passou a “cirurgião fiscal do segundo banco”.30 

Além de desenvolver os trabalhos próprios de suas profissões, estes 

servidores também foram instruídos a observarem e registrarem  

 

... as qualidades naturais dos Países, os Habitantes que neles vivem, e os 
seus costumes; os Animais, Aves, Plantas, Rios, Lagoas, Montes, e outras 
semelhantes coisas dignas de ser saberem; fazendo todo o possível porque 
as suas observações, e diligências sejão exatas, e para que possam 
também servir para o adiantamento das Ciências, e progresso que fizerem 
na História Natural, e observações Físicas, e Astronômicas.31 

 

                                                 
28 Miguel Antonio Ciera era natural de Pádua – Itália e chegou a Lisboa por volta de 1751 como um dos 
estrangeiros contratados para reconhecer e cartografar o território fixado como fronteira entre as colônias 
ibéricas na América, conforme o Tratado de Madri de 1750. Na função de astrônomo e cosmógrafo fez parte da 
Terceira Partida do Sul que reconheceu os rios da bacia platina entre o Paraguai e o Jauru, assim como as águas 
do Paraná até o seu grande salto. Foi durante estas viagens que Ciera colheu informações para construir o Mappa 
geographicum quo flumen Argentum, Paranà et Paraguay, com o qual presenteou o rei Dom José I em 1758. 
Nele, além de precisas cartas geográficas, registrou a lápis e a aquarela a fauna, tipos populares e paisagens, 
criando o primeiro conjunto iconográfico da região que, no século XVIII, recebeu o nome de Pantanal. Em 1756, 
de volta a Lisboa, ainda realizou trabalhos ligados à demarcação, finalizando ou copiando as cartas geográficas 
sul-americanas. Em 1760, participou do projeto de criação do Real Colégio dos Nobres, instituição da qual foi 
Prefeito dos Estudos. Ficou nesse posto até 1772, quando foi ensinar astronomia na reformada Universidade de 
Coimbra, onde se tornou professor de figuras como Antonio Pires da Silva Pontes, Francisco José de Lacerda e 
Almeida, José Joaquim Vitório da Costa e José Simões de Carvalho, futuros demarcadores do Tratado de Santo 
Ildefonso. Em 1780, voltou a Lisboa, para estabelecer a Real Academia da Marinha e ensinar trigonometria-
esférica e arte da navegação teórica e prática. Bem conceituado na Corte portuguesa, prestou serviços a este 
governo por 32 anos. ACMA (APEP) – caixa 17 [Ofício de Martinho de Mello e Castro a João Pereira Caldas 
em 07/01/1780], Ângela DOMINGUES, Viagens de exploração geográfica na Amazônia em finais do século 
XVIII: política, ciência e aventura, p. 25 e Maria de Fátima COSTA, Miguel Ciera: um demarcador de limites no 
interior sul-americano, Anais do Museu Paulista, v. 17, n. 2, p. 189-192. 
29 ACMA (APEP) – caixa 17 [Ofício de Martinho de Mello e Castro a João Pereira Caldas em 07/01/1780]. 
30 Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica ao Rio Negro, p. 744 e 755. 
31 PRDH – AHU/RN, Doc. 205 [Ofício de João Pereira Caldas ao Provedor da Fazenda Real em 26/07/1780]. 



 52

Foi atendendo a estas instruções e, por conseguinte, produzindo relatórios, 

diários, ofícios, memórias, entre outros documentos, que cientistas, funcionários civis 

e militares a serviço da Coroa portuguesa, muitas vezes invertendo papéis – 

cientistas apresentando discursos administrativos e funcionários prestando 

informações de cunho científico – criaram e sustentaram, de acordo com Ângela 

Domingues, uma dilatada rede de informação que permitiu ao Estado português, no 

ultimo quartel do século XVIII, conhecer mais profunda e rigorosamente a sua 

colônia na América e, assim, reconhecer os limites físicos e as potencialidades 

econômicas de seus domínios.32 

Desta forma, a este contingente de primeira linha até aqui apontado reuniram-

se ainda: 

 

...– Espingardeiro, 1 – Sargentos, 2 – Furriéis, 2 – Porta Bandeira, 1 – 
Cabos de Esquadra, 14 – Anspeçadas, 5 (...) – Soldados, 38 – Tambores, 
2– Oficiais Índios e Equipagens das Canoas: – Sargento Mor, 1 – Capitão, 1 
– Marinheiros brancos, 2 – Pilotos Índios, 21 – Remeiros ditos, 316 – 
Famílias, Criados e Escravos: – Mulheres, 5 – Filhos, 3 – Filhas e uma 
afilhada índia, 4 – Agregados brancos, 5 – Ditos Índios, Mameluco e Mulato, 
6 – Criados brancos, Mulato e Preto, 6 – Ditos Índios, 21 – Escravos, 23 – 
Escravas, 12. – Todas as pessoas 516 .” 33 

 

Em 02 de agosto de 1780, acomodada em vinte e cinco embarcações e sob o 

comando do Plenipotenciário e Capitão General João Pereira Caldas, esta 

substancial comitiva partiu da cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará e 

aportou, em 17 de outubro, na vila de Barcelos, novamente escolhida para servir de 

base e alojamento da Comissão portuguesa de demarcação de limites. 

Por outro lado, a quarta Partida de limites espanhola diferenciava-se muito da 

Comissão portuguesa, tanto em número como na composição do seu corpo técnico, 

como podemos visualizar no quadro seguinte: 

                                                 
32 Ângela DOMINGUES, Para um melhor conhecimento dos domínios coloniais: a constituição de redes de 
informação no Império português em finais do Setecentos, História, Ciências e Saúde, v. VIII, p. 824-825. 
33 O Padre Álvaro Loureiro da Fonseca Zuzarte, os engenheiros Ricardo Franco de Almeida Serra e Joaquim 
José Ferreira e os astrônomos Antonio Pires da Silva Pontes e Francisco José de Lacerda e Almeida, apesar de 
viajarem nesta comitiva até Barcelos, partiram logo em seguida para Vila Bela do Mato Grosso designados a 
compor o quadro da Terceira Partida de Demarcações de Limites. Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem 
Filosófica ao Rio Negro, p. 420-430. Grifo nosso. 
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Quadro II 

Quarta Divisão/Partida de Limites Espanhola – Compo sição  

NOME PATENTE ATIVIDADE/FUNÇÃO 

Francisco Requena y Herrera 

Capitão de Infantaria em 
exercício de Engenheiro; 

Governador Político, Militar e 
Comandante da Geral da 

Província de Maynas, Quejos 
e Maca; 

Tenente Coronel Engenheiro 

Primeiro Comissário 

Felipe de Arechua y Sarmiento 
Capitão da Cavalaria Auxiliar 

ou de Milícias Segundo Comissário 

Apolinário Diaz de La Fuente 

Capitão de Povoadores e 
Comandante do Forte da 

boca do Cassiquiari de Bona 
Guardia no rio Orenoco e da 
Povoação das Esmeraldas, 
Governador e Comandante 
das Províncias de Quejos. 

Geógrafo e Astrônomo 

Joaquim Fernandes del Busto 
Sargento-Mor de Naturais ou 
de Índios 

 

Juan Manuel Benitez Tenente de Milícias de Quito 
Comandante da Tropa, 

Provedor e Tesoureiro da 
Real Fazenda 

Mariano Bravo  Capelão 

Manuel de Vera  Cirurgião e Médico 

Gaspar Santistebam 
Cadete habilitado de Alferes 
de Milícias 

Secretário 

Juan Salinas 
Cadete habilitado de Alferes 
de Milícias  

Ajudante 

Felipe Ramon Alegria  Oficial Maior da Tesouraria 

Justo Ventura Munar  Guarda Armazém 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de “Descrição das Pessoas, e seus Empregos, Ocupações, Soldos, e 
Gratificações, de que se compõe a quarta Divisão, ou Partida Espanhola na execução da Demarcação do 
Tratado Preliminar de Limites no Rio Japurá” em PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de João Pereira Caldas a 
Martinho de Mello e Castro em 21/09/1781]; Manuel Lucena GIRALDO, Francisco Requena y otros: ilustrados 
e bárbaros – Diário de la exploración de limites al Amazonas (1782), p. 30, Eric BEERMAN, Francisco 
Requena: la expedición de límites. Amazonia, 1779-1795, p. 20 e Maria Loreto Rojo GARCIA, Op. Cit., p. 228-
229. 
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Além deste diminuto corpo principal, se comparado ao corpo português, a 

Comissão espanhola contava apenas com mais 01 primeiro sargento, 01 segundo 

sargento, 01 cabo de esquadra, 01 tambor, 01 desenhador, 01 cadete, 08 sargentos, 

02 cabos, 45 soldados brancos, 02 capitães negros, 04 marinheiros “que servem de 

Patrões dos Barcos”, 01 cozinheiro, 01 padeiro, 01 mordomo “que serve de copeiro”, 

01 carpinteiro, 01 calafate, 01 ferreiro e serralheiro, 01 enfermeiro, 04 capitães 

índios, 02 ajudantes, 02 alferes, 04 pilotos índios portugueses e 180 índios remeiros; 

totalizando 289 pessoas.34 

O primeiro escalão da Partida espanhola era composto, em parte, por 

espanhois que já residiam e trabalhavam na América hispânica há algum tempo, 

como Francisco Requena y Herrera, natural de Orã, em África; Apolinário Diaz de La 

Fuente, natural de Mérida; Joaquim Fernandes de Bustos e Juan Manuel Benitez, 

ambos de Sevilha e o Dr. Manuel de Vera, natural da cidade de Cádiz, e por 

militares nascidos na América, como Felipe Arechua y Sarmiento, nascido na cidade 

do Panamá; Juan Salinas e Mariano Bravo, naturais de Quito e Gaspar de 

Santistebam, de Guayaquil. 

De acordo com o relatório apresentado por Theodozio Constantino de 

Chermont a João Pereira Caldas, além das informações precisas, o primeiro 

comissário português teceu comentários, por vezes ácidos, sobre a quarta Partida 

espanhola que demonstrava, em oposição à Comissão portuguesa, um total 

despreparo para executar a complexa tarefa da qual estava encarregada. 

Exceto pelo primeiro comissário Dom Francisco Requena e pelo capelão 

Mariano Bravo, quarenta anos, formado em Teologia na Universidade de Quito e 

gozando a fama de bom pregador, os outros membros possuíam pouco ou nenhum 

conhecimento, formação, experiência ou prática dos serviços que deveriam ser 

desenvolvidos e realizados. 

O segundo comissário Dom Felipe Arechua y Sarmiento, com sessenta anos, 

“nunca serviu na Tropa Viva, nem tem a mais leve idéia do serviço regular”; somente 

                                                 
34 “Mapa Geral da Expedição das Reais Demarcações da Quarta Divisão de Sua Majestade Católica, que 
compreende todas as Pessoas, e seus Empregos Militares, ou Civis; como também todas as Embarcações de 
meia coberta, Botes, Ubás, e Balsas, ou Jangadas, com que se apresentaram na Fronteira da Tabatinga em 7 de 
Março de 1781” em PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro 
em 21/09/1781]. 
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havia servido por duas vezes em cargos civis, como corregedor, dos quais alcançou 

pela força da prática algum conhecimento forense e o resto da sua vida esteve 

sempre voltada para o comércio. 

O tenente de milícias Dom Juan Manuel Benitez, de trinta anos, havia sete 

anos que residia na América, fora educado para o comércio e também “nunca serviu 

na Tropa Viva (...) Não deve admirar não ter gênio militar, e antes admirar-se-ia se o 

tivesse”; desfrutava da proteção do Presidente de Quito “a cujo favor deve todos os 

seus empregos”. 

O cirurgião e médico, Dom Manuel de Vera, contando quarenta anos e 

vivendo em Quito há oito, estudou cirurgia na Academia de Cádiz, de onde passou 

para Quito e se graduou em Medicina; “tem o conhecimento que basta da língua 

Francesa para entender os livros da sua profissão: Não tem dado, por suas 

operações, motivo a grande conceito”. 

De sua parte, o sargento de milícias Dom Joaquim Fernandes de Bustos, 

trinta anos, servia na costa de Caracas, de onde foi requisitado para a expedição e, 

por conta da prática, possuía algum conhecimento da rotina do serviço, “mostrando, 

contudo, mais gênio para os lances do comércio, que para os empregos da Guerra”. 

Dom Gaspar Santistebam e Dom Juan Salinas, ambos por volta dos vinte 

anos, eram os elementos mais jovens da quarta divisão espanhola. Gaspar de 

Santistebam era cunhado do primeiro comissário Francisco Requena e, ainda de 

acordo com Chermont, “não se lhe deve considerar maior conhecimento na sua 

profissão que aquela que é igual em toda a América, donde falta escola, prática e 

bons livros”. 

Por sua vez, Juan Salinas, tão inexperiente quanto Gaspar de Santistebam, 

só o sucedia por possuir “uma viveza e desembaraço capaz de executar qualquer 

ação a todo o risco; donde a razão e o entendimento tenham a menor parte na sua 

execução”. 

Possivelmente o membro mais inadequado desta Partida tenha sido o 

“geógrafo” Dom Apolinário Diaz de La Fuente, que chegou à América empregado na 
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Demarcação de 1750 como responsável pela guarda e manutenção dos 

instrumentos astronômicos. 

Apolinário Diaz de La Fuente, apesar de possuir algum conhecimento 

mecânico do uso dos instrumentos, a falta de princípios da matemática não permitia 

que fizesse qualquer aplicação deles, fato que não impediu que fosse empregado 

em reconhecer e navegar todo o rio Orenoco, tirando a configuração do seu curso, 

“sendo na verdade pena, que tão dilatado trabalho se não possa reduzir debaixo de 

preceito, por falta das necessárias observações Astronômicas, para a determinação 

de Latitudes, e Longitudes”. 

Dom Apolinário nunca escondeu que não tinha os conhecimentos, mesmo 

que básicos, necessários para o serviço e assegurava que nem aritmética sabia, 

sendo esta a mesma afirmação que fez ao Vice Rei de Santa Fé quando foi provido 

em geógrafo para a expedição de limites, não sendo acreditado por parecer uma 

desculpa para não aceitar o cargo. 

Alguns meses depois de incorporado a Partida espanhola, o Vice Rei de 

Santa Fé já possuía uma outra visão de Apolinário Diaz de La Fuente: “suposto que 

hoje o Vice Rei declara o saber não ser capaz do emprego, pois o intitula ‘esfrega 

metais’, mas do que não tem outro que mande”.35 Esta insuficiência de 

conhecimentos técnicos foi a causa de sua baixa dos serviços logo no inicio dos 

trabalhos da demarcação, deixando mais essa tarefa para Dom Francisco 

Requena.36 

O primeiro comissário D. Francisco Requena y Herrera demonstrou ser o 

servidor espanhol melhor preparado para a empreitada das demarcações de limites. 

Na ocasião contava quarenta anos de idade e desde 1764 encontrava-se na 

América, sempre trabalhando na construção de fortificações, como de Portobelo, 

                                                 
35 As descrições e comentários que Theodozio Constantino de Chermont efetuou sobre a Partida espanhola 
podem ser conferidos mais detalhadamente na seção “Prévia informação de cada uma das Pessoas, de que se 
compõe a Quarta Divisão de Limites de Sua Majestade Católica” em PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de 
João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 21/09/1781]. 
36 Manuel Lucena GIRALDO, Francisco Requena y otros: ilustrados y bárbaros – Diario de la exploración de 
limites al Amazonas (1782), p. 30-31. 
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Chagres e Darién, ou em levantamentos cartográficos de cidades, como em 

Cartagena e Guayaquil.37  

Segundo Theodozio Constantino de Chermont, o primeiro comissário 

Francisco Requena deu provas de ter suficiente “instrução na sua faculdade: Sabe 

da Língua Francesa (...) é naturalmente vivo, trabalhador, e projetador de trabalhos 

(...) Da Arte da Guerra tem a noção geral de todos os Colonos e a pouca mais que 

dos livros da sua Nação pode tirar”. 

A questão econômica pode ser uma explicação para a diminuta Comissão 

espanhola, uma vez que Espanha havia declarado guerra contra Inglaterra em 1779 

e certamente precisava conter recursos. Com esta radical redução de pessoal, 

entretanto, as autoridades espanholas colocaram Francisco Requena numa difícil 

posição, a de assumir tanto o comando militar, político e diplomático de sua 

Comissão quanto a responsabilidade por muitos dos detalhes técnicos. 38 

Portanto, Francisco Requena, assistido por um corpo militar insuficiente e 

tecnicamente pouco habilitado, se viu obrigado a assumir mais do que as funções e 

responsabilidades que competiam ao seu cargo político de primeiro comissário da 

Partida de Limites espanhola. 

Para dar bom termo à missão assumida Requena precisou se desdobrar em 

geógrafo, astrônomo, cartógrafo, desenhista, instrumentista, escrevente, pintor e, 

quando se fez necessário, médico; função desempenhada com a colaboração do 

médico português, Antonio José de Araújo Braga, durante a expedição ao rio Japurá 

em 1782, quando foi preciso deixar o cirurgião Manuel de Vera na vila de Ega 

cuidando de alguns doentes.39 

                                                 
37 Para mais pormenores sobre Francisco Requena y Herrera ver o capítulo “Retrato biográfico de Francisco 
Requena (1743-1824)” em Eric BEERMAN, Op. Cit., p. 17-78 e o artigo de José Luis Del Rio SADORNIL. 
Don Francisco Requena y Herrera: una figura clave en la Demarcación de los Limites Hispano-Lusos en la 
cuenca del Amazonas (s. XVIII), Revista Complutense de Historia da América, n. 29. 
38 Discordamos de Arthur Cezar Ferreira Reis quando afirma que Francisco Requena “não estava capacitado 
para as funções do cargo, que requeria gente hábil, maneirosa e preparada.”. Arthur Cezar Ferreira REIS, 
História do Amazonas, p. 137. Requena demonstrou grande astúcia diplomática e política ao conseguir desviar 
os portugueses da demarcação do rio Japurá, que não era conveniente a Espanha, e ainda se estabelecer por oito 
anos como senhor absoluto na vila de Ega, período em que ficaram suspensos os trabalhos demarcatórios. 
Desempenhando funções técnicas, levantou planos, produziu mapas, diários e belas aquarelas que foram objeto 
de estudo e reproduzidas em Robert C. SMITH, Requena and the Japurá: some eighteenth-century watercolors of 
the Amazon and other Rivers e também em Eric BEERMAN, Op. Cit. 
39 PRDH – AHU/RN, Doc. 245 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 31/05/1782]. 
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Sobre o restante da tropa que compunha a comitiva espanhola, Theodozio 

Constantino de Chermont traçou um panorama pouco lisonjeiro: 

 

Da mais tropa se não poder dar boa idéia, não só por não haver motivo; 
mas antes, para a haver má, é as causas que vou a referir. A maior parte 
são Recrutas, e os Veteranos, por má conduta, foram mandados para a 
Expedição do Maranhão em castigo: Eles são de diversos Corpos, e 
Províncias de muita distância uma das outras; como são Catagena, Rio 
Lacha, Porto Belo, Panamá, Quito, Guayaquil, Jaen, e da Província de 
Maynas, do mais recôndito Sertão: A esta variedade, juntos os vícios, que 
lhes são inseparáveis em menor, ou maior grau, segundo a atividade, e zelo 
do Chefe. Este é o retrato deste pequeno Corpo; e da sua fisionomia, se tire 
o Horóscopo que lhe convier. 
Dos Índios, de que a Expedição vem fornecida, para remeiros, já não é 
ignorado o pouco mérito de seu trabalho; não só por não serem 
matraqueados nele, mas porque de sua natureza, todos os Índios da 
América Meridional são frouxos, e muito mortais; e os desta parte das 
Amazonas muito mais, como a longa experiência, reiteradas vezes, tem 
mostrado; pelo que não será fácil, se conclua a Demarcação, só com eles.40 

 

 Em suma, “habilíssimos” ou não, esses foram os sujeitos, portugueses e 

espanhois, selecionados para a imensa empreitada de reconhecer territórios, 

cartografar, fixar marcos, enfim, repartir os domínios ibéricos na América. 

                                                 
40 PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 21/09/1781]. 
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Instrumentos científicos: ferramentas Instrumentos científicos: ferramentas Instrumentos científicos: ferramentas Instrumentos científicos: ferramentas imprescindíveisimprescindíveisimprescindíveisimprescindíveis....    

 

...farão todo o possível para irem configurando os Rios por donde 
navegarem, os rumos a que correm, os que acharem que neles se metem, 
explicando todos pelos seus nomes, (...) e formarão um Mapa exato debaixo 
da escala, ou Petipé, que no espaço de uma Polegada de pé de Rei de 
Paris, compreenda a Vigésima parte de um grau de Círculo do Equador, 
sem que de forma alguma se possa alterar o Método acima. 
Para que possa o sobredito Mapa ser formado com a exatidão possível, os 
Astrônomos e Geógrafos tomarão ao meio dia a altura do sol, apontando a 
variação da agulha: E de noite, quando o tempo, e Circunstâncias o 
permitirem, farão as Observações Astronômicas, que são próprias para 
determinarem as longitudes.41 

 

 

Estas foram as instruções régias transmitidas por Portugal aos astrônomos, 

geógrafos e cartógrafos empregados nas expedições de demarcações de fronteira 

concernente ao Tratado de Madri de 1750. De igual forma, estas mesmas instruções 

e recomendações foram reeditadas e ordenadas aos especialistas responsáveis 

pelas demarcações acordadas no Tratado Preliminar de Limites de Santo Ildefonso. 

Certamente, os instrumentos científicos – matemáticos, físicos e astronômicos 

– eram ferramentas de trabalho indispensáveis para uma exata efetivação da 

cartografia dos territórios explorados e para que assim tornasse possível formar “um 

mapa individual de toda a fronteira” que fossem reconhecidas e assinaladas, 

conforme determinava os artigo XV do Tratado Preliminar de Limites. 

Portugal deixou a cargo de Miguel Antonio Ciera, contando com a sua 

experiência de seis anos adquirida durante o período em que trabalhou nas 

demarcações de 1750, a responsabilidade de selecionar e aprontar os instrumentos 

destinados às observações científicas, em um sentido amplo, e a preparação e 

instrução dos técnicos que iriam manuseá-los. 

Neste período Portugal não possuía artífices e oficinas especializadas na 

manufatura de tais instrumentos, havendo somente a possibilidade de serem 

                                                 
41 PRDH – AHU/RN, Doc. 205 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 26/07/1780]. 
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adquiridos diretamente de astrônomos, portanto tratava-se essencialmente de 

invenções, ou sob importação da Inglaterra. 

João Jacinto de Magalhães, ilustre português radicado na Inglaterra, 

reconhecido pela autoria de aperfeiçoamentos em instrumentos matemáticos, 

astronômicos e físicos, foi encarregado pela Corte lusitana de mandar executar em 

Londres, por compra ou manufatura, a encomenda das cinco coleções de 

instrumentos de astronomia e física que seriam utilizadas pelas quatro comissões 

demarcadoras de limites portuguesas. 

Os conjuntos de instrumentos encomendados foram acompanhados de 

manuais, produzidos por Jacinto de Magalhães, nos quais constavam as descrições 

detalhadas do uso de cada um, os cuidados no manuseio e na manutenção. Quando 

foi necessário e em determinadas circunstâncias, Magalhães escreveu a Miguel 

Ciera oferecendo esclarecimentos sobre um ou outro equipamento.42 

Desta encomenda, oito caixas de instrumentos foram entregues aos 

matemáticos José Joaquim Vitório da Costa e José Simões de Carvalho para que 

fossem escoltadas até chegarem às mãos de João Pereira Caldas. Estas caixas 

continham: 

 

Caixa 1ª Um Quadrante Astronômico de um pé de raio com parte do 
seu aparato. 

Caixa 2ª O resto das Peças pertencentes ao dito Quadrante. 

Caixa 3ª Um Banco triangular, para nele pausar o sobredito Quadrante 
Astronômico. 
Um Instrumento circular de reflexão para a observação de 
distância. 
Dois Semicírculos de Latão. 
Um Termômetro com as graduações de Fahrenheit, e de 
Réaumur. 
Uma Caixinha com duas barras magnéticas, para reforçar as 
Agulhas. 
Um Estojo completo de Instrumentos Matemáticos. 
Um Relógio de algibeira, que mostra os segundo. 
Vários Vidros de Cristal com tintas para as Cartas 
Geográficas. 

                                                 
42 João Jacinto de Magalhães era membro correspondente da Académie Royale des Sciences de Paris e membro 
da prestigiada Royal Society londrina. Na mesma ocasião, Magalhães também recebeu e executou a encomenda 
de instrumentos da Corte de Espanha. Cf. Isabel Maria MALAQUIAS, João Jacinto de Magalhães e a definição 
das fronteiras brasileiras, Revista Brasileira de História da Ciência, v. 1, n. 2, p. 97-99. 
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Caixa 4ª Um Óculo acromático de triplo objetivo, de três pés e meio de 
foco, com um tubo de oculares terrestres, e dois oculares 
celestes, e com seu pedestal de Latão. 
Outro Óculo também acromático de triplo objetivo, cujo foco é 
de dezessete polegadas. 

Além do tubo dos oculares terrestres têm dois outros, que 
aumentam mais os objetos, e servem para as observações 
celestes. 

Caixa 5ª Contém uma Pêndula de meios segundos, com o seu 
aparato. 
Duas Bússolas, ou Agulhas magnéticas de algibeira, com 
duas bengalas de Engenheiro para as suster. 
Três Tubos de Barômetro. 

Caixa 6ª Contém uma Agulha Azimutal, com seu pedestal de três 
pernas; e outras peças pertencentes a dita Agulha. 

Vão mais duas Caixas de Ferramentas, e mais aviamentos 
necessários para o conserto dos Instrumentos, e seu uso.43 

 

Destes instrumentos Ângela Domingues realça, além do seu caráter 

dispendioso, por serem importados da Inglaterra, a fragilidade e a necessidade de 

apresentarem algumas características fundamentais, considerando que, além da 

travessia oceânica entre Europa e América, fariam inúmeras viagens nos labirintos 

líquidos da Amazônia: possuírem um elevado grau de precisão, pequenas 

dimensões e pouco peso para que pudessem ser facilmente transportáveis, 

especialmente para que não ocorresse novamente a situação para a qual Miguel 

Ciera alertou: “não suceda o que aconteceu na minha demarcação: pois então se 

fizeram gastos muito grandes em comprar instrumentos que não se podiam nem 

transportar nem armar, (...), e por isso ficaram totalmente inúteis”.44 

Foram estas peculiaridades dos instrumentos que obrigaram o ministro 

Martinho de Mello e Castro a fazer uma rigorosa recomendação a João Pereira 

Caldas quando do envio destes para os serviços das demarcações. A guarda e 

conservação dos instrumentos eram prioridades e, portanto, deveriam ser recolhidos 

e guardados na residência de Pereira Caldas e somente poderiam ser entregues aos 

profissionais quando realmente fossem utilizá-los, “tendo grande cuidado em que os 

                                                 
43 Igual número de caixas contendo os mesmos instrumentos também foi entregue aos astrônomos Antonio Pires 
da Silva Pontes e Francisco José de Lacerda e Almeida, ambos responsáveis pelas observações científicas da 
Terceira Partida de Limites do Mato Grosso. ACMA (APEP) – caixa 17 [Relação dos Instrumentos conteúdos 
nas oito Caixas declaradas e entregues ao Dr. José Joaquim Vitório da Costa e Dr. José Simões de Carvalho em 
Lisboa, 23 de dezembro de 1779]. 
44 Ângela DOMINGUES, Viagens de exploração geográfica na Amazônia em finais do século XVIII: política, 
ciência e aventura, p. 85-86 e Maria de Fátima COSTA, Op. Cit., p. 194. 
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conservem em bom estado de qualquer mau trato resultará inutilizarem-se para o 

serviço” e também deviam “usar igual cautela no modo de se conduzirem nas 

jornadas por correr grande risco de se desmancharem”.45 

Não obstante todas as recomendações feitas e precauções tomadas, as 

fontes revelam uma incessante requisição por parte dos matemáticos e engenheiros 

de fornecimento e reposição destes equipamentos. Em diversas ocasiões assistimos 

os demarcadores requerendo variados instrumentos e ressaltando o caráter 

indispensável destes para os serviços. 

Isto se explica, em primeiro lugar, pela pouca quantidade que foi inicialmente 

disponibilizada para a realização do mapeamento geográfico, corográfico e 

topográfico do extenso território amazônico, em geral somente um exemplar de cada 

aparelho mais complexo. 

Em 1786, o Dr. José Simões de Carvalho alertou sobre a necessidade de 

duplicação dos instrumentos astronômicos, argumentando que ao longo dos anos 

surgiram ocasiões em que foi preciso repartir as expedições para o efetivo exame 

dos rios e seus braços. Desta forma a insuficiência de equipamentos limitava e 

comprometia algumas observações e, por vezes, inviabilizava o envio de vários 

grupos de exploradores a regiões distintas.46 

Exemplo patente do argumento de José Simões de Carvalho ocorreu durante 

a preparação da expedição que se dirigiu ao exame do rio Japurá em 1782. Nesta 

ocasião, os astrônomos portugueses, prevendo a necessidade de se dividirem em 

duas ou mais diligências para a execução do serviço, se viram obrigados a solicitar, 

por empréstimo, ao comissário espanhol alguns instrumentos – “um Quadrante 

Astronômico completo, um Instrumento Circular, um Relógio de Algibeira que mostra 

até os segundos de tempo, o livro de Monsieur de Magalhães que trata do uso 

destes instrumentos” –, explicando haver em sua Partida somente um de cada 

espécie.47 

                                                 
45 ACMA (APEP) – caixa 17 [Ofício de Martinho de Mello e Castro a João Pereira Caldas em 04/01/1780]. 
46 PRDH – AHU/RN, Doc. 428 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 08/05/1786]. 
47 PRDH – AHU/RN, Doc. 241 [Ofício de José Simões de Carvalho e José Joaquim Vitório da Costa a 
Theodozio Constantino de Chermont em 13/02/1782]. 
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As constantes avarias sofridas por estes instrumentos também esclarece os 

requerimentos dos mesmos. Desde modo, em 1783, os “doutores matemáticos” 

portugueses solicitaram a remessa de seis bússolas de algibeira de duas até três 

polegadas de aumento, afirmando serem estas imprescindíveis para o trânsito em 

terra, e relógios de algibeira que marcassem os segundos para as observações 

astronômicas em viagem, justificando que o utilizado pela Partida “se adianta sem 

uniformidade e não há quem o conserte”. 

À primeira vista e pelas contínuas solicitações, esses dois instrumentos, 

relógios e bússolas de algibeira, pareciam ser os que mais sofriam danos; 

possivelmente por serem os mais usados e por possuírem mecanismos mais 

sensíveis ao clima da região: muito quente e muito úmido. 

Na mesma oportunidade em que solicitaram relógios e bússolas, os 

astrônomos também requereram dois octantes da marinha com lunetas, pois seriam 

de grande utilidade, “comodidade e são de pequeno preço”. 48 

A importância do octante consistia no fato de este instrumento permitir que se 

determinasse a altura dos astros, especialmente a lua e o planeta Júpiter, em 

relação à linha do horizonte, por meio de dois espelhos, possibilitando a obtenção da 

longitude com algum rigor. 

Segundo Renato Amado Peixoto, devido às exíguas condições grande parte 

das medições efetuadas no período possuía pouca precisão e, muitas vezes, mediu-

se apenas a latitude por se tratar de um cálculo bem mais rápido e menos complexo. 

O cálculo da longitude era feito de modo aproximado e somente se fosse 

estritamente necessário, pois requeria instrumentos acurados e em ordem, 

observações e cálculos demorados.49 

Na imagem seguinte podemos notar o comissário espanhol Francisco 

Requena utilizando um octante com luneta em suas observações astronômicas. 

 

                                                 
48 Dois anos depois deste pedido, os matemáticos foram contemplados somente com dois relógios, duas bússolas 
e um octante, cf. PRDH – AHU/RN, Doc. 245 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 
22/07/1782], Doc. 266 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 05/02/1783] e Doc. 382 
[Ofício de Martinho de Souza Albuquerque a João Pereira Caldas em 27/02/1785]. 
49 Renato Amado PEIXOTO, Impertinentes, desinteressados ou sem escolha: os demarcadores e as demarcações 
portuguesas no norte do Brasil durante a década de 1780, Mneme – Revista de Humanidades, v. 9. n. 24, p. 5-6. 
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Detail of a manuscript map of the Rio de los Engaño s and other rivers 

 
Fonte: Robert C. SMITH, Op. Cit., p. 51. 

 

As perdas também eram inevitáveis. Em 1787, por conta de um naufrágio 

sofrido pela expedição que examinava o rio Uraricoera, no rio Branco, a Partida 

portuguesa se viu privada da única agulha de marear que possuía. Por este motivo 

solicitou a remessa de outra “toda de bronze, e com suas pínulas” para substituir a 

extraviada, alegando ainda que para evitar “estes continuados riscos, e 

inconvenientes, seria melhor que fossem duas as que se enviassem”.50 

As fontes também evidenciam os livros técnico-científicos como importantes 

instrumentos de consulta durante a execução dos serviços feitos pelos matemáticos 

astrônomos. Contendo informações essenciais para a medição principalmente de 

                                                 
50 PRDH – AHU/RN, Doc. 502 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 30/09/1787]. 
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longitudes, os almanaques Connaissance des Temps51 e Nautical Almanac and 

Astronomical Ephemeris,52 publicados em Paris e Londres respectivamente, eram 

continuamente solicitados e ansiosamente aguardados pelos técnicos 

demarcadores.53 

Apesar da carência de técnicos e instrumentistas para a custódia, limpeza e 

manutenção, os instrumentos escolhidos e enviados para utilização pela Partida 

espanhola muito se assemelhavam, em qualidade e quantidade, aos da Partida 

portuguesa. Espanha, adotando as mesmas medidas efetivadas por Portugal, 

importou todos os instrumentos indispensáveis aos fornecedores em Londres, 

encarregando o seu embaixador em Lisboa de fazê-los chegar à América. 

Da relação de instrumentos, expedida pela Junta de Limites espanhola em 

1778, que deveriam ser entregues à quarta Partida espanhola constava: um quarto 

de círculo de dois pés de raio com todas as peças correspondentes para observar 

com ele; um pêndulo ou relógio astronômico; um relógio de algibeira que assinalava 

os segundos; um óculo acromático; um micrômetro para adaptar-se ao óculo; um 

teodolito; uma agulha azimutal; uma agulha de marear; uma corrente de ferro para 

medir distâncias; uma barra magnética de tocar agulhas; um barômetro e alguns 

tubos de reposição; um estojo matemático; dois ou três termômetros; uma caixa de 

tintas coloridas, papel de marca e lápis, entre outros.54 

Contudo, mesmo com todas as providências tomadas em Madri, Londres e 

Lisboa, e a urgência que o serviço requeria, estes equipamentos tardaram a chegar 

ao seu destino. Somente no final de 1781 a Comissão espanhola teve a 

oportunidade de dispor de seus instrumentos, quando receberam, via porto do Pará, 

                                                 
51 Fundada em 1678, tornou-se a efeméride anual oficial da Academia das Ciências de Paris de 1702 a 1758. Foi 
editada de 1758 a 1785 por Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (1732-1807) e Pierre Méchain (1744-1804) e a 
partir de 1795, publicou-se sob a responsabilidade do Bureau des Longitudes. Os volumes do Connaissance des 
Temps dividem-se em duas partes: uma seção de efemérides contendo várias tabelas e outra de artigos que 
aprofundam vários temas, muitas vezes escritos por astrônomos famosos. 
52 Foi publicado pela primeira vez em 1767 pelo Observatório Real de Greenwich, fornecia a informação 
necessária para o método da distância lunar usado para a determinação da longitude. 
53 PRDH – AHU/RN, Doc. 241[Ofício de José Simões de Carvalho e José Joaquim Vitório da Costa a Theodozio 
Constantino de Chermont em 13/02/1782]; Doc. 266 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e 
Castro em 05/02/1783]; Doc. 382 [Ofício de Martinho de Souza Albuquerque a João Pereira Caldas em 
27/02/1785] e Doc. 502 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 30/09/1787]. 
54 Maria Loreto Rojo GARCIA, Op. Cit., p. 232. 
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vinte e duas caixas contendo-os; destas, onze caixas deviam ser encaminhadas pelo 

primeiro comissário à Partida espanhola do Mato Grosso.55 

Após a longa e morosa viagem – Londres ���� Lisboa ���� Grão-Pará ���� Rio 

Negro – as condições com que os instrumentos espanhois se apresentaram também 

não eram muito melhores ou diferentes dos portugueses. O primeiro comissário 

Francisco Requena, após um minucioso exame das caixas recebidas, queixou-se da 

perda da maior parte do papel que vinha e das avarias que muitas ferramentas 

padeciam, ressaltando o desgosto de não ter em sua Partida “sujeito hábil e 

inteligente para manejar, cuidar e limpar” as mesmas, tendo que se haver somente 

com um relojoeiro que por casualidade tinha vindo de Quito e, ainda assim, havia 

instrumentos que continham “defeito irremediável no País”.56 

Observamos que nas relações, tanto de portugueses como de espanhois, 

além dos instrumentos para as observações consideradas científicas, também 

estavam inclusos utensílios sopesados como complementares aos serviços: 

 

el repuesto de colores, reglas, instrumentos menores, libros, lápices, papel 
correspondiente y demás avíos para la iluminación de planos, diseños de 
plantas, animales y otras producciones de la natureza que convenga 
recoger para dar mayor ilustración a la posterioridad y perfecta comprensión 
de aquellos territorios.57  

 

e 

 

Papel de Risco da marca grande, mediana e pequena. 
Pinceis para agoadas medianos, e pequenos. 
  Tintas 
Anil de primeira sorte 
Carmim bom. 
Verdete do melhor. 
Cremor tártaro. 
Pedra Ume. 

                                                 
55 PRDH – AHU/RN, Doc. 241[Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 08/04/1782]. 
Além do atraso na chegada dos instrumentos, a Partida espanhola também se ressentiu com a falta do mapa, 
extraviado pelo correio, que instruía sobre os trabalhos. Cf. Manuel Lucena GIRALDO, Francisco Requena y 
otros: ilustrados y bárbaros – Diario de la exploración de limites al Amazonas (1782), p. 31 e Maria Loreto Rojo 
GARCIA, Op. Cit., p. 234. 
56 PRDH – AHU/RN, Doc. 241[Ofício de Francisco Requena a Theodozio Constantino de Chermont em 
24//01/1782 e Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 26/01/1782]. 
57 “Lista de instrumentos astronómicos, matemáticos y físicos que deben llevar cada uma de las partidas 
destinadas a la división de limites en la América Meridional” apud Maria Loreto Rojo GARCIA, Op. Cit., p. 
233. 
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Goma guta 
Goma arábia 
Dois Estojos de Matemática para o Desenho.58 

 

Estes e outros materiais eram utilizados pelos engenheiros/cartógrafos na 

tarefa de passar para o papel, ou seja, desenhar, aquilo que foi observado e 

rascunhado nos levantamentos de campo.  

Para este trabalho os engenheiros deveriam dispor essencialmente de, pelo 

menos, um estojo de matemática – 

composto de quatro tipos de régua de 

latão ou madeira; esquadro; compassos 

(dois simples e cinco complexos); 

transferidor (semicírculo graduado de 

180º) de latão ou prata e petipé59 – e 

também de um estojo de desenho, 

contendo penas (geralmente de corvo), 

canivetes para aparar as penas, pinceis, 

lápis, miolo de pão para apagar os riscos 

a lápis e cola para unir várias folhas de 

papel, especialmente para o desenho de 

mapas de amplas dimensões. 60 

O mobiliário necessário para 

escrita e desenho, alguns instrumentos e 

outros artefatos de madeira foram confeccionados no próprio Grão-Pará, a maioria 

na ribeira da Vila de Barcelos. Mesas para desenhar, calcular e escrever, inclusive 

algumas com tamanho apropriado para o uso em canoas, níveis, esquadros simples 
                                                 
58 PRDH – AHU/RN, Doc. 241[Ofício de Euzébio Antonio de Ribeiros a Theodozio Constantino de Chermont 
em 04//01/1783]. 
59 O petipé (pequeno pé), assim chamado pelos franceses, tratava-se de uma escala gráfica, orientadora das 
medidas (léguas, braças, pés, palmos e polegadas) e relações de proporção presentes nos mapas. Na imagem 
visualizamos os instrumentos que compunham o estojo matemático. Cf. Carlos Francisco MOURA, Astronomia 
na Amazônia no século XVIII (Tratado de Madri): os astrônomos Szentmártonyi e Brunelli – instrumentos 
astronômicos e livros científicos, p. 32. 
60 Beatriz Bueno chama-nos a atenção para o alerta de Manoel de Azevedo Fortes – engenheiro-mor que expôs 
em Tratados o método mais prático de proceder aos levantamentos de campo e a maneira de transpô-los para o 
papel – sobre as especificidades de determinadas penas: “as de corvo são próprias para o desenho de linhas 
extremamente delgadas, e das ordinárias as da asa esquerda são melhores, que as da asa direita”. Cf. Beatriz 
Piccolotto Siqueira BUENO, Decifrando mapas: sobre o conceito de “território” e suas vinculações com a 
cartografia, Anais do Museu Paulista, v. 12, n. 12, p. 207 e 213-214. 
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e de cruz, carreteis, tábuas com caixilho, pranchetas, réguas, estojo para guardar o 

vidro do barômetro, caixa de apoio da câmara escura, entre outras peças, foram 

encomendadas pelos engenheiros e astrônomos para o exercício das expedições.61 

Certamente, também eram imprescindíveis papel apropriado e tintas para o 

aquarelamento dos desenhos, ambos em quantidade e de boa qualidade. Neste 

período, o papel fabricado na França era considerado o melhor e, em segundo lugar, 

o da Holanda, sendo este último o mais usado pela Comissão portuguesa, 

provavelmente devido ao alto custo do papel francês. 

Assim como o papel francês, por ser de qualidade superior, a tinta da China 

era a mais habitualmente empregada pelos engenheiros desenhistas na confecção 

das cartas geográficas. Carmim (vermelho), verdete líquido (para os rios), rohão ou 

goma-guta (amarelo), bistre (cor de madeira), verde-bexiga e verde-lírio (verde 

escuro) e anil fino (azul escuro), cremor tártaro, verdete fino, eram as principais 

cores aplicadas ao desenho. 

Segundo Beatriz Bueno, “mapas são a ‘pintura do mundo’, capazes de 

representar graficamente, na bidimensionalidade do papel, a tridimensionalidade do 

real, conservando-lhe as proporções”. Desta forma, em determinadas circunstâncias 

e na maioria das vezes, a negociação e legitimação da posse só se tornam 

exeqüíveis através dessas “pinturas”, que permitem a compreensão visual de 

extensas áreas de outra forma inapreensíveis.62 

Portanto, para atender a necessidade e preocupação em registrar os 

territórios explorados, estes utensílios serviam para os “riscos” e/ou desenhos das 

cartas geográficas e também para apreender – muitas vezes de forma artística, fruto 

de pura contemplação – a dimensão e singularidade da natureza na região. 

A título de exemplo, segue uma das belas aquarelas produzidas pelo 

espanhol Francisco Requena, representado de casaca azul e chapéu preto, no canto 

inferior esquerdo da pintura, no exercício de suas observações e medições. 

                                                 
61 PRDH – AHU/RN, Doc. 213[Ofício de João Pereira Caldas ao Provedor das Demarcações em 14//12/1780]. A 
câmara escura, apesar de não fixar a imagem obtida, tinha um funcionamento semelhante ao da máquina 
fotográfica; permitia, via espelho e lente, projetar sobre uma superfície uma imagem exterior e sobre essa 
projeção colocava-se o papel e reproduzia-se a imagem. Beatriz Piccolotto Siqueira BUENO, Op. Cit., p. 229-
230. 
62 Beatriz Piccolotto Siqueira BUENO, Op. Cit., p. 229-230. 



69 
 

"Segundo salto del Rio de los Engaños " 

 

Fonte: The Oliveira Lima Library/The Catolic University of América, Washington apud 
Manuel Lucena GIRALDO, Reformar as florestas: o Tratado de 1777 e as demarcações entre a 
América espanhola e a América portuguesa, Oceanos, n. 40, p. 74. 
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TransporteTransporteTransporteTransportes es es es e medicamentos medicamentos medicamentos medicamentos    

 

Além de pessoal competente, civis e militares, e instrumentos científicos, 

outros itens também eram imprescindíveis para compor e atender as necessidades 

das expedições de demarcações de fronteiras. Pelo variado grau de utilidade, 

conveniência e necessidade destacam-se, dentre estes itens, os transportes e os 

medicamentos. 

Para o trânsito entre cidades, vilas e povoações e viagens de reconhecimento 

e exploração do território, levando-se em consideração a topografia da Amazônia – 

um labirinto líquido, permeado de saltos e cachoeiras – as embarcações foram 

instrumentos fundamentais e o único meio de transporte possível para a locomoção 

na região de homens, ferramentas e produtos. 

Ângela Domingues atribui à simbiose da técnica e do conhecimento indígena 

com a contribuição portuguesa o surgimento de diferentes tipos de embarcações, as 

quais foram adaptadas aos objetivos a que se destinavam.63 Partilhamos da idéia de 

que esta associação da tecnologia indígena com a experiência em navegação e os 

recursos materiais portugueses contribuíram muito para aperfeiçoar as embarcações 

há muito tempo produzidas e utilizadas pelos habitantes da região amazônica, 

fossem índios ou colonos brancos. 

Seguramente, instrumentos cortantes de ferro, pregos e cavilhas de metal 

para unir tábuas de madeira, mastro e vela, leme e quilha concorreram para 

aprimorar técnicas rudimentares como o uso do fogo para escavar troncos de 

madeira e o uso de lianas (cipós) para ligar cascas de árvores;64 bem como o 

conhecimento das madeiras apropriadas, pelas propriedades relativas à 

durabilidade, à dureza e ao peso, ou da manufatura e uso do breu, resina da seiva 

das árvores, da estopa, também chamada embira, obtida da casca verde da 

                                                 
63 Ângela DOMINGUES, Viagens de exploração geográfica na Amazônia em finais do século XVIII: política, 
ciência e aventura, p. 82-84. 
64 Além do uso do fogo, os indígenas também utilizavam algumas ferramentas para a manufatura das 
embarcações, como machados feitos de pedra ou de pedaços afiados do peito do casco da tartaruga e enxadas, 
“cujo cabo é uma queixada de peixe-boi, que a natureza criou com uma curva apropriada para este fim”. Cf. 
Cristóbal de ACUÑA, Novo descobrimento do grande rio das Amazonas, p. 98-99. 
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castanheira, e da gordura da tartaruga em substituição do betume para calafetagem, 

foram imprescindíveis para a construção de variados tipos de embarcações.65 

Foi em igarités, ubás, canoas de coberta ou meia coberta, montarias, botes, 

balsas e jangadas que as expedições demarcadoras portuguesa e espanhola 

singraram e exploraram os rios e cachoeiras amazônicas. 

 

Construção de canoas a moda dos índios 
 

 
 
Fonte: Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato 
Grosso e Cuiabá, 1783-1792, Iconografias. (Estampa 151). 

 

As canoas conhecidas por ubás eram feitas de uma única peça, a partir de 

um tronco de madeira escavado pelo fogo, conforme representado na imagem 

acima, ou com instrumentos cortantes, ou feitas ainda de uma casca inteiriça de 

árvore, cujas extremidades eram atadas com cipós endurecidos do mesmo modo 

                                                 
65 Sobre as madeiras próprias utilizadas na construção de embarcações, a extração e fabricação do breu e a 
estopa, ver Cristóbal de ACUÑA, Op. Cit., p. 88-89 e Memória XII – Memória sobre as madeiras mais usuais 
de que costumam fazer canoas. Tanto os índios, como os mazombos do Estado do Grão-Pará em Alexandre 
Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica pelas capitanias do Grão Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, 
(Zoologia e Botânica), p. 225-228. 
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pela ação do fogo e, portanto, mais resistentes; não possuíam quilha e nem banco 

(ver fig. 2 da estampa a seguir). 

As igarités eram canoas de um mastro, leme e quilha e de 10 a 15 palmos de 

boca; possuíam um toldo arqueado perto da popa, feito de cipós entrelaçados e 

cobertos de folhas de palmeira (ver fig. 1 da estampa abaixo). 

As jangadas ou balsas eram feitas de troncos de árvores sobrepostos e 

amarrados com cipós e rotineiramente utilizadas no transporte de animais e de 

produtos (ver fig. 3 da estampa abaixo). 

 

Uma Igarité, Uma Ubá, Uma 
Jangada e seus Acessórios 

 

Tipos de Canoas usadas na 
Amazônia 

 

Fonte: Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato 
Grosso e Cuiabá, 1783-1792, Iconografias, (Estampas 52 e 53). 

 



73 
 

As montarias, assim como as ubás, também eram produzidas a partir de um 

tronco de árvore inteiriço escavado e tinham suas extremidades cortadas e cerradas 

com rodelas de madeira (ver estampa “Construção de canoas a moda dos índios” na 

página anterior); também podiam ser construídas a partir de cinco tábuas de 

madeira, sendo uma larga, conveniente curvada pela ação do calor, para o fundo, 

uma peça para cada lateral e duas pequenas peças triangulares para fechar a popa 

e a proa; não tinha leme e seu remo servia para propulsão e direção. As montarias 

eram habitualmente utilizadas para pequenas excursões ou para a pescaria em 

águas tranquilas.66  

Os botes eram pequenas embarcações a remos e vela, utilizados para abrigar 

o armazém, a cozinha ou hospital. 

As canoas de coberta ou de meia coberta, de porte senhorial, usualmente 

transportavam pessoas de 

hierarquia superior e eram 

freqüentemente batizadas com o 

nome de um santo; as vezes 

continham um ou dois mastros; 

possuíam leme e quilha, além de 

uma cabine na proa para 

acomodar e resguardar os 

passageiros da  chuva e do sol 

forte, em geral feita de madeira, fibras vegetais calafetadas ou lona; possuíam ainda 

um outro compartimento mais baixo para a guarda de mantimentos, boticas, 

munições e utensílios.67 

A frota da quarta Partida portuguesa de limites, que partiu de Santa Maria de 

Belém do Grão-Pará em direção a Vila de Barcelos em agosto de 1780, para dar 

                                                 
66 Raymundo Moraes afirma que a montaria é o cavalo do índio e do caboclo amazônicos; da mesma opinião 
coaduna Henry Bates, acrescentando que a montaria da Amazônia substitui “o cavalo, a mula ou o camelo de 
outras regiões”. Cf. Raymundo MORAES, O meu dicionário de coisas da Amazônia, p. 59-60 e Henry Walter 
BATES, Um naturalista no rio Amazonas, p. 110. 
67 “Canoa de meia Coberta”, Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica pelas capitanias do Grão 
Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, Iconografias, (Estampa 54). A historiografia diverge na descrição de 
algumas embarcações. Para este trabalho relacionamos os relatos de Alexandre Rodrigues Ferreira, Henry Walter 
Bates e os verbetes do dicionário de Raymundo Moraes. Cf. Henry Walter BATES, Op. Cit., p. 110, Alexandre 
Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica pelas capitanias do Grão Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, 
Iconografias e Raymundo MORAES, Op. Cit., p. 7, 20, 59-60, 83 e 105.  
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inicio aos serviços demarcatórios, conduziu 516 pessoas acomodadas em 25 

embarcações de variados tipos. 

À frente da comitiva, propulsionada por 18 índios remeiros, veio a imponente 

Capitânia N. Sra. Do Pilar, conduzindo o plenipotenciário João Pereira Caldas, um 

ajudante, um furriel, um porta bandeira, um tambor, dois soldados, dois marinheiros 

brancos, um piloto índio e seis criados índios. Transportava ainda atracada em sua 

popa as duas igarités das ordens que, somadas, traziam quatro soldados, um 

escravo, dois pilotos índios e oito índios remeiros. 

 
Canoa N. Sra. do Pilar (acima) e espacato da mesma (abaixo) 

 
Fonte: Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica pelas capitanias do Grão-Pará, Rio 
Negro, Mato Grosso e Cuiabá, 1783-1792, Iconografias, (Estampa 51). 
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A Capitânia N. Sra. do Pilar era uma canoa de coberta mais sofisticada que o 

usual. Possuía uma cabine de passageiros com seis pequenas janelas, 

confeccionada em madeira, bem como era feito em madeira o longo compartimento 

destinado ao armazenamento. Portava dois mastros, leme e quilha e um farol em 

sua proa, a qual era ornamentada com o brasão português. Nesta embarcação, os 

oficiais e servidores civis mais graduados faziam as refeições em companhia de 

João Pereira Caldas.68 

Seguindo a N. Sra. do Pilar, obedecendo a uma determinada ordem e ritual, 

vinham as outras embarcações que compunham a expedição das demarcações. A 

distribuição e número de pessoas da tropa e dos empregados e a quantidade de 

índios remadores necessários para movê-las nos permitem avaliar as dimensões e 

capacidade dessas embarcações. 

A canoa N. Sra. do Carmo, de responsabilidade do ajudante de ordens, trazia 

dois cabos de esquadra, dois anspeçadas, um soldado, um piloto índio, dezesseis 

índios remeiros, dois agregados brancos, um criado índio e dois escravos (28 

pessoas). A canoa N. Sra. da Lampadosa, com os três capitães engenheiros, um 

cabo de esquadra, dois soldados, um capitão, um piloto índio, dezesseis índios 

remeiros, um agregado e um criado índios (26 pessoas). A canoa N. Sra. De Nazaré 

e Santa Rita, do secretário da expedição, transportava um soldado, um piloto índio, 

catorze índios remeiros, uma mulher, três escravos e cinco escravas (26 pessoas). A 

canoa N. Sra. das Brotas, com os matemáticos Simões e Victorio da Costa, conduzia 

ainda um cabo de esquadra, dois soldados, piloto índio, dezesseis índios remeiros, 

um agregado branco, um criado mulato e três criados índios (27 pessoas). 

Por sua vez, a canoa grande do segundo armazém trazia um quartel mestre, 

um sargento, dois soldados, o escrivão da expedição, um piloto índio, dezoito índios 

remeiros, um agregado índio, dois escravos e uma escrava (28 pessoas). A canoa 

do quarto armazém transportava dois cabos de esquadra, um soldado, um piloto 

índio, dezoito índios remeiros, uma mulher e duas escravas (25 pessoas). A canoa 

dos dois capelães conduzia um cabo de esquadra, um soldado, um piloto índio, 

catorze índios remeiros e dois escravos (21 pessoas); o primeiro bote das redes, 

                                                 
68 PRDH – AHU/RN, Doc. 210 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 23//10/1780]. 
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com duas igarités de montaria atracadas, comportavam seis soldados, um piloto 

índio, dezoito índios remeiros, duas mulheres e uma criança (28 pessoas). 

A canoa São João Batista, do engenheiro Antonio Euzébio de Ribeiros, trazia 

um cabo de esquadra, um anspeçada, um soldado, um piloto índio, dezesseis índios 

remeiros e um agregado branco (22 pessoas). O segundo bote das redes, com duas 

igarités de montaria atracadas, comportavam seis soldados, um piloto índio, 

dezesseis índios remeiros (23 pessoas). A canoa da cozinha conduzia um soldado, 

um piloto índio, doze índios remeiros, um criado branco e três criados índios (18 

pessoas). A canoa dos dois cirurgiões transportava um espingardeiro, um 

anspeçada, um piloto índio, catorze índios remeiros, um criado branco e um criado 

índio (21 pessoas). 

A canoa grande do terceiro armazém carregava um sargento, um anspeçada, 

um cadete, um soldado, um sargento mor, um piloto índio, vinte e três índios 

remeiros, um agregado branco, dois agregados índios e três criados índios (35 

pessoas). A canoa grande do primeiro armazém transportava um capitão de 

infantaria, um alferes, dois cabos de esquadra, um soldado, um piloto índio, vinte e 

dois índios remeiros, um criado branco e dois criados índios (31 pessoas). A canoa 

N. Sra. da Guia, com os matemáticos Pontes e Lacerda, trazia um cabo de 

esquadra, dois soldados, um piloto índio, dezesseis índios remeiros, um agregado 

índio e dois criados brancos (25 pessoas). A canoa N. Sra. da Glória, do provedor da 

expedição, conduzia um cabo de esquadra, dois soldados, um piloto índio, catorze 

índios remeiros e dois escravos (21 pessoas). 

A canoa Santo Antonio, do segundo comissário Henrique João Wilkens, trazia 

o ajudante dos cirurgiões, um cabo de esquadra, um soldado, um piloto índio, doze 

índios remeiros, uma mulher, seis crianças, um agregado índio, um criado branco, 

cinco escravos e duas escravas (33 pessoas). 

Finalmente, fechando a flotilha, a Almiranta N. Sra. do Valle, conduzindo o 

primeiro comissário Theodozio Constantino de Chermont, um furriel, um cabo de 
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esquadra, um soldado, um tambor, um piloto índio, dezesseis índios remeiros, cinco 

escravos e duas escravas (29 pessoas).69 

Em contrapartida, se a Partida espanhola não suplantava a portuguesa em 

número de componentes, suas embarcações o faziam em quantidade, luxo, 

sofisticação e ostentação. 

A Capitânia Maria Luiza e a Almiranta Carlos III eram as principais 

embarcações espanholas, ambas construídas no território espanhol de S. Joaquim 

de Omáguas por oficiais da ribeira, e transportaram, respectivamente, o primeiro e o 

segundo comissários espanhois para os territórios portugueses: 

 

Capitânia Maria Luiza, Barco de forma, de meia coberta, de nove remos por 
banda, de um mastro, armada a redonda, remada de Plamenta, ou de 
Remo pequeno ordinário: Tem uma formosa Câmara em que cabem vinte 
pessoas, seis por banda nos assentos laterais, e os mais nas faces da 
frente, e fundos: Tem um Camarim à rabada muito próprio para escrever; e 
outros exercícios privados; tudo muito bem asseado, e pintado, com seu 
cortinado de Damasco de lã carmesim. Tem três janelas por banda, e nove 
palmos de pé direito. 
Almeiranta Carlos III, em tudo semelhante à Capitânia:... 

 

Conforme a descrição admirada de Theodozio Constantino de Chermont, a 

Capitânia Maria Luiza possuía a popa levantada em forma de câmara e era muito 

similar aos chamados barcos “cacilheiros”, que fazem a travessia do rio Tejo entre a 

Freguesia de Cacilhas e o Terreiro do Paço em Lisboa. O camarim, que servia de 

gabinete ao comissário, tinha um catre e uma mesa fixos e o piso recoberto com 

esteiras de juncos produzidas pelos índios Cambebas. As portas, janelas e toda a 

câmera eram guarnecidas de cortinas de damasco de lã carmesim, assim como os 

bancos laterais, utilizados como baús, também forrados do mesmo tecido. A 

equipagem era composta de quatro marinheiros brancos e vinte e dois índios 

                                                 
69 “Detalhe da forma porque se deve distribuir a Tropa, que nas Canoas da Expedição das Demarcações se há 
de embarcar”; “ Ordem ou Plano da formalidade, porque deste Porto da Cidade do Pará devem largar as 
Canoas determinadas à Expedição das Reais Demarcações debaixo do Mando do Ilmo. e Exmo. Senhor Capitão 
General João Pereira Caldas, da mesma expedição encarregado” e “Mappa das Canoas, e de todas as Pessoas 
nellas Embarcadas, de que se compoem a Expedição, que destinada as Demarcações dos Reais Domínios na 
Parte do Norte da América, debaixo do Mando do Ilmo. E Exmo. Sr. Capitão General João Pereira Caldas, 
partio do Porto da Cidade do Pará, para a Villa de Barcelos, Capital da Capitania do Rio Negro, em 2 de 
Agosto de 1780”. PRDH – AHU/RN, Doc. 205 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 
07/09/1780]. 
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remeiros, fardados com vestias e calções de baeta azul com guarnições de baeta 

amarela e chapéus ornamentados com as armas de prata espanhola.70  

Embarcados na espaçosa e luxuosa, segundo os padrões da época, 

Capitânia Maria Luiza se conduziram, além da equipagem anteriormente descrita, o 

primeiro comissário Francisco Requena e Herrera, o tesoureiro Juan Manuel 

Benitez, o secretário Gaspar Santistebam, o primeiro sargento, um tambor, um 

pífano, o mordomo, o calafate, o carpinteiro, um piloto índio português, índios servos 

e um escravo, totalizando 49 pessoas. 

Transportados pela Almiranta Carlos III chegaram o segundo comissário 

Felipe de Arechua e Sarmiento, o médico Manuel de Vera, o segundo sargento, um 

ferreiro, um piloto índio português, dez soldados, um marinheiro branco, vinte índios 

remeiros, perfazendo 36 pessoas embarcadas. 

Além destas duas principais embarcações, a frota da Partida espanhola era 

composta de dois botes de seis remos com toldos de palha, de produção 

portuguesa, batizados respectivamente de Santo Antonio e Nossa Senhora das 

Dores ou a Fé de El Rei, um bote de quatro remos, o Santa Eulália, com toldo de 

palha e produção espanhola; uma ubá, São José, de seis remos com toldo de palha, 

“de um excessivo comprimento, e formada de um só pau”, que servia para as ordens 

da Capitânia; uma ubá de dois remos, das ordens da Almeiranta; onze ubás de dois 

remos, sendo uma da cozinha, uma que conduzia a pólvora e nove para a condução 

dos mantimentos; uma jangada conduzida por seis pessoas, com uma casa de palha 

que servia de hospital; quatro balsas, conduzidas, cada uma, por seis pessoas, 

utilizadas para o transporte dos animais; oito ubás de um remo para o exercício da 

montaria e pescaria; deste modo, somavam 31 embarcações.71 

Apesar da abundância que trouxeram para o lado português da América, as 

embarcações espanholas apresentavam algumas características impróprias para a 

missão demarcadora. As canoas eram feitas de madeira inadequada e facilmente se 

                                                 
70 PRDH – AHU/RN, Doc. 223 [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 
22/07/1781] e Doc. 227 [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 21/09/1781]. 
71 “Mapa Geral da Expedição das Reais Demarcações da Quarta Divisão de Sua Majestade Católica, que 
compreende todas as Pessoas, e seus Empregos Militares, ou Civis; como também todas as Embarcações de 
meia coberta, Botes, Ubás, e Balsas, ou Jangadas, com que se apresentaram na Fronteira da Tabatinga em 7 de 
Março de 1781”. PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 
21/09/1781]. 
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deterioravam, além do que, o tamanho em que foram construídas impossibilitava a 

navegação em alguns rios da região; a exemplo da boca do rio Japurá para cima 

como observou João Pereira Caldas.72 

Sendo assim, a Partida espanhola dependeu durante todo o período das 

demarcações dos estaleiros navais portugueses e da compra de pequenas 

embarcações produzidas nas povoações. A documentação pesquisada revela as 

muitas requisições de variados tipos de embarcações feitas pelos espanhóis aos 

portugueses, as quais nem sempre eram atendidas.73 

Mesmo sendo construídas nos estaleiros da cidade de Santa Maria de Belém 

do Grão-Pará e nas ribeiras da Vila de Barcelos e de outras povoações, compradas 

ou requisitadas por empréstimo dos moradores e de autoridades administrativas, as 

embarcações não foram suficientes para atender a todos.74 

A demanda ocasionada pelas diversas expedições e vários outros serviços 

das demarcações, além das freqüentes perdas em naufrágios, gerava uma 

freqüente falta de embarcações, como observou e se queixou o naturalista 

Alexandre Rodrigues Ferreira ao justificar a sua demora e impossibilidade de expedir 

a viagem a Capitania de São José do Rio Negro: 

 

Continuo a demorar-me nesta Cidade do Pará, onde me acho, (...), porque 
dura ainda a mesma falta de canoas . (...), devo dizer a V. Exª que a 
mesma Canoa do transporte do Sr. General, quando visitou a Vila de 
Cametá, não era própria, porque era a canoa do Dr. Ouvidor; tanto a do 
transporte do Ouvidor como a que conduzia o ajudante de ordens eram 
emprestadas por particulares; e a Canoa S. Francisco Xavier, em que eu ia, 
e o desenhador ao mesmo tempo, que faz muita água, já não sofre 
remendos sobre remendos. Nas canoas que do Rio Negro tem vindo, 
também tem voltado e continuam a voltar, ou os oficiais que de lá vem com 
ordens, ou os que vão de novo com Soldados, vindo a ser incompatível a 
minha viagem com a deles por duas razões: a primeira é porque encontram-

                                                 
72 Ângela DOMINGUES, Viagens de exploração geográfica na Amazônia em finais do século XVIII: política, 
ciência e aventura, p. 85 e PRDH – AHU/RN, Doc. 213 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e 
Castro em 21/01/1781]. 
73 Em 1783, em oficio a João Pereira Caldas, Francisco Requena justifica a sua requisição de embarcações 
porque as que trouxeram de Mainas já haviam chegado ao território português em mau estado. PRDH – 
AHU/RN, Doc. 241[Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 08/04/1782], Doc. 244 
[Oficio de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 08/04/1782], Doc. 254 [Oficio de João Pereira 
Caldas a Martinho de Mello e Castro em 03/02/1783] e Doc. 270 [Oficio de João Pereira Caldas a Martinho de 
Mello e Castro em 12/05/1783]. 
74 Américo Pires de LIMA, O doutor Alexandre Rodrigues Ferreira, p. 242-243 [Ofício LV de João Pereira 
Caldas a Martinho de Mello e Castro em 06/02/1788] e p. 275 [Ofício LXX de Alexandre Rodrigues Ferreira a 
João Pereira Caldas em 31/08/1788].  
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se os vagares necessários para as minhas averiguações, com a brevidade 
com que eles devem chegar; e a segunda porque nem parte do trem da 
minha comissão, nem o trem inteiro pode acomodar-se em canoas, onde vai 
a tropa, e se não vai, apenas chega a canoa por pequena para o transporte 
do oficial que embarca. Eis aqui a verdade do que se passa a respeito da 
viagem do Rio Negro.75 

 

Se o transporte, como visto, era um elemento fundamental para a plena 

execução das tarefas demarcatórias nos sertões amazônicos, o item medicamentos 

se fazia tão necessário quanto ele, como ressaltado no inicio deste tópico. 

 A experiência e conhecimento adquiridos por homens que há muito tempo 

residiam na região e dos que tinham vivido a primeira tentativa de demarcação, a 

exemplo de João Pereira Caldas, Henrique João Wilckens e José Antonio Landi, 

com certeza contribuíram sobremaneira na escolha dos remédios imprescindíveis 

para o tratamento das doenças mais comuns que assolavam a Amazônia. 

Desta forma, para compor as boticas da quarta Partida portuguesa de 

demarcação de limites, com os quais eventualmente socorriam a Partida espanhola, 

foram selecionados medicamentos como “Águas, Purgantes, Absorventes, Sais, 

Óleos, Emplastros, Ungüentos, Minerais, Desobstruentes, Carminativos, Espíritos, 

Extratos, Xaropes, Bálsamos e Truciscos”. 

Das Águas constavam as de melissa, de canela, de sidra, rosada, de 

Inglaterra, contra flatos, da rainha de Hungria e de cerejas pretas; dos Purgantes os 

de ruibarbo em pó, tártaro emético, sene e sal catártico de Espanha; dos 

Absorventes os de raspas de chifre de veado, madrepérola preparada, olhos de 

caranguejo preparado, mercúrio doce e marfim preparado; dos Sais consistiam os 

de Losna, nitro puro, de tártaro, de chumbo, sal polioresto e nitro prelado. 

Os Óleos eram feitos de minhocas, de linhaça, de alfazema, de amêndoas 

doces e amargas, de ouro, de terebintina e de Aparício; os Emplastros eram os de 

Zacarias, negro, régio para hérnias, de Atanazio Lourenço e de André da Cruz; os 

Ungüentos podiam ser o amarelo, o preto, o branco canforado, de mercúrio e o 

rosado; os Minerais de salitre, pedra de estancar sangue, pedra ume crua, láudano 

opiado, ópio cru, terebintina fina e azougue vivo; os Desobstruentes eram 
                                                 
75 Ibid., p. 126-127 [Ofício XIII de Alexandre Rodrigues Ferreira a João Pereira Caldas em 21/03/1784]. Grifo 
nosso. 
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basicamente os martes sulfurados ou martes adstringentes; os Carminativos podiam 

ser produzidos a partir de especiarias como erva doce, cravo e pimenta da Índia, 

cominho, noz moscada e alecrim. 

Os Espíritos eram o de sangue romano, de vinho, vitríolo, água forte, de trigo, 

de sal amoníaco e de terebintina; os Extratos podiam ser de alcaçuz, católico, de 

saturno e de jalapa; os Xaropes eram essencialmente de dormideira, de enxofre 

líquido, mel rosado, de avenca, casca de laranja, casca de sidra, açúcar refinado, de 

ameixa e de papoulas brancas; os Bálsamos eram os chamados de católico, verde e 

o de abricó; e os Truciscos feitos de semente de Alexandria de lombrigueira. 

A experiência recomendava que todos esses remédios fossem remetidos do 

reino muito bem embalados em vidros e botijões bem fechados, devendo-se evitar 

embrulhá-los somente em papel, como era a prática, para que houvesse uma maior 

durabilidade, porque de outro modo logo o “Clima do País inteiramente os destroem 

e inutilizam”. 

Para acompanhar os medicamentos foram selecionados os utensílios 

necessários para a administração destes e para o uso habitual nas enfermarias e 

hospitais, tais como: ventosas, cacetas, chocolateiras, espumadeiras, bacias para 

sangria de pé e braço, caçarolas, seringas de latão, balança pequena, medidas, 

tacho grande de seis canadas, tachos de arame de rabo pequeno, almofariz grande 

de bronze com sua mão de ferro, gral de pedra, gral de marfim, peneiras, espátulas 

de latão, copos de vidro, tachos de estanho, colheres e funil de latão.76 

Assim como os habitantes das povoações e fortes, fossem índios, colonos 

brancos ou militares, as Partidas portuguesa e espanhola de limites e suas diversas 

expedições que se estenderam pelos rios do Grão-Pará estiveram sempre sujeitas e 

padeceram com as febres contínuas (podres, ardentes, malignas), intermitentes ou 

sezões (terçãs e quartãs), bem como de doenças do tipo: 

 

                                                 
76 “Relação dos remédios de Botica que segundo a experiência das queixas mais freqüentes na Capitania do Rio 
Negro, se precisa serem da Corte remetidos para o gasto do ano de 1783 em o curativo do enfermos 
pertencentes a Expedição das Demarcações dos reais domínios de S. Majestade, cujas indicadas porções 
semelhantemente se necessita de se repetirem em cada um dos seguintes anos, que a mesma diligência 
continuar” em ACMA/AHU–E008: RIO NEGRO – Correspondência de João Pereira Caldas para Chermont e 
para o Reino (1782-1783), [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 17/01/1782]. 
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Cephalalgias [cefaléia], hemecraneas [enxaquecas], ophtalmias 
[conjuntivite], odontalgias [dor de dente], cardialgias [nevralgia do 
estômago]; alguns estupores [acinesia], os pasmos [espasmos musculares], 
os catarrhaes, as obstrucções das vísceras, a hydropisia [edema], a 
palpitação do coração, as lombrigas, os fluxos do ventre [prisão de ventre], 
o tenesmo [contração repetida do esfíncter], a cholera, as desynteria, o fluxo 
hepático, as ulceras, e inflamação do annus, e na classe das contagiosas, 
as bexigas [varíola], o sarampo, a qualidade céltica [tipo de varíola], as 
empigens, os herpes miliares [erupção cutânea], etc.77 

 

Concorriam ainda para molestar os moradores e viajantes as picadas de 

cobras venenosas (coral, jararaca, surucucu, carinana), peixes (mandií, surubim), 

arraias; as mordidas da aranha caranguejeira, das lacraias, das osgas, das formigas 

tucandeiras ou carnívoras do Envira; as ferroadas de vespas (cabas, marimbondos) 

e as pulgas (bicho de pé); e mais as plantas tóxicas como a erva do rato, o assacu, 

o timbó e a cauxinga, que os índios usavam para matar os peixes. 

Os insetos eram um capítulo a parte por constituírem um verdadeiro flagelo, 

como considerou o ouvidor Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio. Segundo 

Alexandre Rodrigues Ferreira, nada era mais odioso aos viajantes que a classe dos 

insetos, como a mutuca, o pium, o carapanã, o meruim, entre outros mosquitos e 

moscas que abundavam na Amazônia. Para proteção das picadas desses insetos, e 

também como ornato, alguns índios cobriam o corpo com betume.78 

Durante o dia as expedições eram azucrinadas pelos piuns de corpo diminuto, 

mas de uma picada extremamente dolorosa e que deixava chagas do tamanho da 

cabeça de um alfinete; pela grande mosca chamada mutuca e, ao pôr do sol, pelo 

quase invisível meruim. Os carapanãs atacavam dia e noite e, segundo o ouvidor e o 

naturalista, sua picada conseguia ultrapassar três dobras de qualquer tecido. A título 

de exemplo da tortura que era o carapanã, Euzébio Antonio de Ribeiros reclamou 

que no local de colocação dos marcos no rio Javari “era tanto o Mosquito, que para 

se fazer o trabalho foi preciso a cada um dos Curiosos [carpinteiros] pôr quatro 

Indios, para lhes afugentar; Confesso (...) que vim bem farto de Carapanã”.79  

                                                 
77 O cirurgião Antonio José de Araújo Braga, creditou a causa das enfermidades na região amazônica à atmosfera 
tropical, cotidianamente quente e úmida, carregada de miasmas podres. Cf. Alexandre Rodrigues FERREIRA, 
Viagem Filosófica ao Rio Negro, p. 743-750. 
78 Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica ao Rio Negro, p. 71 e Francisco Xavier Ribeiro de 
SAMPAIO, Diário da Viagem que em visita, e correição das povoações da Capitania de São José do Rio Negro 
fez o ouvidor, e intendente geral da mesma no ano de 1774 e 1775, p. 13-15. 
79 PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de Euzébio Antonio de Ribeiros a João Pereira Caldas em 15/07/1781]. 
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Todavia, aqueles que se acidentavam ou adoeciam durante as expedições 

eram assistidos pelos cirurgiões na canoa reservada ao hospital, enquanto que no 

hospital real da Vila de Barcelos, e mesmo no pequeno da Vila de Ega, só tinham 

acesso os militares e servidores civis empregados nas demarcações e os índios 

empregados no serviço régio; o restante da população se curava a própria custa, 

sem acesso a médicos ou remédios, valendo-se somente do inestimável 

conhecimento das plantas, ervas, frutos e raízes.80 

A falta de medicamentos ou a decomposição destes obrigou os cirurgiões 

portugueses a aprenderem os métodos curativos indígenas. Assim, tratavam-se as 

cefaléias com banhos de vapores do cozimento das folhas de laranja, do limão, do 

manjericão bravo e da pajamarioba; a conjutivite era tratada com colírios feitos do 

cozimento da raiz do cipó gapuhi, da água destilada da palmeira do caraná-assu, do 

cozimento do pau carapanáyua e da copaíba; para dores de dente a raiz do cipó 

ambouarembó, a planta mucuracaá, as flores e folhas do jambú ou óleo quente de 

umeriem; para as tosses, o cozimento do alcaçuz da terra adoçado com mel silvestre 

ou do mamão macho, do urucu ou da raiz de malvarisco. Como vermífugo, o chá 

das folhas do mucuracaá com flores crista de galo ou aplicação sobre o umbigo de 

cataplasmas de tabaco com fel de vaca; como adstringentes, as raízes de araçá, da 

guiada e da marapaúba e casca da acapurana; para cólicas intestinais era comum o 

uso gengibre ralado e óleo de umeri; para a sarna o uso do azeite de andiroba; a 

título de emético a raiz do manacá e de purgante, o pinhão.81 

Apesar da carência constante de remédios e, por isso, a associação e 

emprego da medicina indígena, durante todo o período das demarcações não foram 

ignorados os medicamentos e tratamentos tradicionais europeus, como o ”mais 

poderoso dos remédios, que a medicina tem no seu seio, o qual é a sangria” e os 

costumeiros purgativos.82 

                                                 
80 Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica ao Rio Negro, p. 352-353 e 711. 
81 Sobre os muitos remédios indígenas utilizados no tratamento destas e outras doenças, ver o relatório produzido 
pelo cirurgião Antonio José Araújo Braga a pedido do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira. Cf. Alexandre 
Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica ao Rio Negro, p. 743-775. 
82 Sangrias e purgativos foram basicamente os métodos utilizados para o tratamento das doenças apresentadas 
por João Pereira Caldas durante a viagem de Belém a Vila de Barcelos em 1780 e em outras ocasiões por toda a 
década de oitenta, cf. PRDH – AHU/RN, Doc. 205 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro 
em 07/09/1780]; Doc. 210 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 23/10/1780] e 
Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica ao Rio Negro, p. 763-773.  
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SemSemSemSem    ““““superfluidade ou ostentaçãosuperfluidade ou ostentaçãosuperfluidade ou ostentaçãosuperfluidade ou ostentação””””    

 

A missão de demarcar fronteiras na América implicava, naturalmente, um 

grande esforço financeiro por parte de ambas as monarquias ibéricas. O projeto 

definido no Tratado Preliminar de Limites era de grande monta e carecia de amplos 

recursos para suprir pelo menos o indispensável para a sua execução. 

Portugal determinou que as despesas inerentes a manutenção de sua Partida 

de demarcação dos reais domínios corressem por conta dos cofres da Fazenda Real 

do Grão-Pará, sendo estas metódica e minuciosamente registradas em livros 

conforme as instruções expedidas.83 

Inicialmente os custos anuais com as diligências e serviços das demarcações 

foram calculados em torno de 28:800$000 (vinte e oito contos e oitocentos mil réis); 

uma quantia considerável para os padrões da época.84 

Os relatórios de despesas remetidos ao ministro Martinho de Mello e Castro 

por João Pereira Caldas e Manoel da Gama Lobo d’Almada registraram um total de 

204:120$803 (duzentos e quatro contos, cento e vinte mil, oitocentos e três réis). 

Quantia despendida em onze anos, entre 1780 e 1790, com itens como pagamento 

de soldos e ordenados, salários e jornais, compra de mantimentos, ferramentas e 

medicamentos, frete e compra de canoas, entre outras necessidades da Partida 

portuguesa.85 

                                                 
83 PRDH – AHU/RN, Doc. 205 [Ofício de João Pereira Caldas ao Provedor da Fazenda Real em 26/07/1780]. 
84 PRDH – AHU/PA, Doc. 7886 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 23/03/1790]. 
85 Esta quantia foi obtida através de coleta de dados nos ofícios expedidos que representam, praticamente, um 
resumo das despesas efetuadas entre 1780 e 1790. Esclarecemos que para alguns itens, em alguns anos, não há 
registro de valores. Apesar destas lacunas trabalhamos as questões deste estudo com estes números. Certamente, 
este valor total deve se constituir em algo muito maior, haja vista a previsão inicial do custo anual do projeto, 
sendo somente possível de ser apreendido se for feito um estudo meticuloso dos livros de registro da Provedoria 
e Tesouraria das Demarcações. Cf. os relatórios de despesas em PRDH – AHU/RN, Doc. 221[Ofício de João 
Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 22/07/1781], Doc. 264 [Ofício de João Pereira Caldas a 
Martinho de Mello e Castro em 05/02/1783], Doc. 297 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e 
Castro em 20/10/1783], Doc. 371 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 20/02/1785], 
Doc. 401 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 06/10/785], Doc. 469 [Ofício de João 
Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 31/12/1786], Doc. 564, Doc. 566 e Doc. 567 [Ofícios de João 
Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 15/06/1789], Doc. 588[Ofício de Manoel da Gama Lobo 
d’Almada a Martinho de Mello e Castro em 03/12/1790] e Doc. 607 [Ofício de Manoel da Gama Lobo d’Almada 
a Martinho de Mello e Castro em 22/07/1791].  
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Do valor total apontado nos relatórios, 41,08% – 83:860$431 (oitenta e três 

contos, oitocentos e sessenta mil, quatrocentos e trinta e um réis) – foram 

consumidos com o pagamento de soldos e ordenados aos militares e civis. Portanto, 

concomitantemente à escolha de homens para integrar a quarta Comissão de limites 

portuguesa incidiu a definição de suas remunerações. 

Para termos uma perspectiva da dimensão da folha de pagamento 

portuguesa elencamos nos quadros III, a seguir, alguns servidores e suas 

respectivas remunerações. 

 

Quadro III 

Quarta Divisão/Partida de Limites Portuguesa – Remu neração  

NOME SOLDO/ORDENADO 
ANO OBS 

João Pereira Caldas 4:800$000  

Theodozio Constantino de Chermont 600$000  

Henrique João Wilckens 624$000  

Joaquim Antunes do Valle 350$400  

Euzébio Antonio de Ribeiros 600$000  

Pedro Alexandrino Pinto de Souza 384$000  

José Simões de Carvalho 400$000 Deixou à sua família na 
Corte 50$004 ao ano 

José Joaquim Vitório da Costa 400$000 Deixou à sua família na 
Corte 86$400 ao ano 

Pe. Fr. Pedro Thomaz 120$000  

Antonio José de Araujo Braga 240$000  

Francisco de Almeida Gomes 240$000  

Antonio Coutinho de Almeida 700$000  

José Antonio Carlos de Avillar 300$000  

Francisco Xavier de Andrade 120$000  

Sebastião José Prestes 300$000  

Francisco Jacob do Rio 120$000  
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Domingos Antonio de Sampaio 28$800 Além do soldo da sua 
praça 

José Antonio da Cunha 57$600  

Um soldado encarregado como copeiro 43$000 Além do soldo da sua 
praça 

Um moço, ajudante da Copa 28$800  

Dois moços do serviço da Copa 28$800 14$400 cada um 

Cozinheiro 120$000  

Um ajudante de Cozinha 48$000  

Dois moços do serviço da Cozinha 28$800 14$400 cada um 

Um soldado Padeiro 48$000 Além do soldo da sua 
praça 

Um moço ajudante do Padeiro 14$400  

Dois soldados Pescadores de Rede 57$600 23$800 cada um, além do 
soldo das suas praças 

Um soldado comprador encarregado e 
outros correspondentes ministérios 

28$800 Além do soldo da sua 
praça 

Um soldado Hortelão 19$200 Além do soldo da sua 
praça 

Dois marinheiros encarregados do trato 
das canoas e seus preparos 

120$000 60$000 cada um 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de ACMA (APEP) – caixa 17 [Ofício de Martinho de Mello e Castro a João 
Pereira Caldas em 04/01/1780] e ACMA/AHU–E008: RIO NEGRO – Correspondência de João Pereira Caldas 
para Theodozio Constantino de Chermont e para o Reino (1782 a 1783), [Ofício de João Pereira Caldas a 
Martinho de Mello e Castro em 17/01/1782]. 

 

Somado à remuneração destes servidores, aqui considerados de primeira 

linha, havia ainda o pagamento de jornais aos oficiais carpinteiros, calafates e 

pintores, especialmente aplicados nas construções e reparos de canoas, obras e 

outros serviços; implicando para o mesmo período o valor total de 1:164$747(um 

conto, cento e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e sete réis).  

Além destes últimos, o pagamento dos salários dos índios empregados nas 

diversas expedições de reconhecimento, como práticos, guias, intérpretes, 

remadores, caçadores, pescadores e demais ocupações, também concorria para 

onerar o item remuneração de pessoal, alcançando a importância final de 5:621$373 

(cinco contos, seiscentos e vinte e um mil, trezentos e setenta e três réis) em onze 

anos. Em fevereiro de 1781, João Pereira Caldas solicitou recursos ao governador 
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do Grão-Pará para o pagamento de 485 índios, considerando-os indispensáveis ao 

serviço da expedição.86 

Não só a moeda corrente era utilizada para pagamento aos índios, parte dos 

seus salários também podia consistir, principalmente, em ferramentas (picaretas, 

machados, foices, ferros de cova, martelos, pregos, serras, plainas), tecidos 

(algodão grosso, linho, estopa, ruão), linhas, anzóis, fitas coloridas, chapéus, 

tesouras, facas, navalhas, pentes, anéis, miçangas, breu, alcatrão, sabão, 

aguardente, etc; sendo estes produtos remetidos de Portugal ou comprados no 

Grão-Pará.87 

Desta forma, consideramos que para Portugal o item remuneração de pessoal 

– soldos, ordenados, jornais e salários – representava o mais oneroso de sua 

relação de despesas alcançando, no período mencionado, pouco mais de uma 

década, a cifra de 90:646$551 (noventa contos, seiscentos e quarenta e seis mil, 

quinhentos e cinqüenta e um réis), ou seja, 44,41% dos recursos despendidos.  

Espanha, por sua vez, designou ao tenente-general Manuel Antonio Flores – 

Vice-Rei de Nova Granada e presidente da Real Audiência de Santa Fé de Bogotá – 

a tarefa de organizar e nomear os agentes que comporiam a quarta Partida de 

limites espanhola destinada as operações ao norte da América do Sul. 

Também era responsabilidade do vice-rei Antonio Flores atender todas as 

necessidades e fazer a mediação entre esta Comissão, que mais tarde ficou 

conhecida por “Comissão do Maranhão”, e a Corte de Madri na pessoa do ministro 

do Conselho das Índias, José de Galvez.88 

Segundo Maria Loreto Rojo Garcia, apesar dos preparativos iniciais a quarta 

Partida espanhola seguiria mal equipada no quesito pessoal, uma vez que o vice-rei 

Flores não considerou oportuno despenderem muitos gastos com contratações, 

especialmente sendo ele o encarregado de estipular os soldos dos membros 
                                                 
86 PRDH – AHU/RN, Doc. 222 [Ofício de João Pereira Caldas a José Nápoles Telo de Menezes em 10/02/1781]. 
87 PRDH – AHU/RN, Doc. 213 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 21/01/1781], 
Doc. 222 [Ofício de João Pereira Caldas a José Nápoles Telo de Menezes em 10/02/1781] e Ângela 
DOMINGUES, Viagens de exploração geográfica na Amazônia em finais do século XVIII: política, ciência e 
aventura, p. 73. 
88 A historiografia de língua espanhola refere-se invariavelmente a quarta Partida de limites espanhola de 1777 
por “Comisión del Maranón”, título que faz alusão ao rio Solimões que neste momento ainda é conhecido por rio 
Maranhão ou das Amazonas. 



88 
 

selecionados para a quarta divisão espanhola. É presumível que suas ponderações 

tenham levado em conta os resultados obtidos por José de Iturriaga no ano de 1754 

(Tratado de Madri), quando este, com sua ostentosa Comissão, nem conseguiu se 

encontrar com a Partida portuguesa em Barcelos, no rio Negro.89  

Possivelmente, a experiência adquirida e as expressivas despesas efetuadas 

durante o período do Tratado de Madri, no qual se intentou demarcar essas mesmas 

fronteiras sem sucesso, também seja mais uma explicação – somada à guerra em 

curso contra a Inglaterra, como comentamos – para a resolução da Espanha de 

dispor de um reduzido número de pessoas para o novo intento. 

De qualquer forma, suficientes ou não, capacitados ou não, como vimos 

anteriormente, na qualidade de servidores da Coroa espanhola, os homens que 

integraram a Comissão de limites da Espanha faziam jus ao recebimento de soldos 

ou ordenados para a realização dos serviços aos quais foram designados. 

O quadro IV relaciona os servidores do escalão principal da Comissão 

espanhola e suas respectivas remunerações:  

 

Quadro IV 

Quarta Divisão/Partida de Limites Espanhola – Remun eração  

NOME SOLDO/ORDENADO 
ANO OBS 

Francisco Requena y Herrera 
3.000 pesos 

 
360 pesos para a manutenção 

de três criados 

Felipe de Arechua y Sarmiento 1.500 pesos 
120 pesos para a manutenção 

de um criado 

Apolinário Diaz de La Fuente 1.700 pesos 
120 pesos para a manutenção 

de um criado 

Joaquim Fernandes del Busto 720 pesos 
120 pesos para a manutenção 

de um criado 

                                                 
89 Maria Loreto Rojo GARCIA, Op. Cit,, p. 227 e 231. Arthur Reis destaca a aparatosidade espetacular com que 
foi constituída a Comissão espanhola para os trabalhos referentes ao Tratado de Madri. Além dos técnicos de 
menor categoria, oficiais, religiosos e funcionários civis, compunha-se de geógrafo, desenhadores, engenheiros, 
cosmógrafos, astrônomos, botânicos e cirurgiões. Só o primeiro comissário trazia 25 criados e o segundo 
comissário 14! Arthur Cezar Ferreira REIS, Limites e demarcações na Amazônia brasileira – A fronteira com as 
colônias espanholas, p. 102-103 e História do Amazonas, p. 107.  
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Juan Manuel Benitez 1.304 pesos 
240 pesos para a manutenção 

de dois criados 

Mariano Bravo 300 pesos 
120 pesos para a manutenção 

de um criado 

Manuel de Vera 420 pesos 
120 pesos para a manutenção 

de um criado 

Gaspar Santistebam 480 pesos –  

Juan Salinas 480 pesos – 

Felipe Ramon Alegria 300 pesos – 

Justo Ventura Munar 144 pesos – 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de “Descrição das Pessoas, e seus Empregos, Ocupações, Soldos, e 
Gratificações, de que se compõe a quarta Divisão, ou Partida Espanhola na execução da Demarcação do 
Tratado Preliminar de Limites no Rio Japurá” em PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de João Pereira Caldas a 
Martinho de Mello e Castro em 21/09/1781]. 

 

Destes valores, sabemos que o primeiro comissário Francisco Requena y 

Herrera e o segundo comissário Felipe de Arechua y Sarmiento recebiam somente o 

soldo inerente a suas graduações militares, sem mais qualquer gratificação pelas 

funções exercidas nos trabalhos da demarcação, sendo isto motivo de muitas 

queixas de ambos, e mais ainda de Arechua, uma vez que possuía uma patente 

inferior e não era governador de província.90 

Os demais integrantes da Comissão espanhola dispunham a título de 

pagamento: 

 

O Primeiro Sargento, tem de soldo duzentos, e dezesseis pesos anuais. 
O Segundo Sargento, tem de soldo cento, e oitenta pesos. 
Um Cabo de Esquadra, tem de soldo cento, e quarenta, e quatro pesos. 
Um Tambor, tem de soldo cento, e trinta, e dois pesos. 
Cada um dos 45 soldados, tem cento, e vinte pesos. 
Um Desenhador, com soldo anual de cento, e noventa, e dois pesos. 
Quatro Marinheiros, que servem de Patrões dos Barcos, têm de soldo cada 
um, por ano, duzentos, e dezesseis pesos. 

                                                 
90 Maria Loreto Rojo GARCIA, Op. Cit,, p. 231-232. Valores muito inferiores comparados às remunerações do 
pessoal contratado para o Tratado anterior, na qual o primeiro comissário D. Jose de Iturriaga vencia 12.000 
pesos de soldo e 6.000 pesos de gratificação. Arthur Cezar Ferreira REIS. Limites e demarcações na Amazônia 
brasileira – A fronteira com as colônias espanholas, p. 103 e História do Amazonas, p. 107. 
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Um Cozinheiro, por ano, Escravo do Primeiro Comissário; tem cento, e 
noventa e dois pesos. 
Um Padeiro, criado do Primeiro Comissário, em cento, e oitenta pesos. 
Um Mordomo, que serve de copeiro, tem sessenta pesos. 
Um Carpinteiro, tem cento, e vinte pesos. 
Um Calafate, duzentos pesos. 
Um Ferreiro, e Serralheiro, duzentos e quatro pesos. 
Um Enfermeiro Paisano, cento, e vinte pesos. 
Quatro Capitães Índios, por ano, setenta e dois pesos. 
Dois Capitães Negros, com dito, cento, e vinte pesos. 
Dois Ajudantes, dito, setenta, e dois pesos. 
Dois Alferes, dito, setenta, e dois pesos. 
Oito Sargentos, dito, setenta, e dois pesos. 
Quatro Pilotos Portugueses, dito, vinte, e quatro pesos. 
Cento, e oitenta Índios Remeiros, cada um quarenta, e oito pesos. 
N.B. Os referidos salários, foram estipulados em Conferência do Presidente, 
e Real Audiência de Quito, contudo o Primeiro Comissário de Sua 
Majestade Católica, conformando-se ao uso de Portugal, mandou que se 
pagasse aos Oficiais Índios, e Pilotos a vinte, e quatro pesos ao ano; e aos 
Remeiros a dezoito pesos.91 

 

Efetuando um cálculo aproximado, a partir das informações que dispomos, as 

despesas espanholas com o item remuneração de pessoal alcançavam a quantia de 

29.880 (vinte e nove mil, oitocentos e oitenta) pesos anuais, a despeito de todas as 

contenções de gastos projetadas pelo vice-rei Manoel Antonio Flores. 

Outra questão que preocupou e consumiu boa parte dos recursos de ambas 

as Coroas ibéricas durante o período das demarcações foi o abastecimento e a 

alimentação. Não foi tarefa fácil para espanhóis e portugueses alimentarem algumas 

centenas de pessoas por quase duas décadas, especialmente pela dependência da 

precária e decadente agricultura da Capitania de São José do Rio Negro e dos 

produtos que eram remetidos de Portugal. 

Nos relatórios da divisão portuguesa, a alimentação sobrecarregava as 

relações de despesas quase tanto quanto a folha de pagamento e afins. Entre 1780 

e 1790, a Corte portuguesa gastou com a alimentação de seus vassalos, 

empregados na quarta divisão de demarcação de limites ao norte da América, a 

quantia de 88:434$746 (oitenta e oito contos, quatrocentos e trinta e quatro mil, 

setecentos e quarenta e seis réis), correspondendo a 43,32% do total de despesas 

feitas em onze anos.92 

                                                 
91 PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 21/09/1781]. 
92 Em alguns relatórios os gastos com medicamentos estão inclusos com a alimentação. Cf. os relatórios de 
despesas nos documentos indicados na nota 85 deste capítulo. 
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Sobre o assunto alimentação da Partida portuguesa, nas instruções régias 

transmitidas a João Pereira Caldas em 7 de janeiro de 1780, as ordens eram 

categóricas: 

 

As Disposições que V. Sª fizer sobre os preparos desta Expedição, devem 
ser praticadas debaixo de invariável certeza, de que S. Majestade não 
quer, que se falte a coisa alguma do que for necess ário; mas que ao 
mesmo tempo reprova, e defende toda a superfluidade , e ostentação : E 
nesta inteligência o preparo de V. Sª se deve reduzir ao de um Oficial Militar 
Graduado, a quem S. Majestade encarrega de uma importante Comissão. 
Toda a Baixela de Campanha; Ucharia e Bateria de Cozinha de El Rei de 
Prússia, quando se põe a Testa do seu Exército, se transporta em poucas 
Bestas de Carga, e a Sua Mesa seguram, que não excede de seis, ou oito 
Pratos com fartura, onde comem alguns dos Seus Generais, que 
incontestemente convida quando lhe parece, a jantar com ele; resultando 
desta exemplar frugalidade daquele Monarca, a imitação com que o seguem 
os seus Generais, onde só se atende ao bem do Serviço, e se desterram os 
faustos, e as Ostentações como inúteis, e contrárias a ele. Debaixo destes 
princípios deve V. Sª não só regular o que lhe pertence, mas toda a 
Expedição de que vai encarregado;...93 

 

Sob esses princípios, exatamente como lhe fora ordenado, João Pereira 

Caldas procurou regulamentar o abastecimento e a distribuição de alimentos para a 

Comissão da qual estava encarregado. 

Quanto à distribuição de alimentos, João Pereira Caldas determinou uma 

rigorosa dieta para os seus comandados, distribuindo-a em três refeições principais 

– almoço, jantar e ceia – que obedeciam, em qualidade e quantidade, a uma 

determinada hierarquia: primeira mesa, segunda mesa e terceira mesa.94 

Da primeira mesa compartilhavam os indivíduos pertencentes ao primeiro 

escalão, portanto, os comissários, os engenheiros, os matemáticos/astrônomos, os 

cirurgiões, os capelães, o quartel mestre, o alferes, o provedor, o secretário, o 

tesoureiro e mais algumas pessoas “graduadas” que estivessem de passagem pela 

localidade, ordinariamente algo em torno de vinte pessoas.  

                                                 
93 ACMA (APEP) – caixa 17 [Ofício de Martinho de Mello e Castro a João Pereira Caldas em 08/01/1780]. 
Grifo nosso. 
94 Que correspondem aos atuais, no Brasil, café da manhã, almoço e jantar e pequeno almoço, almoço e jantar 
em Portugal. Sobre os horários e títulos das refeições, ver Luís da Câmara CASCUDO, História da alimentação 
no Brasil, p. 659-684. 
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Para o almoço, os privilegiados comensais da primeira mesa dispunham 

diariamente de café, chá, chocolate, açúcar, manteiga de vaca e um pão de “oito 

onças de peso”, às vezes substituído por bolachas e biscoitos. O jantar, ao meio do 

dia, constituía-se de seis ou sete pratos, compostos por sopas, cozidos, arroz e dois 

ou três tipos de carne, e sobremesa de doces, geralmente aletria, e mais água e 

vinho, queijo e frutas. A ceia era uma repetição do cardápio do almoço. 

Este cardápio da primeira mesa somente sofreu alguma alteração no inicio da 

década de 90 dos setecentos, quando Manoel da Gama Lobo d’Almada assumiu a 

chefia das Demarcações. Com o intuito de reduzir as despesas da Partida, ordenou 

que se evitassem os gastos diários de doces e aves domésticas, como patos, perus 

e galinhas, e só fosse servido vinho quando este tivesse vindo de Lisboa, proibindo 

que se comprasse na Capitania ou fosse solicitado do Pará. 

Sobre o jantar, Lobo d’Almada determinou que fossem servidos somente 

quatro pratos bem fartos, alegando que não deixavam de ser suficientes para 

militares que deviam se acostumar a viver sobriamente e arrematou dizendo que “os 

ditos quatro pratos serão sopa, cozido, arroz, e seu Prato de Assado, ou de 

Guisado: Queijo, e algumas Frutas para sobremesa, isto é um banquete.”.95 

Certamente, essa nova ordem alimentar desagradou muitos militares e civis 

graduados acostumados com alguns regalos e regalias. 

Da segunda e terceira mesas participavam as pessoas “empregadas no 

serviço da primeira, e outros destinos inferiores da Expedição”, sendo assistidas 

proporcionadamente do preciso sustento. Aos soldados, cabos de esquadra, furriéis, 

copeiros, cozinheiros, ajudantes, mestiços e indígenas, eram oferecidos, a título de 

alimentação, basicamente a mandioca e seus derivados, café, carne de animais 

(queixada, paca, anta, tamanduá, tatu, preguiça, macaco), arroz, peixes secos ou 

salgados, açúcar, trigo, frutos e outros produtos da região.96 

                                                 
95 PRDH – AHU/RN, Doc. 588 [Ofício de Manoel da Gama Lobo d’Almada a Martinho de Mello e Castro em 
03/12/1790]. 
96 Mais informações sobre os animais consumidos, ver Memória VII – Relação dos animais quadrúpedes, 
silvestres, que habitam nas matas de todo o continente do Estado do Grão-Pará, divididos em três partes: 
primeira, dos que se apresentam nas mesas por melhores; segunda, dos que comem os índios em geral e alguns 
brancos quando andam em diligência pelo sertão; terceira, dos que não se comem em Alexandre Rodrigues 
FERREIRA, Viagem Filosófica pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá: Memórias 
(Zoologia e Botânica), p. 47-55.   
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Na assistência de alimentos aos doentes também se fazia distinção. Os 

freqüentadores da primeira mesa, além do que já recebiam, quando adoeciam eram 

assistidos diariamente “com uma Galinha; e dois frangos, ou uma franga, e com três 

pães de dez onças um, e os dois de oito (...) como também de vinho”; se não fosse 

moléstia muito grave, a galinha era substituída por outro alimento que lhe fosse 

proporcional. Aos de segunda e terceira mesa o auxilio dispensado variava conforme 

as suas graduações e com a maior ou menor urgência das suas enfermidades. 97 

A preocupação em não extrapolar os gastos e assim desobedecer às ordens 

régias foi motivo de alguns mal entendidos ou erros de interpretação. O excesso de 

parcimônia com que o médico Francisco de Almeida Gomes distribuía e receitava 

alimentos aos enfermos do hospital da Vila de Ega lhe rendeu uma repreensão do 

segundo comissário português Henrique João Wilckens, na qual recomendava que 

este ministrasse os remédios e alimentos que julgasse úteis às diferentes qualidades 

de enfermidades, mas sem incorrer nos extremos da prodigalidade ou mesquinhez.98 

Entretanto, para manter a dieta rigidamente planejada era necessário um bem 

regulado abastecimento de produtos e alimentos. Para satisfazer este 

abastecimento, João Pereira Caldas pretendeu contar com as remessas de produtos 

do Reino; com os produtos que podiam ser adquiridos na cidade de Belém no Grão-

Pará; com os pesqueiros da Capitania do Rio Negro; com a caça e a pesca no 

decorrer das expedições e com os estoques dos armazéns reais e a produção das 

roças dos índios e dos comuns nas povoações. Mesmo assim, apesar de todas 

essas possibilidades de fornecimento, o abastecimento por vezes se mostrou 

incerto, difícil e insuficiente. 

De Portugal eram importados toucinhos, paios, chouriços, presuntos, 

manteiga de vaca, farinha de trigo, aletria, doces, cevadinha, bolachas, passas de 

Alicante, biscoitos, chocolate, queijos (ingleses e flamengos), azeite, macarrão, 

cereais, vinho branco e tinto, bebidas finas sortidas (licores), vinagre, aguardente do 

                                                 
97 PRDH – AHU/RN, Doc. 210 e 213 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 
23/10/1780]. Como a galinha não era um produto abundante, muitas vezes foi substituída pela tartaruga para 
atender aos enfermos, cf. Américo Pires de Lima, Op. Cit., p. 274 [Oficio LXX de Alexandre Rodrigues Ferreira  
a João Pereira Caldas em 11/09/1788] e Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica ao Rio Negro, p. 
352. 
98 PRDH – AHU/RN, Doc. 245 [Ofício de Henrique João Wilckens a Francisco de Almeida Gomes em 
02/07/1782] e [Ofício de Henrique João Wilckens a João Pereira Caldas em 05/07/1782]. 
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reino (de uva), alfazema, azeitonas, chá, especiarias e mais uma infinidade de 

produtos que não eram produzidos na região ou não tinham uma produção regular, 

como café e açúcar.99 

De Belém, o governador do Grão-Pará era o responsável pelas aquisições e 

remessas de feijão, arroz, aguardente de cana, açúcar, café, galinhas, patos, frutas, 

legumes, sal, milho, carne de porco salgada, peixe seco ou salgado, principalmente 

o pirarucu e o peixe-boi, tartarugas, manteiga de tartarugas, tabaco, entre outros 

produtos produzidos no Estado. 

Víveres incertos, tanto pela distância e dificuldade de transporte, razões para 

a inconstância de sua chegada, quanto pelo deficiente acondicionamento em 

recipientes inadequados que, somados ao clima da região, faziam com que na 

maioria das vezes os alimentos chegassem deteriorados e impróprios para o 

consumo, ou ainda, se estragassem rapidamente nos armazéns das demarcações, 

como os biscoitos e as bolachas. Além disso, nem sempre as listas dos produtos 

solicitados eram plenamente satisfeitas ou atendidas. 100 

Por conta dessa incerteza no fornecimento dos víveres, tanto de Portugal 

quanto do Grão-Pará, em vários momentos João Pereira Caldas se viu em grande 

dificuldade para sustentar o contingente envolvido nas Demarcações. Em 1781, 

motivado pelo atraso das remessas, fez um apelo dramático ao ministro Martinho de 

Mello e Castro, suplicando: 

 

...que a não se irem oportunamente verificando, para, ao menos, ao mais 
preciso se acudir na forma das Reais Ordens, eu não sei como poderei 
sustentar, pagar, e conter toda esta Gente, e evitar as desordens, e atraso 
do Real Serviço, que são bem a recear, se a consternação for continuando, 
pois que é certo não terem todos uma maior constância, e os mais honrados 
sentimentos para se sujeitarem ao sofrimento, e incômodo, que aliás, em 
grande parte, são sempre inevitáveis em tais Centros, e em tão remotas 
distâncias.101 

                                                 
99 A recomendação do marquês de Angeja, presidente do Erário Régio, era que se enviasse de Portugal tudo o 
que fosse preciso e possível, pois custaria cinqüenta por cento mais barato à Fazenda Real do que se fosse 
comprado no Grão-Pará. PRDH – AHU/RN, Doc. 204 [Aviso de D. Pedro José de Noronha a Martinho de Mello 
e Castro em 06/09/1780]. 
100 Devido aos constantes desperdícios, Henrique João Wilckens sugeriu que em lugar de bolachas e biscoitos, 
que se estragavam com muita brevidade, era mais conveniente a remessa de uma porção maior de farinha de 
trigo, cf. PRDH – AHU/RN, Doc. 245 [Ofício de Henrique João Wilckens a João Pereira Caldas em 
05/07/1782].  
101 PRDH – AHU/RN, Doc. 222 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 22/07/1781]. 
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Em 1783 foi a vez do governador do Estado do Grão-Pará, José Nápoles 

Tello de Menezes, se desculpar com João Pereira Caldas pela dilatada demora em 

atender as suas solicitações de remessas de gêneros alimentícios, alegando ser 

esta involuntária. Justificou explicando que 

 

..., Eu não tenho mais recebido uma só Letra, com destino, ou em razão 
dessa grande dependência das Reais Demarcações pelo nosso Ministério: 
Como igualmente em todo este tempo, nenhum só Real, também me tem 
sido remetido, a beneficio das imensas despesas, que V. Exa. tanto como 
eu sabe nos achamos precisados a suportar neste Continente, em que nada 
se conclui, se não a força dos mais Exorbitantes desembolsos.102 

 

Os pesqueiros reais, o chamado de Caldeirão ou de Manacapuru, situado no 

rio Solimões, era o mais antigo e do sustento da guarnição do rio Negro; o 

Puraquecoara, no rio Amazonas, e o do Rio Branco eram os que sustentavam os 

empregados das reais demarcações.  Os pesqueiros forneciam a tartaruga e o 

peixe-boi, carnes que há muito faziam parte da alimentação diária indígena e foram 

por um longo período cotidianamente consumidas pelos demarcadores e demais 

pessoas envolvidas nas expedições de demarcações de limites. 

Da tartaruga aproveitava-se tanto a carne, comida cozida, assada, frita ou 

ensopada, como seus ovos, que podiam ser cozidos, assados ou fritos, e também se 

obtinha a manteiga que servia tanto para a alimentação quanto em forma de 

gordura, para a calafetagem de embarcações e para a iluminação. 

Segundo as afirmações do padre jesuíta Cristóbal de Acuña, a carne da 

tartaruga se “assemelha a de vitela”, seus ovos “quase tão bons quanto os de 

galinha” e a sua manteiga era “tão boa e mais saborosa, além de durar muito mais, 

do que aquela que se obtém do leite de vaca”. O Bispo D. Frei Caetano Brandão 

também avaliou que as tartarugas supriam perfeitamente a falta do gado e que “no 

                                                 
102 ACMA/AHU–E027: RIO NEGRO – Demarcações (maio a setembro de 1783), [Ofício de José de Nápoles 
Tello de Menezes a João Pereira Caldas em 13/08/1783]. Sobre os alimentos importados de Portugal e de Belém, 
ver PRDH – AHU/RN, Doc. 213 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 21/01/1781] e 
Doc. 222 [Ofício de João Pereira Caldas a José Nápoles Telo de Menezes em 10/02/1781] e ACMA/AHU–E008: 
RIO NEGRO – Correspondência de João Pereira Caldas para Chermont e para o Reino (1782-1783), [Ofício de 
João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 17/01/1782]. 
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sabor, e na vista, depois de guisadas, não tem muita diferença da carne de 

carneiro”. 103 

De igual forma, a carne do peixe-boi, assim chamada pelos portugueses por 

sua semelhança com a carne de gado bovino e pelos espanhois de vaca-marina, era 

ingerida fresca, podendo passar pelo processo de secagem ou salga para posterior 

consumo. 

A gordura produzida pelo peixe-boi também tinha a mesma utilidade da 

manteiga de tartaruga. Os estudiosos alemães Spix e Martius, em viagem pela 

Amazônia, observaram que a carne do peixe-boi “era muito branca, semelhante à do 

porco, intercalada de camadas de gordura, em particular no ventre, é excelente 

petisco” e que, com a carne as tripas, faziam-se “gostosas lingüiças” que eram 

remetidas para Portugal como uma especialidade.104 

Destes animais ainda se produzia uma iguaria muito consumida durante o 

período das demarcações: a Mixira. Trata-se da carne de tartaruga, peixe-boi ou 

tambaqui cozida e conservada na própria gordura do animal. 

Segundo as observações do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, a 

distância percorrida entre os pesqueiros reais e os currais da Capitania ou da 

Demarcação, somada ao modo como eram transportadas as tartarugas, causavam 

uma grande mortandade destas. 105 

A título de corroboração de sua afirmativa, Alexandre Rodrigues Ferreira 

coligiu e organizou dados estatísticos sobre a entrada e permanência desses 

animais nos currais, demonstrando que entre os anos de 1780 e 1785 entraram em 

ambos os currais 53.468 tartarugas e, deste número, morreram 17.461. Sendo 

                                                 
103 Cf. Cristóbal de ACUÑA, Op. Cit., p. 80 e D. Frei Caetano BRANDÃO, Diários das Visitas Pastorais no 
Pará, p. 120-121. Alexandre Rodrigues Ferreira considerava a tartaruga a “vaca cotidiana das mesas 
portuguesas”. Sobre as tartarugas e a manufatura de sua manteiga, cf. Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem 
Filosófica ao Rio Negro, p. 665-667 e 686-687; Cristobal de ACUÑA, Op. Cit., p. 79-80; Johann Baptiste von 
SPIX e Carl Friedrich  Philipp von MARTIUS, Viagem pelo Brasil (1817-1820), p. 174-175 e Memória III – 
Memória sobre as tartarugas e Memória IV – Memória sobre as variedades de tartarugas que há no Estado do 
Grão-Pará e do uso que lhe dão em Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica pelas capitanias do 
Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá: Memórias (Zoologia e Botânica), p. 25-46. 
104 SPIX e MARTIUS, Op. Cit., p. 166. Por sua vez, Alexandre Rodrigues Ferreira considerou que o peixe-boi 
da Vila de Moura “imita o atum do reino”. Sobre o peixe-boi, cf. Memória VIII – Memória sobre o Peixe-boi e 
do uso que lhe dão no Estado do Grão-Pará em Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica pelas 
capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá: Memórias (Zoologia e Botânica), p. 59-65. 
105 Os currais eram lagos artificiais construídos para o abrigo e conservação das tartarugas até a sua utilização.  



97 
 

assim, podemos considerar que em alguns momentos ocorriam sérios problemas 

com o provimento desse animal na dieta alimentar das expedições.  

Nas expedições de exame e reconhecimento dos rios da região, a 

alimentação era complementada com a pesca de surubim, tucunaré, arraia, 

pescada, mapará, piraíba, pirarara, tambaqui e outros peixes e também da caça de 

paca, cotia, anta, veado, queixada, macaco, tatu, tamanduá, entre outros animais; 

para tanto levavam linhas, anzois, arpões, flechas, pólvora, perdigotos e chumbo. 

No entanto, nem sempre a pesca e a caça eram possíveis. Alguns rios eram 

muito pobres de peixes e no inverno, conforme explicou o naturalista, quando 

começavam as cheias dos rios, os peixes se retiravam para os lagos em busca de 

alimento tornando rara a sua pesca, ficando todos na dependência do peixe salgado, 

isto é, se tivessem sido tomadas providências de mandá-lo salgar durante o verão, 

período em que a pesca era abundante. As cheias dos rios também limitavam a 

caça e em determinadas regiões não havia animais próprios para o consumo.106 

Nos armazéns reais e roças das povoações estabelecidas ao longo dos rios 

era possível obter frutas, criações, especialmente galinhas, vegetais e produtos 

agrícolas, principalmente a farinha de mandioca. Neste caso, o problema era a 

quantidade destes produtos que podia ser adquirida, uma vez que a maioria das 

povoações carecia de gente para o trabalho na agricultura e, portanto, não possuíam 

reservas que permitissem atender as necessidades das demarcações e muitas 

vezes não conseguiam prover nem as suas próprias necessidades. 

Na diligência de reconhecimento do rio Japurá, o comissário português 

Theodozio de Chermont constatou a pobreza e decadência em que se encontrava a 

povoação de Santo Antonio de Maripi, quando só conseguiu adquirir alguns frutos, 

algumas galinhas e comprar poucos alqueires de farinha para aprovisionar a sua 

Partida e a espanhola.107 

                                                 
106 Ferreira ressalta que a salga dos peixes era muito mal feita, o que causava uma rápida deterioração e, por 
conseguinte, desencadeava as disenterias e outras enfermidades. Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem 
Filosófica ao Rio Negro, p. 685. 
107 PRDH – AHU/RN, Doc. 244 [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 
fevereiro/1782]. 
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“Alimentar” a Capitania de São José do Rio Negro foi uma preocupação que 

perdurou por toda a década de oitenta e seguinte dos Setecentos. A fome era uma 

constante, posto que a agricultura de subsistência – a farinha de mandioca – era 

incipiente e nunca chegou a ser suficiente para alimentar a todos, nem as 

povoações nem as comissões demarcatórias de limites. 

A mandioca e seus inúmeros derivados – farinhas (d’água ou seca), carimãs 

(para caldos e massas), tapiocas, polvilhos, maniçoba (cozido das folhas da 

mandioca), goma, caxiri, beijus, tucupi, só para citar alguns – sempre foi o alimento 

basilar da dieta dos indígenas, como é ainda hoje o da maioria dos amazônidas.108 

Devido à inconstância no abastecimento externo de produtos, de Portugal e 

Belém, a farinha, em forma de bolos, bebidas, farofas, mingau, acompanhando 

carnes e frutas ou simplesmente misturada com água do rio (chibé), tornou-se um 

alimento indispensável também para os empregados nas demarcações, sendo 

amplamente consumida por todos, fossem brancos, mestiços ou índios, civis ou 

militares, portugueses ou espanhois. 

Considerando as variáveis mão-de-obra e produção de alimentos, a partir da 

análise da documentação produzida no período, chegamos à mesma conclusão de 

Nadia Farage quando afirma que a retomada do processo de demarcação das 

fronteiras coloniais concorreu para a instabilidade e queda demográfica nos 

aldeamentos e povoações ao direcionar a grande parte de seus habitantes índios 

para os trabalhos nas expedições demarcatórias, intensificadas na região neste 

momento por causa do Tratado de Santo Ildefonso; ação que agravou sobremaneira 

as condições de produção e suprimento de alimentos da Capitania.109 

Observadores contemporâneos a este período das demarcações, como o 

naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira e o Bispo D. Frei Caetano Brandão, 

                                                 
108 Câmara Cascudo, ponderando sobre a origem, a historiografia, as lendas e seus mais variados usos, 
considerou a mandioca “a rainha do Brasil”; cf. Luís da Câmara CASCUDO, Op. Cit., p. 90-101. Sobre a 
mandioca e alguns derivados, ver Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica ao Rio Negro, p. 692-
698. 
109 Nadia Farage acrescenta que desde a década de 60 do século XVIII, quando o Estado português intensificou 
na Amazônia a fortificação de pontos estratégicos, já era bastante significativa a demanda pela mão-de-obra 
indígena, especialmente para a construção e defesa das fortalezas, manutenção de estradas e pontes e para 
equipar as canoas de vigilância aos rios. Nadia FARAGE, As muralhas dos sertões: os povos indígenas no Rio 
Branco e a colonização, p. 52-53.  
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também reconheceram que a falta de braços indígenas era o agente na decadência 

da agricultura na Capitania. 

O naturalista creditou o atraso da agricultura ao fato dos índios das 

povoações estarem “incessantemente distraídos para o serviço das expedições 

[demarcações]; porque os que nelas são empregados, e nelas desertam ou morrem, 

não são substituídos por outros novamente descidos”. As expedições de exploração 

e reconhecimento dos rios eram as que causavam maior redução no número de 

índios recrutados para comporem, como remadores, as equipações das canoas, 

posto que, segundo Ferreira, “sendo por si sós bastantes as expedições do Estado, 

para darem cabo de muitas vidas (...), que  para morrer a maior parte de umas 

poucas equipações inteiras, basta muitas vezes uma viagem d’estas”.110 

Por sua vez, o Bispo Brandão, em visita a Ega, comentou que essa Vila havia 

sido, em outros tempos, mais populosa, bem como todas as outras do rio Solimões, 

porém “com o serviço da Demarcação cada dia vai se esvaindo sensivelmente; (...), 

em pouco tempo ficará tudo deserto”. Sobre a Vila de Moura, ao saber que dos seus 

habitantes índios mais de 160 estavam a serviço das demarcações e a mesma 

proporção de outras povoações, foi mais peremptório: “se não fosse o flagelo da 

Demarcação, poderia contribuir muito à opulência não só deste lugar, mas de todo o 

estado. Chamei flagelo à demarcação; porque na verdade o é, singularmente para 

esta capitania”.111 

Esta conjuntura levou em determinados momentos as autoridades coloniais a 

valerem-se de estratégias equívocas e pouco funcionais para tentarem suprir as 

necessidades de alimentos de cada povoação, expedição demarcatória ou 

destacamentos estabelecidos. Desabastecer uma localidade para abastecer outra 

era uma estratégia muito utilizada, mesmo causando mais transtornos do que 

solucionando o problema. 

                                                 
110 Alexandre Rodrigues FERREIRA, Viagem Filosófica ao Rio Negro, p. 60-64 e 75-76. 
111 D. Frei Caetano BRANDÃO, Op. Cit., p. 126 e 130. Alguns anos depois, o Cônego André Fernandes de 
Souza também considerou os serviços das demarcações um flagelo e um jugo pesadíssimo para os índios, “que 
deviam marchar a várias e assíduas digressões, (...) onde ficavam enterrados muitos centos d’eles”. Cf. André 
Fernandes de SOUZA, Notícias Geográficas da Capitania do Rio Negro no Grande Rio das Amazonas, RIHGB, 
n. 12, p. 471.  
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Um exemplo disso é a preocupação expressa na correspondência do cabo de 

esquadra José Manoel de Moraes, empregado como comandante no 

estabelecimento do destacamento no rio Iça, na qual demonstra as dificuldades 

encontradas em assistir com o “preciso” a sua própria equipagem. 

 

Ao Diretor de Castro de avelãs, mandei a Portaria que vmce foi servido dar-
me para aprontar farinha para dois meses, que no fim deste a espero, 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. É o 
que se me oferece dizer a vmce.112 

 

A premente necessidade de atender as várias solicitações de alimentos, 

especialmente de farinha, para subsistência tanto das povoações quanto das tropas, 

e a constante falta destas, deixavam as autoridades sem muitas alternativas e 

exauridas: “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,...”.113 

Durante os nove anos que esteve no comando da quarta Partida portuguesa 

de limites, João Pereira Caldas fez o que pode para obedecer fielmente o que lhe 

fora ordenado no inicio dos trabalhos demarcatórios que, resumidamente, se dividia 

em duas determinações: que não faltasse nada que fosse necessário e que não 

houvesse superfluidade e ostentação.  

A primeira parte da ordem foi a mais difícil de ser executada, estando sempre 

comprometida pelo fornecimento imprevisível, de chegada e quantidade, dos 

produtos externos; a falta de peixe e caça em alguns rios e áreas e nas épocas de 

cheia dos rios; a ausência de reservas de alimentos nas povoações ocasionadas 

pela inépcia e declínio da agricultura da região, dentre as inúmeras dificuldades 

ocorridas para o abastecimento de alimentos. Por outro lado, obedecer a segunda 

parte da ordem não foi causadora de grandes preocupações, visto que se configurou 

em uma decorrência da primeira. 
                                                 
112 ACMA/AHU–E027: RIO NEGRO – Demarcações (maio a setembro de 1783), [Ofício de José Manoel de 
Moraes a Theodozio Constantino de Chermont em 29/05/1783]. 
113 ACMA/AHU–E016: RIO NEGRO – Relatórios e correspondências para João Pereira Caldas em 1788, 
[Ofício de João Pereira Caldas a João Bernardes Borralho em 19/01/1788]. 
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A Partida espanhola também se confrontou com a imensa dificuldade em 

abastecer e suprir de alimentos os seus componentes. Se para os portugueses a 

questão alimentar era difícil e complexa, mesmo tendo o seu território como campo 

de atuação, para os espanhóis era ainda mais grave, complicada e dispendiosa. 

Assim como a dos portugueses, a dieta espanhola se constituía em três 

refeições diárias: almoço, jantar e ceia e, da mesma forma, seguiam uma 

determinada ordem hierárquica. Na mesa espanhola eram servidos de oito a dez 

pratos, “sempre fornida de Pão, Vinho e Doce”, da qual podiam desfrutar, “na Tropa, 

de Cadete inclusive para cima; e no Emprego Civil, os Oficiais Reais, que são os 

correspondentes aos Oficiais da Fazenda de Escrivão para cima”. Os demais 

empregados da Partida espanhola, “de Sargento para baixo”, eram assistidos da 

mesma forma que a segunda e terceira mesa portuguesa.  

A quantidade de pratos servidos durante a refeição, o fato de comerem em 

pratos de prata e alguns costumes alimentares espanhois foram muitas vezes 

mencionados pelas autoridades portuguesas em tom crítico por considerarem pura 

ostentação, conforme ilustrado pelo comentário de Theodozio Constantino de 

Chermont: 

 

Os costumes das Nações dão, a cada uma, um modo particular de tratar-se. 
A Nação Espanhola, ou seja por compleição, ou costume, raras vezes 
passará sem manjares sólidos; de forma, que a exceção do chocolate, 
todas mais bebidas não tem uso, se não muito particular. 
Pelas oito horas da manhã costumam almoçar com a mesma formalidade, e 
ostentação com que jantam, e só a diferença consiste na qualidade.114 

 

Durante toda uma década, ou seja, por todo o período em que ficou alojada 

em domínios portugueses na América para os trabalhos de demarcação das 

fronteiras, a Partida espanhola dependeu do auxílio e, por conseguinte, da boa 

vontade e possibilidades dos portugueses para suprir as suas necessidades, 

principalmente de alimentos, mas também de fardamento, remédios e outras 

carências. 

                                                 
114 PRDH – AHU/RN, Doc. 213 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 21/01/1781] e 
“Descrição da Mesa Real, e da sua economia; forma de que é assistida a Partida da Quarta Divisão de Sua 
Majestade Católica, como do mais manejo a este assunto relativo” em PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de 
Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 07/03/1781]. 
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  Em desvantagem, especialmente por estarem longe de seus territórios, a 

Divisão espanhola se viu invariavelmente obrigada a pedir assistência à Partida 

portuguesa. Exemplo disso ocorreu logo que chegaram ao lado português da 

Amazônia para dar inicio aos trabalhos demarcatórios, quando Francisco Requena 

solicitou ao comissário Chermont urgente socorro de alimentos para a manutenção 

de sua Partida, explicando que a maior parte dos víveres que havia levado, 

“padeceram notável corrupção e ruína, ocasionada pela natural intempérie destes 

Países em mais de quatro meses que tiveram de viagem até aqui por Rio e 

Montanhas, desde as distantes Províncias de onde se extraíram”, estando somente 

em bom estado os animais – 21 bois, 14 vacas, 02 cavalos, 09 porcos, 05 perus, 

além de patos e galinhas.115 

Os constantes pedidos de fornecimento de alimentos e as muitas e vultosas 

contas devidas à Real Fazenda portuguesa, que eram pagas paulatinamente, 

conforme as remessas de pesos de prata vindas de Quito, são claros sinais da 

impossibilidade da Partida espanhola de poder contar com um abastecimento 

regular de mantimentos proveniente de suas províncias na América, por conta da 

distância e da deterioração dos alimentos, para atender as suas necessidades vitais 

cotidianas.116 

Apesar dos corriqueiros amparos de farinhas e outros produtos da região e 

metropolitanos, nem sempre era possível aos portugueses atenderem aos pedidos 

dos espanhois, especialmente em certas ocasiões quando estes mesmos gêneros 

faltavam para a sua própria Partida. 

Diante destas circunstâncias, de imprevistos e impossibilidades do 

fornecimento português, e em busca de “preços menos severos”, Francisco 

Requena se utilizou de outras estratégias e expedientes para manter a sua tropa: 

compra de farinhas e produtos regionais direto nas povoações; aquisição de 

produtos metropolitanos via intermediação de comerciantes locais e manutenção de 

roças e pesqueiros próprios. 

                                                 
115 PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de Francisco Requena a Theodozio Constantino de Chermont em 
07/04/1781]. 
116 Sobre as dívidas da Partida espanhola com a Fazenda Real portuguesa, ver PRDH – AHU/RN, Doc. 321 
[Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 28/07/1784], Doc. 366 [Ofício de Francisco 
Requena a João Pereira Caldas em 24/12/1784], Doc. 338 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e 
Castro em 01/09/1784] e Doc. 359 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 18/12/1784]. 
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Nas povoações da Capitania do Rio Negro, com o aceno das moedas de 

prata, os espanhois conseguiam levar vantagem sobre os portugueses na 

preferência para as compras de farinhas e seus derivados, legumes, frutos, carne 

seca e salgada, galinhas, patos e outros gêneros produzidos pelos índios e pelos 

moradores brancos; prioridade que aborrecia profundamente os comissários 

portugueses.117 

Outro recurso do qual se valeu Francisco Requena foi a efetivação de 

contratos de compra e transporte de suprimentos com comerciantes da região. 

Contratos negociados e celebrados, ora com antigos administradores da extinta 

Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, ora com o capitão de 

auxiliares e comerciante português José Antonio Freire Évora, dependendo das 

condições e preços que ambos ofereciam. A realização destes contratos foi sempre 

acompanhada veladamente pelas autoridades portuguesas para evitar a aquisição 

de armas e munições.118 

João Pereira Caldas, tencionando livrar-se dos encargos com os espanhois, 

não só recomendou como estimulou os contratos de comércio entre Francisco 

Requena e os administradores da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. 

Mas, quanto a José Antonio Freire Évora, este parecia não ser visto com bons olhos, 

posto que Pereira Caldas referiu-se constantemente a ele como “traficante”, rótulo 

que poderíamos traduzir contemporaneamente para “atravessador”. 

Inferimos que José Évora era um “Regatão”, ou seja, um comerciante 

independente que realizava troca, compra e venda de todo tipo de mercadorias entre 

as povoações, sendo esta uma atividade comercial muito comum nos rios 

amazônicos, pelo menos nos últimos duzentos anos.119 

                                                 
117 PRDH – AHU/RN, Doc. 245 [Ofício de Henrique João Wilckens a João Pereira Caldas em 05/07/1782]. 
118 Sobre os contratos de comércio entre Francisco Requena e os comerciantes, cf. PRDH – AHU/RN, Doc. 244 
[Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 08/04/1782], Doc. 345 [Ofício de João Pereira 
Caldas a Martinho de Mello e Castro em 03/09/1784], [Ofício de Francisco Requena a João Pereira Caldas em 
16/07/1784] e [Ofício de João Pereira Caldas a Francisco Requena em 23/08/1784] e Doc. 359 [Ofício de João 
Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 18/12/1784] e [Ofício de Francisco Requena a João Pereira 
Caldas em 17/09/1784], Doc. 598 [Ofício de Manoel da Gama Lobo d’Almada a Martinho de Mello e Castro em 
12/03/1791], Doc. 622 [Ofício de Manoel da Gama Lobo d’Almada a Martinho de Mello e Castro em 
11/01/1792] e Doc. 632 [Ofício de Manoel da Gama Lobo d’Almada a Martinho de Mello e Castro em 
12/02/1793]. 
119 Sobre os Regatões na Amazônia ver Mario Ypiranga MONTEIRO, O regatão (notícia história) e Paulo 
Marcelo Cambraia da COSTA, Na ilharga da fortaleza, logo ali na beira, lá tem o regatão: os significados dos 
regatões na vida do Amapá (1945-1970). 
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Destes comerciantes a Partida espanhola encomendava além dos alimentos 

da primeira mesa (farinha de trigo, toucinho, presunto, queijos, paio, azeitonas, 

vinhos, passas, mel, aguardente de anis, manteiga, chá, café, doces diversos, arroz, 

sal, vinagre); aviamentos para o fardamento da tropa (camisas de bretanha de 

Hamburgo com punhos, pano ordinário azul e vermelho, botões dourados para 

casaca, galões amarelos de seda, sombreiros de Braga); objetos para pagamento 

dos índios (flechas, sardinheiras, agulhas, bretanha de Hamburgo, linho ordinário) e 

também utensílios diversos (papel de Holanda, louças finas, ceras, penas de 

escrever, copos de cristal, arpões, linhas de pesca, anzóis).120 

Portanto, semelhantemente a João Pereira Caldas, Francisco Requena y 

Herrera e sua Partida também enfrentaram os mesmos problemas com o transporte 

de produtos metropolitanos – a longa e demorada viagem desde o território espanhol 

e a degradação dos alimentos durante o trajeto – e a incipiente ou completa 

ausência de produção de alimentos na região amazônica. 

Com esta organização logística admirável e impressionante, haja vista os 

cuidados com a seleção de pessoal apto ao serviço; escolha e aquisição dos 

instrumentos e ferramentas científicas; manufatura e adequação dos transportes às 

características do território a ser explorado e demarcado; provimento de recursos 

financeiros para as mais diversas despesas, a exemplo da remuneração dos 

servidores militares, civis e índios; e o abastecimento de alimentos e medicamentos; 

as Cortes de Portugal e Espanha se consideraram prontas para por um termo 

definitivo a uma querela secular: o reconhecimento e demarcação dos limites de 

suas possessões na América. 

 

 

 

                                                 
120 PRDH – AHU/RN, Doc. 598 [Ofício de Manoel da Gama Lobo d’Almada a Martinho de Mello e Castro em 
12/03/1791]. 
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A fronteira é determinada não pela natureza, mas pelo homem e, como o 
homem se transforma, a fronteira não pode ser rígida.1 

 

 

Em 17 de outubro de 1780, a vila de Barcelos, antiga aldeia de Mariuá e 

então capital da Capitania de São José do Rio Negro, recebeu o capitão general 

João Pereira Caldas e sua comitiva de demarcadores. 

Para o estabelecimento de seu numeroso séqüito, Pereira Caldas ultimou a 

construção de casas para residência dos demarcadores mais graduados, 

reservando para si um sítio próximo um pouco acima da vila, e a restauração dos 

edifícios locais para o alojamento da tropa e dos serviços de escritório; estabeleceu 

uma fábrica de panos de algodão para o fardamento dos soldados, montou olarias, 

construiu pontes; enfim, procurou dar vida e novo vigor a uma vila que demonstrava 

um profundo estado de abandono e decadência, iniciado com a partida da Comissão 

demarcatória do último Tratado. 

Após essas providências, Pereira Caldas executou dois movimentos que 

davam continuidade aos serviços da demarcação e obedeciam as primeiras 

instruções régias recebidas: 

 

                                                 
1 Jacques ANCEL, Géopolitique des Frontières, Paris, 1938, p. 48 apud João RENOR, O avanço do povoamento 
para as fronteiras definitivas da Amazônia brasileira do período colonial aos nossos dias, Boletim de Pesquisa da 
CEDEAM, v. 4, n. 6, p. 81. 
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... fará partir imediatamente para a Povoação de São Francisco Xavier da 
Tabatinga, que fica junto da Boca do Javari, a Quarta Divisão, que se há de 
juntar com a Espanhola em Pevas, ou em Tabatinga, na forma que parecer 
mais conveniente; e como a dita Divisão Portuguesa há de necessariamente 
passar na ida pela Boca mais Ocidental do Rio Japurá, será muito 
conveniente, que parte da mesma Divisão Comandada pelo Segundo 
Comissário, fique logo naquele Sítio; para explorar o referido Rio enquanto 
o Primeiro Comissário com o resto da mesma Divisão passa a Tabatinga, e 
unido com os Espanhois descem ao Japurá.2 

 

Desta forma, em 20 de janeiro de 1781, composta por 20 embarcações, 

dentre canoas de coberta e meia coberta, botes e igarités, que conduziam 312 

pessoas, sendo a maior parte de índios remeiros (216), partiu do porto de Barcelos a 

expedição comandada pelo primeiro comissário Theodozio Constantino de 

Chermont em direção a povoação de São Francisco Xavier da Tabatinga ao 

encontro da Comissão espanhola que, desta vez, desceria pelo rio Maranhão e não 

pelo Negro, como pretenderam os demarcadores espanhois da Comissão do 

Tratado de Madri de 1750.3 

Em seguida, a 23 de fevereiro, partiu da Vila de Ega – que assim como a Vila 

de Borba havia sido escolhida e preparada para servir de entreposto de 

abastecimento para as diversas expedições pretendidas – a expedição destinada ao 

antecipado exame do rio Japurá. 

Liderada pelo segundo comissário Henrique João Wilckens, esta expedição 

tinha como principal objetivo descobrir os caminhos que comunicassem as 

povoações do rio Negro com o Japurá. Também faziam parte desta expedição o 

matemático José Simões de Carvalho e o capitão engenheiro Pedro Alexandrino 

Pinto de Souza, acompanhados de soldados, pagos e auxiliares, índios, pedestres e 

remadores, e mais dois práticos, perfazendo um total de 128 pessoas, distribuídas 

em seis canoas. Após cinqüenta e uma léguas de viagem, catorze dias, chegaram à 

embocadura onde o rio Auatyparaná entra no rio Japurá, persuadindo-se o segundo 

comissário que esta era a boca mais ocidental do referido rio.4 

                                                 
2 ACMA (APEP) – caixa 17 [Ofício de Martinho de Mello e Castro a João Pereira Caldas em 08/01/1780]. 
3 “Mapa das Canoas, e de todas as Pessoas nelas Embarcadas, de que se compõem a Expedição, que destinada 
às Demarcações dos Reais Domínios na Fronteira da Capitania do Rio Negro, comandada pelo Tenente 
Coronel, Primeiro Comissário da Divisão, Theodozio Constantino de Chermont, do Porto da Vila de Barcelos, 
partiu em 20 de janeiro de 1781” em PRDH – AHU/RN, Doc. 213 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de 
Mello e Castro em 21/01/1781]. 
4 ACMA (APEP) – caixa 17 [Ofício de Martinho de Mello e Castro a João Pereira Caldas em 29/08/1783]. 



 107

Esta viagem de reconhecimento ao rio Japurá, efetivada logo de inicio pelos 

portugueses, configurava uma antecipação no conhecimento de informações 

necessárias para a solução de dois dos três problemas geográficos, destacados e 

considerados graves por Jaime Cortesão, impostos aos demarcadores da quarta 

Partida de limites.5 

Três ações eram imperiosas para a concretização da demarcação das 

fronteiras ao norte dos territórios portugueses e espanhois na América. Primeiro, a 

exploração e traçado do rio Javari, uma vez que o Artigo XI do Tratado Preliminar de 

Limites de Santo Ildefonso determinava que a linha de fronteira partisse desde um 

ponto do rio Madeira, situado a igual distância do rio Amazonas e da boca do rio 

Mamoré, e daí continuasse “por uma linha leste-oeste, até encontrar com a margem 

oriental do Rio Javari”. 

Segundo, o reconhecimento e registro das comunicações, fossem fluviais ou 

terrestres, entre o rio Japurá e o rio Negro, assim obedecendo ao exposto no Artigo 

XII do Tratado que ordenava que a fronteira continuasse “subindo águas acima da 

dita boca mais ocidental do Japurá, e pelo meio deste rio até aquele ponto em que 

possam ficar cobertos os estabelecimentos portugueses das margens do dito Rio 

Japurá e do Negro, como também a comunicação ou canal de que se serviam os 

mesmo Portugueses entre os dois rios”. 

Por fim, e ainda satisfazendo o mesmo Artigo XII, era necessário assinalar os 

limites, “buscando as lagoas e rios que se juntem ao Japurá e Negro, e se avizinhem 

mais ao rumo do Norte”, fixando o ponto onde não deveria “passar a navegação e 

uso de uma nem de outra Nação, quando apartando-se dos rios haja de continuar a 

fronteira pelos montes que medeiam entre o Orenoco e Maranhão ou Amazonas”. 

Desta forma ficavam protegidos os estabelecimentos espanhois no rio Orenoco e os 

portugueses no rio Negro e, naturalmente, os do rio Branco..6 

Somamos a estas três questões, levantadas por Jaime Cortesão, uma quarta 

demanda igualmente importante para as definições das fronteiras a qual é o mote do 

Artigo XX do Tratado Preliminar de Limites de Santo Ildefonso. O Artigo XX tem por 

objeto a cedência, renuncia e entrega de “toda a posse e direito que possam ter ou 
                                                 
5 Jaime CORTESÃO, História do Brasil nos velhos mapas, p. 322. 
6 Conferir a íntegra dos Artigos XI e XII na seção Anexos. 
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alegar a quaisquer terrenos ou navegações dos rios, que pela linha divisória (...), 

ficarem a favor de qualquer das duas Coroas”. 

Mais precisamente, de acordo com o texto do Artigo, 

 

..., o que se acha ocupado e fica para a Coroa de Portugal nas duas 
margens do Rio Maranhão ou das Amazonas, na parte em que lhe hão de 
ser privativas; (...): como igualmente o que se reserva à Coroa de 
Espanha na parte do mesmo Rio Maranhão desde a entr ada do Javari, 
em que o referido Maranhão há de dividir o domínio de ambas as 
Coroas até a boca mais ocidental do Japurá , (...), evacuando-se os ditos 
terrenos na parte em que estiverem ocupados, dentro do termo de quatro 
meses, ou antes se for possível, debaixo daquela liberdade de saírem os 
habitantes, indivíduos da Nação que o evacuasse, com os seus bens e 
efeitos, e de vender os de raiz, ...7 

 

Portanto, seguindo o entendimento do Artigo XX, a Povoação e Fortaleza de 

São Francisco Xavier da Tabatinga – localizada na margem esquerda do rio 

Solimões, em posição dominante sobre o rio, marcando o limite ocidental dos 

domínios da Coroa portuguesa na região amazônica – haveria de ser entregue aos 

espanhois, que assim ocupariam todo o território entre o rio Solimões e o rio Japurá, 

o que reduziria significativamente boa parte da região conquistada e ocupada pelos 

portugueses na Capitania de São José do Rio Negro. 

Este capítulo tratará estas quatro questões, até aqui resumidamente 

descritas, as quais também consideramos cruciais, especialmente pela manutenção 

dos territórios já ocupados pelos portugueses e que futuramente se tornariam as 

fronteiras definitivas do extremo norte do Brasil. 

 

                                                 
7 Conferir a íntegra do Artigo XX na seção Anexos. Grifo nosso. 
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““““... o ... o ... o ... o vantajoso Porto da Tabatinga”vantajoso Porto da Tabatinga”vantajoso Porto da Tabatinga”vantajoso Porto da Tabatinga”    

 

E a história não se repetiu, as comissões portuguesa e espanhola 

encontraram-se em São Francisco Xavier da Tabatinga em abril de 1781. Desta 

feita, diferente da vez anterior e mesmo que por pouco tempo, foram os espanhois 

que ficaram à espera dos portugueses no local de encontro. 

Em 07 de março, o comissário espanhol Francisco Requena solicitou ao 

comandante da Fortaleza de Tabatinga, Francisco Vitorino José da Silveira, o seu 

desembarque e de sua Comissão, haja vista estarem fundeados em uma praia 

distante três léguas da povoação e temer enfermidades nas suas embarcações e, 

por conta da longa viagem, haver em seu armazém muitos víveres em adiantada 

decomposição.  

Acedendo ao pedido, após as saudações com salvas de tiros, cumprimentos 

formais, formatura da tropa e continências defronte a Fortaleza, procedimentos 

habituais nestas circunstâncias, Francisco Silveira deu quartel à Comissão 

espanhola a trezentos passos fora da fortificação.8 

O encontro propriamente dito entre demarcadores espanhois e portugueses 

se deu na manhã do dia 02 de abril de 1781, quando a Partida portuguesa liderada 

pelo primeiro comissário Theodozio Constantino de Chermont adentrou ao porto de 

Tabatinga. 

A partir daí teve inicio uma série de cortesias e ações de civilidade de ambas 

as partes. Francisco Requena, acompanhado de alguns oficiais mais graduados do 

seu comando, em embarcações, foi ao encontro dos portugueses ainda ao largo do 

rio e embarcando na Capitânia portuguesa, a Almiranta N. Sra. do Valle, foi recebido 

com abraços e grande demonstração de satisfação e amizade, convidando aos 

portugueses a passarem para a sua canoa, a Capitânia Maria Luiza, onde ficariam 

mais comodamente instalados. 
                                                 
8 “Formulário Especulativo com que se nota entraram os Comissários, Tropa, e mais indivíduos Espanhois, no 
Porto da Tabatinga, a 7 de Março de 1781” em PRDH – AHU/RN, Doc. 223 [Ofício de Francisco Vitorino José 
da Silveira a João Pereira Caldas em 08/03/1781] e [Ofício de Francisco Requena a João Pereira Caldas em 
12/03/1781]. 
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No porto foram novamente saudados, desta vez com descargas de artilharia e 

a formatura do destacamento espanhol na passagem de desembarque, onde foram 

recebidos, conforme as palavras de Theodozio Constantino de Chermont, “com 

excessivo cortejo, mais do que pediam as Patentes dos Empregados; porque não só 

apresentaram as Armas repetidas vezes, mas sempre bateram a Marcha”. Após as 

deferências militares seguiram todos para a igreja local “a render a Deus as Graças” 

e, depois de realizarem um breve ato religioso, se encaminharam para as casas 

preparadas para a residência.9 

Às duas horas da tarde, atendendo ao convite do comissário espanhol, a 

comitiva portuguesa se apresentou para o jantar (almoço). Além do singular convite, 

sendo os portugueses tratados como hóspedes em seus domínios, neste jantar 

percebemos nitidamente o uso, por parte dos espanhois, de uma ordinária refeição 

como artifício para expressar poder e exibir prodigalidade. 

O relato de Theodozio Constantino de Chermont não só é revelador quanto às 

intenções espanholas, como nos remete à singularidade de uma suntuosa e 

abundante refeição servida em plena floresta amazônica: 

 

Chegaram-se para a Mesa donde houve uma discussão larga de parte a 
parte entre os comissários sobre o convidante querer, que o convidado 
ocupasse toda a Cabeceira da Mesa, para o que se havia posto uma única 
cadeira, o que contestado pelo convidado, pela mais viva, e atenciosa 
forma, cedeu o convidante em mandar vir outra cadeira, e ficaram na 
Cabeceira da Mesa os Comissários, aceitando, como H óspede, o 
convidado o lugar da direita : Serviram a Sopa, e o mais de que constituía 
a primeira Coberta, que constava de doze Pratos, se ndo todo o serviço 
da Mesa de prata . No fim da primeira Coberta, o Comissário de S. 
Majestade Católica fez saúde a Rainha Fidelíssima, a que todos 
corresponderam com a obrigação, que deviam. Serviu a segunda Coberta 
com igual magnificência, tanto na qualidade, como n a bondade dos 
Pratos, sendo igualmente todo o serviço de prata , no fim do qual, o 
Comissário de S. Majestade Fidelíssima bebeu a saúde de S. Majestade 
Católica, o qual foi correspondido como a razão pede. Seguiu-se a terceira 
Coberta, igualmente magnífica, só com a diferença, que a esta 
ajuntaram o doce, com massas, e fiambres , talvez por costume da 
Nação. Nesta terceira coberta houve um bocado mais de Liberdade, pois 
fizeram recíprocas saúdes uns aos outros enquanto durou, que me pareceu, 
que por esta razão foi muito extensa. Ultimamente calmando o apetite a 
todos, se levantaram da Mesa, e foi servido Café, e bebidas espirituosas  
aos que quiseram usar, fazendo nesta ocasião os oficiais Espanhois uma 

                                                 
9 “Descrição da entrada, que fez a quarta Partida Portuguesa na Fronteira da Tabatinga, e do seu recebimento 
pela Partida Espanhola, e das mais ações em conseqüência” em PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de João 
Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 21/09/1781]. 
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ação, que bem pode desmentir em todo o tempo a acusação de soberbos, e 
desprezo, que para as mais Nações tem, pois foram eles próprios, que 
serviram aos oficiais Portugueses, o Café, e bebidas por um modo galante e 
gracioso, sem que consentissem neste serviço nem um dos Criados, por 
mais repugnância, que se lhe mostrasse em aceitar um obséquio tão 
grande. 10 

 

Norbert Elias formulou a ideia da mesa como palco de competição social, ou 

seja, resumidamente, em determinada sociedade a aquisição de prestígio e do 

capital simbólico necessários à manutenção de determinado status passa pela 

mesa, que se constitui no espaço onde se desenvolvem códigos comportamentais 

capazes de fixar a distinção social.11 

 Seguindo esta idéia, observamos que na refeição servida pelos espanhois, a 

disposição dos lugares à mesa, os utensílios utilizados e a quantidade e qualidade 

dos pratos e bebidas servidos são aspectos simbólicos de um jantar que, para além 

do seu caráter de civilidade e diplomacia, ou mesmo lúdico, denotam a intenção de 

definir uma hierarquia, promovendo a ostentação como forma de vincar e acentuar a 

diferenciação social e de poder. 

Nos dias seguintes, findas as manifestações de cortesia diplomática, os 

comissários reuniram-se e deram inicio ao planejamento dos trabalhos dos quais 

estavam encarregados e, a partir deste momento, começaram também os primeiros 

desentendimentos. 

Logo de inicio, Francisco Requena, valendo-se de pouca habilidade política e 

diplomática, resolveu ocupar toda a área do rio Solimões até o rio Japurá. 

Fundamentado no texto do Artigo IX do Tratado de Limites de Madri e nos Artigos 

XII e XX do Tratado Preliminar de Limites de Santo Ildefonso, requisitou e exigiu a 

entrega imediata da fronteira e daquela parte do território, portanto, da fortaleza e 

povoação de São Francisco Xavier da Tabatinga.12 

Segundo a interpretação dos textos dos Artigos de ambos os Tratados, de 

Madri em 1750 e de Santo Ildefonso em 1777, a linha de fronteira deveria cobrir 
                                                 
10 PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 21/09/1781]. 
Grifo nosso. 
11 Norbert ELIAS, O processo civilizador, 95-117. 
12 PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de Francisco Requena a Theodozio Constantino de Chermont em 
01/08/1781]. 



 112

somente as povoações, fortalezas e lugares portugueses ocupados e estabelecidos 

antes da celebração do Tratado de Limites de 13 de janeiro de 1750. Não era este o 

caso de São Francisco Xavier da Tabatinga. 

 

São Francisco Xavier da Tabatinga 
 

 
 

Fonte: SPIX e MARTIUS, Op. Cit., p. 209. 

 

Em 1768, com o intuito de evitar o avanço espanhol, que há muito cobiçavam 

aquela região com pretensões de expandir sua fronteira leste, os portugueses 

ocuparam o sítio de Tabatinga. O alferes Francisco Coelho, comandante militar do 

destacamento da vila de São José do Javari, observando o intenso tráfego de 

embarcações que se esquivavam do registro no porto da vila, mandou postar um 

destacamento composto do sargento Domingos Franco de Carvalho e nove 

soldados, pertencentes à sua guarnição, na margem esquerda do rio Solimões, 

defronte ao rio Javari, 237 léguas acima da confluência do rio Negro. 

No mesmo ano, o sargento-mor Domingos Franco de Carvalho fundou no 

local uma povoação denominando-a de São Francisco Xavier da Tabatinga, “em 

huma ponta assaz saliente, que põe a outra banda do rio ao alcance de huma bala 

de espingarda”. Desta forma, confirmava-se a presença lusitana naquela região.13 

                                                 
13 Lourenço da Silva Araújo e AMAZONAS, Diccionário topográfico, histórico e descriptivo da Comarca do 
Alto Amazonas, p. 337. 
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Todas estas iniciativas e ações tiveram plena aprovação do governador do 

Estado Fernando da Costa de Ataíde Teive, que ordenou a construção de um forte 

no ponto mais proemimente da planície em que foi constituída a povoação. 

Pouco tempo depois, Ataíde Teive deu ordens para que fosse transferido todo 

o destacamento da vila de São José do Javari para Tabatinga, praticamente 

desativando o posto militar da antiga vila, uma vez que fora constatado que esta não 

podia cumprir com a sua finalidade defensiva, pois não estava localizada em uma 

posição estratégica que permitisse um controle efetivo da fronteira, deixando-a 

exposta a possíveis investidas espanholas.14 

Somente a partir de 1770 teve inicio a construção da Fortaleza de Tabatinga, 

a qual Lourenço Amazonas descreve como um “forte da configuração de hum 

hexágono irregular, de sete palmos de altura, ao qual serve de fosso o rio. Monta 

nove peças de artilheria, a saber: quatro de bronze de calibre 6, e as demais de 

calibres inferiores” e , segundo Antônio Baena, 

 

Deu-se-lhe a figura de paralelogramo com o lado menor sobre o rio: as 
muralhas são grossos paus cravados a prumo de altura inferior a da 
mediana estatura do homem, e não tem fosso. Dentro desta espécie de 
curral estão nove peças de artilharia de bronze e de ferro, das quais o maior 
calibre é de seis. Não tem Casa da pólvora. Defronte deste forte está o 
Quartel do Comandante tendo a direita o dos Soldados e a esquerda a 
muralha natural da aba do rio.15 

 

Em 1820, o naturalista Spix, em excursão pelo Alto Solimões até a fronteira, 

traçou o seguinte panorama da povoação de São Francisco Xavier da Tabatinga: 

 

Este lugar é o aquartelamento de fronteira dos portugueses, de vigilância, 
no Solimões, contra o Peru, ponto ocidental extremo naquele rio, e distante 
do Pará quase quinhentas milhas francesas. Acha-se aqui um comandante 

                                                 
14 Sobre a constituição e estabelecimento da povoação de Tabatinga, cf. Arthur Cezar Ferreira REIS, Roteiro 
histórico das fortificações no Amazonas, p. 48-50; História do Amazonas, p. 133; Limites e demarcações na 
Amazônia brasileira – A fronteira com as colônias espanholas – O Tratado de S. Ildefonso, RIHGB, v. 244, p. 
15; Lourenço da Silva Araújo e AMAZONAS, Op. Cit., p. 336-337; Antônio Ladislau Monteiro BAENA, 
Compêndio das eras da Província do Pará, p. 181-182; Manoel de Mello Cardoso BARATA, Apontamentos 
para as Ephemerides Paraenses, RIHGB, Tomo 90, n. 144, p. 46-47; Augusto Fausto de SOUZA, Fortificações 
no Brazil, RIHGB, Tomo XLVIII – Parte II, p. 61-62 e João Pandiá CALÓGERAS, A política exterior do 
Império, p. 236. 
15 Lourenço da Silva Araújo e AMAZONAS, Op. Cit., p. 337 e Antônio Ladislau Monteiro BAENA, Compêndio 
das eras da Província do Pará, p. 181. 
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de milícias, com 12 soldados. O comércio com as províncias espanholas 
parece ter sido outrora muito mais ativo do que atualmente. 
Ainda se vêem ruínas de um belo edifício, construído, no tempo de Pombal, 
para a fundação da vila, pela Companhia de Comércio do Grão-Pará e 
Maranhão. O forte, com alguns canhões enferrujados, está em muito mau 
estado.16 

 
 

Planta da Fronteira de São Francisco Xavier da Taba tinga 
 

 
Fonte: Etelvina GARCIA, Amazonas, notícias da história: período colonial, p. 115. 

Legenda: 
 

Explicação da Planta da Fronteira de São Francisco Xavier da Tabatinga extraída em 11 de Julho de 1781. 
A. Reducto de Madeira. F. Caza da Habitação dos Yndios 
B. Quartel da Ynfantaria G. Armazém da Pólvora 

C. Ygreja Parrochial 
N. B. Todas as Cazas Lavadas de Amarello são Cubertas 
de palha 

D. Caza que serve de Armazém. H. Rampas em anilação de Escada 
E. Pallacio de Pedra e Cal e Madeira mandado formar I. Campina Artificial 

 

                                                 
16 SPIX e MARTIUS, Op. Cit., p. 209. 
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No plano e intenções das negociações diplomáticas, em vista da exigência 

dos espanhois, e em principio, os portugueses não se negaram em efetuar a entrega 

da fronteira e povoação de São Francisco Xavier da Tabatinga. 

Com a finalidade de demonstrar esta condescendência, prepararam 

imediatamente um Bando de evacuação dos vassalos estabelecidos tanto na 

povoação de São Francisco Xavier da Tabatinga quanto na povoação do Lugar de 

São Fernando da foz do rio Içá, conforme o instituído no Artigo II do Tratado 

Preliminar de Limites. 17 

De acordo com João Pereira Caldas, este Bando servia para que fosse 

notório aos “pouquíssimos Índios ali Moradores, a liberdade que lhes subministrava 

o Artigo II do Tratado Preliminar, para ficarem permanecendo, ou se passarem a 

outras Povoações do Domínio Português”. Certamente, ficou explicito que o Bando 

somente teria efeito e seria publicado sob toque de caixa no instante em que 

chegassem a um total acordo sobre a cessão dos terrenos.18 

Entretanto, para tal empresa, os portugueses estabeleceram duas condições: 

primeiro, o pagamento, a título de indenização, à Companhia Geral de Comércio do 

Grão-Pará e Maranhão, correspondente à edificação conhecida por Palácio da 

Fronteira de São Francisco Xavier de Tabatinga e, em segundo lugar, Portugal 

entregaria a fronteira e a povoação de São Francisco Xavier da Tabatinga à 

Espanha, desde que recebesse em troca, imediatamente e nas mesmas condições, 

as povoações e fortes espanhois de São Carlos e São Felipe ou Santo Agostinho, 

ambos estabelecidos nas duas margens e parte superior do rio Negro. 

Quanto à primeira exigência portuguesa – a indenização do denominado 

Palácio da Fronteira de São Francisco Xavier da Tabatinga – alguns historiadores e 

memorialistas não o consideraram propriamente um Palácio, posto que levaram em 

                                                 
17 “Teor de um Bando determinado a publicar-se ao tempo da cessão de alguns Estabelecimentos Portugueses 
ao domínio Espanhol” em PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e 
Castro em 21/09/1781]. 
18 PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 21/09/1781]. 
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conta o sentido tácito do termo: não era a residência de um monarca, de um chefe 

de governo ou de uma família nobre.19 

O Palácio da Fronteira constituía-se em um edifício que começou a ser 

construído em 1774 pela Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão 

e, conforme Monteiro Baena, não era mais que “uma Casa e Armazens, tudo de 

tecto de telha” e fora construída “para tramar negócios mais immediatamente com os 

habitantes d’aquellas partes, e com os Hespanhoes”, apesar de João Pereira Caldas 

ter sempre divulgado que era destinada a residência dos governadores da Capitania 

e ou dos generais do Estado quando estivessem em visita por aquela região, daí a 

denominação de palácio, embora tal situação nunca tenha ocorrido.20 

Em 1781, quatro anos após a conclusão de sua construção, o dito Palácio se 

apresentava em total estado de ruína e abandono. A Companhia Geral de Comércio 

do Grão-Pará e Maranhão foi extinta pela Provisão Régia de 25 de fevereiro de 1778 

e, por conseguinte, desde então o Palácio não serviu mais aos propósitos e 

atividades para os quais foi erguido. 

A Planta do Palácio da Fronteira da Tabatinga, exposta a seguir, 

confeccionada pelos engenheiros portugueses, demonstra fisicamente que se não 

havia magnificência ou luxo em sua construção também não era uma obra de 

pequenas proporções, haja vista o material utilizado em sua edificação, a quantidade 

de compartimentos que possuía e a área do terreno que ocupava na povoação, 

sendo, portanto, passível de ser considerado efetivamente um Palácio.21  

Construída em forma de quadrilátero, com pedra, cal e madeira e toda 

coberta de telhas, algo incomum tanto na região como neste período; a edificação 

era constituída por dezoito aposentos, chamados de quartos, quase todos com 

janelas voltadas para a área externa e distribuídos igualmente, tanto em número 

quanto em tamanho, em suas laterais. A maioria dos cômodos possuía portas de 

saída para um grande pátio interno ou, como expresso na planta, um quintal. O 

                                                 
19 Cf. Arthur Cezar Ferreira REIS, Limites e demarcações na Amazônia brasileira – A fronteira com as colônias 
espanholas – O Tratado de S. Ildefonso, RIHGB, v. 244, p. 58; João Pandiá CALOGERAS, Op. Cit., p. 240 e 
Etelvina GARCIA, Op. Cit., p. 118. 
20 Antônio Ladislau Monteiro BAENA, Compêndio das eras da Província do Pará, p. 192 ; PRDH – AHU/RN, 
Doc. 227 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 21/09/1781]. 
21 Ver na Planta da Fronteira de São Francisco Xavier da Tabatinga a construção representada pelo item E. 
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Palácio possuía três portas de entrada, a central permitia o acesso direto, através de 

um corredor, às duas salas maiores e principais e ao citado quintal. 

Por conta do mau estado no qual se encontrava a construção, os comissários 

Theodozio Constantino de Chermont e Francisco Requena resolveram mandar 

conceber uma planta do Palácio da Fronteira e realizar um levantamento dos custos 

da reforma que seria necessária para restituir ao edifício o aspecto que possuía 

quando foi erigido e, desta forma, colocá-lo novamente em condições de uso. 

Esta avaliação também tinha o objetivo de obter um parâmetro de 

comparação com o valor da indenização cobrado pelo capitão Antonio Coutinho de 

Almeida, administrador da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e 

Maranhão, que ainda se encontrava em processo de liquidação.22 

                                                 
22   “Pretensões, e Cálculo sobre o Edifício de casas no Lugar de Tabatinga, construído por conta da extinta 
Companhia de Comércio do Grão-Pará, e Maranhão” em PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de Theodozio 
Constantino de Chermont a Francisco Requena em 17/04/1781 e 17/07/1781].  
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Planta do Palácio da Fronteira de São Francisco Xav ier da Tabatinga 

 
Fonte: “Planta da Elevação e Eligimento do Palácio da Fronteira de São Francisco Xavier de Tabatinga, 
executado a custa da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará”  apud Etelvina GARCIA, Op. Cit., p. 
118. 
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Mapa do Aviamento calculado necessário para consert o, e Reparação do 
Palácio da Fronteira de São Francisco Xavier da Tab atinga... 

 
Fonte: “Mapa do Aviamento calculado necessário para conserto, e Reparação do Palácio da Fronteira de São 
Francisco Xavier da Tabatinga, em que se faz expressa menção da qualidade, quantidade, e primeiros custos 
dele; como também da Importância dos Jornais precisos a empregar o dito Aviamento, nas suas diferentes 
reparações: Feito pelos Comissários de Suas Majestades, Fidelíssima, e Católica em 18 de Julho de 1781” em 
PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 21/09/1781]. 
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A avaliação e o orçamento da reforma concluíram, em linhas gerais, que o 

cupim e o clima da região haviam praticamente destruído todo o Palácio da 

Fronteira. Desde a soleira da porta de entrada até o telhado e mais todos os dezoito 

cômodos que compunham a construção precisavam de reparos. Portas, janelas e 

assoalhos estavam destruídos pelo cupim ou pelas goteiras existentes no 

apodrecido forro do telhado. 

A partir destas ponderações, a planilha orçamentária, aqui apresentada, 

estimou que entre material – tábuas, pregos, telhas, alizares, argolas e cachimbos 

de ferro, óleo de linhaça, aldravas de ferro, cal, alvaiade, entre outros itens – e mão 

de obra, ou seja, o pagamento dos jornais de carpinteiros, pedreiros, pintores e 

ajudantes, o custo da reforma alcançaria a exorbitante cifra de 133$561,2/3 (Cento e 

trinta e três mil, quinhentos e sessenta e um réis e dois terços de Real).23 

As condições precárias do Palácio da Fronteira e os valores, tanto do custo 

de sua reforma quanto o exigido para a indenização à Companhia de Comércio que, 

de acordo com Arthur Reis, foi calculada em mais de quinze mil pesos, obrigaram o 

comissário espanhol Francisco Requena a se reportar à Corte madrilena, através do 

Vice-Rei de Santa Fé, e aguardar a sua decisão, deixando em suspenso as 

negociações sobre este objeto.24 

Quanto ao outro quesito inicial das negociações das demarcações – a troca 

simultânea e imediata da fronteira e povoação de São Francisco Xavier da 

Tabatinga e os adjacentes territórios até a boca mais ocidental do rio Japurá pelas 

povoações e fortes espanhois de São Carlos e São Felipe ou de Santo Agostinho, 

situados no rio Negro – também não houve acordo, apesar da longa negociação, 

troca de ofícios e argumentações. 

Por um lado, Theodozio Constantino de Chermont assegurou a Francisco 

Requena que não possuía a menor dúvida em entregar à Coroa de Espanha a 

fronteira de Tabatinga e seus respectivos territórios, contanto que o comissário 

                                                 
23 “Declaração da reparação que precisam os quartos numerados, assim nos seus usos, pavimentos, e Telhados 
na forma abaixo declarada” em PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de 
Mello e Castro em 21/09/1781]. 
24 Cf. Arthur Cezar Ferreira REIS, Limites e demarcações na Amazônia brasileira – A fronteira com as colônias 
espanholas – O Tratado de S. Ildefonso, RIHGB, v. 244, p. 58 e PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de João 
Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 21/09/1781]. 
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espanhol lhe garantisse passar as ordens precisas e necessárias para que também 

lhe fossem entregues as povoações fronteiriças de São Carlos e São Felipe ou 

Santo Agostinho no rio Negro. Para tanto e para que não ficasse qualquer incerteza 

sobre esta questão, expôs uma série de argumentos para justificar a posse do rio 

Negro pela Coroa de Portugal. 

Logo de início argumentou que era sabido que desde tempos imemoráveis o 

rio Negro havia sido descoberto, possuído e navegado todo ele pelos portugueses, 

“como se verifica pela História do Orenoco Ilustrado do Padre Gomilha”, e que 

somente em 1754 foi a primeira vez que vassalos do rei espanhol navegaram por 

este rio, quando o português Francisco Xavier de Andrade, cabo de tropa de 

resgates, entrando no rio Cassiquiari – um dos canais que comunica o rio Negro 

com o rio Orenoco – encontrou o jesuíta Manoel Romão, superior das missões do 

Orenoco, e o conduziu ao Arraial português do rio Negro. 

Continuando o raciocínio, asseverou que foi no ano de 1759, na ocasião das 

demarcações do Tratado de Madri, que o comissário espanhol Dom José de 

Iturriaga mandou o alferes Domingos Simões, o sargento Francisco Fernandes 

Bombadilha e mais outros soldados espanhois saberem onde ficava o Arraial 

português, lugar destinado às conferências das reais demarcações, e que nesta 

mesma ocasião os espanhois aproveitaram para fundar “umas Choças, ou Cazas de 

palha a títulos de Armazéns”, para receberem e guardarem os mantimentos para o 

sustento daqueles que a serviço das demarcações haviam de transitar por aquela 

comunicação. 

Com estas afirmativas, Theodozio Constantino de Chermont finalizou suas 

justificativas se respaldando no Tratado Preliminar de Limites de Santo Ildefonso, 

ressaltando que a intrusão dos lugares no rio Negro ocorreu nove anos depois de 

celebrado o Tratado de 1750 e que o Tratado de 1777, especificamente no Artigo XII 

que se refere ao Tratado antecedente e ao seu artigo IX, o qual manda que se 

execute tudo conforme o sentido literal dele, “segundo o estado em que então 

tinham as coisas”. 

Portanto, segundo Chermont, 
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... se nesse tempo não haviam Estabelecimentos Espanhois no Rio Negro, 
muito menos deve haver agora, assim como melhor persuade o Artigo 
quando recomenda que os Portugueses não se possam introduzir nos 
Estabelecimentos Espanhois do Rio Orenoco, como também os Espanhois 
nos Estabelecimentos do Rio Negro e igualmente nos Sertões que devem 
pertencer a uma e outra Monarquia; E nesta prática e inteligência se esteve 
até o ano de mil setecentos e cinqüenta e nove, em que foi interrompida 
pelos mencionados Estabelecimentos Espanhois.25 

 

Por seu turno, e após essa longa explanação do comissário português, Dom 

Francisco Requena argumentou que depois de analisar detidamente o Tratado e as 

instruções que recebeu de sua Corte, não encontrou razões para convir com a 

proposta expressa sobre a entrega dos estabelecimentos espanhois no rio Negro, 

muito antes pelo contrário. 

Valendo-se do mesmo Artigo XII do Tratado Preliminar de Limites, destacou 

que este ordenava explicitamente que não podiam ser prejudicadas as possessões 

espanholas, nem as suas comunicações na parte do rio Orenoco, e que sendo 

assim, os fortes espanhois em questão não faziam falta para cobrir os 

estabelecimentos portugueses – referindo-se aos Fortes de São José de 

Marabitanas e de São Gabriel da Cachoeira, situados um pouco mais abaixo no 

mesmo rio, conforme assinalado no Mapa a seguir – o que, segundo ele, era a 

primordial intenção do Tratado. 

 

                                                 
25 PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a Francisco Requena em 
01/08/1781]. 
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Mapa em que se demonstra como do rio Cauaburis 
 se comunica para os domínios de Espanha 

 
Fonte: João Carlos GARCIA (Coord.), A mais dilatada vista do mundo: inventário da colecção cartográfica da 
Casa da Ínsua, p. 422-423. 

 

Ainda alicerçado no Tratado buscou dissuadir o comissário português de suas 

intenções apelando para os seus deveres de servidor régio no cumprimento do 

Artigo XVI, o qual prevenia que se evitassem disputas que prejudicassem as atuais 

possessões de ambos os soberanos, do qual Requena inferia que não era intenção 

da Coroa de Espanha ceder a Portugal muitos mais terrenos do que aqueles que se 

limitavam a formalizar uma cômoda divisão de domínios para a perpétua firmeza do 

Tratado, arrematando ser este “todo el espiritu conque animados los dos Augustos 

Soberanos derigieron saviamente sus reales intenciones para consolidar uma Paz, 

union, y amistad que fuese indeleble, y permanente”. 

Quanto aos demais argumentos de Chermont, primeiro Francisco Requena 

declarou com firmeza que nunca os portugueses poderiam se considerar donos de 

todo o rio Negro, uma vez que este nascia nas vertentes da Cordilheira dos Andes, 
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nas quais os espanhois possuíam muitas povoações. Segundo, que ainda que os 

portugueses houvessem navegado até o rio Cassiquiari não se podia deduzir que 

tinham tão grande direito a todo o rio; que se assim o fosse seria senhor da 

possessão de qualquer rio o soberano que houvesse tido um vassalo que por 

fortuna ou casualidade tivesse navegado nele primeiro. 

Para reforçar este último raciocínio recordou ao comissário português que 

 

El Rio Marañon lo descobrio y navego hasta el Mar, antes que todos, 
Francisco Orellana en 1540, y parte de el, hasta mui abajo subcesivamente, 
segun el orden Cronologica, el Governador Pedro de Ursua, en 1560, Juan 
Álvares Mardonado en 1566, depues el Governador de Quejos Don 
Melchior Marmol (...): En 1634 el Capitan Juan Palácios, y en 1639 los 
Padres Acuña y Arvieda: Esto es quanto a los reconocimentos, y enquanto 
a la posecion, este mismo año de 1639 no tênia la Corona de Portugal 
ningun Pueblo mas en la boca del Rio Negro: En 1686 tenia el Padre 
Samuel Fritz Jezuita de Mainas algunas Poblaciones al Oriente del Rio 
Negro y en 1762 nuestros Padres Franciscanos, Pueblo em la boca del Rio 
Putumayo: Luego por esta razon correspondia ser por este Rio abajo todo el 
y su Paiz de la Corona de España;26 

 

Contudo, mesmo após uma intensa troca de correspondências e muitos dias 

de negociações, os desentendimentos se avolumaram e não se avistou qualquer 

expectativa de consenso. Ambos os comissários mantinham-se firmes em suas 

posições, opiniões e pretensões, cada qual interpretando o Tratado Preliminar de 

Limites de acordo com as suas conveniências. 

Para fechar a questão e evitar dilações prejudiciais ao serviço das 

demarcações, Theodozio Constantino de Chermont, seguindo instruções de João 

Pereira Caldas, comunicou a Francisco Requena que havia decidido proceder de 

modo interino, ou seja, seguir a letra do exposto nos Artigos XV e XIX do Tratado 

Preliminar de Limites, os quais ordenavam que em caso de dúvidas sobre os limites 

assinalados ou entendimento de algum deles se reduzissem a um ajuste e 

expediente interino, dando parte às suas Cortes que resolveriam de comum acordo 

o que julgassem conveniente.27 

                                                 
26 PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de Francisco Requena a Theodozio Constantino de Chermont em 
04/08/1781]. 
27 PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a Francisco Requena em 
05/08/1781]. 
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Obviamente o comissário espanhol não podia concordar com esta solução 

para o impasse estabelecido. Desde que partira de Quito em direção aos domínios 

portugueses, havia dado como certa a entrega da fronteira, haja vista ter trazido 

consigo algumas famílias de índios para se estabelecerem na povoação de São 

Francisco Xavier da Tabatinga ainda antes de se achar de posse da fronteira. Sem 

alternativa, muito a contragosto e sob protesto, Requena foi obrigado a se conformar 

e a aceitar o expediente interino determinado pelos portugueses.28  

As fontes nos permitem perceber que esse desfecho – a falta de um acordo 

definitivo sobre a entrega da fronteira e povoação de São Francisco Xavier da 

Tabatinga, fosse pela questão da indenização do Palácio da Fronteira ou pela 

inconcludente troca dos fortes portugueses e espanhois – foi ao encontro dos 

anseios de alguns membros importantes da Comissão portuguesa, como Euzébio 

Ribeiros e João Pereira Caldas, que não eram favoráveis à entrega desta fronteira. 

O sargento-mor engenheiro Euzébio Antonio de Ribeiros considerava a perda 

de Tabatinga extremamente prejudicial para Portugal. Em correspondência a João 

Pereira Caldas procurou justificar sua opinião e demonstrar os “inumeráveis males, a 

que jamais Portugal, dará um sanável remédio” e que estaria sujeito caso se 

confirmasse a entrega da fronteira. 

Segundo a análise de Ribeiros, a Corte portuguesa não deveria de modo 

algum entregar a povoação de São Francisco Xavier da Tabatinga. “A razão é 

porque por semelhante passo, pode vir ao Estado a maior ruína, e prejuízo”, posto 

que este fosse o lugar mais propício para que os espanhois transportassem com 

muita facilidade as “munições de boca, e Guerra” e, portanto, uma porta de entrada 

para avançarem sobre os territórios portugueses, devendo os “Exmos. Srs. Generais 

[de quem sua majestade Fidelíssima tem confiado o Governo do Estado]” ter o maior 

cuidado e vigilância. 

                                                 
28 “Cópias das cartas de protestação sobre a falta das recíprocas entregas pretendidas nas Fronteiras da parte 
de Portugal; e da de Espanha; e sobre a concordância de por modo interino se continuar a Demarcação” em 
PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de Francisco Requena a Theodozio Constantino de Chermont em 
06/08/1781] e [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a Francisco Requena em 07/08/1781]. Sobre as 
famílias indígenas espanholas ver PRDH – AHU/RN, Doc. 236 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de 
Mello e Castro em 02/01/1782] 
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Euzébio Ribeiros acreditava que todos os “males” – além da perda de uma 

parte considerável do território português na América – ou seja, a possibilidade de 

uma invasão espanhola sobre o restante da região, seriam fomentados pelos 

Presidentes de Quito e pelos Vice-Reis de Santa Fé e Bogotá que, neste caso, 

conduziriam suas tropas não mais pelo Canal do Pongo, devido à dificuldade 

causada pela sua grande Cordilheira, situada de norte a sul, mas infalivelmente 

buscariam passagem pelo rio Napo e chegariam à povoação de São Francisco 

Xavier da Tabatinga, desta forma, alcançando os seus propósitos. 

A partir desta exposição de motivos, concluiu e recomendou que, por todos os 

meios e razões, se conservasse a fronteira e a povoação de São Francisco Xavier 

da Tabatinga, “cujo Canal é passo estreito, defendido pelo alcance da Artilharia”, 

pois dificilmente se encontraria “outra paragem, com as precisas, e indispensáveis 

circunstâncias, de passo estreito, para que deste modo, possam embaraçar os 

desígnios de S. Majestade Católica”.29 

Da mesma forma e quase pelas mesmas razões, o plenipotenciário das 

demarcações, João Pereira Caldas, concordava com os receios do sargento-mor 

engenheiro Euzébio Antonio de Ribeiros sobre a entrega da fronteira e povoação de 

São Francisco Xavier de Tabatinga.  

Embora disposto, com “préstimo, honra, e fidelidade”, em acatar e executar 

todas as ordens régias a respeito das demarcações, Pereira Caldas julgava 

extremamente pernicioso a Portugal abrir mão da posse do “vantajoso Porto da 

Tabatinga”, mesmo que lhes fossem entregues os pretendidos fortes e 

estabelecimentos da parte superior do rio Negro. 

Em ofício a Martinho de Mello e Castro expôs todo o seu temor que esta 

cessão dos terrenos da fronteira permitisse aos espanhois se internarem ou 

descerem pelos rios Solimões e Madeira, porque em qualquer desconfiança ou 

ruptura futura eles ficariam “tanto mais a mão de serem a esta Capitania, e a do 

Pará demasiadamente pesados”. 

Segundo suas observações, se os espanhois descessem pelo rio Solimões, 

fortificando-se principalmente em Tabatinga, estabelecendo e acumulando ali tropas, 
                                                 
29 ACMA (APEP) – caixa 27 [Ofício de Euzébio Antonio de Ribeiros a João Pereira Caldas em 30/01/1782]. 
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se introduziriam pela parte superior deste rio, o que lhes seria muito favorável aos 

“sucessos em quaisquer projetadas, ou deliberadas Empresas”. Por outro lado, se 

descessem pelo rio Madeira, ganhariam também a vantagem de se colocarem no 

meio das cachoeiras, impedindo assim as comunicações que os portugueses tinham 

com o Mato Grosso.30 

Não foi possível confirmar na documentação pesquisada se a soberana 

portuguesa e sua Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar tinham a mesma 

opinião de Euzébio Antonio de Ribeiros e João Pereira Caldas, mas, à primeira vista 

e compreensivelmente, não demonstraram ter muito interesse nessa entrega de 

parte dos seus domínios, visto que o assunto não foi novamente tratado e pareceu 

ter caído no esquecimento. 

O certo é que a povoação de São Francisco Xavier de Tabatinga, a fortaleza 

e toda aquela parte da fronteira permaneceram sob o domínio de Portugal e, 

portanto, foi preservado um ponto da fronteira que se mantém até os dias atuais.31 

 

 

 

 

                                                 
30 PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 21/09/1781]. 
31 Atualmente Tabatinga é um município do extremo oeste do Estado do Amazonas, na tríplice fronteira Brasil–
Colômbia–Peru. Apresenta uma conurbação com a cidade de Leticia (Colômbia), tendo como único marco 
limítrofe um poste com as duas bandeiras, o que faz com que a população local transite livremente entre os dois 
países como se as duas cidades fossem uma. Infelizmente tornou-se um corredor para o tráfico de drogas entre os 
três países. 
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Uma outra questão vital para a concretização da demarcação das fronteiras 

ao norte da América – a exploração, reconhecimento e traçado do rio Javari e o da 

boca mais ocidental do rio Japurá, conforme ditado no Artigos XI e XII do Tratado 

Preliminar de Limites de Santo Ildefonso e nos Artigos VIII e IX do Tratado de Madri 

– foi tratada nas conferências iniciais entre os comissários das duas Coroas, 

concomitantemente com a entrega da fronteira de Tabatinga ou a troca com as 

povoações espanholas. 

De acordo com os citados Artigos XI e VIII dos Tratados, a linha de fronteira 

deveria partir desde um ponto do rio Madeira, situado a igual distância do rio 

Maranhão ou Amazonas e da boca do rio Mamoré, e daí continuar “por uma linha 

leste-oeste, até encontrar com a margem oriental do Rio Javari, que entra no 

Maranhão pela sua margem austral”.32 

Para a execução desta tarefa, portugueses e espanhois dispunham de 

pouquíssimas informações sobre o rio Javari e, mesmo assim, estas consistiam 

primordialmente dos relatos das observações feitas por moradores das localidades 

próximas, especialmente dos índios e de alguns soldados e diretores de Vilas, que 

conheciam alguns trechos do rio e/ou de seus afluentes por já os haverem navegado 

por variados motivos. 

Segundo as declarações prestadas pelo capitão Thomas de Carvalho e de 

dois índios, o piloto João da Fonseca e o carpinteiro Domingos da Cruz, para os 

quais serviu de intérprete o diretor João Pedroso Neves, todos moradores da Vila de 

Olivença, que já haviam navegado algumas vezes por esse rio para a colheita de 

salsa, o rio Javari era constituído de água preta e que alguns de seus braços eram 

de águas brancas e povoados de muitas “Nações de Gentios, de que a maior e a 

Majuruna, os quais comem carne humana, e que os ditos Rios são muito doentios” e 

que, apesar de não terem navegado por toda a sua extensão, ouviram dizer a seus 

parentes que “corria o nascimento do dito Rio para onde corria o Rio Solimões, mas 
                                                 
32 Ver no capítulo I deste trabalho o trecho fronteiriço marcado com a letra B no mapa sob o título Limites entre 
Espanha e Portugal na Amazônia – Tratado de Santo Ildefonso (Art. XI e XII), p. 22. 
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que não era muito grande o seu curso, e que estreitava muito, e que tinha pouca 

correnteza, sinal de não ficar longe o seu nascimento”. 

O Principal Caetano da Gama e o índio Lucas, ambos residentes na Vila de 

São José do Javari, declararam que já haviam navegado pelo primeiro afluente do 

rio Javari, que chamavam de Teiqué, por um período de três meses e que este era 

de água branca e não viram cachoeiras neste rio; sendo esta informação confirmada 

pelo soldado do Regimento do Macapá, Julião Gomes, destacado na Fronteira de 

São Francisco Xavier da Tabatinga. 

Amaro José da Silva, também morador da Vila de São José do Javari, 

declarou que entrou duas vezes no primeiro afluente do Javari e navegou até um 

local conhecido por Lago dos Murutiny, e que também eram conhecedores deste rio 

Felipe Coelho, diretor do Lugar de Fonte Boa, José dos Santos, Julião Xavier 

Furtado, moradores brancos da Vila de Olivença, e os índios pilotos da mesma Vila, 

José Proença e Bernardo Dutra.33 

Ainda assim, apesar das escassas notícias que obtiveram, após algumas 

conferências e longos debates sobre o tema, os comissários das Partidas de limites 

concordaram, em virtude dos Artigos VI e XIII do Tratado Preliminar de Limites, em 

caráter interino, e como tal dependente da aprovação régia, que era preciso 

assentar “um Marco na Boca do Rio Javari, na Margem Meridional do Rio 

Amazonas” e outro também, posteriormente, na “Boca mais Ocidental do Rio 

Japurá, chamada Auatiparaná, na Margem Setentrional do Rio Amazonas, outro na 

Margem Oriental do rio Japurá”.34 

Ambos os Artigos que fundamentaram esta decisão dos comissários 

versavam sobre a navegação dos rios por onde passasse a linha de fronteira, sendo 

o Artigo XIII o mais específico sobre o assunto: 

 

A navegação dos rios por onde passar a fronteira ou raia será comum às 
duas Nações até aquele ponto, em que pertencerem a ambas 
respectivamente as suas duas margens; e ficará privativa a dita navegação 

                                                 
33 “Declaração que fazem as Pessoas abaixo nomeadas sobre o Rio Javari” em PRDH – AHU/RN, Doc. 227 
[Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 24/07/1781]. 
34 PRDH – AHU/RN, Doc. 236 [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 
06/08/1781]. 
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e uso dos rios aquela Nação a quem pertencerem privativamente as suas 
duas margens, desde o ponto em que principiar este domínio: de modo que 
em todo ou em parte será privativa ou comum a navegação, segundo o 
forem as ribeiras ou margens do rio; e para que os súditos de uma e outra 
Coroa não possam ignorar esta regra, se porão marcos ou balizas nos 
lugares em que a linha divisória se una a alguns ri os, ou se separe 
deles, com inscrições que expliquem ser comum ou pr ivativo o uso e 
navegação daquele rio , de ambas ou de uma Nação só, com expressão da 
que possa ou não passar daquele ponto, debaixo das penas que se 
estabelecem neste Tratado.35 

 

A deliberação sobre a implantação do marco nas margens dos rios Javari e 

Solimões deu inicio a uma série de providências, improvisações e, especialmente, 

discórdias entre os portugueses. 

Como primeira providência foi ordenado um levantamento de campo para o 

reconhecimento do sítio onde seria implantado o marco. Desta expedição 

participaram, pelo lado português, o sargento-mor engenheiro Euzébio Antonio de 

Ribeiros, responsável pelas projeções das plantas tanto do marco quanto do terreno, 

e o matemático e astrônomo José Joaquim Vitório da Costa, encarregado das 

observações e cálculos astronômicos que seriam inscritos no marco; pelo lado 

espanhol, tomaram parte o segundo comissário, Felipe de Arechua, e Apolinário 

Dias de La Fuente, empregado nesta campanha como geógrafo. 

Inicialmente, a partir de observações efetuadas in loco, ficou claro aos 

demarcadores que seria impossível assentar o pretendido marco no lugar onde os 

comissários, em suas conferências e gabinetes, haviam determinado e era o mais 

apropriado: “na Margem Meridional do Rio Amazonas, ou Maranhão, a que também 

os habitantes chamam Solimões, em uma e outra Margem, na boca do Rio Javari”. 

Na foz do rio Javari não havia localização capaz de receber o marco, por 

serem ambas as margens pantanosas e sujeitas a alagação durante a estação das 

copiosas chuvas e conseqüente cheias dos rios. Por este motivo, foi necessário 

improvisar e, por isto, escolheram um terreno mais elevado, livre de inundações, e 

de vantajosa posição para ser visto, por ser uma ponta de terra avançada sobre o 

rio, formando quase uma península pelos dois pântanos alagadiços de que estava 

rodeado. Este terreno estava situado a leste da boca do Javari, “na distância de mil 

e oitocentas e quinze braças, de dez palmos cada; ou de próximo de quatro mil 
                                                 
35 Artigo XIII do Tratado Preliminar de Limites de Santo Ildefonso (ver seção Anexos). Grifo nosso. 
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setecentas, e quarenta varas, e meia castelhanas”. Uma desvantagem que foi 

ignorada pelos demarcadores. 

O marco também foi executado de forma improvisada, bem diferente do 

projeto arquitetado e delineado para ele. Por não haver próximo a este rio pedras de 

nenhuma qualidade e nem pedreiros e canteiros disponíveis e, portanto, meios de se 

construir um monumento de maior durabilidade, a construção do marco se deu “da 

melhor qualidade de Madeira de que houve conhecimento” e, de acordo com o 

Termo do Assentamento, o marco não foi “cabalmente construído como na Planta se 

mostra, por não haver Oficiais de Carpinteiros em número suficiente, e 

medianamente instruídos para a sua execução”, como também não havia um 

entalhador para “abrir as Reais Armas”. 36 

Segundo Euzébio de Ribeiros, para a construção do marco “não houve um 

carpinteiro de profissão, pois a sua 

construtura foi feita por um Curioso, e 

remeiros das Embarcações, além de 

ferramentas que se precisavam, e 

pregaria que se remediou” e, 

continuando as suas observações, 

ressaltou que “por não haver quem 

executasse o escudo das Armas 

Portuguesas, não se lhe pôs, nem a 

Cruz em cima; porque tudo isso 

pedia mais tempo, e oficial próprio, 

assim termina numa pirâmide 

quadrangular, com a mesma base, e 

pedestal que representa o desenho”. 

Por estas razões, assim como a decisão sobre a sua implantação, o marco do rio 

Javari ganhou um aspecto de provisório.37 

                                                 
36 “Termo do Assentamento do Marco na Boca do Javari” em PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Doc. assinado por 
Theodozio Constantino de Chermont e Francisco Requena em 05/07/1781].  
37  PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de Euzébio Antonio de Ribeiros a João Pereira Caldas em 15/07/1781]. 
Na imagem podemos conferir a descrição de Euzébio de Ribeiros, cf. “Prospecto do Marco erigido no ano de 
1781 no Rio Javari na distancia de 1815 braças a Leste da sua Foz” apud Etelvina GARCIA, Op. Cit., p. 119. 
Arthur Rei comenta que este marco foi retirado, em 1785, por sargentos portugueses, divulgando-se que o ato de 
vandalismo fora obra dos Muras, cf. Arthur Cezar Ferreira REIS, História do Amazonas, p. 138. 
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De qualquer forma, com o marco pronto, no dia 1º de julho de 1781 o 

sargento Euzébio Antonio de Ribeiros recebeu ordens para executar o efetivo 

assentamento do marco no local escolhido, seguindo com ele para esta tarefa “os 

Carpinteiros que há, quatro soldados, e quarenta Índios com as competentes canoas 

para seu transporte”. 

Mais uma vez as características do rio obrigaram os demarcadores a fazerem 

uso de improvisações para o assentamento do marco do rio Javari, desta feita 

quanto a posição que o marco foi implantado. Por conta da irregular corrente do rio 

não era possível assentar o marco com a fixa relação aos pontos “Cardeais da 

Esfera, Dominantes nesta Demarcação”, porque ficariam invertidos os lugares das 

inscrições do marco, “se a Inscrição de Portugal olhasse para a parte meridional, 

assim como a de Espanha para a parte setentrional, na razão da diferente corrente 

que o rio traz”. 

Assim, para evitarem incoerências e usando como único preceito a relação 

entre a corrente do rio e as inscrições presentes no marco, os comissários 

conformaram-se em fixá-lo com a face que continha as inscrições de Portugal 

direcionada para a parte inferior do rio, na direção “Essueste”, e a com as inscrições 

de Espanha voltada para a parte superior, na direção oposta de “Oes-Noroeste”, 

entendendo que este procedimento tornaria o marco mais perceptível aos 

navegantes daquele rio.38 

O marco continha inscrições idênticas nas duas línguas, português e 

espanhol, as quais resumiam em quatro parágrafos o propósito de sua existência e, 

portanto, informava a quem pertencia a navegação dos rios Javari e Solimões: 

 

Para Futura Memória 

Na Fronteira do Estado do Grão Pará, e Maranhão, 

E da Real Audiência de Quito, no Vice Reinado de Santa Fé, 

Nos Gloriosos Reinados 

Da muito Alta, Poderosa, e Augusta Rainha Fidelíssima 

De Portugal e dos Algarves. 

                                                 
38 “Cópia da Ordem sobre a colocação do Marco na Boca do Rio Javari” e “Termo do Assentamento do Marco 
na Boca do Javari” em PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Documentos assinados por Theodozio Constantino de 
Chermont e Francisco Requena em, respectivamente, 01/07/1781 e 05/07/1781]. 
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A Senhora Dona Maria Francisca I e do Senhor Dom Pedro III. 

E do muito Alto, poderoso, e Augusto Rei Católico, 

Das Espanhas, e das Índias, 

O Senhor Dom Carlos III. 

Em virtude do Tratado Preliminar de Paz, e de Limites de 1777: Por seus 
Comissários mandaram Erigir Interinamente este Marco, na Margem Austral 
do Rio Amazonas, ou Maranhão, o qual se levantou a 1815, braças a leste 
da foz do Rio Javari, por não haver outro terreno mais imediato, capaz de 
assentar este Monumento. O seu verdadeiro lugar, é no Álveo da foz do Rio 
Javari, que está situado a 4 graus 17 ½ minutos de latitude ao Pólo do Sul, 
71 graus 53 ½ minutos de longitude ocidental, do Meridiano de Paris. 

O Rio Javari, cuja entrada se acha na direção do Rumo do Sudoeste; a sua 
navegação é comum às duas Monarquias, da sua foz água acima, até ao 
Marco colocado na Margem Oriental, por direção da Linha de Leste-oeste, 
tirado do ponto médio do Rio Madeira na forma do Artigo 11, e deste Marco 
para cima, é privativa a navegação para a coroa de Espanha. 

No Rio Amazonas, ou Maranhão, deste Marco água acima, é privativa a 
navegação para Espanha, e comum água abaixo às duas Nações, até a 
boca mais Ocidental do Rio Japurá, que entra pela Margem Setentrional do 
dito Rio Amazonas; e desse Marco água abaixo, é privativa a navegação, à 
Monarquia Portuguesa. 

Para não alegarem Ignorância assim os Vassalos de uma, e outra 
Monarquia, na conformidade dos Artigos 6, e 13, foi colocado este Padrão.39  

 

Com o marco estabelecido, em cinco de julho, aproveitando a data do 

aniversário do rei D. Pedro III, para cuja comemoração Pereira Caldas já havia 

instruído Theodozio de Chermont para brindar a Partida espanhola, se deu uma 

pequena cerimônia no local de instalação do marco. 

A pequena comitiva partiu de Tabatinga às quatro horas da manhã e após 

pouco mais de três horas de viagem aportou no referido local. Pelas dez horas, 

Chermont ofereceu um satisfatório “Almoço de Campo” e às três horas da tarde 

deram inicio a uma pequena solenidade. As duas diminutas Partidas formaram uma 

única fileira com as suas infantarias, somando vinte e oito homens, ficando todos os 

mais assistentes aplaudindo em roda; após proferirem curtos discursos a respeito da 

colocação do marco, repetiram por três vezes: “Viva os Nossos Augustíssimos 

Soberanos”, fazendo a infantaria três descargas e a artilharia providenciada por 

Francisco Requena em seus barcos, uma salva. 

                                                 
39 “Termo do Assentamento do Marco na Boca do Javari” em PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Doc. assinado por 
Theodozio Constantino de Chermont e Francisco Requena em 05/07/1781]. 
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Após muitas saudações, descargas de infantaria e salvas de artilharia, o 

comissário português convidou todos para a mesa que havia mandado preparar. 

Durante o resto do dia as duas Partidas se ocuparam em usufruir do generoso jantar 

– “três cobertas de vinte e um pratos grandes cada uma, além de muitas pequenas 

entradas que guarneciam a mesa” – oferecido pelos portugueses, em festejar o 

aniversário do rei e, segundo Chermont, beber “uns à saúde dos outros, de forma 

que pelo se explicavam, bem mostravam a alegria do dia”.40 

Mas, a alegria deste dia não durou muito. Após a instalação do marco, a 

cerimônia comemorativa e concluídos os mapas, os comissários e os demais 

demarcadores, à exceção dos que estavam na diligência do antecipado 

reconhecimento do rio Japurá, reuniram-se para a conferência e assinatura do 

Termo de Colocação do Marco da boca do Rio Javari que, posteriormente, seria 

enviado às duas Cortes ibéricas para formalizar o encerramento da questão. 

Este momento deu inicio a uma sequência de discórdias e desordens entre os 

oficiais portugueses, especificamente entre o primeiro comissário Theodozio 

Constantino de Chermont e o sargento-mor engenheiro Euzébio Antonio de Ribeiros. 

Falta de decoro militar, insubordinação, ofensas, demonstrações de desafeto, 

queixas e agressões verbais impregnadas de ironias e desprezo, foi a tônica das 

ações praticadas e o recheio dos inúmeros ofícios trocados entre ambos os oficiais e 

com João Pereira Caldas. 

Euzébio Antonio de Ribeiros, ausente da reunião de assinatura do Termo, foi 

mandado chamar por Theodozio de Chermont em sua residência o qual, como 

reposta, mandou dizer que não tinha conhecimento do que tratava o documento em 

questão e não podia ir por estar enfermo. Sem se abalarem com esta negativa, os 

comissários conferiram e assinaram o documento e, logo em seguida, resolveram 

mandar o escrivão da Real Fazenda portuguesa, acompanhado do tenente 

Francisco Vitorino José da Silveira e do alferes Francisco Xavier de Azevedo 

Coutinho, levar os papeis para serem assinados pelo sargento-mor em sua moradia. 

Este foi o estopim para uma das maiores insubordinações cometidas pelo 

sargento-mor Ribeiros. Irritado, nem deixou o escrivão terminar a leitura do 
                                                 
40 PRDH – AHU/RN, Doc. 236 [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 
06/08/1781]. 
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documento, argumentando que haja vista não ter sido convidado para a conferência 

de colocação, não queria assinar o Termo, principalmente por ter dúvidas quanto ao 

lugar e à inscrição do marco, “que ele veio a esta diligencia para os Interesses de 

Sua Majestade Fidelíssima, e menos que se lhe não apresentasse ordem da dita 

Senhora em que positivamente lhe ordenasse, não queria assinar”. Notificado 

imediatamente pelo escrivão para que colocasse sua resposta por escrito, 

respondeu que o faria, mas somente quando bem entendesse.41 

A última atitude de Ribeiros foi a gota d’água para Theodozio Constantino de 

Chermont. Indignado e, conforme suas palavras, “com grande mágoa do meu 

inconsolável coração” representou contra o sargento-mor, relatando por oficio a João 

Pereira Caldas todas as desobediências, insubordinações, descortesias e 

desatenções com as quais há algum tempo Euzébio de Ribeiros vinha procedendo 

e, consequentemente, comprometendo e retardando os serviços das demarcações. 

Como exemplo citou o descaso com que o sargento-mor engenheiro tratou a 

suas ordens iniciais: efetuar juntamente com o geógrafo espanhol, Apolinário Dias 

de La Fuente, a avaliação do estado de ruína e a planta do Palácio da Fronteira da 

Tabatinga e delinear, o mais breve possível, a planta e construir os marcos para 

serem colocados no rio Javari e na boca mais ocidental do Japurá. 

Segundo o relato de Chermont, em execução a primeira ordem, apesar de 

durante alguns dias Ribeiros ter sido visto examinando a edificação para levantar o 

seu plano, demorou dois meses para, em uma noite diante do comissário Requena, 

apresentar um orçamento insatisfatório por não expressar qualquer rigor no seu 

cumprimento, antes pelo contrário, estava incompleto e feito de forma desleixada.  

Tal circunstância obrigou Chermont a se desculpar com o comissário 

espanhol e propor a este que ambos fizessem o cálculo do orçamento pretendido, 

como efetivamente foi feito no dia seguinte; situação que o deixou extremamente 

ofendido, como explicou a João Pereira Caldas que “além dos indecorosos, e 

                                                 
41 PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Certidão assinada por Custódio de Mattos Pimpim, Francisco Vitorino José da 
Silveira e Francisco Xavier de Azevedo Coutinho em 29/07/1781].  



 136

desatentos termos com que [Ribeiros] me trata, eu contudo mais senti o haver de 

mostrá-lo em oficio ao dito Comissário”.42 

Quanto à execução da segunda ordem, Chermont explicou a Pereira Caldas 

que duas semanas após determiná-las, em conversa informal, lembrou ao sargento-

mor sobre a planta, dizendo-lhe ser necessário que a terminasse para que pudesse 

convir com o comissário espanhol, recebendo a resposta: “estou trabalhando nela”. 

Esta foi a mesma resposta que recebeu em outras ocasiões que cobrou o serviço de 

Ribeiros, o que o deixava em grande aflição por ver “dois Meses quase acabados, e 

a obra [o marco] nos termos de se concluir sem apresentar a Planta”. 

Por fim, instado pelo comissário espanhol, Chermont exigiu do sargento a 

entrega da Planta, que assim o fez mostrando-lhe “um papel em Lápis que poderia 

ter duas horas de trabalho”. Insultado, Chermont devolveu a Planta e o ameaçou 

dizendo que ele responderia a Pereira Caldas pela sua conduta, ao que ele 

respondeu que não tinha dúvidas sobre isso. Por esta última afronta, o comissário 

português mandou prendê-lo na casa destinada ao armazém da pólvora, soltando-o 

poucos dias depois a pedido do comissário espanhol.43   

Para finalizar o relatório a respeito do comportamento indisciplinado do 

sargento-mor Euzébio de Ribeiros, descreveu o ocorrido a respeito do Termo de 

colocação do marco do rio Javari, ao qual este se recusou a assinar. 

Por seu turno, Euzébio Antonio de Ribeiros também se reportou a João 

Pereira Caldas, relatando e explicando detalhadamente todos os eventos ocorridos 

desde o inicio dos serviços das demarcações, especialmente sobre os 

procedimentos adotados por Theodozio Constantino de Chermont, com os quais não 

concordava; desta forma procurou se dirimir dos seus excessos e angariar a 

compreensão e aquiescência do plenipotenciário. 

“o seu Comandamento a sua Superioridade, tem sido para mim tão molesta 

que mais é martírio, que serviço”. Com esta frase Ribeiros iniciou os seus 

                                                 
42 PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a Francisco Requena em 
17/07/1781] e [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 30/07/1781]. 
43 PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a Francisco Requena em 
17/06/1781]; [Atestado do cumprimento de ordem de prisão, assinado por Francisco Vitorino José da Silveira] e 
[Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 30/07/1781]. 
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comentários e queixas sobre as relações havidas com o primeiro comissário. 

Reclamou que era tratado por Chermont sem a menor distinção, pois para ele 

custava muito levantar quando entrava em sua sala, algo que nunca ocorreu quando 

serviu com os generais que sempre o honraram e ironicamente perguntou: “será isto 

agora coisa nova? Será porque o modernismo tem muita novidade?”.  

Prosseguindo, alegou que não se conformava com o comportamento do 

tenente-coronel, exemplificando que ele “Vem para a Mesa de S. Majestade de 

Chinelas!”, situação que nunca tinha visto e considerava uma descortesia; revoltado 

rebateu: “que ele pratique isto com os seus Escravos muito bem; porém com os 

Oficiais de S. Majestade, é outra coisa”. 

Sobre os serviços queixou-se que, depois de aportarem em São Francisco 

Xavier da Tabatinga, Theodozio de Chermont desperdiçou oito dias em um 

cerimonial longo e sem propósito com os espanhois e somente após vinte dias da 

chegada foi que deu as ordens a respeito do marco do rio Javari e suas inscrições. 

 Quanto a isto explicou que no principio o comissário disse-lhe que não queria 

mais que uma idéia e, a partir desta ordem, fez o seu “Projeto mental” e considerou 

que se ficasse ocupado com a execução da planta a obra se atrasaria por falta da 

sua assistência. Portanto, deu preferência à construção do marco. Passado algum 

tempo, Chermont resolveu que queria um plano para apresentar a Francisco 

Requena, o que não agradou ao sargento Ribeiros porque, conforme argumentou, 

“não desejo ser argüido de que fiz plano para os Espanhois”. 

Justificando a demora para entregar a Planta exigida, descreveu as condições 

em que vivia. Segundo Ribeiros, desde que partiu de Barcelos estava embarcado na 

canoa São João Batista, na qual se arruinara quase todo o seu fardamento e demais 

vestimentas, “não só com a umidade, e traça, mas também com a muita quantidade 

de Ratos, que são inumeráveis” e que apesar de ter solicitado a Chermont uma casa 

que oferecesse condições para trabalhar, este não a deu por “mau gênio, e vontade 

adversa”; por isto não teve outra opção que a de delinear a Planta na própria canoa 

sob muitos incômodos: “um dia os ratos largavam-lhe águas em cima, outro, o papel 

fugia para o rio”, enfim, executou a tarefa como pôde.44 

                                                 
44 PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de Euzébio Antonio de Ribeiros a João Pereira Caldas em 15/07/1781]. 
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A respeito de sua negativa em assinar o Termo de colocação do marco, 

alegou em sua defesa que não o assinou por considerar que não atendia aos 

interesses da Coroa portuguesa e que entendia que todo registro público que 

envolvesse uma matéria séria e importante como uma negociação de limites entre 

duas Coroas, devia ser formada com termos claros, próprios e inteligíveis, nos quais 

não se encontrasse obscuridade ou dúvida, o que não ocorria com o marco do rio 

Javari e, por isso, ofereceu seis razões para não assinar o seu Termo de colocação. 

As razões manifestadas por Euzébio de Ribeiros prendiam-se basicamente a 

ambigüidades e obscuridades encontradas no texto das inscrições, sobretudo 

quanto a quem mandou erigir; à distância e latitude do rio Madeira, por não dar uma 

idéia clara e distinta dos limites entre os domínios de ambas as Coroas; quanto aos 

termos não serem inteligíveis e passíveis de causar equívocos em sua interpretação 

sobre a navegação dos rios Javari e Solimões e, de forma mais contundente, quanto 

ao local efetivo de assentamento do marco e por ele não ter sido convidado para as 

conferências e, portanto, não ter sido ouvido sobre a questão.45 

Desta contenda desnecessária entre os oficiais portugueses, considerando a 

interinidade da implantação do marco e, portanto, dependente de aprovação régia, 

inferimos que as intenções de Euzébio Antonio de Ribeiros eram a de estorvar e 

protelar ao máximo o progresso dos trabalhos demarcatórios, pois em nenhum 

momento pareceu ser muito afeito as determinações impostas pelo Tratado de 

Limites, como demonstrou mais de uma vez, e considerar os espanhois como 

inimigos usurpadores dos domínios portugueses. 

Apesar das justificativas que prestou a João Pereira Caldas, nas entrelinhas 

da documentação pesquisada, percebemos as sucessivas desobediências e 

insubordinações do sargento Euzébio Ribeiros menos como um desafeto ao seu 

superior imediato, Theodozio Constantino de Chermont, e muito mais como 

pequenas ações estratégicas – a demora na confecção da planta e do levantamento 

da reforma necessária do Palácio da Fronteira, o atraso na construção e desenho da 

                                                 
45 “Razões que obrigaram ao Sargento-Mor Engenheiro Euzébio Antonio de Ribeiros a não assinar o Termo do 
Marco, situado a Leste da Foz do Rio Javari, na distância de mil oitocentas e quinze braças Portuguesas, Lugar 
não indicado pelo Tratado de Limites, nem procurado com expressa Ordem de S. Majestade para este fim” em 
PRDH – AHU/RN, Doc. 227 [Ofício de Euzébio Antonio de Ribeiros a João Pereira Caldas em 30/07/1781]. 
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planta do marco do rio Javari – para evitar a entrega da povoação de São Francisco 

Xavier da Tabatinga, o último posto de fronteira português e territórios adjacentes. 

A sua última e principal insubordinação – a recusa em assinar o Termo de 

Colocação do Marco – caracterizou-se como o único e derradeiro recurso que 

dispunha para impedir que a Coroa portuguesa perdesse os direitos aos terrenos 

acima do local de implantação do marco divisório e, ainda, de uma futura expansão 

do território naquela direção, bem como impossibilitar que se abrisse uma porta de 

entrada para invasões espanholas.  

De certa forma, Euzébio de Ribeiros teve êxito com a sua estratégia. Mesmo 

não conseguindo evitar a colocação do marco, sua atuação contribuiu para que 

fosse consumido um largo tempo, quase cinco meses, nas primeiras atividades das 

demarcações – a negociação da entrega da fronteira de São Francisco Xavier da 

Tabatinga e de seus territórios adjacentes e a colocação do marco no rio Javari. 

Muito tempo empreendido e, considerando os resultados nulos, gasto sem 

proveito. Tempo precioso, não só no que tange ao consumo dos recursos 

disponíveis, especialmente quanto à alimentação e pessoal envolvido nos trabalhos, 

cujo desperdício se refletirá em atividades importantes não executadas e, mais 

adiante, no momento inadequado escolhido para a subida do rio Japurá. 

Desta forma, devido o extenso período absorvido nas questões da fronteira de 

Tabatinga, os comissários das Partidas concordaram em dar prosseguimento, com a 

máxima brevidade, aos trabalhos demarcatórios, descendo o rio Solimões em busca 

da boca mais ocidental do rio Japurá que, segundo o Tratado Preliminar de Limites 

era o ponto de partida para a fixação da fronteira em direção ao norte. 

Com esta urgente convenção, o importante reconhecimento e mapeamento 

do curso do rio Javari ficou para uma outra ocasião e efetivamente se deu somente 

em 1787. Realizado clandestinamente pelos portugueses, o engenheiro Pedro 

Alexandrino Pinto de Souza e o astrônomo José Joaquim Vitório da Costa, sem o 

conhecimento dos espanhois,46 quando foi então produzida a “Carta Geographica do 

Rio Javari”, reproduzida a seguir: 

                                                 
46 PRDH – AHU/RN, Doc. 491 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 24/09/1787] e 
Doc. 513 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 24/09/1787]. 
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Carta Geographica do Rio Javari – MDCCLXXXVII 
 

 
Fonte: João Carlos GARCIA (Coord.), Op. Cit., p. 300. 
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Nesta “Carta Geographica do Rio Javari” a rede hidrográfica encontra-se 

devidamente identificada. O traçado do curso do rio Javari, no seu setor mais a 

montante, encontra-se inacabado e com a seguinte indicação: “Ficou por examinar”. 

Embora não tenham sido registradas referências de estruturas militares, está 

assinalado um local onde se lê: “Aqui estavam os espanhois”. Em seu canto inferior 

direito constam duas tabelas, uma apresentando as coordenadas geográficas da 

“Boca do rio Javari”, dos pontos “A” e “B”, e outra com a correspondência entre 

léguas e minutos de latitude.47 

Em meados de agosto de 1781, as duas Partidas de Limites partiram de 

Tabatinga e seguiram o curso do rio Solimões. Nesta jornada, além da busca e 

reconhecimento da boca mais ocidental do Japurá, havia a preocupação em 

demarcar as ilhas fluviais existentes no percurso, conforme ditado pelo Artigo XIV do 

Tratado Preliminar de Limites: 

 

Todas as ilhas que se acharem em qualquer dos rios por donde há de 
passar a raia, segundo o convindo nos presentes Artigos Preliminares, 
pertencerão ao domínio a que estiverem mais próximas em tempo e 
estação mais seca; e se estiverem situadas a igual distancia de ambas as 
margens ficarão neutras, exceto quando forem de grande extensão e 
aproveitamento; pois então se dividirão por metade, formando a 
correspondente linha de separação para determinar os limites de ambas as 
Nações. 

 

Neste sentido, após algumas conferências, os comissários concluíram que 

neste trajeto do rio Solimões, desde o rio Javari até a boca do Auatiparaná, a ilha de 

Aramaça era a única útil, não obstante haver mais de 130 ilhas neste percurso, 

porém todas alagadiças e sem cacaueiros. Portanto, concordaram que a ilha de 

Aramaçá, a única fértil em cacaueiros, “se partiria ao meio por uma Linha Imaginária 

de um extremo ao outro, ao correr do Rio, ficando a parte Setentrional para 

Espanha, e a Meridional para Portugal”; as demais ilhas permaneceriam neutras, 

ficando as suas praias para a caça e pesca comum às duas nações.48 

Nesta expedição, as Vilas de São José do Javari, São Paulo de Olivença e 

Castro de Avelãs, povoações portuguesas estabelecidas no Solimões, serviram de 
                                                 
47 Jaime CORTESÃO, Op. Cit., p. 324. 
48 PRDH – AHU/RN, Doc. 236 [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 
01/10/1781]. 
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pouso às Partidas, configurando-se em locais de abastecimento de gêneros 

alimentícios, especialmente de farinha, reparos nas embarcações e de substituição 

das equipagens de índios remadores adoentados por outro sãos. 

Doze dias após a partida de Tabatinga chegaram à foz do Auatiparaná, uma 

longa passagem que conectava os rios Solimões e Japurá um pouco acima da 

povoação de Santo Antonio de Maripi, quando então surgiu um novo 

desentendimento ocasionado por uma interessante divergência. Segundo os 

portugueses, a foz do rio Auatiparaná era a reputada “boca mais ocidental do 

Japurá”, no entanto, os espanhóis a consideravam somente um furo, isto é, um 

canal que levava as águas do rio Solimões ao rio Japurá em vez de trazê-las.49 

Estava instalada a discórdia. 

Por quase três dias ficaram suspensos os trabalhos previstos de colocação do 

marco delimitador. Os espanhóis protestaram veementemente contra o parecer dos 

portugueses, chegando mesmo alguns a proferirem “que se deixariam Cortar as 

Orelhas, se lhe mostrasse ser aquela a Boca do Japurá”.50 Para dirimir a dúvida e 

provar o que afirmavam, os espanhois trataram de verificar em que sentido corriam 

as águas do Auatiparaná e apuraram que estas vinham do Solimões para o Japurá. 

Não se dando por vencido, o comissário português alegou, absurdamente, que essa 

direção das correntes era algo eventual no mês de setembro, mas que apresentava 

variações em outras estações do ano.51 

Sem cerimônia alguma, bem diferente do assentamento do marco do Javari, e 

sob protestos dos espanhois, em 16 de setembro o marco foi colocado. Mais uma 

vez, devido às condições do terreno, foi necessário improvisar e cumprir pela 

metade o determinado nos Artigos VI e XIII do Tratado Preliminar de Limites. Por 

não encontrarem terreno sólido e firme nas margens do rio Solimões, por estarem 

sujeitas naturalmente a desmoronamentos perenes, daí serem conhecidas por 

                                                 
49 João Capistrano de ABREU, Caminhos antigos e povoamento do Brasil, p. 96. 
50 PRDH – AHU/RN, Doc. 236 [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 
01/10/1781]. 
51 Cf. Robert C. SMITH, Op. Cit., p. 41-42 e João Pandiá CALOGERAS, Op. Cit., p. 240.  
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“barrancas de terras caídas”, apenas foi possível instalar o marco divisório na 

margem do Auatiparaná.52 

Apesar dos percalços, estava cumprida mais uma etapa do programa ao qual 

as Partidas de Limites se dispuseram executar. Poucos dias após o assentamento 

do marco do Auatiparaná, ambas as Comissões partiram em direção a Vila de Ega, 

local escolhido para entreposto, na qual as Partidas teriam condições de se 

preparem para a execução da expedição mais importante: o reconhecimento do rio 

Japurá e, por conseguinte, a demarcação dos confins, português e espanhol, na 

região ao norte da América. 

   

 

                                                 
52 “Termo de Colocação do Marco do Auatiparaná” em PRDH – AHU/RN, Doc. 259 [Ofício de João Pereira 
Caldas a Martinho de Mello e Castro em 04/02/1783]. Este marco teve vida mais curta que o do Javari. Segundo 
Theodozio Constantino de Chermont, no inicio de 1783 foi incendiado pelos índios Mura em busca de ferro. 
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JapuráJapuráJapuráJapurá: a fronteira líquida: a fronteira líquida: a fronteira líquida: a fronteira líquida    

 

O papel de um rio que, ao mesmo tempo divide – porque largo, profundo, 
rápido, ele é um fosso – e reúne – porque livre de obstáculos, animado por 
uma velocidade própria para a descida, ele é estrada. Mas ele não reúne 
fatalmente; cabe aos homens buscar ou rejeitar a união. Ele não divide 
necessariamente: os homens são livres para passar de uma margem à 
outra, para utilizar os baixios, os bancos de areia,... 53 

 

 

Sucessivos ou contíguos, os rios, para além de serem essencialmente um 

elemento natural, recebem uma significação política quando são usados para definir 

limites. Estrategicamente, sob o ponto de vista da conquista e controle de domínios 

coloniais, os rios configuraram-se como uma fronteira natural, tendo suas margens 

como balizas separadoras e delimitadoras de territórios. 

Portanto, para demarcar fronteiras na região hoje conhecida por Amazônia foi 

impossível ignorar a sua principal característica: ser entrecortada por muitos e 

longos “caminhos líquidos”, proporcionados pela sua imensa bacia hidrográfica. 

Logo, a escolha dos limites naturais – rios e canais – como um dos princípios para a 

sua demarcação foi inevitável e tornou a tarefa extremamente árdua.54 

O Japurá, como bem afirmou Marta Amoroso, era a fronteira. Rio escolhido 

desde o Tratado de Madri de 1750 para ser a raia que delimitaria os domínios 

espanhois e portugueses, fora novamente resgatado para esta função pelo Tratado 

Preliminar de Limites de Santo Ildefonso. O reconhecimento de seu curso era de 

vital importância para a execução do convencionado no Artigo XII do Tratado. 55 

A entrada no rio Japurá pelas Partidas portuguesa e espanhola com fins 

efetivamente demarcatórios ocorreu no inicio de 1782. Em 21 de fevereiro 

apresentou-se o comissário espanhol Francisco Requena com vinte canoas e 

duzentas e duas pessoas, reunindo-se ao comissário português Theodozio 

                                                 
53 Lucien FEBVRE, O Reno: histórias, mitos e realidades, p. 175. 
54 Esta expressão cunhada por Arthur Reis, para explicar a necessidade da criação de uma frota para os serviços 
de transportes, denota uma das especificidades da região amazônica: “onde não havia caminhos terrestres”. Cf. 
Arthur Cezar Ferreira REIS, Tempo e vida na Amazônia, p. 24. 
55 Marta Rosa AMOROSO e Nádia FARAGE (Orgs.), Op. Cit., p. 10. 
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Constantino de Chermont que, por sua vez, trazia consigo vinte e quatro canoas e 

trezentos e trinta e quatro pessoas. 

Todo este aparato – quarenta e quatro canoas e quinhentas e trinta e seis 

pessoas – não adiantou em nada à demarcação, muito antes pelo contrário, a partir 

daí os desentendimentos, que até então haviam sido contornados por negociações 

de caráter interino, tomaram tal vulto que tornaram impossível a execução dos 

trabalhos pretendidos e concebidos pelo Tratado Preliminar de Limites. 

Muitos e diferenciados foram os motivos que contribuíram para o fracasso 

desta expedição demarcatória ao rio Japurá. Os problemas iniciais foram 

comentados severamente pelo Secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 

Martinho de Mello e Castro, em ofício a João Pereira Caldas, no qual destacou como 

principal razão para o malogro da expedição a falta de planejamento por parte do 

primeiro comissário português que, por haver ignorado as informações do diário 

produzido pelo segundo comissário Henrique João Wilckens, quando de sua viagem 

ao antecipado exame do rio Japurá, dispensou informações que poderiam ter sido 

muito úteis aos fins da sua importante missão. 

Segundo suas observações: 

 

... o que unicamente havia no Rio Japurá mais difícil de vencer, eram a 
Cachoeira do Uviá, e a que depois dela se lhe seguia. Que o meio de 
facilitar estes trânsitos, ou de os fazer menos incômodos, era o de antecipar 
a exploração deles ao tempo das Águas, ou das Chuvas; que costumam vir 
em maior abundância depois de 20 de Maio por diante; e que para isto se 
conseguir era indispensavelmente necessário, que ele, e o Comissário 
Espanhol, que o havia de acompanhar entrassem no referido Japurá o mais 
tarde até o principio do mês de Dezembro. 
Que ainda antes desta entrada, não era menos necessário mandar com 
antecipação de alguns dias, a algumas das pessoas que acompanharam o 
Segundo Comissário Wilckens, tais como o Anspeçada João Dias, o 
Soldado Francisco da Rua, e outros, munidos de Instrumentos, 
Ferramentas, e Provisões necessárias, e com ordem de subir ao alto da 
Cachoeira de Uviá, e ali construir Canoas, na forma, que precedentemente 
haviam feito, de sorte que estivessem prontas quando os Comissários 
Portugueses, e Espanhois chegassem aquele Sítio: E se com esta pequena, 
e antecipada expedição, se mandasse o Matemático José Simões de 
Carvalho para a dirigir, e com ordem de explorar aqueles distritos enquanto 
não chegavam os referidos Comissários, talvez que ele só munido de pouca 
gente, mas escolhida, e capaz de o ajudar, fizesse úteis progressos que 
facilitassem, e abreviassem a Demarcação por aquela parte. 
(...) Vê-se porem pelos fatos, que se não formou algum Plano sobre a 
exploração daquele Rio, nem se proferiu uma só palavra sobre o 
prosseguimento da Demarcação dele por cima da Cachoeira de Uviá, nem 
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do reconhecimento das Serras que se viam daquele distrito: Vê-se que Dom 
Francisco Requena querendo desviar quanto pudesse a Demarcação por 
aquela parte, e aproveitando-se habilmente do incompreensível silêncio do 
Comissário Português em um ponto tão importante, cuidou em o entreter 
com Ofícios repetidos, e muito deles insignificantes, em pontos todos 
diversos da entrada do Japurá, exceto o da discussão sobre a Boca mais 
Ocidental do referido Rio, denominada Auatyparaná, na qual ainda assim 
não conveio o Comissário Espanhol sem um formal protesto, que faz inútil 
ao seu consentimento.56 

 

Com tudo e apesar disto, deu-se a expedição. Em 21 de fevereiro de 1782 os 

dois comissários, acompanhados de suas numerosas comitivas, adentraram o rio 

Japurá e, após uma prolongada e morosa viagem de vinte e seis dias, não havendo 

neste trajeto, já anteriormente conhecido, mais que cento e quarenta léguas de 

navegação, pouco mais ou menos, sem cachoeiras ou obstáculos que a 

dificultassem, chegaram a 18 de março na embocadura do rio Apaporis. 

Foi justamente na foz do rio Apaporis onde se iniciou o processo que reduziu 

a importantíssima demarcação do rio Japurá a um caos de desentendimentos e 

posteriormente causou a suspensão das demarcações. 

Logo após a chegada ao rio Apaporis, o comissário espanhol intimou o 

comissário português e declarou que a fronteira ou ainda, os trabalhos 

demarcatórios não deveriam continuar mais adiante pelo rio Japurá, mas pelo rio 

Apaporis. Theodozio de Chermont, esquecendo-se inteiramente dos precisos termos 

com que inicia o Artigo IX do Tratado de Limites de 1750, mandado literalmente 

executar pelo Artigo XII do Tratado Preliminar de 1777, das instruções régias 

recebidas por João Pereira Caldas e das recomendações deste, aquiesceu 

condescendentemente com a exigência do espanhol, somente contrariando-o por 

entender que a fronteira deveria prosseguir pelo rio dos Enganos ou Comiarí. 

Depois de uma extraordinária contestação sobre qual dos dois rios deviam 

preferir, lavraram um Termo ainda mais extravagante em 29 de março de 1782, no 

qual ficou acordado a exploração de ambos os rios, Apaporis e Enganos, sem ser 

proferida uma só palavra sobre a continuação da fronteira, ou sua demarcação, pelo 

rio Japurá. 

                                                 
56 ACMA (APEP) – caixa 17 [Ofício de Martinho de Mello e Castro a João Pereira Caldas em 29/08/1783]. 
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Em conseqüência do Termo lavrado no Apaporis, a expedição prosseguiu 

pelo rio dos Enganos, pelo qual entraram as Partidas de limites no dia 06 de maio. A 

partir daí as ocorrências foram se tornando cada vez mais singulares, a exemplo da 

observação feita pelo segundo comissário Henrique João Wilckens quando da 

exploração de uma grande cachoeira em tudo semelhante a “Cachoeira Grande” do 

Japurá, a não ser por seu caminho mais praticável. Onde a cachoeira terminava o rio 

era largo e avistava-se por toda parte altas serras, especialmente uma mais elevada 

que outras na direção nordeste. No dia 16 de maio Wilckens registrou em seu diário: 

 

Neste dia voltou o Desenhador Espanhol que tinha ido ao exame do Rio 
pela parte superior da Cachoeira, no dia 11 do corrente, e informou que com 
dia e meio de viagem, chegara a outra Cachoeira muito mais extensa, e 
horrorosa do que esta primeira: E que subindo ao mais alto das Serras com 
Telescópio nada descobrira mais do que Serras continuadas.57 

 

De acordo com o secretário Martinho de Mello e Castro, estas informações 

seriam suficientes para que Theodozio de Chermont percebesse a semelhança entre 

as serras que se descobriam do alto da cachoeira do Japurá, descritas no diário do 

exame antecipado ao Japurá, com estas do rio do Enganos; estas poderiam ser uma 

continuação ou encadeamento daquelas e que, umas e outras, unidas ou 

separadas, não podiam deixar de ser a Cordilheira de Montes de que trata o Artigo 

IX do Tratado Limites, principalmente achando-se situadas na mesma direção onde 

o Artigo as determina. 

Portanto, era possível crer, sem a menor hesitação, que as serras 

continuadas, vistas tanto do rio Japurá como do rio dos Enganos, formavam a 

Cordilheira de Montes, justamente onde se devia determinar o ponto fixo da linha 

divisória por esta parte, para a partir dele continuar a demarcação em direção ao 

oriente, exatamente como constava especificado no mencionado Artigo IX do 

Tratado de Madri. 

Com estes fundamentos o comissário português podia ter intimado o 

comissário espanhol à exploração e reconhecimento das serras, exigindo aquilo que 

                                                 
57 ACMA (APEP) – caixa 17 [Ofício de Martinho de Mello e Castro a João Pereira Caldas em 29/08/1783]. As 
palavras encontram-se sublinhadas no documento. 
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pelos Tratados, tanto o de Madri como o de Santo Ildefonso, pertencia ou poderia 

pertencer a Portugal. 

Infelizmente para Portugal a única perspectiva que Chermont teve da 

cachoeira foram as singularidades que apresentava, pelas cascatas e torrentes de 

água que dela despenhavam. Esta insensibilidade impediu-o de voltar à cachoeira, 

passando a ocupar-se em inúmeras conferências com o comissário espanhol e na 

exploração de vários rios que com diferentes voltas entravam no rio do Enganos, tais 

como o Cunharí, Rufia, Mussai, Amon, entre outros; sem que se pudesse perceber 

quais eram os fins dessas explorações, uma vez que pareciam insignificantes para o 

prosseguimento das demarcações. 

Enquanto o comissário português junto com sua Partida se ocupava nestes 

inúteis exercícios, Francisco Requena procurava obter o máximo de informações 

possíveis de toda aquela vasta área através dos índios Maués, que mandava vir à 

sua presença pelo prático capitão do mato de sua Partida. Também ordenava ao 

desenhador da Partida espanhola que explorasse não só a primeira, mas também a 

segunda cachoeira do rio dos Enganos, observando cuidadosamente com o 

telescópio as serras continuadas que dali se avistavam; as mesmas serras que nem 

Chermont, nem qualquer elemento de sua numerosa e habilitada Partida fizeram o 

menor caso. 

As duas Partidas permaneceram no rio dos Enganos por trinta e nove dias, 

partindo no dia 15 de junho e chegando novamente na foz do rio Apaporis após 

quatro dias de viagem. Neste ponto, os dois primeiros comissários, com suas 

respectivas comitivas, separaram-se para iniciarem a exploração do rio Apaporis. O 

segundo comissário português seguiu viagem em direção ao quartel da Vila de Ega, 

chegando a 30 do mesmo mês de junho, gastando quinze dias de viagem desde a 

boca do rio dos Enganos até a Vila de Ega. 

A exploração do rio Apaporis não pôde ser ultimada; não porque alguém lhe 

fizesse oposição, mas porque uma violenta epidemia de sezões a tornou impossível. 

A exploração reduziu-se a entrarem pela foz do rio no dia 22 de junho e à passagem 

por quatro cachoeiras, chegando as duas Partidas em primeiro de julho na povoação 

portuguesa dos índios Coretús com um número considerável de pessoas doentes. 
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Para sorte de portugueses e espanhois, os índios Coretús fizeram de suas próprias 

casas um hospital, tratando os doentes “com um cuidado, desvelo, e humanidade, 

que fez a admiração de todos os Europeus que ali se achavam”.58 

Apesar do abatimento e aflição com que todos se achavam por causa do 

número imenso de pessoas que caíram enfermas nos poucos dias que 

permaneceram no rio Apaporis, o comissário espanhol continuou com os serviços, 

argüindo os índios mais práticos daquele rio, intimando-os à sua presença e 

utilizando como intérprete o anspeçada português João dias. Nem isso despertou o 

comissário Chermont que, se quisesse prevalecer-se desta vantagem, poderia 

inquirir os mesmo índios em particular, obtendo informações bem valiosas para a 

sua Comissão, como bem fez o mesmo Requena com os índios do rio dos Enganos. 

Contudo, a febre continuava e poucos eram os que estavam sãos em ambas 

as Partidas. Por conseguinte, os dois comissários resolveram retroceder – para 

evitar “el total extermínio de los vasallos de las dos coronas” – como efetivamente 

fizeram no dia 6 de julho; saindo no dia 9 da boca do Apaporis e entrando no rio 

Japurá em direção ao quartel da Vila de Ega, local onde as duas Partidas se 

estabeleceram e permaneceram por muitos anos aguardando as resoluções de suas 

Cortes.59 

Desta expedição, inicialmente destinada à demarcação do rio Japurá, e 

depois de todos os seus acontecimentos e algumas conferências exigidas pelo 

comissário espanhol, resultou um Termo lavrado em 26 de novembro de 1782, cujo 

ponto mais interessante é a declaração do primeiro comissário português quando 

inquirido sobre o seu parecer de como se deveria dirigir o curso progressivo da 

demarcação e o reconhecimento principiado, respondeu 

 

Que tendo se principiado uma Demarcação interina no Rio Amazonas, e 
continuada a mesma pelo Rio Japurá até a Boca do Rio Apaporis, onde em 
conseqüência das dúvidas então produzidas, foi suspendido o efeito da dita 
Demarcação interina, e principiado o do reconhecimento dos Rios, e seus 

                                                 
58 ACMA (APEP) – caixa 17 [Ofício de Martinho de Mello e Castro a João Pereira Caldas em 29/08/1783]. 
59 De acordo com Francisco Requena, em seu diário de viagem, nos dias 3 e 4 foram sucessivamente dando 
entrada no hospital improvisado pelos índios Coretús quase todos os homens que até então pareciam saudáveis, 
ficando a Partida espanhola somente com dezessete sãos e a portuguesa com treze. Cf. Manuel Lucena 
GIRALDO, Francisco Requena y otros: ilustrados y bárbaros – Diario de la exploración de limites al Amazonas 
(1782), p. 130. 
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Colaterais, que se expressaram no Instrumento de Convenção feito em 26 
de Março próximo passado em razão das mesmas dúvidas; que extraídos 
os Documentos da sobredita execução assim da Demarcação interina, 
como do reconhecimento dos Rios expressados para se fazerem as devidas 
participações aos respectivos superiores; parecia que por ordem sucessiva 
dos, se deveria fazer o reconhecimento da parte superior do Rio Negro, e 
de seus Rios Colaterais, por onde se infere deverá passar a Linha 
Divisória.60 

 

Com esta declaração Theodozio Constantino de Chermont renunciava ao 

prosseguimento da fronteira pelo rio Japurá, pelo rio dos Enganos e as partes 

superiores destes rios, e também ao exame das serras continuadas que de suas 

cachoeiras se avistavam. Com este parecer dava por completa e encerrada a 

demarcação por esta parte; tornando ilusória e desnecessária a importantíssima 

demarcação do rio Japurá. Este procedimento poderia importar em uma menor 

fração territorial para Portugal. 

As atitudes tomadas pelo primeiro comissário Chermont – a conveniência no 

Termo assinado em 26 de março de 1782 na boca do rio Apaporis, a permanência 

de trinta e nove dias no rio dos Enganos em inúteis averiguações, o desprezo pelo 

reconhecimento das serras continuadas e avistadas da parte superior das 

cachoeiras dos rios Japurá e dos Enganos, que poderiam ser a Cordilheira de 

Montes e, por fim, a declaração feita no Termo de 26 de novembro de 1782 – foram 

consideradas pelo secretário Martinho de Mello e Castro como uma seqüência de 

desatinos extremamente prejudiciais para Portugal, deixando a Corte portuguesa 

sem argumentos para negociar com a de Madri. 

A partir destes acontecimentos, as diretrizes traçadas para os serviços das 

demarcações foram radicalmente alteradas. Para o tenente coronel Theodozio 

Constantino de Chermont, os resultados dos seus “desatinos” foram o seu 

afastamento do posto de primeiro comissário da quarta Partida de limites e a sua 

transferência para a Vila de Barcelos em meados de 1784, com ordem de deixar 

todos os papéis, cartas, registros e o que fosse pertinente aos serviços das 

demarcações de limites para o segundo comissário Henrique João Wilckens, 

encarregado de exercer o comando interino da Partida portuguesa até a chegada do 

                                                 
60 ACMA (APEP) – caixa 17 [Ofício de Martinho de Mello e Castro a João Pereira Caldas em 29/08/1783]. As 
palavras encontram-se sublinhadas no documento. 
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tenente coronel João Batista Mardel, nomeado primeiro comissário em substituição 

ao anterior.61 

Concomitante à ordem de destituição e transferência de Chermont, João 

Pereira Caldas recebeu ordens de partir para a Vila de Ega para tentar retomar a 

condução dos negócios da demarcação. Em cumprimento à ordem recebida, Pereira 

Caldas seguiu para Ega com o firme propósito de defender os interesses da Coroa 

portuguesa, mesmo porque recebeu de Mello e Castro instruções claras e precisas 

sobre a forma e os pontos que deveriam ser negociados com o comissário espanhol 

D. Francisco Requena: 

 

Que nesta certeza, e na de que a Demarcação deve necessariamente 
correr ou pelo Rio Japurá, ou por algum dos Rios que nele se ajuntam, e 
que mais inclinam ao rumo do Norte; achando-se já principiada, mas 
incompleta a exploração, e reconhecimento assim do dito Rio Japurá; como 
do Rio dos Enganos, ou Comiarí, e do Apaporis: Propõe V. Sª ao dito 
Requena que não se tratando presentemente nem da inteligência dos 
Tratados, nem por qual dos sobreditos Rios deva correr a Demarcação, mas 
unicamente da exploração, e reconhecimento deles, se prossiga nesta 
conformidade, o mesmo reconhecimento e exploração, ou seja com as 
Partidas juntas, ou divididas em partes até se ter um Cabal conhecimento 
dos mesmo Rios. Se o dito D. Francisco Requena se não quiser conformar 
com este racionável arbítrio, V. Sª lhe fará um Protesto por Escrito, em que 
lhe mostre que ele quer fazer a Demarcação a seu arbítrio, e quer que as 
duas Cortes ignorem aquilo mesmo que eles procuram e devem saber.62 

 

Apesar da cordialidade havida durante a conferência entre os dois 

comissários, esta não produziu resultados vantajosos. Pereira Caldas pleiteou uma 

nova subida ao Japurá até encontrar a cordilheira que devia assinalar a fronteira e a 

entrega das fortificações da parte superior do rio Negro. Por seu turno, Requena 

insistiu na entrega da Tabatinga e se mostrou disposto em retomar o 

reconhecimento dos rios Cumiari e Apaporis, mas, se recusou quanto ao Japurá 

acima da cachoeira do Uviá, alegando que somente o faria com ordem expressa do 

seu rei. 

 Diante da recusa do espanhol sobre o assunto em questão, restou a Pereira 

Caldas lavrar o ordenado protesto, no qual atribuiu a Requena a responsabilidade de 
                                                 
61 Apesar de afastado do posto de comando da Partida portuguesa, Chermont manteve-se em Barcelos sob o 
serviço das demarcações; percorreu o rio Urubu em 1787 produzindo o Diário de Navegação do rio Urubu, 1787 
– Mapa do rio Urubu, 1787. Arthur Cezar Ferreira REIS, História do Amazonas, p. 139. 
62 ACMA (APEP) – caixa 17 [Ofício de Martinho de Mello e Castro a João Pereira Caldas em 29/08/1783]. 



 152

todas as dificuldades que causaram a interrupção dos trabalhos demarcatórios, e 

suspender temporariamente as demarcações até que as Coroas ibéricas 

acordassem sobre o assunto. 

Não se tem notícia de qualquer negociação, pelo menos no que tange a 

Amazônia, entre os monarcas de Portugal e Espanha sobre a retomada dos serviços 

de demarcações das fronteiras e, portanto, da execução dos artigos do Tratado 

Preliminar de Limites de 1777. 

Na parte norte da América portuguesa, os trabalhos concernentes às 

demarcações foram definitivamente suspensos em 1791. Indisposto com as medidas 

restritivas que lhe impôs Manoel da Gama Lobo d’Almada, então governador da 

Capitania de São José do Rio Negro e Plenipotenciário das demarcações, o 

comissário espanhol Francisco Requena abandonou a Vila de Ega e regressou para 

Mainas acompanhado de toda a sua Partida. 
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O labirinto líqO labirinto líqO labirinto líqO labirinto líquido:uido:uido:uido: entre o Negro e o Japurá entre o Negro e o Japurá entre o Negro e o Japurá entre o Negro e o Japurá, o Uaupés e o , o Uaupés e o , o Uaupés e o , o Uaupés e o Branco.Branco.Branco.Branco.    

 

Com as demarcações suspensas temporariamente tornava-se essencial para 

Portugal um conhecimento maior e mais preciso da região, especialmente, para o 

caso de retomarem as negociações e ajustes sobre a fronteira com a Espanha. Para 

tanto, Manoel da Gama Lobo d’Almada foi o oficial escolhido para a necessária e 

espinhosa missão de reconhecer e cartografar uma extensa área amazônica.  

A primeira notícia que se tem Manoel da Gama Lobo d´Almada trata do seu 

degredo para a praça de Mazagão, em África, na qual permaneceu no exercício 

militar como ajudante de ordens do general comandante. Em 1769, quando da 

evacuação da população e da guarnição que pôs fim à presença portuguesa em 

Marrocos, foi transferido para o Estado do Grão-Pará juntamente com as 371 

famílias mazaganistas destinadas à fundação da Vila Nova de Mazagão.  

Pelos relevantes serviços prestados a Coroa portuguesa na defesa da praça 

marroquina, Lobo d’Almada foi agraciado por D. José I com três mercês: o perdão 

do degredo, o posto de sargento-mor e o governo da praça de São José do Macapá. 

Durante mais de uma década no governo de Macapá realizou com sucesso todas as 

ordens recebidas, das quais se destacam a conservação e disciplina da Tropa, o 

sossego dos moradores, portanto, a ordem pública, e o adiantamento das obras da 

fortaleza, cuja conclusão representava o maior interesse para o Real Serviço.63 

Em 1784, Portugal tinha outros planos para Lobo d’Almada. Neste momento, 

necessitava de um “vassalo útil”, que já havia dado mostras de seu valor e 

fidelidade, que fosse capaz de realizar um completo exame da rede hidrográfica 

rionegrina, sem hesitação, displicência ou ingenuidade, como ocorrido com os 

oficiais anteriores, e colher e registrar as preciosas informações sobre os seus 

domínios ao norte da América, posto que este conhecimento pudesse ser vantajoso 

no caso de uma futura continuidade dos serviços das demarcações da fronteira. 
                                                 
63 Manoel da Gama Lobo d’Almada viveu e trabalhou na Amazônia por exatos trinta anos, de novembro de 1769 
a outubro de 1799. Durante onze anos (1788-1799) ocupou o cargo de governador da Capitania de São José do 
Rio Negro e ao final da vida alcançou o posto de Brigadeiro dos Reais Exércitos de Portugal. Sobre a biografia 
de Lobo d’Almada sugerimos: Arthur Cezar Ferreira REIS, Limites e demarcações na Amazônia brasileira – A 
fronteira com as colônias espanholas – O Tratado de S. Ildefonso, RIHGB, v. 244, p. 78-91 e, do mesmo autor, 
Lobo d’Almada – um estadista colonial e Simei Maria de Souza TORRES, Op. Cit., p. 161-184. 
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Até então a Coroa portuguesa detinha somente as informações obtidas 

através dos levantamentos efetuados nas demarcações de 1750 por Felipe Sturn, 

Sebastião José, João André Shwebel, Adam Leopoldo Breuning, com as ratificações 

astronômicas do padre jesuíta Inácio Szentmártonyi, além das angariadas pelas 

explorações realizadas em 1781 por Henrique João Wilckens, Francisco José de 

Lacera e Almeida e Joaquim José Ferreira, bem como os subsídios colhidos junto 

aos moradores da região, os quais o sargento-mor Euzébio Antonio de Ribeiros 

utilizara para constituir o “Mappa geographico da Capitania do Rio Negro, ...”.64 

Todas essas informações eram insatisfatórias para um total e perfeito conhecimento 

da região, antes pelo contrário, desenhavam um confuso labirinto líquido. 

Segundo as considerações externadas pela historiografia clássica, Lobo 

d’Almada era um “homem ilustrado e inteligente gozando, como engenheiro militar 

que era, de renome até na Corte de Lisboa, era um tipo perfeito de militar 

arregimentado”, além de ser o mais “leal emissário do seu rei” e, citando o seu maior 

biógrafo, o historiador amazonense Arthur Reis: ”Lobo d’Almada, por seus 

antecedentes, afigurava-se o homem talhado para a empresa”.65 

Promovido ao posto de Coronel de Infantaria, foi empossado no comando e 

governo militar do Alto Rio Negro – uma imensa zona de ação que começava no 

Lugar de Santa Isabel e estendia-se pelo desconhecido, uma área somente habitada 

por nações indígenas ainda indecisas sobre a preferência entre o domínio espanhol 

ou o português –, estabelecendo a sede de sua unidade administrativa no Lugar de 

São Gabriel da Cachoeira. 

Sua primeira missão consistia na importante e urgente tarefa de dirigir a 

exploração e reconhecimento dos rios e canais “que medeiam entre o Forte de S. 

José de Marabitanas, e as Cachoeiras que ficam para baixo do dito Forte; como 

também as mais comunicações que poderá haver para baixo das ditas 

                                                 
64 “Mappa geographico da Capitania do Rio Negro, onde são notadas as suas comunicações com o Rio Japurá, 
pelos Rios Urubaxi, Unuixi, Chimará, Maria, e Uaupés, que desagoão no dito Rio Negro e se comunicão, com 
os Rios Maroti-paraná, Amanui-paraná, Pureo, Veya, e Uapuapori, que desagoão no Japurá´”  é o título 
completo do documento. Cf. Arthur Cezar Ferreira REIS, Lobo d’Almada: um estadista colonial, p. 19-20. 
65 Respectivamente: Palma MUNIZ, Limites Municipaes do Estado do Pará, Anais da Biblioteca e Arquivo 
Público do Pará, Tomo IX, Belém, 1916, p. 406 e 410-414 apud Arthur Cezar Ferreira REIS, Lobo d’Almada: 
um estadista colonial, p. 17;  Genesino BRAGA, Fastígio e sensibilidade do Amazonas de ontem, p. 153 e 
Arthur Cezar Ferreira REIS, Lobo d’Almada: um estadista colonial, p. 20. 
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Cachoeiras...”, portanto, explorar e reconhecer efetivamente as comunicações, rio e 

canais, existentes entre o rio Negro e o rio Japurá. 

Esta incumbência foi acompanhada de uma enérgica recomendação do 

Secretário Martinho de Mello e Castro, para que Lobo d’Almada não se furtasse ou 

poupasse de trabalho ou diligência alguma para examinar a área compreendia entre 

São José de Marabitanas e as cachoeiras do rio Negro, fazendo uma “exata, e 

individual, e circunstanciada informação que há três anos se espera, e até agora não 

tem vindo”.66 

Era de extrema importância para Portugal obter um convicto conhecimento de 

quantos e quais eram os caminhos, líquidos ou terrestres, que ligavam o rio Negro 

ao rio Japurá. Desta segura e verídica informação dependia o efetivo 

reconhecimento da posse e controle de um vasto território, uma vez que o Artigo XII 

do Tratado de Santo Ildefonso determinava que a fronteira seguisse o curso do rio 

Japurá, “... subindo águas acima da dita boca mais ocidental...”, até onde 

abrangesse os estabelecimentos portugueses das margens tanto do Japurá quanto 

do Negro, bem como “...a comunicação ou canal de que se serviam os mesmos 

Portugueses entre os dois rios ao tempo de celebrar-se o Tratado de Limites de 13 

de Janeiro de 1750,...”.67 

Nos meses restantes de 1784 e nos dois anos seguintes, Lobo d’Almada 

dedicou-se ao cumprimento da empreitada à qual fora designado. Demonstrando 

coragem, vigor, capacidade e entusiasmo em vencer a precariedade com que 

viajava, muitas vezes em frágeis canoas, e a própria adversidade oferecida pela 

natureza da região, conquistou o respeito e admiração de seus companheiros e 

superiores, repetindo muitas vezes: 

 

... que eu mesmo vou pessoalmente a todos os exames e averiguações: 
Que eu não informarei de coisa alguma que eu mesmo não tenha visto 
palpavelmente: Que eu não sou capaz de consentir que os que me 
acompanham passem por trabalho ou perigo algum, em que eu não seja o 
primeiro a dar-lhe o exemplo: Não só pelo Amor que tenho ao Serviço e aos 
que me acompanham nele; mas também porque o Ilmo e Exmo Snr. 

                                                 
66 PRDH – AHU/RN, Doc. 283 e 285 [Ofício de Martinho de Mello e Castro a João Pereira Caldas em 
29/08/1783 e 31/08/1783]. 
67 PRDH – AHU/RN, Doc. 285 [Ofício de Martinho de Mello e Castro a João Pereira Caldas em 31/08/1783]. 
Cf. Artigo XII do Tratado Preliminar de Limites na seção Anexos. 
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Martinho de Melo e Castro, e V. Exª não tenham de que se arrepender 
sobre a confiança de que me armam.68 

 

Confirmando a desmedida confiança régia que lhe fora depositada, depois de 

quase três anos e várias expedições, Manoel da Gama Lobo d’Almada respondeu, 

com grande êxito, a questão considerada vital para a Metrópole. De acordo com 

Jaime Cortesão, Lobo d’Almada conseguiu resolver um dos mais intrincados 

problemas da geografia amazônica no seu tempo: reconhecer e traçar a carta das 

comunicações existentes entre os rios Japurá e Negro.69 

A partir das observações efetuadas nas expedições levadas a cabo por Lobo 

d’Almada, foram produzidos muitos relatórios e mapas. Da primeira incursão, 

partindo do de São Gabriel da Cachoeira e seguindo pelo rio Negro até acima dos 

estabelecimentos espanhois de S. Carlos e Santo Agostinho, trecho representado 

por pontos no mapa exposto a seguir, resultou a descoberta de três bocas no rio 

Negro – Thomon, Xié e Issana – superiores à do rio Uaupés, de onde era possível 

alcançar o Japurá. 

Segundo o relato de Lobo d’Almada: 

 

Quis saber se por cima do Forte Castelhano Santo Agostinho haveria na 
Margem Austral do Rio alguma Boca; e passando eu mesmo pessoalmente 
a este, descobrimento, reconheci haver com efeito por cima do dito Forte 
Castelhano na distância pouco mais ou menos de 30 Léguas pelo Rio 
acima, essa Margem Austral dele a Boca de um Rio chamado pelos 
Espanhois  Thomon, deste se comunica para outro Rio chamado Paruá, das 
Margens do qual se atravessa por terra o espaço pouco mais ou menos de 
6 Léguas, até se dar na margem de outro Rio chamado Uenaupuri, pelo 
qual se desce ao Rio Xié, que deságua por baixo de S. José de 
Marabitanas: (...) o Rio Xié comunica para o Rio Issana, que do Issana terei 
comunicação para o Rio Uaupés, do qual não faltam, comunicações para o 
Japurá.70 

 

 

 

                                                 
68 PRDH – AHU/RN, Doc. 318 [Ofício de Manoel da Gama Lobo d’Almada a João Pereira Caldas em 
13/07/1784]. 
69 Jaime CORTESÃO, Op. Cit., p. 369. 
70 PRDH – AHU/RN, Doc. 318 [Ofício de Manoel da Gama Lobo d’Almada a João Pereira Caldas em 
13/07/1784]. 
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Mappa em q. se mostrão 3 communicaçoens do R. Negro  para o Japurá... 
 

 
 
Fonte: ACMA/AHU–E032. Processo das Demarcações, 1784 (junho a setembro), [Ofício de Manoel da Gama 
Lobo d’Almada a João Pereira Caldas em 13/07/1784].  
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As efetivas e seguras passagens ou comunicações que conectavam os rios 

Negro e Japurá, descobertas e registradas por Lobo d’Almada, consistiam em três 

percursos. O primeiro pelos rios Yucari � Cananari � Apaporis. Entre o rio Yucari e 

o Cananari, um trecho por terra que podia ser percorrido em doze horas. Do 

Apaporis, da maloca dos Camacumans, em quinze minutos, também por terra, 

chegava-se no Japurá. 

A segunda passagem podia ser feita pelo trajeto dos rios Tiquié � Japu-

paraná � Piri-paraná � Apaporis � Maruti-paraná. Uma caminhada de nove dias 

por terra, cortando o Taraira, separava o Tiquié do Japu-paraná. Do Apaporis ao 

Maruti-paraná, meio dia de caminhada por terra. 

A terceira e último caminho encontrado entre os dois rios podia ser feito pelo 

curso dos rios Ununham � Ussá-paraná � Apaporis. Do Ununham ao Ussá-paraná 

seguia-se um dia por terra. Além destas, constatou a possibilidade de haver 

comunicações pelos rios Capuri, Marie, Chivara ou Teia, Uniuixi e Urubaxi. 

Todas as comunicações existentes entre o rio Negro e o rio Japurá 

conjugavam trechos de rios com trechos de terra, alguns de pouca distância, 

podendo ser percorridos em minutos ou poucas horas, outros demorando até nove 

dias. Não foi encontrado nenhum caminho completamente líquido, ou seja, nada de 

continuidade fluvial.71 

O “Mappa das communicaçoens do Rio Negro para o Japurá”, apresentado a 

seguir, congrega e registra graficamente todas as informações obtidas in loco 

durante as inúmeras expedições realizadas por Manoel da Gama Lobo d’Almada, 

constituindo um importante documento passível de ser utilizado pela Coroa 

portuguesa em novas negociações com a espanhola sobre as fronteiras da região 

do rio Negro. 

 

                                                 
71 PRDH – AHU/RN, Doc. 407 [Ofício de Manoel da Gama Lobo d’Almada a João Pereira Caldas em 
29/12/1785]. Neste ofício Lobo d’Almada detalha as condições destes trajetos e o tempo necessário para serem 
percorridos.  
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Mappa das comunicaçoens do Rio Negro para o Japurá 
 

 
 
Fonte: João Carlos GARCIA (Coord.), Op. Cit., p. 420. 
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A legenda no mapa oferece minuciosas informações sobre as comunicações 

e percursos verificados: 

 

As linhas de pontos, que mediam entre os Rios denotam os trajetos de terra 
que há a passar nas ditas comunicações. Das quatro que correm do Rio 
Uaupés por braços dele; a mais superior pelo rio Unhunham está só 
reconhecida até ao fim do trajeto de terra, que por uma linha de pontos se 
termina na margem do Ussá-paraná, o qual desgua no Apaporis; achando-
se ainda o dito Ussá-paraná por examinar até a sua foz; e daí por diante 
incompleto o reconhecimento desta comunicação. As duas pelos Iucari, e 
Tequié estão completamente reconhecidas. A do Rio Capuri da qual não há 
práticos por causa da sua trabalhosa passagem, bem se deixa perceber que 
é uma comunicação em semelhança a do Rio Tiquié. Enquanto as outras 
mais baixas, e que não correm do Uaupés; as duas pelos Rios Marie, e 
Uniuixi são completamente sabidas, por serem mui freqüentadas. A do Rio 
Urubaxi, da qual há menos práticos, por ser menos seguida, não se duvida 
ser conforme vai marcada segundo a informação, que se achou. Pelo Rio 
Chiuara ou Teia poderá haver outra comunicação, com passagem de terra 
para o Rio Puápuá que deságua no Japurá; mas não vai marcada, por que 
se não acharam dela informações que mereçam crédito. A linha pontuada 
de encarnado, marca uma comunicação que ainda que em quanto à altura 
vale quase o mesmo que a do Rio Iucari, tem a vantagem de salvar as 
cachoeiras do Cananari, e de não passar no Apaporis a espantosa 
cachoeira de salto junto da grande cachoeira da Furna, e todas as mais que 
ficam para cima da sobredita linha encarnada.72 

 

Além de denotar as comunicações existentes entre os rios Negro e Japurá, 

principal objetivo do mapa, identificando todos os cursos de água e em alguns deles 

localizando as cachoeiras, também proporciona informações adicionais sobre a 

região. Verifica-se que os rios Hiuarituindé e Iuiari estão indicados como sendo de 

“agoa preta” e a vegetação é praticamente inexistente, exceto junto às margens do 

rio Uaupés. As povoações são identificadas pela toponímia colonial ou autóctone e 

estão assinaladas as três estruturas militares que correspondem a São Gabriel da 

Cachoeira, São José de Marabitanas e Santo Agostinho. Relacionado com a 

proximidade da fronteira e com os problemas políticos e militares com Espanha, 

estão identificados no rio Uaupés dois lugares como “Maloca de Gentilidade de onde 

se levarão 2 Japuyas por Guias, hum dos quais faláva claramente Castelhano” e 

“Gentilidade, aonde avia huma roça, mandada fazer pellos Castelhanos”. 

Em 1786, em continuidade a sua missão, Lobo d’Almada efetuou o completo 

reconhecimento do rio Uaupés, conforme demonstrado no mapa a seguir. 

                                                 
72 Para melhor compreensão das informações contidas nesta citação, atualizamos a grafia das palavras, 
estendemos as abreviações e mantivemos a pontuação e as palavras iniciadas com letra maiúscula. 
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Mappa em que se mostra o reconhecimento do Rio Uaup és... 
 

 
 
Fonte: João Carlos GARCIA (Coord.), Op. Cit., p. 418. 
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Apesar de muito semelhante ao “Mappa das comunicaçoens do Rio Negro 

para o Japurá”, o principal objetivo do “Mappa em que se mostra o reconhecimento 

do Rio Uapés desde a foz do Rio Yucari ou Pororé-paraná para cima. E a 

communicação mais alta do mesmo Uaupes para o Japurá, pello Rio Unhunham, até 

ao Rio Ussá-paraná, que dezagoa no Apaporis” é a configuração da rede 

hidrográfica rionegrina. Também podemos observar, com mais nitidez e clareza, os 

três percursos das comunicações entre os rios Negros e Japurá representados pela 

linha ponteada que acompanha lateralmente alguns rios e que unem outros. 

O sucesso obtido nas expedições efetuadas por Lobo d’Almada, tanto na 

descoberta das comunicações entre os rios Negros e Japurá quanto no 

reconhecimento e registro do rio Uaupés, suscitou na Coroa portuguesa o interesse 

pelo reconhecimento da região mais ao norte da Capitania de São José do Rio 

Negro e que confinava com os domínios espanhol (hoje Venezuela) e holandês 

(Guiana Holandesa, hoje Suriname). 

Em fins de 1786, apesar de nomeado para exercer o governo da Capitania de 

São José do Rio Negro, novamente Manoel da Gama Lobo d’Almada foi convocado 

para a importante tarefa do reconhecimento cabal do vale do rio Branco.  

Segundo as instruções recebidas, Lobo d’Almada deveria ser ocupar, 

especialmente, em confirmar as averiguações feitas em 1781 pelo capitão 

engenheiro Ricardo Franco de Almeida Serra e o matemático Antonio Pires da Silva 

Pontes, as quais não foram consideradas satisfatórias por Lisboa, portanto, deveria 

também se empenhar nas “averiguações que restaram fazer naquele Distrito”, além 

de reconhecer as cabeceiras dos rios Rupunuri e do Ananaú, e o curso dos rios 

Serevini e Caratrimani, bem como verificar a cordilheira por onde deveria passar a 

fronteira estabelecida no Tratado de Santo Ildefonso, em cuja proximidade se 

calculava estivessem as nascentes dos rios Branco, Padauary e Cauboris. Por fim, 

como se tudo isso não fosse muito, reconhecer, mesmo que minimamente, os rios 

Urubu, Uatumá e Trombetas .73 

                                                 
73 PRDH – AHU/RN, Doc. 463 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 30/12/1786] e 
Doc. 478 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 01/05/1787]. O relatório e o mapa 
produzidos pela expedição ao rio Branco, conduzida por Ricardo Franco de Almeida Serra e Antonio Pires da 
Silva Pontes, constam, respectivamente, em PRDH – AHU/RN, Doc. 220 [Ofício de João Pereira Caldas a 
Martinho de Mello e Castro em 21/07/1781] e João Carlos GARCIA (Coord.), Op. Cit., p. 158. 
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Especificamente sobre o rio Branco, as instruções exigiam que fossem feitas  

 

... todas as observações astronômicas e geométricas, que se julgarem 
necessárias, como também as indagações locais, assim do mesmo rio, 
como das entradas dos que comunicam com ele, ou deságuam nas suas 
margens, de sorte que se forme um mapa geral do dito rio, e uma relação 
circunstanciada de tudo o que nele se vir, observar, e indagar, assim pelo 
que respeita as vantagens que dele se podem tirar, como aos sítios, por 
onde podem vir a ele os espanhóis, holandeses, ou franceses.74 

 

A vultosa empreitada foi executada com enorme êxito. Em meados de 1788, 

Lobo d’Almada concluiu completamente o exame minucioso da bacia rio-

branquense, produzindo mapas e levantando as linhas das serranias.75 

Jaime Cortesão considerou que este último trabalho de reconhecimento 

executado por Manoel da Gama Lobo d’Almada rendeu excelentes mapas e o 

relatório “Descripção relativa ao Rio Branco e seu território”, produzido por ele, 

apresentava uma objetividade científica quase contemporânea, e que, somados aos 

trabalhos anteriores, revolucionavam os conhecimentos sobre a geografia física da 

Amazônia.76 

Desta forma e completada esta última missão, os portugueses finalmente e 

efetivamente desvendavam os meandros de parte do labirinto líquido que compunha 

a Amazônia. 

 

�������� 

 

Como demonstrado no último tópico deste capítulo, o período em que as 

demarcações de fronteiras ficaram suspensas, aguardando definições das Cortes 

lusitana e madrilena, configurou-se como o mais promissor em relação às 
                                                 
74 Ofício de Martinho de Mello e Castro apud Arthur Cezar Ferreira REIS, Lobo d’Almada: um estadista 
colonial, p. 29. 
75 PRDH – AHU/RN, Doc. 508 [Ofício de Manoel da Gama Lobo d’Almada  a Martinho de Mello e Castro em 
22/02/1788], Doc. 509 [Ofício de Manoel da Gama Lobo d’Almada  a Martinho de Mello e Castro em 
15/03/1788], Doc. 519 e 521 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 25/04/1788] e 
Doc. 523 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 26/04/1788]. 
76 Jaime CORTESÃO, Op. Cit., p. 369. O relatório mencionado foi publicado integralmente em 1861, cf. 
DESCRIPÇÃO relativa ao Rio Branco e seu território, por Manoel da Gama Lobo de Almada, no anno de 1787. 
RIHGB, tomo XXIV, p. 617-683. 
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expedições de exploração e reconhecimento da bacia amazônica e da região como 

um todo.  

Os agentes portugueses envolvidos nas demarcações da parte norte da 

América do Sul, até então ocupados em seguir e realizar os ditames do Tratado 

Preliminar de Limites, ficaram desobrigados dos serviços para os quais haviam sido 

designados e lançaram-se em um reconhecimento febril da região, percorrendo os 

rios e examinando detidamente seus cursos e afluentes, bem como a população 

indígena que os habitava. 

Dessas ricas e importantes excursões resultaram mapas, coordenadas e uma 

grande diversidade de informações sobre a região e seus arredores, como ficou bem 

representado no mapa intitulado de “Carta Geografica das viages feitas nas Capitanias 

do R. Negro e Mato Grosso desde o año de 1780 até o de 1789 para servirem de baze à 

demarcação dos lemites das ditas Captas a respeito dos Dominios Hespanhoes a ellas 

contiguos – Pelo Dr. em Mathematica & Joze Joaquim Victorio da Costa”.  

Esta “Carta Geográfica das viages feitas nas Capitanias do R. Negro e Mato 

Grosso...” reúne e sintetiza as informações coletadas nas  várias expedições 

realizadas pelos agentes demarcadores portugueses desde o limiar das 

demarcações, em 1780, e, principalmente, durante o período em que os trabalhos 

obrigatórios ficaram suspensos, até 1789. 

Apresentando como meridiano a Ilha do Ferro, esta Carta registra importantes 

notas sobre os acidentes geográficos – cachoeiras, rios com seus canais e 

afluentes, serras, a Cordilheira dos Andes, etc –, sobre as vilas e povoações 

existentes e sobre os limites das Capitanias do Rio Negro, Pará e Mato Grosso, ou 

seja, apresenta o mais completo panorama da Amazônia setecentista. 

Na coluna à direita deste Mapa, reproduzido a seguir, estão dispostas as 

notas mais importantes, detalhando o curso das expedições e seus responsáveis: 
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NOTAS 

VIAGENS DO ORIENTE AO OCIDENTE E PESSOAS QUE AS FIZ ERAM 
SOBRE QUEM CUMPRE JULGAR DA EXATIDÃO DESTA CARTA. 

R. das Amazonas 

de Santarém a Ega (atual Tefé) pelos Astrônomos José Simões de 
Carvalho, e José Joaquim Victorio: 

de Ega a Tabatinga pelo Astrônomo José Joaquim Victorio: 

de tabatinga para cima por Viajante discursivo. 

R. das Trombetas, Guatumá, e Urubuí . 

o primeiro até a primeira Cachoeira, o segundo e o terceiro até as suas 
cabeceiras, por Viajante discursivo: 

o das Trombetas há bons fundamentos que nasce na Serrania, e perto da 
nascente do R. Rupunuini. 

Rio Madeira e os mais Austraes  

pelos Astrônomos Antonio Pires Pontes, e Francisco José Lacerda. 

Rio Negro e seus confluentes 

da boca até Barcelos pelos Astrônomos José Joaquim Victorio, e José 
Simões de Carvalho: de Barcelos até o Serro Cucui pelo Astrônomo 
Francisco José de Lacerda. 

O R. Branco e seus confluentes, e tudo o que é da Serrania que fica ao 
Norte, pelo Astrônomo José Simões de Carvalho: 

de uma parte os R. Urubaxi, Uaiuana, Uneuixi, Xiuara Marié, e as 
passagens para os Marahuá, Cumapi, Puapua: de outra parte o R. 
Cauaboris, seus confluentes, e suas comunicações com o R. Baximonari, e 
este Rio pelo hábil Oficial Militar Manuel da Gama Lobo: 

o R. Uaupés até o Iucari, e a passagem para o Canauari pelo Astrônomo 
José Simões de Carvalho: o resto do Uaupés, seus confluentes, e 
passagens destes para os confluentes do Apaporis; 

os R. Issana, Xié, a passagem deste para o Pamá, o Pamá até a boca, e 
daqui descendo no R. Negro até Serro Cucui pelo dito Oficial Militar. 

R. Japurá, e seus confluentes  

este, e os que com ele saem da falda da Cordilheira pelos Astrônomos José 
Joaquim Victorio, e José Simões de Carvalho: 

o Apaporis da boca até o Cananari, este, e a passagem para o Iucari, pelo 
Astrônomo José Simões de Carvalho: o resto do Apaporis, seus confluentes 
e passagens para os R. Colaterais, pelo dito Oficial Militar. 

R. Içá 

por Viajante discursivo. 

R. Javari 

pelo Astrônomo José Joaquim Victorio.77 

 

                                                 
77 “Carta Geografica das viages feitas nas Capitanias do R. Negro e Mato Grosso desde o año de 1780 até o de 
1789 para servirem de baze à demarcação dos lemites das ditas Captas a respeito dos Dominios Hespanhoes a 
ellas contiguos – Pelo Dr. em Mathematica & Joze Joaquim Victorio da Costa”. Também nesta citação, 
atualizamos a grafia das palavras, estendemos as abreviações e mantivemos a pontuação, as palavras iniciadas 
com letra maiúscula e negritadas. 
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“Carta Geografica das viages feitas nas Capitanias do R. Negro e Mato 
Grosso desde o año de 1780 ate o de 1789 ...” 

 
Fonte: Isa ADONIAS, A cartografia da região amazônica (1500-1961), p. 258-259. 
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Neste capítulo ficou demonstrada a distância que separou as etapas que 

constituíram o estabelecimento da fronteira entre os domínios ibéricos na América. 

Nas duas primeiras fases – definição e delimitação – de caráter essencialmente 

político, os diplomatas negociadores de ambas as Coroas, à sombra de gabinetes e 

à vista de seus interesses e da documentação disponível (Tratados anteriores, 

relatórios, informações e mapas), acordaram e definiram o traço da linha 

delimitadora dos territórios em questão. 

Na terceira etapa – demarcação –, fase fundamentalmente física e técnica, os 

agentes demarcadores procuraram interpretar e aplicar no terreno as intenções dos 

negociadores/delimitadores. Na Amazônia, este foi o momento do confronto entre o 

concebido e o possível, no qual as aplicações não conseguiram corresponder às 

interpretações, ou seja, as premissas teóricas do acordo não encontraram 

ressonância prática in loco. 

Sob o ponto de vista dos interesses políticos à época e do texto do 

documento negociado, o Tratado Preliminar de Limites de Santo Ildefonso de 1777 

pode ser compreendido como um contundente fracasso, como atestado pela 

historiografia clássica. Porém, a partir de uma outra perspectiva, consideramos que 

para Portugal o aclamado “fracasso” configurou-se em um enorme ganho, uma vez 

que, pelo menos na Amazônia, manteve o domínio dos territórios até então 

conquistados.  

Percebemos ao longo do estudo do processo de tentativa de demarcação das 

fronteiras que os embaraços e indefinições ocorridos, os quais ocasionaram a 

suspensão das demarcações da fronteira e posteriormente o seu encerramento 

definitivo, ofereceram, especialmente aos portugueses, muito mais oportunidades de 

reconhecimento físico e populacional da região amazônica à época, e mesmo para 

as posteriores demarcações efetivas e definitivas dos limites nacionais como 

conhecemos hoje, do que se houvessem os trabalhos transcorridos de acordo com o 

inicialmente firmado no Tratado Preliminar de Santo Ildefonso de 1777. 

Além disso, proporcionaram aos portugueses e espanhóis a oportunidade de 

conviverem por muito tempo na região da fronteira e, desta forma, constituírem 

espaços de sociabilidades bem distante de seus Impérios. 
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Capítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo IIIIIIIII    

 

Viver e conviver:Viver e conviver:Viver e conviver:Viver e conviver:    
sociabilidades em região de fronteirasociabilidades em região de fronteirasociabilidades em região de fronteirasociabilidades em região de fronteira    

  

 

... a fronteira é essencialmente o lugar da alteridade . É isso o que faz 
dela uma realidade singular. À primeira vista é o lugar do encontro dos que 
por diferentes razões são diferentes entre si, (...). Mas o conflito faz com 
que a fronteira seja essencialmente, a um só tempo, um lugar de 
descoberta do outro e de desencontro.1 

 

 

Sociabilidade não é um vocábulo contemporâneo. Embora alguns estudiosos 

reconheçam a sua existência anterior ao século XVII, esta apareceu pela primeira 

vez em 1669 e apresentava certa indefinição, referia-se às pessoas e grupos em 

sociedade, de variados laços sociais e, portanto, sinônimo de socialização, de 

agrupamento, de civilização. 

Marco Morel, afirma que a entrada das sociabilidades, como tema e 

instrumental teórico-metodológico no campo da pesquisa histórica, ocorreu a partir 

da obra de Maurice Agulhon que, confirmando a historiadora francesa Catherine 

Pellissier, “se não ‘inventou’ a noção de sociabilidade, foi o primeiro a tê-la usado 

como uma ‘categoria histórica’ e a abrir o caminho à pesquisa histórica dentro 

destes domínios”, por conta de suas reflexões teóricas e investigações empíricas”.2 

 Pellissier aponta que a maioria dos trabalhos produzidos nos anos 80 tendia 

a ampliar a noção de sociabilidade, considerando a vida associativa somente como 

                                                 
1 José de Souza MARTINS, Fronteira – A degradação do outro nos confins do humano, p.150. Grifo do autor. 
2 Marco MOREL, Sociabilidades entre Luzes e sombras: apontamentos para o estudo histórico das maçonarias 
na primeira metade do século XIX, Estudos Históricos, n. 28; Catherine PELLISSIER, La vie privée des 
notables lyonnais au XIXe siècle, p. 5. 
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uma fração de um conceito muito mais dilatado que leva em conta todas as 

manifestações da vida coletiva. 

A mesma historiadora nos remete à analise de E. François e R. Reichardt 

que, propondo uma mudança de perspectiva às pesquisas sobre sociabilidade, 

lamentavam que muitos estudos estavam limitados à observação de uma forma 

particular de sociabilidade, não considerando as imbricações e as relações 

existentes no interior de uma determinada sociedade entre as diferentes formas de 

sociabilidade e, nesta perspectiva, seria mais apropriado a adoção de uma definição 

extensiva de sociabilidade e que fossem examinadas as múltiplas facetas da vida 

social de uma dada coletividade.3 

A partir dessas considerações, adotamos como proposta para este capítulo 

compartilhar uma definição extensiva da sociabilidade e, portanto, privilegiar as 

múltiplas facetas da vida social, vinculadas as Partidas de demarcação de limites, 

espanhola e portuguesa, estabelecidas na região amazônica durante a vigência do 

Tratado Preliminar de Limites de Santo Ildefonso. 

Desta forma, tornou-se imprescindível identificar, compreender e dimensionar 

os espaços e formas de sociabilidades constituídas e construídas a partir das 

práticas e ações dos indivíduos envolvidos no processo das demarcações. 

Consideramos para esta análise que na Colônia, ou mesmo na fronteira, não houve 

simples reprodução das formas e dos espaços de sociabilidade vividos na 

Metrópole, ainda que nela, compreensivelmente, inspirados. Na América, e 

especialmente na Amazônia, as transplantações demandaram e adquiriram matizes 

próprios e, por esta razão, remodelaram-se, sem que possamos desconsiderar a 

emersão de manifestações inéditas. 

Elegemos a Vila de Ega como o espaço macro de sociabilidades. Justificamos 

esta escolha por este ter sido o local no qual, após a mal sucedida tentativa de 

demarcação do rio Japurá, as Partidas portuguesa e espanhola se estabeleceram e 

permaneceram durante quase uma década aguardando as decisões de suas Cortes 

sobre o prosseguimento dos serviços demarcatórios. Neste momento, a convivência 

se intensificou. Eram pouco mais de 500 homens em inação e confinados em uma 

pequena vila. 

                                                 
3 Catherine PELLISSIER, Op. Cit., p. 5. 
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Na “Corte do Solimões”Na “Corte do Solimões”Na “Corte do Solimões”Na “Corte do Solimões”    

 

..., ouve-se designar Ega como a corte do Solimões, nome que pode ter 
merecido apenas na ocasião em que a última Comissão de Limites luso-
ibérica, reunida (de 1782 a 1788), aqui estabeleceu o seu quartel-general.4 

 

 

A região de Tefé foi inicialmente colonizada pela Espanha. Credita-se ao 

Padre Samuel Fritz – jesuíta da Boêmia, que durante quarenta anos foi missionário 

em Mainas e fundou inúmeras missões espanholas – a fundação da Missão de 

Santa Tereza de Tefé ao final do século XVII. Após a expulsão dos missionários 

jesuítas espanhois, as missões existentes na área do Solimões foram ocupadas e 

passaram a ser dirigidas e organizadas por missionários carmelitas e jesuítas 

portugueses. 

Considerada a mais próspera missão dos carmelitas, em 1718 a aldeia de 

Tefé foi transferida da ilha dos Veados, sujeita a freqüentes alagações, para a sua 

atual localização por Fr. André da Costa. De passagem em agosto de 1743, La 

Condamine admirou-se com o florescente estado da missão. 

O índios aldeados na missão de Tefé eram das nações uainumás ou 

ianumás, tamuanás, solimões, iauanás, jupiuás ou japuás, achuaris, jumás, manaus, 

coretus, xamás, passés, juris, uaiupis e coerunas, sendo a maior parte oriunda das 

margens do rio Solimões, entre os rios Coari e o Jutaí. 

Em 1759, o primeiro governador da Capitania de São José do Rio Negro, 

Joaquim de Mello e Povoas, continuando a política pombalina de colonização, 

elevou-a à categoria de vila com a denominação portuguesa de Ega, tal qual a vila 

do Condado de Candeixas em Portugal, na região do Douro.5 

  

                                                 
4 SPIX e MARTIUS, Op. Cit., p. 188. 
5 Em 1855, através da Resolução Provincial n.º 44, a Vila de Ega foi elevada à categoria de cidade com o antigo 
nome indígena de Tefé, o qual mantém até os dias atuais. Cf. Arthur Cezar Ferreira REIS, Manáos e outras vilas, 
p. 132-133; SPIX e MARTIUS, Op. Cit., p. 162 e Robert SOUTHEY, História do Brasil, p. 385. 
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Vila de Ega ou Tefé 
 

 
Fonte: Paul MARCOY, Viagem pelo rio Amazonas, p. 108. 

 

Erigida no alto da margem direita do lago de águas espelhadas denominado 

Tefé, nas proximidades da foz do rio de mesmo nome, junto ao rio Solimões, a Vila 

de Ega abrigava no último quartel do setecentos uma população de 366 habitantes 

distribuídos em 48 fogos. 

O recenseamento realizado pelo governador João Pereira Caldas entre os 

anos de 1778 e 1781 – “Mappa de todos os Habitantes e Fogos que existem em 

todas, e em cada huma das Freguezias e Povoações das Cappitanias do Estado do 

Gram Pará ao 1º de Janeiro de 1785” – apresenta detalhadamente o número e os 

indivíduos habitantes em todas as vilas e povoações das Capitanias do Pará e Rio 

Negro. Da Vila de Ega o levantamento oferece a dimensão da população a qual o 

contingente das Comissões de demarcações de limites luso-espanholas se reuniu. 

O censo apresenta, em uma das suas seções, a população indígena por sexo 

e idade sob o título de “Índios Aldeados ou estabelecidos em Povoações”, conforme 

o Quadro V a seguir. 6 

                                                 
6 “Mappa de todos os Habitantes e Fogos que existem em todas, e em cada huma das Freguezias e Povoações 
das Cappitanias do Estado do Gram Pará ao 1º de Janeiro de 1785.” em PRDH – AHU/PA, Doc. 7509 [Ofício 
de João Pereira Caldas a Martinho de Melo e Castro em 22/06/1785]. Para a elaboração dos Quadros V e VI 
extraímos do “Mappa de todos os Habitantes e Fogos ...” apenas as informações correspondentes a Vila de Ega 
e, por ser o mapa muito extenso horizontalmente, fizemos um desdobramento em duas seções e com adaptações, 
uma vez que o censo somente foi enviado a Portugal em 1785 com alterações referentes aos nascimentos e 
falecimentos. 
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Quadro V 

“ Índios Aldeados ou estabelecidos em Povoações ” 

Índios Índias 

Até 
07 

anos 

De 07 
a 15 
anos 

De 15 
a 60 
anos 

De 60 
a 90 
anos 

Mais 
de 90 
anos 

Até 
07 

anos 

De 07 
a 14 
anos 

De 14 
a 50 
anos 

De 50 
a 90 
anos 

Mais 
de 90 
anos 

Total 

46 39 71 5 – 32 26 84 14 – 317 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de PRDH – AHU/PA, Doc. 7509 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho 
de Melo e Castro em 22/06/1785]. 

 

Após a implantação do Diretório Pombalino, a Coroa promoveu várias 

expedições com o intuito de verificar o seu andamento. Com o patente interesse em 

preservar as fronteiras e incentivar o comércio e a agricultura da Amazônia 

portuguesa, os administradores coloniais eram orientados a observar e descrever as 

áreas de litígios, as culturas, a produtividade das comunidades, as condições da 

agricultura e confeccionar mapas populacionais das vilas e aldeias visitadas. 

Destinados a averiguar a viabilidade da agricultura e a defesa das fronteiras, estes 

mapas enfatizavam o número efetivo de índios aldeados e a vinculação destes ao 

processo produtivo. 

Desta forma, analisando o censo demográfico sob a ótica das relações de 

trabalho e produtividade e as faixas de idade em que foram distribuídos os 

indivíduos, observamos que a população indígena da Vila de Ega praticamente se 

dividia em duas categorias.7 

Na primeira categoria estavam inseridas as crianças e os jovens – "Crianças 

do sexo Masculino até a idade de 7 annos”, "Crianças do sexo Feminino até a idade 

de 7 annos”, “Rapazes de sete até quinze" e “Raparigas de sete até quatorze" – ou 

seja, os índios ainda inaptos ao serviço e que perfaziam 45,1% do total. 

                                                 
7 Dentre os mapas populacionais deste período, cf. Francisco Xavier Ribeiro de SAMPAIO, Op. Cit.; 
DESCRIPÇÃO relativa ao Rio Branco e seu território, por Manoel da Gama Lobo de Almada, no anno de 1787, 
RIHGB, tomo XXIV p. 669-674 e os analisados por Maria Regina Celestino de ALMEIDA, Os vassalos Del 
Rey nos confins da Amazônia: a colonização da Amazônia Ocidental (1750-1798), p. 140-183. 
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Da segunda categoria faziam parte os índios adultos – “Homens de quinze até 

Secenta” e “Mulheres de quatorze até Sincoenta” – e, portanto, sujeitos ao trabalho 

compulsório remunerado, correspondendo a 48,9% da população.8 

O número de índios considerados velhos e assim nomeados no quadro 

original – homens “de Secenta até Noventa” e mulheres “de Sincoenta até Noventa” 

– era pouco expressivo (6,0%). Não havia anciões – “De mais de Noventa”. 

Quanto à população livre, além de constar do “Mappa de todos os Habitantes 

e Fogos ...”, subdividida em faixas etárias sob o título “Pessoas livres em Geral a 

excepção dos Indios Aldeados” (Quadro VI), mereceu no censo do governador um 

espaço maior e mais detalhado. 

 

Quadro VI 

“ Pessoas livres em Geral a excepção dos Índios Aldea dos ”  

Pessoas Livres 

Homens Mulheres 

Até 
07 

anos 

De 07 
a 15 
anos 

De 15 
a 60 
anos 

De 60 
a 90 
anos 

Mais 
de 90 
anos 

Até 
07 

anos 

De 07 
a 14 
anos 

De 14 
a 50 
anos 

De 50 
a 90 
anos 

Mais 
de 90 
anos 

Total 

6 5 9 – – 6 3 11 – – 40 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de PRDH – AHU/PA, Doc. 7509 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho 
de Melo e Castro em 22/06/1785]. 

 

Chama-nos a atenção neste quadro a paridade, quase exata, existente na 

população livre habitante na Vila de Ega, tanto quanto ao sexo quanto a faixa etária. 

                                                 
8 Os parágrafos 59 a 67 do “Directorio, que se deve observar nas povoações dos Índios do Pará, e Maranhão, 
em quanto Sua Magestade não mandar o contrário.” de 1757, determinava que os índios capacitados para o 
trabalho, entre treze e sessenta anos, fossem divididos em duas partes: uma conservada nas povoações, servindo 
à defesa do Estado e às diligências do serviço régio; a outra para se repartir entre os moradores, ajudando-os nas 
equipações das canoas que extraíam as drogas do sertão, bem como no plantio e colheita do tabaco, cana de 
açúcar, algodão e outros gêneros. Cf. José Oscar BEOZZO, Op. Cit., p. 155-157. 
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Questionamo-nos se tal ocorrência seria uma coincidência ou se era parte da 

estratégia de povoação e colonização arbitrada pelo Diretório Pombalino. 

O anexo deste censo, com o cabeçalho de “Mappa das Famílias, que, à 

excepção das dos Índios Aldeados, se achavao existindo em cada huma da mayor 

parte das Freguezias de ambas as Capitanias do Estado do Grão Pará, e da sua 

possibilidade, e applicação no anno de 1778”, trata de forma individualizada a 

maioria das vilas, freguesias ou povoações existentes nas Capitanias do Pará e do 

Rio Negro. 

Neste anexo, as informações principais sobre uma determinada vila, freguesia 

ou povoação estão representadas em colunas. A principal coluna relaciona os 

“Nomes dos Cabeças das Famílias” e, a partir desta coluna se originam outras, nas 

quais são detalhadas as informações de cada “Cabeça de Família”. 

A coluna intitulada “Situações” informa se o individuo estava fora da 

localidade; a “Qualidade” se era branco, índio ou mameluco; a “Estado” se era 

casado, viúvo ou sacerdote secular; a “Emprego” informa o cargo ou função 

exercida: diretor, cabo de esquadra, alferes, vigário, etc; e a “Ofício” a ocupação ou 

profissão, tais como de alfaiate, sapateiro, cabo de canoa, entre outra outras. 

Além destas colunas constam ainda as que contabilizam as “Pessoas de que 

as famílias de compõe” – esposas, filhos, parentes e agregados, os empregados e 

os escravos – e a que demonstra a situação econômica de cada “Cabeça de 

Família” intitulada “Notas da possibilidade, e aplicação dos Cabeças de Família”. Por 

fim, apresenta um “Resumo” que traduz em números as informações coletadas. 

Reproduzimos a seguir a seção do anexo “Mappa das Famílias...” que 

corresponde somente a Freguesia de Santa Tereza da Vila de Ega, na qual estão 

relacionados nominalmente os “Cabeças de Família” e expostas as suas 

especificidades.9 

 

 
 
 

                                                 
9 Também para esta análise e impressão extraímos apenas o correspondente a Vila de Ega. 
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Mappa das Famílias do Estado do Grão Pará – Anno de  1778 
(Vila de Ega) 

 
 

Fonte: PRDH – AHU/PA, Doc. 7509 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Mello e Castro em 
22/06/1785]. 
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Apesar da enorme quantidade de elementos que este “Mappa” apresenta 

sobre os dez cabeças de família, moradores da Freguezia de Santa Tereza da Villa 

de Ega, o que mais chama a atenção, por sua superlativização, é a coluna “Notas da 

possibilidade, e applicação dos Cabeças das Famílias”.  

De acordo com os dados da coluna, haviam três classificações para os que 

viviam em condição ou qualidade de pobres: o que “Pobremente passa”, o “Pobre” e 

a “Pobríssima”. O que os diferenciava em seu estado de pobreza não fica muito 

claro, uma vez que alguns tinham escravos, emprego e profissão e foram alocados 

na mesma categoria com outros que nada possuíam.  

“Pobremente passa [va]” o alfaiate Joze Ribeiro e sua numerosa família que, 

possivelmente, viviam da aplicação do seu ofício e não tinham muitos recursos, mas, 

no entanto, possuíam duas escravas. 

Por sua vez, o cabo de esquadra auxiliar e cabo de canoa Jacinto Pinto, 

Jacinto Antonio, Ascenço Rodriguez, Estevão Ferreira e Ignácio Martinz, os três 

últimos mamelucos, foram considerados todos “Pobres”, apesar do primeiro possuir 

uma escrava, emprego e ofício e, certamente, os outros subsistirem somente de 

pequenas roças de mandioca.10 

Por último, única mulher considerada cabeça de família, a “Pobríssima” viúva 

mameluca Anna Leite que, tendo por companhia somente uma menina, 

provavelmente devia sobreviver, assim como os outros, de uma pequena roça e da 

pintura de cuias, trabalho muito comum entre as viúvas. 

Além destas haviam ainda duas classificações próximas, mas também 

diferenciadas: o que vivia “Medianamente”, como o viúvo Joze Gomes, que era cabo 

de canoa e devia subsistir, com seus dois filhos menores e duas escravas, de 

alguma roça e de seu trabalho; e o de “Mediana possibilidade”, caso do vigário da 

Vila, José da Silva Saraiva, que, com seu escravo, seguramente mantinha-se com o 

valor que recebia a título de côngrua. 

                                                 
10 Com o estabelecimento das Partidas demarcatórias em Ega, os moradores mamelucos Ascenço Rodrigues e 
Estevão Ferreira passaram a exercer o cargo de auxiliar na Partida portuguesa. Cf. PRDH – AHU/RN, Doc. 340 
[Ofício de João Batista Mardel a João Pereira Caldas em 29/06/1784]. 
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Finalmente, o único habitante “Remediado” de Ega, Victoriano Francisco, 

cabo de esquadra e diretor da Vila, possuía o maior número de pessoas em sua 

companhia – seis filhos, mulher e três escravos. Com certeza, Victoriano sustentava 

a si e aos seus com os rendimentos do seu emprego e do cargo de diretor que 

ocupava, ou seja, pelos seus serviços de orientação recebia a sexta parte de tudo 

que era produzido, coletado ou vendido pelos índios; portanto, o bastante para que 

todos de sua família vivessem sem dificuldades. 11  

Foi a esta população exígua e diversificada que se reuniram militares, 

engenheiros, cartógrafos e cientistas, portugueses e espanhois, em 1781 para 

providenciarem os preparativos concernentes à expedição de reconhecimento do rio 

Japurá e, por mais tempo, especificamente por dez anos, a partir do segundo 

semestre de 1782. 

Certamente a pequena Ega não oferecia a mínima estrutura para receber tão 

grande número de pessoas de uma hora para outra, fato que alterou sobremaneira o 

cotidiano da vila e de seus habitantes. Além da importância dos postos militares que 

ocupavam e da dimensão do projeto real no qual estavam empenhados, esses 

homens apresentavam necessidades básicas e urgentes, sendo a primeira delas a 

questão das acomodações.  

De acordo com o “Mappa de todos os Habitantes e Fogos...”, moradias não 

era um artigo abundante na Vila de Ega naquele momento – haja vista o registro de 

366 pessoas abrigadas em 48 fogos – e nem o foram durante muitos anos. 

Os naturalistas Spix e Martius, que estiveram em Ega aproximadamente duas 

décadas após o encerramento das demarcações, descreveram a Vila a partir de 

suas habitações:  

 

 

 

                                                 
11 De acordo com os parágrafos 34 e 35 do “Directorio, que se deve observar nas povoações dos Índios do Pará, 
e Maranhão, em quanto Sua Magestade não mandar o contrário.” de 1757, cabia aos Diretores a sexta parte da 
produção agrícola dos índios; dos produtos silvestres não comestíveis que coletassem e dos produtos silvestres 
comestíveis que vendessem. José Oscar BEOZZO, Op. Cit., p. 142-143. 
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As casas da Vila de Tefé, numa rua ao longo da margem, são todas de um 
pavimento só e construídas de taipa, com venezianas de madeira às janelas 
em vez de vidraças, e cobertas de folhas de palmeira. (...) Elas formam uma 
rua irregular, ao longo da margem do lago, algumas viradas de lá para 
dentro e formando praças livres em volta da igreja e da casa do 
comandante militar, a única que tinha uma varanda... 

 

Referindo-se ao período em que serviu de quartel-general para as Comissões 

de Limites luso-espanholas, quando foi designada como a “corte do Solimões”, os 

naturalistas consideraram que a Vila de Ega possuía, naquele tempo, o dobro da 

população que avistavam naquele momento “e do luxo de outrora não resta mais 

vestígio...”. 12 

Os viajantes seguintes não viram uma Ega diferente. Antonio Ladislau 

Monteiro Baena em seu Ensaio corográfico sobre a Província do Pará, finalizado em 

1832, conferiu à Vila de Ega um número de 406 habitantes, sendo 384 moradores 

livres – 32 homens brancos e 27 mulheres brancas, 67 mamelucos e 83 mamelucas, 

76 índios e 99 índias – e 22 escravos – 09 homens e 13 mulheres.  

Sobre as casas de Ega, Monteiro Baena constatou a existência de 63 casas, 

quase todas cobertas com folhagens e que se achavam “collocadas com bastante 

irregularidade”. Verificou muitas ruínas em todo o terreno e registrou que em 1777 a 

Vila não possuía mais que “uma rua à beira do rio e duas outras assás longas, 

perpendiculares à praia”.13 

Paul Marcoy, em meados de 1847, contabilizou 60 casas alinhadas de frente 

para o lago “feitas de barro caiadas e cobertas de palha; algumas têm paredes de 

madeira ou pedras toscas, cobertas de telhas vermelhas e portas e batentes 

pintados de verde e azul brilhante”.14 

Por sua vez, o naturalista Henry Bates que, por conta de suas pesquisas, 

residiu durante nove anos em Ega (1850-1859), logo na sua chegada a Vila, 

                                                 
12 Os naturalistas creditam a denominação de “corte do Solimões” à presença de muitos estrangeiros: os 
portugueses vindos tanto de Lisboa quanto do Pará e os espanhois oriundos de Mainas, produzindo uma 
incomum animação e comércio relativamente considerável entre o Rio Negro e Mainas. Cf. SPIX e MARTIUS, 
Op. Cit., p. 188-189 e 198. 
13 Antonio Ladislau Monteiro BAENA, Ensaio corografico sobre a Província do Pará, p. 411-413. 
14 Paul MARCOY, Op. Cit., p. 107. 
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registrou a existência de 107 casas, “metade das quais não passa de miseráveis 

casebres de barro cobertos de folhas de palmeiras”.15 

Portanto, para dar assistência e acomodar minimamente as duas Partidas 

empregadas nas demarcações dos reais domínios, tornou-se necessário uma série 

de improvisações que demandaram a participação dos moradores, ainda que 

compulsória a bem da verdade. 

Assim, ocorreu no Solimões um episódio que só se veria igual novamente – 

guardada as devidas proporções – pouco mais de duas décadas depois no Rio de 

Janeiro com a vinda do Príncipe Regente e a Corte portuguesa para o Brasil: o 

famoso P. R. (Príncipe Regente), que na ironia popular converteu-se em “Ponha-se 

na Rua!”.16  

 O “Ponha-se na Rua” na Capitania de São José do Rio Negro configurou-se 

através de uma ordem de João Pereira Caldas. Para abrigar ambas as Partidas de 

Limites, 25 casas, com seus respectivos móveis e pertences, foram requisitadas dos 

moradores da Vila de Ega. Com esta disposição, o Plenipotenciário das 

demarcações dava início à constituição estrutural de uma diminuta “Corte ibérica” no 

Solimões.  

 As casas dos “pobres” moradores José Ribeiro, Ascenço Rodriguez, Ignácio 

Martinz e da “Pobríssima” viúva Anna Leite foram cedidas, respectivamente, ao 

primeiro comissário português Theodozio Constantino de Chermont, ao sargento-

mor engenheiro Euzébio Antonio de Ribeiros, ao hospital e ao capitão engenheiro 

Pedro Alexandrino de Souza. Até mesmo o “Remediado” diretor da Vila, Victoriano 

Francisco, se viu obrigado a ceder sua residência para abrigar o primeiro comissário 

espanhol D. Francisco Requena. 

Nem os índios escaparam ilesos. Do número de moradias requeridas, 18 lhes 

pertenciam. Dentre estas, a de Leandro da Vaza foi ocupada pelo segundo 

comissário português Henrique João Wilckens; a do capitão Calixto de Menezes 

pelo matemático José Simões; a da viúva Ana da Silva pelo quartel da Infantaria 

                                                 
15 Henry Walter BATES, Op. Cit., p. 200-205.  
16 Sobre a chegada da Corte portuguesa e sua adaptação estrutural na cidade do Rio de Janeiro, recomendamos 
Jurandir MALERBA, A Corte no exílio: civilização e poder no Brasil às vésperas da independência (1808-1821), 
passim. 
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portuguesa; a de Braz da Silva pelo escrivão da Real Fazenda e as de Damazio 

Pereira, Simão de Mello e Adão de Castro serviram para acolher o quartel e 

armazém espanhois, respectivamente.17 Deste modo, para abrigar uns foi 

necessário desabrigar outros tantos. 

Em 1784, após três anos daquilo que podemos considerar uma ordem de 

despejo, os moradores, brancos e índios, que haviam sido desalojados de suas 

casas e precariamente arranjaram-se em casas alheias suplicaram, através de um 

requerimento junto ao tenente coronel João Baptista Mardel, primeiro comissário da 

Partida portuguesa a época, pelo reembolso dos aluguéis de suas casas.18 

À vista da documentação pesquisada não podemos afirmar que os moradores 

da Vila de Ega tiveram seu requerimento atendido e receberam os aluguéis de suas 

casas, algo que efetivamente tinham direito. A única certeza é que as Partidas de 

Limites continuaram ocupando as moradias até 1791, quando a Partida espanhola 

se retirou para Mainas e a tropa da Partida portuguesa foi incorporada ao regimento 

da Povoação de São Francisco Xavier da Tabatinga.19 

A igreja paroquial, bem como as ruas e os quartéis estabelecidos na Vila de 

Ega, também era um componente fundamental deste macro espaço de 

sociabilidades no qual se constituiu a “Corte do Solimões”. Local de reunião dos 

indivíduos que compunham as Partidas de Limites, uma vez que professavam a 

mesma fé religiosa, representou um micro espaço social passível das mais diversas 

formas e práticas de sociabilidades. 

Dedicada a Santa Tereza de Jesus, a igreja era “pequena, coberta de palha 

como todas as casas da vila; porém limpa, e tem alfaias suficientes” e possuía “uma 

bela imagem em vulto” da santa consagrada. Segundo Monteiro Baena, também 

havia nesta igreja um órgão, cujas flautas eram feitas de taboca (bambu), e ao som 

                                                 
17 PRDH – AHU/RN, Doc. 236 [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 
01/10/1781]. 
18 ACMA (APEP) – caixa 18, “Relação das Casas ocupadas pelas duas Partidas Portuguesa, e Espanhola, 
nesta Vila da Ega” [Ofício de João Batista Mardel a João Pereira Caldas em 19/06/1784], p. 50-55 e PRDH – 
AHU/RN, Doc. 346 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Melo e Castro em 03/09/1784]. 
19 Em março de 1783, o primeiro comissário português ampliou a casa em que residia com a construção de uma 
varanda e destacou 20 índios para a reforma da cobertura das casas ocupadas pelos empregados da sua Partida. 
PRDH – AHU/RN, Doc. 610, Doc. 613 e Doc. 617 [Ofícios de Manoel da Gama Lobo d’Almada a Martinho de 
Melo e Castro em 22/07/1791, 18/09/1791 e 09/01/1792, respectivamente] e ACMA (APEP) – caixa 02 [Ofício 
de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 20/03/1783], p. 423-424. 
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desse instrumento as índias cantavam durante a “Missa nos Domingos e Dias 

Santos, e nos Sábados os Salmos, os Hinos e as Antífonas das Completas em 

concertada harmonia”.20  

A igreja local tornou-se um importante centro catalisador da sociedade 

estabelecida, por forças das circunstâncias, na Vila de Ega, apresentando-se como 

uma importante via de expressão e atuação das redes sociais. Embora buscasse 

reproduzir os ritos e costumes religiosos do mundo ibérico e uma correspondência 

com a estrutura das sociedades cortesãs em geral, as especificidades intrínsecas da 

região e dos sujeitos sociais envolvidos propiciaram manifestações de sociabilidades 

diferenciadas. 

As missas em Ega transformaram-se em pretexto para um momento de 

reunião das Partidas de Limites. Às missas de domingo acorriam todos os militares e 

empregados de ambas as Partidas e, em algumas ocasiões, foi o momento 

escolhido para manifestações de desagrados e insubordinações. 

Em agosto de 1783, Theodozio Constantino de Chermont queixou-se a João 

Pereira Caldas do indecoroso tratamento que recebeu dos empregados graduados 

de sua Partida na porta da igreja, causando-lhe grande constrangimento diante da 

Partida espanhola. Segundo Chermont, 

 

Os mais Senhores Empregados nesta Partida se achavam em palestra fora 
do Alpendre, e um só passo não deram para receber-me; obséquio que devi 
ao Comissário de Sua Majestade Católica, pois achando-se dentro do 
Alpendre, deu fora alguns passos para receber-me: (..) causou-me um 
escândalo tão reparável, que o Comissário Espanhol, me disse na sua 
própria Casa em particular, que teriam feito a sua desgraça, os Oficiais em 
Espanha, que assim recebessem o seu Chefe, ...21 

 

Novamente, em dezembro do mesmo ano, a igreja foi palco de mais 

embaraços para Chermont. Desta feita, a mesma insubordinação anterior foi 

cometida na presença de Dona Maria Luisa, esposa do comissário espanhol, pelo 

                                                 
20 O Bispo Caetano Brandão expressou grande admiração pela beleza com a qual as índias cantaram o Tantum 
ergo durante a missa que o recepcionou em Ega. D. Frei Caetano BRANDÃO, Op. Cit., p. 127; Antonio 
Ladislau Monteiro BAENA, Ensaio corografico sobre a Província do Pará, p. 413. 
21 PRDH – AHU/RN, Doc. 309 [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 
10/08/1783]. 
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cirurgião e pelos engenheiros e matemáticos portugueses. A descortesia praticada 

foi tamanha que levou a dita senhora a exclamar escandalizada: “Jesus, que 

desaire!”.22 

Por outro lado, a igreja, além dos ofícios de praxe – missas dominicais, 

batizados, casamentos e outros – também era lugar de festividades, comemorações 

de regozijo e exéquias. Eram sempre as missas que faziam a abertura das 

celebrações, especialmente as que exaltavam as monarquias. 

Para as cerimônias fúnebres concernentes ao falecimento da rainha mãe, D. 

Mariana Vitória de Bourbon, João Pereira Caldas recebeu ordens para que 

regulasse o luto na Capitania de São José do Rio Negro e fizesse as mesmas 

demonstrações públicas de sentimento que seriam praticadas tanto na Corte como 

em todo o Reino. Estas demonstrações deveriam incorrer por oito dias a partir do dia 

da morte e o luto deveria ser mantido por seis meses, sendo “três rigorosos, e três 

aliviados (...) os primeiros três meses de capa comprida”,23 conforme determinado 

na Pragmática de 28 de maio de 1749.24 

Na Vila de Ega, as ordens de demonstrações públicas e solenidades fúnebres 

só foram obedecidas quase nove meses depois do falecimento da rainha mãe. 

Certamente o atraso se deu devido à distância percorrida e o tempo que as 

correspondências demoravam a alcançar a Vila (Lisboa � Belém � Barcelos � 

Ega). 

De qualquer forma, segundo Theodozio de Chermont, naquele momento a 

Partida de Limites estava tão carente de recursos, inclusive de vestimentas 

adequadas, que só foi possível realizar “um Ofício de Nove Lições, com Missa 

                                                 
22 ACMA/AHU–E030: Processo das Demarcações, 1784 (janeiro a dezembro), [Ofício de Theodozio 
Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 27/01/1784]. 
23 Segundo Bluteau, “capa com capello, a modo de albernoz (...) era uma capa comprida com um modo de 
capello curto que traziam os antigos quando tiravam o luto de capuz”. CF. Raphael BLUTEAU, Vocabulário 
Portuguez e Latino, p. 113. 
24 ACMA (APEP) – caixa 17, [Ofício de Martinho de Melo e Castro a João Pereira Caldas em 15/01/1781], p. 
42. Na Pragmática de 28 de maio de 1749 estava estabelecido o tempo que deveria durar o luto em homenagem 
às pessoas reais conforme o grau de parentesco. Cf. MANUAL de Civilidade ou Regras Necessárias para 
qualquer pessoa poder freqüentar a boa sociedade, p. 49. 
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Cantada, sem mais formalidade, por de tudo haver total falta, e quase todos não tem 

com que satisfazer as Condições do Luto”.25 

Por outro lado, os dias 17 de dezembro e 20 de janeiro, datas dos 

aniversários da rainha de Portugal, Dona Maria I, e do rei espanhol, Carlos III, 

respectivamente, tiveram oportunidade de serem comemorados na Vila de Ega com 

enorme júbilo. Todos os anos, o dia de São Carlos Borromeu, 04 de novembro, em 

honra ao nome do rei católico, também era comemorado pela Partida espanhola 

com grande exultação. 

Estas festividades possuíam um caráter bastante peculiar; além de buscar 

reduzir a distância física que separava os vassalos de seus soberanos, procuravam 

reproduzir na Amazônia, com os subsídios disponíveis, as mesmas cerimônias que, 

com certeza, estavam ocorrendo simultaneamente em Portugal ou Espanha. 

Em 1783, devido às relações desgastadas entre o comissário português e 

seus subordinados, as comemorações do aniversário da rainha portuguesa foram 

mais comedidas, limitaram-se a celebração, sob os cuidados do vigário da vila, José 

Saraiva da Silva, de uma missa cantada “e Te Deum Laudamus, com o santíssimo 

exposto”, a qual compareceram e assistiram os indivíduos de uma e outra Partida. 

Após a missa, a título de presente e como era habitual fazer, Theodozio Constantino 

de Chermont distribuiu algumas moedas entre os militares da tropa espanhola. 26 

Em compensação, no mês seguinte, o aniversário do rei Carlos III foi 

comemorado desde o amanhecer até as últimas horas do dia. Houve missa cantada 

pela manhã, salva de artilharia, baile a noite e 25 pesos para serem distribuídos pela 

tropa portuguesa. 

À missa matinal compareceram todos os componentes das duas Partidas e a 

família do comissário espanhol recém chegada em Ega, 

 

                                                 
25 PRDH – AHU/RN, Doc. 236 [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 
01/10/1783]. 
26 Te Deum é um hino litúrgico católico atribuído a Santo Ambrósio e a Santo Agostinho, iniciado com as 
palavras "Te Deum Laudamus" (A Vós, ó Deus, louvamos). PRDH – AHU/RN, Doc. 309 [Ofício de Theodozio 
Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 22/12/1783]. 
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Ao Baile à noite concorreram todos os que haviam concorrido de dia, exceto 
o Sargento Mor Euzébio Antonio de Ribeiros, depois de se tocar, e dançar 
com a sobredita senhora [esposa de Francisco Requena] (...) Fomos tomar 
uma refeição de Água, e doces, e algumas outras bebidas, e depois 
continuou a Música, e Conversação, até as onze e meia da noite, em que se 
terminou a função.27 

 

No ano seguinte, com a substituição de Theodozio Constantino de Chermont 

por João Batista Mardel no posto de primeiro comissário e, por conseguinte, a 

harmonia restabelecida entre os membros da Partida portuguesa, o aniversário da 

rainha D. Maria I foi comemorado com muito mais pompa e circunstância.  

Na noite do dia 16, véspera da celebração, apesar do tempestuoso vento e da 

copiosa chuva que caiu, muito própria da estação, os portugueses procuraram 

iluminar todas as ruas de Ega com o que foi possível. A Partida espanhola, em 

demonstração de respeito e consideração, participou do início dos festejos com 

salvas de fogos. 

Na manhã seguinte, fardados com o maior luzimento possível, todos 

concorreram a assistir aos ofícios que se celebraram na igreja paroquial. 

Convidados dos portugueses, aos empregados da Partida espanhola foram 

destinados os lugares na “bancada no Átrio da parte do Evangelho”, enquanto a 

Partida portuguesa ocupou outra igual “da parte da Epístola”. Houve missa cantada 

por três padres e, ao final, o Te Deum com o Santíssimo exposto em ação de graças 

“a conservação da Preciosa e Augustissima Vida de Sua Majestade”. 

Em continuidade ao cerimonial, depois da missa as duas Partidas seguiram 

para a casa do comissário João Batista Mardel, na qual os espanhois ofertaram, em 

sinal de congratulação pelo aniversário régio, cantos e sonetos compostos pelo 

cirurgião espanhol Mariano Bravo e pelo comissário Francisco Requena: 

 

 

 

                                                 
27 ACMA/AHU–E030: Processo das Demarcações, 1784 (janeiro a dezembro), [Ofício de Theodozio 
Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 27/01/1784]. 
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En aplauso del Feliz Natalicio glorioso Dia de la Mui Alta, Augusta, y 
Poderosa Señora Doña Maria Primeira, Reina Fidelisima de Portugal, y de 

los Algarves, 

Dedica = 

Soneto 

Aquien, la Real Corona, tan abatida tiene, con una vida bien penitente: 

Aquien, el Régio Cetro, humildemente trata, siendo entre Reinas, la 
Exclarecida: 

Aquien, tienen crueles, tan combatida la Magestade, Grandeza, el Trono 
ingente, las Honras, los Inciensos, que justamente la tributan, por Reina Tan 
Distinguida: 

Aquien, és en Justicia Espejo terso, en virtud un Olimpo, como pregona su 
Vida tan humilde, siendo tan Alta, 

No se puede encomiar en Prosa, ô Verso. 

Numen hay que la espera, y con Corona, 

Vicário que la exalte, tambien no falta. 

 

Após esta manifestação poética de apreço dos espanhois, os portugueses 

ofereceram um “explendido banquete de esquisitas e saborosas iguarias, e no fim 

um delicado doce”, com o qual se encerraram os festejos.28  

A partir destas ocorrências relatadas, percebemos no âmbito da igreja da Vila 

de Ega uma harmonia conflitual.  Se por um lado era local de reunião, cerimônias, 

festas e regozijos, por outro também era local de manifestações de desagravo e de 

disputas, das quais nem os sacerdotes se mantiveram incólumes. 

A igreja e os seus sagrados ofícios, em determinado momento, se tornou alvo 

das disputas entre portugueses e espanhóis. Após quase cinco anos estabelecidos 

na Vila de Ega, os capelães da Partida espanhola se comportavam como se 

estivessem em suas paróquias em território espanhol. Assumindo uma autoridade 

que não lhes pertencia, aplicavam todos os sacramentos aos seus compatriotas: 

casavam, batizavam, ministravam o sagrado viático aos enfermos e a extrema unção 

aos agonizantes. 

O comissário João Batista Mardel considerou os procedimentos dos capelães 

espanhois ofensivos e demonstravam a intenção de “respirar posse, ou abatimento 

                                                 
28 ACMA (APEP) – caixa 11, “Relação do possível Regozijo, e demonstração de gosto pelo feliz Aniversario 
Natalício da Fidelíssima, e Augusta Rainha Nossa Senhora” e “Ordem que se deu aos Empregados do Quartel 
Comissário na Vila de Ega em 16 de Dezembro de 1784” e [Ofício de João Batista Mardel a João Pereira Caldas 
em 18/12/1784], p. 324-338. 
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das regalias da nossa Igreja, e Nação”. Ao bispo Caetano Brandão, a título de 

exemplo do seu julgamento, informou que 

 

O referido Capelão tem adotado quando vai de Presbítero ao Altar cantar 
alguma Missa, dizer na Coleta = Pro Rege nostro Catholico Carolo, Antistite 
nostro Blasio, Prole Regia = o que soa mal nos ouvidos dos fiéis 
portugueses: (...) e como estas ações me não parecem próprias, porque 
creio = salvo meliori judicio = nos Domínios da minha Augusta Soberana só 
a S. Majestade, e Real Família deve ser a Coleta aplicada;29 

 

Concordamos com o julgamento do comissário Mardel que, à primeira vista, 

pode parecer eivado de exageros. Porém, com o decorrer dos acontecimentos, 

ficaram bem claras as intenções dos espanhois em competir com os portugueses 

pelo domínio de uma jurisdição da qual somente os portugueses detinham os 

privilégios; e isso não só pelo contínuo comportamento dos padres, como também 

pela posição adotada pelo primeiro comissário Requena quando confrontados pelo 

vigário da Vila. 

Inconformado com o desprezo que os padres espanhois demonstravam 

quanto a sua autoridade na igreja da Vila de Ega, José Saraiva da Silva se reportou 

ao Cônego Manoel Ramos de Sá solicitando que esse expusesse ao Bispo Caetano 

Brandão os sucessivas episódio ocorridos em sua paróquia para que ele pudesse 

lhe ordenar como deveria se portar com os capelães espanhóis, justificando que 

 

... eles quase me querem governar na minha Paróquia, dizem que não 
estão sujeitos ao nosso Prelado, que é corpo separado, que não conhecem 
outro Pároco; (...). Dizem que não podem lucrar as Indulgências publicadas 
nesta Igreja por não serem Portugueses; publicam os seus Dias Santos na 
minha Igreja, fazem trabalhar os seus Índios em toda a qualidade de 
trabalho nos Domingos, e Dias de preceito, dizendo que tem privilégio para 
isso; com este exemplo, e conselhos, quase todos os meus Paroquianos 
vão fazendo o mesmo sem faculdade, e necessidade, e pelo conseguinte o 
Diretor desta Vila já não obriga os Índios a que venham ouvir Missa, nem os 
pequenos para a Doutrina; não se vêem nesta Vila mais que ofensas de 
Deus; ... 

 

                                                 
29 PRDH – AHU/PA, Doc. 7563 [Ofício de João Batista Mardel ao Bispo D. Fr. Caetano da Anunciação Brandão 
em 08/11/1785]. 
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A principal reclamação do vigário José Saraiva consistia na violenta e 

afrontosa atitude tomada pelo comissário Francisco Requena, quando impediu que o 

capelão espanhol batizasse uma “ovelha” pertencente ao rebanho da sua igreja: 

 

Logo que soube disto o Comissário Espanhol veio a Igreja, e me disse com 
tamanho ímpeto que ninguém podia ir a mão ao seu Capelão, porque 
ninguém o governava; e que já ia mandar fazer defronte do seu quartel uma 
Choupana para nela erigir Altar, e nele se celebrar o Santo Sacrifício da 
Missa: ao que respondi que não consentia erigir-se Igreja no Território da 
minha Freguesia sem licença do meu Prelado, por quanto eu lhe não proibia 
a minha Igreja; só sim não consentia que o seu Capelão andasse nela de 
Estola, e celebrasse sacramentos pertencentes ao oficio de Pároco sem 
minha faculdade.30 

 

Sob a luz dessas informações e considerando as circunstâncias críticas em 

que se encontravam as duas Coroas relativamente às questões sobre as 

demarcações, o Bispo Caetano Brandão achou por bem recomendar, tanto ao 

comissário João Batista Mardel quanto ao vigário José Saraiva, prudência no trato 

com os espanhóis e que evitassem o confronto direto, procurando somente evitar as 

ações equivocadas do capelão injurioso, advertindo que “... na atual conjuntura das 

coisas não há outro [remédio] mais saudável do que uma prudente dissimulação: (...) 

sofrer um mal pequeno por evitar outros maiores, e das mais terríveis 

conseqüências.”.31 

Os espanhois, sabedores das inúmeras recomendações que os portugueses 

receberam desde o inicio dos trabalhos das demarcações, tanto do Vigário Geral da 

Capitania do Rio Negro quanto de João Pereira Caldas, para que conservassem a 

harmonia entre as duas Partidas, não entrassem em altercações e não oferecessem 

motivos de desagravo, abusavam continuamente dessa “imunidade diplomática”. 

Em meio a esta conjuntura de divergência de opiniões, interesses e 

sentimentos, com humores exacerbados de ambos os lados, desembarcou na vila 

de Ega a senhora guayaquilenha Dona Maria Luisa Santisteban, cuja insólita 

                                                 
30 PRDH – AHU/PA, Doc. 7563 [Ofício de José Saraiva da Silva ao Cônego Manoel Ramos de Sá em 
08/03/1786]. 
31 PRDH – AHU/PA, Doc. 7563 [Ofício do Bispo D. Fr. Caetano da Anunciação Brandão a João Batista Mardel 
em 19/02/1786] e [Ofício do Bispo D. Fr. Caetano da Anunciação Brandão a Martinho de Melo e Castro em 
30/05/1786]. 
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presença também foi outro extraordinário episódio motivado pelo estabelecimento 

das Partidas de Limites. 

A presença de tão bela mulher, ao mesmo tempo em que emprestou um 

brilho diferenciado à “Corte do Solimões”, também alterou e animou, por alguns 

instantes, o cotidiano da Vila de Ega e dos quartéis ali instalados.     
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DonaDonaDonaDona    Maria LuiMaria LuiMaria LuiMaria Luissssa: ua: ua: ua: unnnna a a a mujer hermosamujer hermosamujer hermosamujer hermosa    en laen laen laen la frontera. frontera. frontera. frontera.    

 

As enfermidades que acometeram as Partidas demarcadoras, na malfadada 

expedição ao Japurá, não eximiram Dom Francisco Requena do infortúnio. Em 

agosto de 1782, por não se encontrar de todo bem, pediu que viesse a sua família 

para cuidar-lhe. Possivelmente, pela direção que estavam tomando as negociações 

e ajustes da demarcação, ele intuiu que ainda permaneceriam muitos anos naquela 

região, o que assim se deu. 

Requena estava casado desde 1772 com a guayaquilenha Maria Luisa 

Santisteban – quando então ocupava o posto de Alferes de engenheiros com 

exercício de cartógrafo, incumbido de traçar os planos e fortificar o porto da cidade 

de Guayaquil – com quem já tinha cinco filhos.32 A decisão de trazer toda a família 

para viver em Ega evidencia a previsão e possível intenção do comissário espanhol 

em fixar-se durante longo tempo em território português. 

Todavia, a transferência da família do comissário espanhol não se deu de 

forma breve e tranqüila. Em fevereiro de 1783, os condutores que haviam sido 

destacados para escoltar a senhora e os filhos chegaram sem eles e, pelas cartas 

que trouxeram, a certeza de que não haviam se movido de Guayaquil. A manifesta 

desobediência da esposa irritou e motivou Francisco Requena a escrever-lhe 

ordenando que “... absolutamente viesse, e no caso de não querer vir, que lhe 

remetesse os filhos, pois que a Guayaquil, e a todo o Reino do Peru, não pretendia ir 

mais”.33 

Foi somente em setembro daquele mesmo ano que o primeiro comissário 

espanhol participou a João Pereira Caldas a chegada próxima de sua mulher e 

filhos. Como justificativa alegou a disposição e instâncias de sua esposa em ir 

encontrá-lo desde que este chegou “... a estos Países desiertos del Marañon,...”, e 

mesmo que lhe houvesse apresentado os riscos a que se exporia, não conseguiu 

dissuadir o seu ânimo. 

                                                 
32 Eric BEERMAN, Op. Cit., p. 13-14. 
33 ACMA (APEP) – caixa 11 [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 
15/02/1783]. 
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Na ocasião, argumentou que sua senhora havia enfrentado e vencido todos 

os obstáculos que embaraçavam a sua saída de Guayaquil e estava pronta para 

atravessar os “Vales do Peru” até o embarcadouro da antiga Povoação de Borja, no 

qual iniciaria “... una marcha la mas incomodada y dilatada que puede hacer una 

Senora em el Mundo, sin mas compañia, que la de sus pequenas hijas,...”, com 

chegada prevista para novembro ou dezembro e, portanto, pediu que lhe 

franqueasse a entrada na fronteira.34 

Uma vez recebida a notícia, João Pereira Caldas deu início aos preparativos 

para a chegada da senhora espanhola e família. Ao comandante da fortaleza de São 

Francisco Xavier da Tabatinga emitiu ordens pormenorizadas sobre o seu 

recebimento na fronteira, instruindo-o que, desembarcando ela ou não, deveria lhe 

fazer “todo o obséquio, e cortejo (...), franqueando-lhe os precisos socorros, e o que 

for possível para a sua maior comodidade, sem contudo se lhe fazer impertinente, 

ou lhe causar mortificação...”.  

Quanto ao trânsito da senhora e respectiva comitiva para o quartel da Vila de 

Ega, os cuidados foram redobrados e as ordens mais detalhadas. Para a escolta, 

instruiu que, em canoa separada, fosse destacado um oficial, assistido de quatro 

soldados da melhor conduta; observando que advertisse... 

 

... muito ao referido Oficial, que com a mesma Senhora pratique as maiores 
atenções de Civilidade; na certeza de que por qualquer falta, ou Grosseria 
que cometa, será asperamente Castigado; e assim também os Soldados de 
que se acompanhar. O Oficial, principalmente de manhã, não muito cedo; 
no portar ao meio-dia, e ao anoitecer, e também na chegada às Povoações 
procurará, sem importunação, as Ordens da dita Senhora, e se lhe 
apresentará sempre vestido de Casaca e da mesma forma os Soldados, 
sem jamais nenhum lhe aparecer em indecentes trajes, ou nos da 
costumada liberdade dos Embarques.35 

 

As atenções com os preparativos para a esperada recepção não foram muito 

diferentes em Ega. Ao primeiro comissário Theodozio Constantino de Chermont, 

                                                 
34 ACMA/AHU–E027: RIO NEGRO – Processo das Demarcações, 1783 (maio a setembro), [Ofício de 
Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 29/08/1783] e [Ofício de Francisco Requena a 
João Pereira Caldas em 01/09/1783]. 
35 ACMA/AHU–E027: RIO NEGRO – Processo das Demarcações, 1783 (maio a setembro), [Ofício de João 
Pereira Caldas a Theodozio Constantino de Chermont em 19/09/1783]. 
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ordenou que orientasse às Povoações, entre Tabatinga e Ega, para que na chegada 

da dita Senhora a estas, fossem os “... Diretores, Justiças, e Oficiais a 

cumprimentarem-na, e a receberem as suas Ordens; porém todos vestidos com a 

referida decência,...”. 

Especificamente para a Vila de Ega, João Pereira Caldas observou ao 

comissário português que “... o obséquio, e cortejo seja correspondente à graduação 

de Seu Marido,...”; que próximo à chegada da senhora, convocasse todos os 

empregados de primeiro plano e lhes declarasse o que havia sido determinado 

sobre a execução do cortejo e que estes “continuem todo o mais de Civilidade, por 

próprio Crédito da Nação, e por rendida obediência ao espírito das Reais Ordens”.  

Por último, ordenou a Chermont que depois de realizados os cortejos 

dispostos e tivessem se recolhido ao seu quartel, passado algum tempo, visitasse D. 

Francisco Requena e a sua família e, em seu nome, desse-lhes as boas-vindas, 

fazendo-lhes “...mais um Cumprimento, e oferecimento de polida atenção, e 

Civilidade”.36  

Finalmente, apesar de aguardada desde o ano anterior, a senhora espanhola, 

acompanhada de seus filhos e uma robusta comitiva: “... al Padre Capellan, a Don 

Miguel Ortis de la mesma Familia, doz sargentos, siete Soldados, tres Patrones, 

ciento quinze Índios, siete Criados, e doz Criadas...”, todos acomodados em duas 

canoas de coberta, dois botes e cinco canoas pequenas destinadas ao transporte 

dos víveres, alcançou o posto de São Francisco Xavier de Tabatinga em 15 de 

dezembro de 1783.37  

No primeiro posto de fronteira em domínios portugueses, ao descer 

rapidamente a terra para tomar “um curto copo de água”, Dona Maria Luisa logo 

conquistou admiradores.38 Cativado pela formosa dama, o comandante da fronteira 

                                                 
36 ACMA (APEP) – caixa 11, [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 
20/02/1783] e ACMA/AHU–E027: RIO NEGRO – Processo das Demarcações, 1783 (maio a setembro), [Ofício 
de João Pereira Caldas a Theodozio Constantino de Chermont em 19/09/1783]. 
37 ACMA/AHU–E023: RIO NEGRO – Processo das Demarcações (1782 e 1783), [Ofício de Francisco 
Victorino José da Silveira a João Pereira Caldas em 15/12/1783]. 
38 PRDH – AHU/RN, Doc. 309 [Ofício de Francisco Victorino José da Silveira a João Pereira Caldas em 
15/12/1783]. 
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de São Francisco Xavier da Tabatinga, Francisco Victorino José da Silveira, 

dedicou-lhe um curioso soneto:39 

 

Para o grande contentamento de se avistarem os snrs. a il.ª snr.ª 
dona Maria Luisa com o ilm.º d. Francisco Requena 

Soneto 

Se para se cantar heroicidade 
Assunto nos dá, Brilhante Estrela 

Requena já no uzimento 
Torno de novo ao, Imeneo, Portento 

Resplandecem. Acompanhão 
Mais Estrelas de candente porporim 

Na ffama decantadas desse 
Guayaquil mais exzaltados 

Selebrese com gosto duplicado 
A vinda de Maria Luisa 

Que este Orbe Piza 

Em Mortal Repita a 
Portugueza e Espanhola gente 

Viva Hespanha E Requena no ossidente 

 

Enfim, Maria Luisa, como um presente de natal, aportou na Vila de Ega em 24 

de dezembro de 1783. Por volta das três horas da madrugada, foi recebida no porto 

da ribeira da Vila por seu marido e pelos empregados graduados da Partida 

espanhola e, pelo lado português, somente pelos primeiro e segundo comissários, 

Theodozio Constantino de Chermont e João Henrique Wilkens, e pelo alferes 

Francisco Xavier de Andrade. 

Por conta do inapropriado da hora não teve lugar o movimento da tropa e a 

descarga de artilharia planejada, nem tampouco a presença de outros empregados 

da Partida portuguesa, apesar da deferência que o cargo ocupado por Francisco 

Requena exigia e o que havia sido determinado por Pereira Caldas. 

Esta inobservância das ordens transmitidas com muita antecedência 

demonstrava o quanto as relações entre Chermont e os demais empregados do 

primeiro escalão da Partida portuguesa estavam desgastadas. O comissário 

                                                 
39 Eric BEERMAN, Op. Cit., p. 47; Arthur Cezar Ferreira REIS, História do Amazonas, p. 140; Robert C. 
SMITH, Op. Cit., p. 49. 
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português, em razão do comportamento e ações impetradas por seus subordinados 

em ocasiões anteriores, preocupou-se muito com a vinda da esposa do comissário 

espanhol para Ega. 

Em correspondência a Pereira Caldas proferiu em desabafo:  

 

Deus queira que a vinda desta Senhora, não venha ser origem de alguma 
dissensão entre as Partidas, porque vejo tão pouco dispostos os ânimos 
para obséquios, que não sei o que será; se as obras condizerem com as 
palavras, se dará uma manifesta prova da falta de Criação, o que por outras 
vezes tem reluzido em descrédito da Civilidade 

 

Observamos que as inquietações de Chermont não eram totalmente 

infundadas, haja vista demonstrarem logo de início, além do não comparecimento ao 

desembarque, a desatenção com algumas providências tomadas em honra da 

chegada da tal senhora: “... pus três dias Luminárias de Cera do meu particular; e 

que só seguiram o meu exemplo com dispêndio da Sua Manteiga, o Alferes José 

Cypriano, e o Diretor da Vila, os mais todos ficaram no obscuro.”40 

Entretanto, após o primeiro contato com essa singular dama, as obrigações 

diplomáticas são suplantadas por uma verdadeira admiração e deslumbramento por 

sua altivez, elegância, beleza e educação. 

Os soldados portugueses presentearam-na com um desenho emblemático, no 

qual constavam quatro figuras de pajens soprando em trombetas, com os seguintes 

dizeres no centro: “Clarins do Orbe e muita fama cantem de Alcides excelsa Amena”; 

e dedicatória em espanhol: “Los soldados portuguezes hacen Razon de su 

Hermosura y Magnificencia”.41 

Em outra ocasião, possivelmente em uma tentativa de se fazerem entender, 

outros soldados portugueses poeticamente saudaram D. Maria Luisa com uma 

mistura de idiomas, metade em espanhol, metade em português: 

 

                                                 
40 PRDH – AHU/RN, Doc. 309 [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 
25/12/1783] e ACMA/AHU–E027: RIO NEGRO – Processo das Demarcações, 1783 (maio a setembro), [Ofício 
de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 29/08/1783]. 
41 Bertino de MIRANDA, A Cidade de Manáos. Sua história e seus motins políticos, p. 15-16.  
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... Mira Madama Suberana hessa Graça Ermusura hesse Niebe mucho puro 
que My Sra. E. Leva La-halem. Mas que Diana Ribirente My Juízo 
Lomerscierto Porfitiso Hábeis de ser e ter nos sigollos Gosadora de Lo 
Paraíso.42 

 

Sua beleza também não deixou de ser notada por Theodozio de Chermont 

que, em carta a Pereira Caldas, com muita reserva e discrição comentou: “São 

lindíssimas Crianças; tem sua semelhança  e ar de Família, que os Caracteriza a 

todos.”. 

Seguindo o decoro devido, Theodozio de Chermont evitou emitir sua opinião 

explícita sobre a beleza da mulher do comissário espanhol, mas nem por isso deixou 

de observar os mínimos detalhes de seus trajes:  

 

O vestuário Guayaquelenho, é ao nosso parecer demasiadamente fresco; o 
comprimento da Saia não excede a barriga da perna; as cinturas mui 
compridas, sem Colete, e só cingidas com um pano branco pela barriga, a 
que dão o nome de faixa; é celeberíssima na verdade o tal vestuário, pois 
persuado-me que em Mulher grossa; pelo muito que descem o Cós da Saia, 
pela parte de diante, que não deixará de divisar-se a proeminência do 
Monte de Vênus; e contudo muito decentes, e muito honestamente Vestidas 
ao modo de seu País. A sobredita Senhora Comissária, parece que no seu 
País, era a única que trajava a Espanhola, por rogos de seu Marido (...); 
porém consta-me que em algumas Povoações, saiu vestida à moda do 
Guayaquil; (...).43 

 

Não satisfeito somente com a descrição da vestimenta da agradável senhora, 

remeteu a Pereira Caldas o presente que esta havia lhe oferecido, “uma Boneca 

vestida na forma que vestem suas filhas, do uso Guayaquilenho, (...), para que V. 

Exª. admire tão fresco trajar”.44 

Nem mesmo o Bispo do Pará, D. Frei Caetano Brandão, escapou aos 

encantos de Maria Luisa e sua prole. Na sua quarta e última viagem de visitação 

                                                 
42 Robert C. SMITH, Op. Cit., p. 49. 
43 ACMA/AHU–E023. RIO NEGRO – Processo das Demarcações (1782 e 1783), [Ofício de Theodozio 
Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 25/12/1783]. Grifo nosso. 
44 PRDH – AHU/RN, Doc. 309 [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 
25/12/1783] 
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pastoral no Estado do Grão-Pará, em 1788, teve a oportunidade de conhecer a 

atraente senhora espanhola.45 

Durante a sua estada na Vila de Ega o Bispo Brandão teve muitas 

oportunidades de conviver com a esposa do comissário espanhol. Logo na sua 

chegada, após o ato religioso havido na igreja, foi recebido na residência de 

Francisco Requena e recepcionado por sua família “com extremo júbilo, e civilidade: 

houve copo d’água magnífico”. Além disso, a família espanhola esteve sempre 

presente aos ofícios eclesiásticos dirigidos pelo Bispo, quando inclusive teve 

oportunidade de ouvi-los em confissão.  

Nesta ocasião de sua viagem, rendido ao fascínio da bela mulher, o Bispo 

assegurou que não seria fácil encontrar outra igual em toda a Espanha. Em suas 

memórias declarou: 

 

Sempre me lembrarei com ternura do agazalho que devi aquela senhora 
castelhana: pois a modéstia, e devoção com que assistia no sagrado 
Templo, com suas filhas: a bella educação que dava a estas, fazendo-as 
confessar todos os mezes, e conservando-as exemptas do luxo, ainda que 
ornadas decentemente; nunca ociosas, mas entretidas nos serviços mais 
humildes da casa todo o tempo, que lhes restava dos estudos do Francez e 
Latim, em que as fazia instruir! Prouvera a Deos que este systema 
agradasse a todas as senhoras portuguesas.46  

 

Como podemos perceber pelas memórias do Bispo Caetano Brandão, os 

filhos de Francisco Requena e Maria Luisa também causavam grande admiração. 

Francisco Maria, o filho mais velho, e as meninas – Maria Josefa, Maria Rafaela, 

Maria Tereza e Maria Luisa – além de consideradas belas crianças, impressionavam 

a todos pela boa-educação e pelos conhecimentos que demonstravam.47 

                                                 
45 D. Fr. Caetano Brandão foi Bispo do Grão-Pará entre os anos de 1783 e 1789, efetuando neste período quatro 
longas viagens de visitação por grande parte de sua diocese, que compreendia as Capitanias do Pará e Rio Negro, 
em toda a sua extensão, e a vigararia-geral de São Felix, em Goiás. Na última viagem conheceu a Vila de Ega, 
uma vez que sua expedição seguiu pelos rios Amazonas e Solimões acima até Alvarães e pelo Rio Negro até 
Lamalonga.  
46 D. Frei Caetano BRANDÃO, Op. Cit., p. 127. 
47 Francisco Maria abraçou a carreira militar, como seu pai, e acompanhou Francisco Requena em muitas de suas 
expedições pela Amazônia. Ao final de 1784, em Ega, nasceu Maria Antonia, a caçula do casal. Cf. ACMA/ 
AHU–E023. RIO NEGRO – Processo das Demarcações (1782 e 1783), [Ofício de Theodozio Constantino de 
Chermont a João Pereira Caldas em 25/12/1783]; Eric BEERMAN, Op. Cit., p. 14-16 e 48; Arthur Cezar 
Ferreira REIS, História do Amazonas, p. 140. 
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A presença de D. Maria Luisa tornou-se imediatamente um acontecimento 

social. Não lhe faltaram acompanhantes para ir à missa e, procurando reproduzir 

uma prática de sociabilidade corrente em Lisboa à época, foi oferecido um “brinco” 

em sua casa, em celebração da sua chegada. 

Segundo Maria Alexandre Lousada, no último quartel do século XVIII, tornou-

se moda em Lisboa receber amigos e conhecidos em casa, organizando pequenas 

reuniões ou grandes festas conforme as posses do anfitrião e a ocasião. 

Normalmente conhecidas por função, eram oferecidas em aniversários, batizados ou 

em comemorações semelhantes.  

Nessas reuniões caseiras era costume servir, além de bebidas e doces, uma 

ceia. Havia música, por vezes uma modinha brasileira ou uma peça erudita, recital 

de poemas em honra do homenageado, baile, canto, geralmente uma ária de ópera, 

jogava-se cartas e conversava-se. 48 

O “brinco” em Ega não foi muito diferente das funções lisboetas, inclusive 

havendo baile, o que deixou os portugueses extasiados pela oportunidade e prazer 

de dançar com a bela senhora, conforme declaram as palavras de Chermont: 

“Executado o brinco tive a incomparável honra de dançar com a sobredita Senhora, 

bem pode V. Exa. Julgar, quanto desvanecido me deixou esta honra,...”.49 

Certamente a presença de Maria Luisa, uma mulher branca, bela, jovem e 

educada, constituía um bálsamo para a alma de homens que viviam cotidianamente 

cercados de outros homens, ou de poucas mulheres índias, e cujas esposas ficaram 

em Lisboa ou estabelecidas em Belém do Pará. 

 

                                                 
48 Maria Alexandre LOUSADA, Sociabilidades mundanas em Lisboa: Partidas e Assembléias, C. 1760-1834, 
Revista Penélope, n. 19–20, passim. 
49 PRDH – AHU/RN, Doc. 309 [Ofício de Theodozio Constantino de Chermont a João Pereira Caldas em 
25/12/1783]. 
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““““... ... ... ... donde hay hombres han de haver delitosdonde hay hombres han de haver delitosdonde hay hombres han de haver delitosdonde hay hombres han de haver delitos””””    

 

..., y con el mismo espirito de hacer odiosa la Partida de mi mando en este 
Quartel la há pintado en sus Ofícios como esecutora de grandes agravios 
para representala con el mal aspecto que no merecia. Algunas pocas faltas 
han hecho uno ô otro Soldado, perque donde hay hombres han de haver 
delitos...50 

 

 

O Vocabulário Portuguez e Latino de Raphael Bluteau define a palavra 

sociabilidade como “o gosto de fazer vida em comum” e o Diccionário da Língua 

Portugueza de Antonio de Morais Silva apresenta-a como “a qualidade de ser 

sociável” e “amigo da sociedade, da conversação, e que se há bem nelas”.51 

Verificamos que as definições de ambos os estudiosos excluem 

implicitamente a violência e o conflito, porém, quando são confrontadas com as 

informações contidas na documentação analisada, esta imagem idílica de espaços, 

formas e práticas de sociabilidade nos quais a violência e o conflito não teriam lugar 

é automaticamente dissipada. 

Desta forma, podemos afirmar que nem tudo eram celebrações religiosas, 

festas e folguedos na Vila de Ega. Adaptada para servir de quartel general para 

ambas as Partidas, em muitos momentos a pequena Ega foi palco de excessos, 

desordens e indisciplinas cometidos tanto por espanhois como por portugueses. 

Das ordens e instruções régias recebidas por Pereira Caldas em 1780, 

constava um importante parágrafo sobre as práticas de civilidade e manutenção da 

harmonia que deveria existir entre os indivíduos que comporiam a quarta Partida de 

Limites portuguesa, bem como entre as tropas portuguesa e espanhola, durante 

todo o processo de demarcações das fronteiras. 

                                                 
50 PRDH – AHU/RN, Doc. 353 [Ofício de Francisco Requena a João Pereira Caldas em 07/09/1784]. 
51 Antonio de MORAES SILVA, Dicionário da Língua Portugueza, p. 713 e Raphael BLUTEAU, Op. Cit., p. 
684. 
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Neste parágrafo a rainha determinava expressamente que,  

 

A união, e concórdia entre os ditos Comissários, e mais Oficiais de que 
se há de compor a referida Tropa ; a uniformidade de sentimentos; o zelo, 
atividade, e os mútuos socorros que se devem prestar uns aos outros com o 
único objeto do Real Serviço; a polidez, e civilidade, sem adulação, nem 
abatimento para com os Oficiais Espanhois, o partic ular cuidado de 
não lhes mostrar a menor desconfiança, nem entrar c om eles em 
grandes disputas, que passem insensivelmente a cont estações vivas, 
e desagradáveis, a boa harmonia enfim com os ditos Espanhois : Todas 
estas circunstancias deve V. Sª. recomendar, e intimar com as mais vivas 
expressões a todos, e cada um dos Oficiais de que se compuser a Divisão 
Portuguesa, para que eles as observem inviolavelmente; ordenando V. Sª. 
(...) que sobre a exata observância delas, tenha um vigilante cuidado, e todo 
o Oficial que as transgredir, ou que fomentar desordens, e perturbações, 
deve ser primeiramente advertido pelo Chefe da Divisão, para que se 
emende; e não o fazendo, deve o mesmo Chefe dar logo parte a V. Sª que 
depois de bem informado, mande retirar o dito Oficial inquieto e perturbador, 
e o faça substituir por outro que nomeará em lugar dele, (...) que assim 
convém ao Real Serviço...52 

 

Não obstante estar bem explicito nesta ordem a importância de se manter a 

cordialidade, a conciliação e as formalidades do respeito recíproco e, enfim, a 

desejada harmonia, e mesmo sendo estas práticas cobradas constantemente por 

João Pereira Caldas e referendadas por Francisco Requena, em determinados 

momentos estas foram esquecidas ou ignoradas. 

O ócio, a embriaguez, a lascívia – próprias de homens há muito exilados em 

lugar tão ermo – e o sentimento de posse e autoridade de ambas as partes sobre a 

região foram, por diversas vezes, agentes de desconfianças, rixas, conflitos, abusos 

e inúmeras violências.  

 Recorrentes irregularidades que contrariavam as disposições régias 

atingiram o ápice em meados de 1784. Iniciando uma longa e mútua troca de 

acusações e queixas entre os primeiros comissários das Partidas, João Batista 

Mardel enviou um ofício a D. Francisco Requena no qual acusava os soldados 

espanhois de abusarem tanto da condição de hóspedes de sua Augusta Soberana 

quanto de ignorarem a sua qualidade de estrangeiros naquele território. 

                                                 
52 ACMA (APEP) – caixa 17 [Ofício de Martinho de Mello e Castro a João Pereira Caldas em 08/01/1780]. 
Grifo nosso. 
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Mardel imputou a tropa espanhola o dolo de desrespeitar os chefes, a tropa e 

os súditos portugueses ao andarem pela povoação com seus “traçados nus”,53 

cometendo “assuadas” de noite,54 invadindo o interior das casas sem que seus 

donos nada pudessem fazer para se protegerem ou as suas mulheres, filhas e 

empregados, e ainda,  

 

...; atacando violentamente as miseráveis Índias, quando vindo das 
Lavagens, ou dos seus Sítios, se recolhem as suas Casas; e porque não 
querem segundar as suas Lascivas paixões, as espancam, e as maltratam, 
(...) e por semelhantes motivos, maltratando aos Soldados do meu 
Comando, (…) também cometendo extorsões por todos os Sítios, e 
fazendas dos miseráveis Índios, e até dos Moradores que se me têm 
queixado não serem Senhores de uma única fruta, nem uma Cabeça de 
Criação, que os Índios, e Tropa da Partida de V. Sa. lhes não usurpem;... 

 

Em meio a todas essas acusações, o comissário português também censurou 

o fato dos espanhóis, sem o seu conhecimento e autorização, penetrarem os rios – 

tanto os referidos no Tratado Preliminar de Limite como em outros – fazendo 

reconhecimentos e buscando informações sobre o território com os índios e a 

população local; ações que contrariavam os acordos entre as Cortes e só traziam 

prejuízos a Portugal. Salientou que estava convencido que essas atividades 

exploratórias só poderiam ocorrer se houvesse o conhecimento e consentimento 

tácito do primeiro comissário espanhol. 55 

A resposta a estas acusações não tardou. Francisco Requena alegou em 

defesa dos espanhois que desde que chegara com a sua tropa teve o cuidado e 

vigilância para que esta se mantivesse na mais rigorosa disciplina. Ordenara que 

sempre se mantivessem recolhidos na casa que lhes servia de quartel, não só de 

noite – “desde as oito em que se toca a Retreta” – como a maior parte do dia, 

advertindo-os sob penas graves para que se comportassem com atenção e 

“urbanidade” para com os portugueses, os índios e os demais habitantes. 

                                                 
53 Terçado ou espada curta, curva e larga, portanto, terço da espada. Cf. Antonio de MORAES SILVA, Op. Cit., 
p. 767 e 792 e Raphael BLUTEAU, Op. Cit., p. 107 e 232. 
54 Ajuntamento de gente para fazer mal ou dano a alguma pessoa. No Livro V das Ordenações Filipinas, Título 
45: “Dos que fazem assuada ou quebram portas, ou as fecham de noite por fora”, o crime de assuada era punido 
com açoites, baraço, pregão e dez anos de degredo ou degredo perpétuo para o Brasil. Cf. Antonio de MORAES 
SILVA, Op. Cit., p. 215-216;  Raphael BLUTEAU, Op. Cit., p. 615 e Simei Maria de Souza TORRES, Op. Cit., 
p. 54. 
55 PRDH – AHU/RN, Doc. 340 [Ofício de João Batista Mardel a Francisco Requena em 13/06/1784]. 



 200

Por outro lado, acusava os soldados portugueses de não procederem da 

mesma forma, haja vista muitos deles viverem e dormirem fora do seu quartel, com a 

liberdade de pernoitarem pelas ruas da Vila de Ega em diversões que considerava 

escandalosas, chegando ao extremo de “violar o sagrado do meu próprio 

Alojamento, e respeito, escalando a Casa, ou para cometer algum furto, ou o que é 

mais verossímil, para inquietar algumas das minhas Criadas, ...”. 

Requena, ao final do ofício, em uma disfarçada mea culpa, admitiu ser 

possível que um ou outro de seus soldados ou súditos de sua Partida tivessem, 

possivelmente incitados por alguma paixão, cometido um ou mais delitos, por 

estarem embriagados ou pelo “imoderado afeto por Mulheres meretrizes”, e que ele 

seria o último a sabê-lo por temerem os castigos que havia prometido.56 

Irritado com a réplica feita ao seu ofício e principalmente com as acusações 

imputadas aos homens subordinados ao seu comando, João Batista Mardel 

respondeu a Francisco Requena de forma agressiva e pouco diplomática: 

 

Não duvido também, que alguns peões Indivíduos do meu Comando, terão 
cometido tal qual desordem entre si, pelas quais tem sido punidos com a 
severidade das Leis Civis, e Militares, o que não deve interessar o 
cuidado de V. Sª., pois não é Promotor da Justiça d e Sua Majestade 
Fidelíssima , antes deve bem admirar, que fazendo os mesmos essas 
desordens entre si, a força da subordinação os tenha embaraçado fazê-las 
com os estranhos; mas isso não destrói o conceito do que tem feito os do 
Comando de V. Sª., nem também confirma que sejam os meus que tem 
intentado profanar o sagrado do Quartel de V. Sª., ou com furtos, ou 
com comunicação lasciva com as mestiças Criadas de V. Sª. (...) Por 
uma parte porque me lembro bem, que V. Sª. me disse que os seus Mulatos 
o tinham roubado, e por outra eu mesmo tenho visto, e muitas outras 
Pessoas, Soldados, e Índios da Partida de S. Majest ade Católica 
rondarem o Quintal, e Casa de V. Sª., não só de noi te, mas até de dia, e 
terem com essas mesmas Servas conversações , a que eu não podia dar 
providência fazendo a Causa Comum, por serem os Culpados pessoas, que 
me não estavam subordinadas; se contudo há algum nomeadamente, que 
se atreva a qualquer coisa, que possa respirar falta de respeito devido a V. 
Sª., e a qualquer dos Indivíduos da respeitável Partida de S. Majestade 
Católica, logo que V. Sª. se dignar dizer-mo, eu não faltarei em dar a 
satisfação que devo, ...57 

 

                                                 
56 PRDH – AHU/RN, Doc. 340 [Ofício de Francisco Requena a João Batista Mardel em 10/07/1784]. 
57 PRDH – AHU/RN, Doc. 340 [Ofício de João Batista Mardel a Francisco Requena em 16/07/1784]. Grifo 
nosso. 
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Muitas destas queixas e acusações, trocadas nesta ocasião e em outras 

posteriores, foram passíveis de verificação na documentação pesquisada. Alguns 

temas presentes nos ofícios expedidos por João Batista Mardel, D. Francisco 

Requena, João Pereira Caldas e o ministro Martinho de Mello e Castro puderam ser 

rastreados, tornando perceptível que em determinados momentos a convivência 

cotidiana no espaço de sociabilidade constituído mostrou-se difícil, e por vezes 

perigosa, para as tropas de ambas as Partidas, para os habitantes brancos e índios 

da Vila de Ega e, principalmente, para o processo das demarcações que, apesar de 

temporariamente suspenso, ainda estava em andamento. 

As noites eram especialmente perigosas nas poucas e escuras ruas da Vila 

de Ega. Possivelmente este era o momento em que os soldados se viam 

desobrigados de seus poucos serviços e pareciam se entregar à bebida e, em 

muitas oportunidades, à busca por mulheres e aos confrontos entre eles. 

As violências sexuais cometidas contra as mulheres – índias ou mamelucas; 

casadas ou solteiras – por soldados espanhois e portugueses eram constantes. Em 

muitos momentos os atos de violência impetrados às mulheres se estendiam 

também aos homens, por saírem em socorro delas ou como objeto de descarrego 

das frustrações por não terem conseguido concretizar os seus intentos. 

De acordo com Bispo D. Frei Caetano Brandão, a “devassidão de costumes” 

era uma regra muito comum em lugares onde estavam presentes corpos de tropas 

militares. Em sua visita à região em 1788 constatou que os militares de uma e outra 

Partida tinham por hábito se dirigirem à vizinha Vila de Nogueira, localizada em 

frente a Ega, há pouco mais de duas léguas de distância, “com o pretexto de 

desafogo, e vem unicamente soltar as rédeas ao seu desordenado apetite”. 

Examinando o livro de registro de batizados da igreja de Nogueira, Brandão 

percebeu que a maioria das crianças estavam registradas como filhas de pais 

desconhecidos.58 

Os registros documentais revelam que a pequena Vila de Ega não fugia à 

regra citada pelo Bispo Caetano Brandão. Embora os militares de ambas as Partidas 

usarem a Vila de Nogueira como local de desafogo de seus desordenados apetites 

                                                 
58 D. Frei Caetano BRANDÃO, Op. Cit., p. 127-128 e 133. 
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libidinosos, conforme afirmou o Bispo, são muitas as ocorrências de cunho sexual 

verificadas em Ega. 

O rapto e cárcere de uma índia, tentativas de estupro, agressões e ofensas 

por causa de mulheres são somente alguns poucos episódios, dentre os vários 

ocorridos, que pinçamos e selecionamos em meio à documentação inquirida. 

Alguns dias após o ofício enviado ao comissário espanhol, Mardel deu pela 

falta de uma índia ao trabalho e, informado que o cabo espanhol Borromeu a havia 

raptado e a mantinha fechada em seu quartel, enviou o alferes Francisco Xavier com 

um recado para Francisco Requena que, convencido de que a índia não estaria lá, 

seguiu imediatamente com o alferes encontrando-a exatamente no local indicado. 

Como esta situação confirmava parte dos protestos feitos pelo primeiro 

comissário português, Requena ficou tão transtornado que quase matou o cabo a 

pancadas e logo o mandou colocar no “tronco de pescoço”, formando-lhe um 

processo para dar a sua baixa do serviço e encaminha-lo de volta as domínios 

espanhóis.59 

Certamente, este episódio protagonizado pelo cabo espanhol Borromeu foi o 

que levou D. Francisco Requena a sentir-se obrigado, em sua resposta a João 

Batista Mardel, a admitir a possibilidade de haver alguns desvios de conduta por 

parte de um ou outro componente de sua Partida. Mas isso também de pouco 

adiantou para evitar que mais eventos violentos acontecessem. 

Pouco mais de vinte e quatro horas após a resposta de D. Francisco Requena 

às queixas de João Batista Mardel, e bem ao propósito de corroborá-las ainda mais, 

ocorreu um grave incidente envolvendo soldados espanhois e moradores índios.  

Durante a ronda noturna, o alferes Francisco Xavier de Azevedo Coutinho, foi 

informado pela sentinela que, por volta das vinte e três horas, ouviu gritos e, 

mandando o sargento do alojamento verificar onde e porque ocorriam, soube que o 

soldado espanhol Mariano Zurita havia invadido a casa do índio Constantino e 

espancado a índia Marta, sua mulher. Inferimos que a agressão imposta à Marta se 

deu por esta não ter acedido aos seus desejos. 

                                                 
59 PRDH – AHU/RN, Doc. 340 [Ofício de João Batista Mardel a João Pereira Caldas em 22/06/1784]. 
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Na mesma noite, por volta da uma hora, mais gritos foram ouvidos pela 

sentinela e novamente o soldado Zurita, parecendo não ter se dado por satisfeito 

com a violência cometida contra o casal de índios e buscando dar vazão a sua 

frustração, foi encontrado próximo à casa do índio Brás, desta feita acompanhado do 

soldado Josef Viteri, surrando violentamente os índios Amaro e Francisco.60 

Por conta da violência do ataque aos índios Amaro e Francisco e por estes 

pertencerem ao serviço da Partida de Limites portuguesa, providências imediatas 

foram tomadas. Francisco Requena logo ordenou a detenção dos seus soldados e 

rogou a Mardel que fosse feito um exame de corpo de delito para, com base neste 

instrumento, penalizar os soldados “segundo Reais Ordenações”. 

Do “Auto de Vistoria, e Corpo de delito…” participaram os cirurgiões de 

ambas as Partidas, pelo lado português Francisco de Almeida Gomes e pelo 

espanhol José Antonio Villa Lobos, no qual constataram e confirmaram as graves 

lesões sofridas pelos índios. 

De acordo com o atestado no exame de corpo de delito, o índio Amaro, do 

serviço do Ajudante Cleto Antonio Marques, apresentava “uma ferida contusa em a 

parte Lateral da Cabeça, cujo orifício é de duas polegadas de Latitude corrompendo 

o músculo temporal, uma contusão sobre o beiço superior, e outra no antebraço 

direito com inflamação em todo o dito braço” e o índio Francisco, do serviço do 

Hospital, “uma ferida Lateral, e posterior da Cabeça profundando uma polegada com 

rompimento dos músculos, na parte Carnosa, e uma contusão na face sobre o 

pontonho”.61 

As ocorrências não cessavam e parecia não haver uma noite calma e pacífica 

na Vila de Ega. Alguns dias após esse último acontecimento outras desordens 

sucederam, desta vez envolvendo um soldado espanhol e a família do pobre 

mameluco e “cabeça de família” Ascenço Rodrigues. 

Segundo o relato do alferes Francisco Xavier de Azevedo Coutinho, por volta 

da meia-noite, estando o à porta do alojamento, viu passar o soldado Bathego com 

                                                 
60 PRDH – AHU/RN, Doc. 340, [Ofícios de João Batista Mardel a João Pereira Caldas em 12 e 21/07/1784]. 
61 PRDH – AHU/RN, Doc. 340 [Ofício de João Batista Mardel a João Pereira Caldas em 21/07/1784 e “Auto da 
Vistoria, e Corpo de delito feito nos Indios Amaro do Serviço do Ajudante Cleto Antonio Marques, e no Indio 
Francisco do Serviço desta Expedição”]. 
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uma “Sardinheira” na mão. Neste momento, o alferes da ronda não fez grande caso 

por julgar que o soldado espanhol seguia em alguma diligência ao seu hospital. 

Porém, vendo depois uns vultos na direção do hospital português, acorreu ao local e 

foi informado que o soldado Bathego fora à casa do morador Ascenço Rodrigues 

Chaves, que se encontrava doente no hospital, e arrombara a porta com o intento de 

violentar a sua mulher que “a força de gritos (…) e de fugida se livrou dele” e foi dar 

parte ao seu marido. 

Ascenço Rodrigues, por estar purgado, não podia sair do hospital e pediu ao 

enfermeiro João Batista Vianna que acudisse a sua casa. O enfermeiro assim o fez, 

levando em sua companhia o soldado Luis Pedro e o auxiliar Estevão Ferreira, mas 

chegando ao local encontraram o cirurgião espanhol D. José Villa Lobos mandando 

o soldado Bathego se recolher ao quartel e, desta forma, pondo fim ao ocorrido sem 

maiores conseqüências.62 

Além desses atos violentos ocorridos entre soldados e moradores, o confronto 

entre soldados de nacionalidades diferentes e confinados em um espaço tão exíguo 

era inevitável. Em algumas ocorrências, a bebida e a disputa por mulheres eram os 

ingredientes que alimentavam as desavenças, como a ocorrida entre o soldado 

português Luis Pedro dos Reis e alguns soldados da Partida espanhola ao final do 

agitado ano de 1784. 

O fato se apresentou em duas versões, uma portuguesa e outra espanhola, 

parecidas em relação ao desenrolar da ação, mas diferentes no que tange ao 

propulsor e, por conta disso, produziu uma série de trocas de oficios entre os 

comissários das Partidas e João Pereira Caldas, cabendo ao último apaziguar os 

ânimos de ambos. 

De acordo com a versão de João Batista Mardel, o soldado Luis Pedro dos 

Reis atacou um sargento espanhol por causa de um desagravo que este havia feito 

com palavras injuriosas a um tambor português e, alguns dias depois, “quatro 

soldados Espanhois reduziram ao dito Luis Pedro com três feridas que lhe fizeram 

cair a porta de D. Francisco pedindo confissão e daí ser levado para o Hospital”.63 

                                                 
62 PRDH – AHU/RN, Doc. 340 [Ofícios de João Batista Mardel a João Pereira Caldas em 29/07/1784 e 
03/08/1784]. 
63 PRDH – AHU/RN, Doc. 355 [Ofício de João Pereira Caldas a Francisco Requena em 26/11/1784]. 
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Com esta resumida versão, Mardel procurava isentar o seu soldado, pois, visto sob 

este ângulo, havia sido o sargento espanhol quem começara as ofensas e era o 

culpado pelo ataque. 

Por outro lado, Francisco Requena relatou a João Pereira Caldas que os 

acontecimentos não se passaram bem assim. Segundo a sua versão, tudo começou 

com uma acalorada discussão entre o tambor português e um soldado espanhol, 

“por certa competência mulheril” e, na seqüência dessa desavença, o tambor foi ao 

quartel espanhol apadrinhado do soldado Luis Pedro em busca do seu desafeto e 

como não o encontrou, insultou os soldados da tropa espanhola chamando-os de 

“patifes e outras contumelias afrontosas e sórdidas” e, logo depois disto, o soldado 

Luis Pedro disparou contra o sargento espanhol Andres Ximenes que estava de 

serviço. 

Quanto ao segundo momento, Francisco Requena afirmou que também foi 

provocado pelo soldado Luis Pedro, que novamente insultou e atacou os seus 

soldados e eles tiveram que se defender e, disse ainda, que se Luis Pedro pedira-

lhe confissão foi de “ébrio que se achava, e não pelas feridas que recebeu, pois 

diante de mim, (…) prorrompeu em expressões contra os Espanhois muito 

indecorosas, como produzidas pelo excessivo licor de que estava carregado”.64 

Dificilmente saberemos o que se passou exatamente e qual a versão 

verdadeira, o certo é que todos os envolvidos nessa desordem foram punidos. Os 

soldados espanhois foram severamente castigados por D. Francisco Requena e, 

para evitar novas provocações e contendas, João Pereira Caldas ordenou a 

transferência do soldado Luis Pedro dos Reis para outro destacamento e que ficasse 

proibido de voltar ao quartel de Ega.65 

Além dessas ações violentas, crimes de outra natureza, como homicídio e 

furto, também faziam parte do cotidiano da Vila de Ega. Cometidos por integrantes 

das Partidas de Limites, em alguns casos, os desdobramentos destes graves delitos 

quase chegaram a comprometer a estabilidade política e diplomática que, às duras 

penas, se tentava manter. 

                                                 
64 PRDH – AHU/RN, Doc. 353 [Ofício de Francisco Requena a João Pereira Caldas em 07/09/1784] e Doc. 366 
[Ofício de Francisco Requena a João Pereira Caldas em 24/12/1784]. 
65 PRDH – AHU/RN, Doc. 355 [Ofício de João Pereira Caldas a João Batista Mardel em 26/11/ 1784]. 
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Na noite de 20 de outubro de 1785, o soldado português Clemente de Souza 

matou a punhaladas o soldado, também português, Bernardino José. O motivo pelo 

qual Clemente assassinou Bernardo não está explicito, apesar de todos os relatos 

afirmarem que era “seu companheiro, e amigo”. 

Consciente da gravidade do seu ato e das conseqüentes penas, Clemente de 

Souza se refugiou no quartel espanhol, sob o abrigo das bandeiras do monarca 

católico. Imediatamente o primeiro comissário português reclamou a entrega do 

soldado criminoso, a qual Francisco Requena não se negou, mas advertiu que este 

deveria ser considerado desertor e gozar da imunidade régia conforme a convenção 

existente entre os dois monarcas no Artigo VI do Tratado de El Pardo de 1778. 

De acordo com o citado Artigo, os “delincuentes y desertores” deveriam ser 

imediatamente entregues aos seus superiores, porém “los castigos que se hayan de 

imponer á estos últimos se exceptúa la pena de muerte, á que no podrá 

condenárseles, ofreciendo ambos Monarcas conmutarla en otra que no sea capital”. 

Após três dias, vários ofícios trocados e a garantia de João Batista Mardel de 

que as convenções pactuadas seriam respeitadas, Clemente de Souza foi devolvido 

ao quartel português.  Logo em seguida foi enviado à Vila de Barcelos, de onde seria 

remetido para Belém e julgado pelo Tribunal da Junta Militar do Pará com o parecer 

de João Pereira Caldas, o qual não considerava o soldado merecedor da proteção 

na forma pretendida “porquanto se acolheu nos Domínios da própria Soberana, e 

não é daqueles desertores que o alegado Tratado mandar entregar, e restituir a um 

e outro Domínio”.66 

Apesar de não podermos constatar o desfecho do caso no Tribunal da Junta 

Militar em Belém do Pará e das garantias dadas pelo comissário português João 

Batista Mardel ao comissário espanhol, as palavras de Pereira Caldas nos leva a 

inferir que a pena capital possa efetivamente ter sido imputada ao soldado Clemente 

de Souza. 

                                                 
66 ACMA (APEP) – caixa 18 [Ofício de Francisco Requena a João Batista Mardel em 22/10/1785], p. 201-202 e 
349; PRDH – AHU/RN, Doc. 405 [Ofício de João Batista Mardel a Francisco Requena em 21 e 22/10/1785]; 
[Ofício de João Batista Mardel a João Pereira Caldas em 24/10/1785]; [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho 
de Melo e Castro em 29/12/ 1785]. 
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Por seu turno, as decorrências do furto ocorrido em 1789 deixaram, durante 

alguns dias, toda a Vila de Ega de sobreaviso quanto ao risco de um iminente motim 

geral, tanto de portugueses quanto de espanhóis. 

O soldado espanhol Alfaro foi apanhado em flagrante delito roubando o 

armazém dos víveres da Partida espanhola. Bem conhecido de ambas as Partidas 

pelas suas “traficâncias e mexericos, avaliados por uns, que menos conhecimento 

do seu caráter tinham, como Relator, e competente espia, quando nada mais era, e 

é, senão um grande, e famoso Ladrão, e embusteiro”. 

Ladrão contumaz, esta não era a primeira vez que Alfaro roubava o armazém 

da Partida espanhola. Segundo confissão própria já havia perpretado vários roubos 

e já havia auferido muito dinheiro com a venda, aos indivíduos de ambas as 

Partidas, dos vinhos e aguardentes roubados.  

Pelo cometimento do delito grave, provado e confessado, Francisco Requena 

pretendeu punir o soldado Alfaro ali mesmo na Vila de Ega com o “último castigo”, 

conforme determinava os “Capítulos do Regulamento de Espanha, e das Luzes”. Em 

conferência com o segundo comissário português, informou que aplicaria a pena 

capital ao soldado transgressor “ou no seu quartel ou na Ribeira, ou em uma Canoa 

sua”, conforme melhor parecesse a Henrique João Wilckens. 

Com esta disposição, solicitou ao comissário português o necessário auxílio 

na prevenção de desordens ou motins, pedindo que a tropa portuguesa se 

mantivesse armada e pronta para fazer a competente oposição. Informou ainda que, 

apesar do regulamento determinar o prazo de vinte e quatro horas para a execução 

de morte, “atendendo ao bem espiritual da alma desse infeliz” e algumas 

providências que teria de ultimar, esta se daria somente dentro de três dias. 

Perplexo e inconformado com a resolução do comissário espanhol, Wilckens 

o visitou no dia seguinte após a missa. A intenção do comissário português com esta 

visita era dissuadir o comissário espanhol de aplicar a punição máxima ao soldado 

ladrão. Entretanto, como relatou a João Pereira Caldas,  
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... nada foi capaz de modificar os efeitos da bílis, e cólera de que são 
compostos os humores deste sujeito, e que nele predominam. A nossa 
visita o fez passar sucessivamente por convulsões, palidez e liquosos 
suores, até se ver obrigado a deitar-se na rede, e tomar uma gota de Licor. 

 

À vista deste comportamento irracional, só restou a Henrique Wilckens 

esperar “serenar a tempestade, e furacão” e pedir a Francisco Requena que 

prometesse suspender a execução até que mandasse informar sobre o caso a João 

Pereira Caldas e este desse seu parecer sobre a matéria. Apesar de continuar 

insistindo “... que deve, que pode, e que há de: Que esta é a prática de qualquer 

Nação independente em qualquer Território.”, o comissário espanhol se 

comprometeu em aguardar. 

Na manhã do terceiro dia foi a vez de Henrique João Wilckens receber uma 

visita dos espanhóis em seu quartel. D. Gaspar de Santistebam, secretário e 

cunhado de Francisco Requena, trazia um recado do comissário espanhol 

informando a Wilckens que não havia mais necessidade de informar e aguardar o 

parecer de João Pereira,  

 

... pois que chegando a saber a determinação de seu marido, D. Maria 
Luisa, e a família, em tal desordem a tudo se opôs, que não houve remédio 
se não satisfazê-la, comutando a pena de morte em duzentos palos 
[pancadas de pau], e degredo, o que se executou no quartel deles; onde o 
dito Soldado Réu Alfaro ainda se achava, tendo sido logo sangrado. 

 

De qualquer forma, informado da desordem ocorrida, Pereira Caldas expediu 

seu parecer. Segundo ele, o comissário espanhol Francisco Requena não tinha 

autoridade ou jurisdição em terras portuguesas e, prevenindo Wilckens sobre como 

deveria proceder em casos semelhantes no futuro, alertou que se devia ter muita 

moderação e prudência ao se fazer cumprir execuções de morte, “pelas desordens, 

e conseqüências que disso poderiam resultar em tão desertos, e remotos Países”. 

Sobre o caso do soldado Alfaro e a gravidade de seu crime, João Pereira 

Caldas assegurou que a única atitude que o comissário espanhol poderia ter tomada 

era a de “transportar aquele Réu à sua Fronteira, e no Território dela mandar 
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proceder a quanta justiça, quisesse e lhe seja concedida de poder executar pelo seu 

Augusto Monarca”.67 

Chama-nos a atenção o motivo para a alteração do prazo determinado para a 

execução e o desenrolar dos acontecimentos. A sentença que Francisco Requena 

considerou aplicar ao soldado ladrão, as demonstrações de cólera diante de 

Henrique João Wilckens e, em seguida, a mudança de opinião, alegando atender a 

súplica da esposa, D. Maria Luisa, comutando a pena imposta em outra mais leve e 

executada sem testemunhas, nos leva a crer que o comissário espanhol aproveitou 

a ocasião do furto e armou um “mise-en-scène” com o intuito de testar o grau de 

autoridade que possuía, não só na Vila como também sobre os oficiais portugueses.  

Esta não era a primeira vez que o comissário espanhol Francisco Requena 

tentava impor a sua autoridade em território português. Em 1784 já havia intentado 

ocupar mais espaço físico do que tinha sido destinado à sua Partida na Vila de Ega 

e, subsequentemente, medir forças com os oficiais portugueses. 

Em meados de 1784, Francisco Requena se reportou a João Pereira Caldas 

lamentando que o comissário João Batista Mardel não deu qualquer satisfação à 

queixa que havia feito sobre o capitão engenheiro Pedro Alexandrino Pinto de 

Souza, na qual acusava-o de impedir que alguns índios, que estavam sob as suas 

ordens, construíssem um rancho na campina em frente de sua casa, e na ocasião o 

mesmo capitão proferiu “que se O Rei de Espanha queria terras que as comprasse”, 

portanto, faltando ao decoro com o seu rei.68 

Em atendimento a representação feita por Requena e sempre com a intenção 

de manter a harmonia entre as Partidas, imediatamente Pereira Caldas pediu 

satisfação sobre o assunto e ordenou que João Batista Mardel tomasse 

providências, começando por inquirir o capitão Pedro Alexandrino sobre a acusação 

feita. 

Por escrito, através de um ofício, Pedro Alexandrino ofereceu ao seu superior 

imediato uma exata e concisa resposta: 

                                                 
67 PRDH – AHU/RN, Doc. 553 [Ofícios de Henrique João Wilckens a João Pereira Caldas em 13 e 20/01/1789]; 
[Ofício de João Pereira Caldas a Henrique João Wilckens em 02/02/1789] e [Ofício de João Pereira Caldas a 
Martinho de Melo e Castro em 06/06/1789]. 
68 PRDH – AHU/RN, Doc. 343 [Ofício de Francisco Requena a João Pereira Caldas em 20/07/1784]. 
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Que é verdade que eu não consenti se fizesse o dito tejupar ou casa, 1º 
porque dali se via o que eu passava no interior do meu Quartel: 2º porque 
não procedeu a civilidade de me falar, ou mandar falar sobre isto o mesmo 
Primeiro Comissário Espanhol: 3º porque em pouco tempo ficaria todo 
aquele terreno inundado de tejupares de Índios, e Soldados, e eu seria 
obrigado a mudar o Quartel pela opressão em que ficaria: Quanto porém a 
eu ter usado de termos menos respeitosos a S. Majestade Católica é 
absolutamente falso; e unicamente o que eu disse ao Índio, por me repetir 
duas vezes que o mesmo primeiro Comissário mandava fazer aquele 
tejupar, que V. Mce. era o que aqui me mandava.69 

 

 Com o conhecimento da versão do capitão Pedro Alexandrino, João Pereira 

Caldas respondeu ao comissário espanhol que não estava convencido de que 

houvesse alguma culpa nos atos do capitão e, portanto, que de modo algum e com 

tais termos sacrificaria “a verdade, honra, e reputação de um Oficial caracterizado, e 

circunspeto, ao simples, e duvidoso dito de um, ou mais Índios, por supor que só 

deles houve V. S. aquela notícia”.70 

A partir desta categórica afirmativa de João Pereira Caldas, Francisco 

Requena mudou completamente o tom das suas palavras. Com muito cuidado e não 

tocando mais na questão da ofensa ao rei espanhol, respondeu que se o capitão 

tivesse informado que os índios o incomodavam, imediatamente teria tomado 

providências, pois não os havia mandado molestar a sua vizinhança e que somente 

os advertiu para que não fizessem seus ranchos tão próximos da casa de canoas 

espanholas para evitar incêndios e eles escolherem um local situado a ”quarenta 

varas distante da habitação do Sr. Capitão”. 

A título de desculpas, Requena acrescentou que como os tejupares estavam 

instalados a “três varas da última casa da Povoação e a menos de seis da casa de 

canoas, e que um fogo inesperado, me podia deixar em um dia sem as 

Embarcações da Partida”. Humildemente suplicou que Pereira Caldas mandasse 

assinalar o local para o qual os índios podiam transladar as suas choças, como 

também a extensão que podiam ocupar para que não incomodassem ou 

prejudicassem os empregados da Partida portuguesa.71 

                                                 
69 ACMA (APEP) – caixa 18 [Ofício de Pedro Alexandrino Pinto de Souza a João Batista Mardel em 
14/09/1784], p. 110. 
70 PRDH – AHU/RN, Doc. 355 [Ofício de João Pereira Caldas a Francisco Requena em 24/11/1784]. 
71 ACMA (APEP) – caixa 18 [Ofício de Francisco Requena a João Pereira Caldas em 25/11/1784], p. 145-147. 
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As ocorrências cotidianas na Vila de Ega, até aqui relatadas e analisadas, 

retratam a dinâmica das relações sociais havidas entre os membros das Partidas de 

Limites, portanto, constituídas a partir do encontro e desencontro de sujeitos 

diferentes entre si, portugueses e espanhóis, cujas manifestações podemos 

considerar como formas e práticas, com as quais se valeram para construir espaços 

de sociabilidades na fronteira. 

Entretanto, pelo menos em parte, também podem ser vistas como possíveis 

desdobramentos das animosidades e disputas entre os comandantes e oficiais 

superiores responsáveis pelos trabalhos das demarcações e, portanto, calcadas na 

afirmação de poder e soberania sobre o espaço físico. 

Durante toda a década que os espanhois estiveram sob a hospitalidade dos 

portugueses, aguardando as instruções de sua Corte para dar continuidade aos 

serviços das demarcações, buscaram de diversas formas se estabelecer na região 

do Solimões. 

Em quanto as duas Cortes ibéricas não chegavam a um denominador comum 

para a retomada dos serviços demarcatórios na Amazônia, os espanhóis 

continuavam explorando os rios, no mais das vezes clandestinamente, formando 

núcleos populacionais, cobravam impostos, ampliavam a agricultura, legislavam e, 

em diversas ocasiões, exigiram das autoridades lusitanas providências, satisfações, 

víveres e remessas de provimentos à sua fazenda; tudo isso sem sofrer a menor 

intervenção portuguesa.72 

Por todo o tempo em que o tenente coronel João Batista Mardel esteve à 

frente da Partida portuguesa (1784-1787), ocupando o cargo de primeiro comissário, 

desconfiou das intenções dos espanhois de pouco a pouco irem se apossando do 

território amazônico.  

Em inúmeros ofícios o comissário João Mardel denunciou ao plenipotenciário 

João Pereira Caldas as irregularidades cometidas por ordem do comissário 

Francisco Requena, que não eram poucas e para as quais o espanhol sempre tinha 

uma explicação. 

                                                 
72 Arthur Cezar Ferreira REIS, História do Amazonas, p. 140 e Lobo d’Almada – um estadista colonial, p. 21. 
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Sobre o estabelecimento de um pesqueiro e feitoria no lago Cupacá, logo 

acima da Vila de Ega, no qual plantou prósperas roças de mandioca e milho e 

construiu casas com doze fornos e vinte e cinco tipitis, nos quais trabalhavam vinte e 

seis índios na feitura da farinha, Requena explicou que este sítio não possuía tal 

proporção e que somente servia para manter a indispensável subsistência da 

Partida espanhola com um pouco de peixes, tartarugas e farinha. 

A respeito dos reconhecimentos clandestinos dos confluentes rios vizinhos, 

especialmente os rios Tefé e Juruá, bem como ter feito algumas entradas no rio 

Japurá, alegou que seus homens apenas adentraram o rio Tefé “na diligência de 

adquirir do Mato um pouco de Breu que precisava para as suas Embarcações”; que 

do lago Cupacá havia mandado buscar “uns Paus para Cascos de novos Canoas; 

mas que não os achando ali as Pessoas encarregadas, contra a sua ordem se 

avançaram de os ir buscar ao Juruá” e, quanto as entradas no Japurá, informou que 

unicamente havia mandado procurar na povoação de Santo Antonio de Maripi “uns 

poucos Potes de Manteiga de Tartaruga, que ali haviam ficado desde a saída das 

duas Partidas daquele Rio”.73  

A propósito da acusação de contrabando de salsa e cacau que eram 

extraídos ilegalmente em território português pelos índios de sua Partida e, 

posteriormente, embarcados em canoas e remetidos ao Pará, onde o produto das 

duas espécies era convertido em “fazenda e muito ouro português para por em seu 

cofre forte”, Francisco Requena se mostrou extremamente ofendido e afirmou que 

no cofre forte que possuía não havia mais “que o pouco dinheiro que trouxe a minha 

Esposa ao Casamento, e o que Eu tenho podido a honrar decentemente, da 

magnificência com que O Rei meu Amo me tem concedido mais soldo que o que Eu 

merecia” e ainda, que esta e “outras expressões faziam pouca honra a pureza de 

minha conduta;...”.74 

                                                 
73 PRDH – AHU/RN, Doc. 356 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Melo e Castro em 16/12/1784]. 
74 ACMA (APEP) – caixa 18 [Ofício de Francisco Requena a João Pereira Caldas em 24/11/1784], p. 130-133 e 
PRDH – AHU/RN, Doc. 326 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Melo e Castro em 29/07/1784] e 
Doc. 340 [Ofício de Francisco Requena a João Pereira Caldas em 20/07/1784]. 
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Todavia, quanto à abusiva colheita do cacau, explicou com a maior 

desfaçatez que apenas colhia “um pouco de Cacau para o Chocolate de sua 

Mulher”.75 

Todas essas desconfianças e acusações do comissário João Batista Mardel a 

respeito dos espanhóis, que não eram infundadas como veremos ao final da década, 

só lhe trouxeram dissabores. Declaradas abertamente em ofícios, tanto a Pereira 

Caldas quanto ao próprio Francisco Requena, resultaram em discórdia e excessivas 

e contínuas trocas de ofensas e insultos entre os comandantes das duas Partidas de 

Limites. 

O zelo demonstrado, ao final, valeu a Mardel uma reprimenda régia, na qual a 

rainha demonstrava um profundo desagrado com o seu comportamento perante o 

comissário espanhol, as considerações negativas de João Pereira Caldas e do 

ministro Martinho de Melo e Castro e o seu afastamento do comando da Partida 

portuguesa e da Vila de Ega.76 

João Pereira Caldas, complacentemente, observava que  

 

Conhecendo eu o merecimento, préstimo, e desembaraço do Tenente 
Coronel João Batista Mardel, como repetidas vezes tenho informado, e 
abonado a V. Exª., conheço também de muito tempo a sua natural ardência 
e inconstância de Gênio; e o que estas qualidades lhe fazem diminuir 
aquelas, e o precipitam a termos da sua última Ruína, e dos imensos 
desgostos, e trabalhos, que em toda a sua Vida tem experimentado.77  

 

Martinho de Melo Castro, mais incisivo, considerava as denúncias de Mardel 

como pura imaginação de um oficial incompetente para o serviço: 

 

Estas desconfianças repetidas em diversas Cartas do Tenente Coronel 
João Batista Mardel tem muito de Castelos ao vento, e mais parecem 
formadas na sua esquentada imaginação, que em algum principio sólido; e 
nesta inteligência as deve V. Sª. desprezar enquanto não vir fatos que 
claramente lhe mostrem o que o dito Mardel insinua com poucos 
discernimentos, e menos verossimilidade. 

                                                 
75 PRDH – AHU/RN, Doc. 326 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Melo e Castro em 29/07/1784]. 
76 PRDH – AHU/RN, Doc. 389 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Melo e Castro em 27/09/1784] e 
Doc. 506 [Ofício de João Batista Mardel a Martinho de Melo e Castro em 30/01/1788]. 
77 PRDH – AHU/RN, Doc. 340 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Melo e Castro em 02/09/1784]. 
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(...). Se os espanhois se têm aproveitado do tempo para explorar como se 
lhe imputa todo aquele País, por que não fazem os Portugueses o mesmo 
tomando conhecimento de todos aqueles distritos, e fazendo ver a esta 
Corte, que não vivem como se acham, em profunda ociosidade (...). 

Isso é o que V. Sª. deve responder ao Tenente Coronel Mardel, o qual vai 
dando provas, ainda que por diverso modo, de ser tão inábil para o Serviço 
de que se acha encarregado, como foi o seu Predecessor [Theodozio 
Constantino de Chermont].78 

 

Inferimos que a soberana de Portugal, representada pelo seu Secretário de 

Estado Martinho de Melo e Castro, procurava ignorar essas desconfianças e se 

abster de adotar qualquer providência sobre o assunto com vistas na manutenção 

da paz e concórdia celebradas entre as duas Coroas ibéricas nos artigos do Tratado 

Preliminar de Santo Ildefonso. 

Mesmo ignoradas, da mesma forma que João Batista Mardel, o segundo 

comissário Henrique João Wilckens, durante o período que assumiu o comando 

interino da Partida portuguesa (1788-1791), também suspeitou do comportamento e 

movimentação dos espanhois na fronteira. 

Apesar de ter assistido os acontecimentos havidos com João Batista Mardel e 

ter conhecimento do resultado deles, Henrique Wilckens não se furtou a prestar 

informações a Pereira Caldas e à sua Corte, contudo, evitou confrontos diretos com 

o comissário espanhol Francisco Requena. 

Deste período podemos destacar dentre os vários movimentos dos espanhois 

relatados por Wilckens, o estabelecimento de destacamentos no rio Javari e no rio 

Içá, o plantio de roças nas povoações de Nogueira e Alvarães e o estabelecimento 

de uma enorme chácara, próxima a Vila de Ega, a qual Francisco Requena levava a 

família duas vezes por semana para passear.79 

Evitando um desgaste desnecessário nas relações entre ele e os seus 

superiores, Wilckens apenas informava e pedia instruções. Apenas uma vez o 

segundo comissário se permitiu emitir a sua apreciação sobre o quanto os 

portugueses consentiram que os espanhóis dominassem a Vila de Ega e “... se 

                                                 
78 ACMA (APEP) – caixa 17 [Ofício de Martinho de Melo e Castro a João Pereira Caldas em 24/11/1784]. 
79 PRDH – AHU/RN, Doc. 477 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Melo e Castro em 30/07/1787], 
Doc. 514 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Melo e Castro em 22/07/1788] e Doc. 602 [Ofício de 
Manoel da Gama Lobo d’Almada a Martinho de Melo e Castro em 31/03/1791]. 
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senhorassem de toda a Ribeira, e frente desta Vila, em ambos os seus extremos, e 

meios dela, não podendo entrar nem sair Embarcação nossa, nem mesmo passar a 

Nogueira, que não vejam...”.80 

Por sua vez, Manoel da Gama Lobo d’Almada, então governador da Capitania 

de São José do Rio Negro,  ao substituir o plenipotenciário João Pereira Caldas e 

inteirando-se da situação reinante na Capitania, tanto quanto as divergências 

existentes entre seus pares na própria Partida portuguesa, quanto em relação aos 

desmandos espanhois, também manifestou a Martinho de Melo e Castro o seu 

receio de que os espanhois se estabelecessem em caráter definitivo em território 

português.81 

Sem a anuência explicita de Melo e Castro, Lobo d’Almada valendo-se 

apenas de sua autoridade de governador imediatamente tomou medidas de 

prevenção contra as ousadas penetrações dos espanhois na Capitania. Definiu uma 

estratégia enérgica, porém pacífica e cautelosa para não dar motivos de ofensa a 

Francisco Requena. Uma estratégia baseada na vigilância e nas proibições, com 

intenção de constranger e cercear as investidas espanholas e, com isto, obrigá-los 

ao abandono da região. 

Para tanto, reforçou as ordens em São Francisco Xavier da Tabatinga e no 

destacamento do rio Içá para que ninguém atravessasse a fronteira sem sua 

autorização escrita. Ciente da chegada de reforços espanhois de Mainas para Ega, 

ordenou às autoridades civis e militares da região do Solimões para que se 

mantivessem atentas aos movimentos desses soldados espanhois. Reforçou com 

mais indivíduos os postos de São Francisco Xavier da Tabatinga, de São José do 

Javari, da Vila de Ega e do rio Içá, ordenando rigor na vigilância e prudência.82 

Politicamente, Lobo d’Almada manteve correspondências cortezes e solícitas 

para com o comissário espanhol. Em Ega, o segundo comissário Henrique João 

Wilckens recebeu instruções para não descuidar da política da boa vizinhança e da 

                                                 
80 PRDH – AHU/RN, Doc. 552 [Ofício de João Pereira Caldas a Martinho de Melo e Castro em 06/06/1789]. 
81 PRDH – AHU/RN, Doc. 590 e Doc. 596 [Ofícios de Manoel da Gama Lobo d’Almada a Martinho de Melo e 
Castro em 02/09/1784]. 
82 PRDH – AHU/RN, Doc. 605 [Ofício de Manoel da Gama Lobo d’Almada a Martinho de Melo e Castro em 
21/05/1791]. 
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diplomacia. De acordo com o historiador Arthur Reis, Lobo d’Almada além de 

excelente militar era um fino político.83  

O golpe final desferido por Lobo d’Almada nos espanhóis ocorreu em 1791, 

quando ordenou a ocupação militar do lago Cupacá, no qual os espanhóis estava 

estabelecidos já há alguns anos, proibindo aos soldados espanhóis que entrassem 

em território português, mesmo que a serviço do comissário espanhol. 

A Francisco Requena, através de ofício, Lobo d’Almada informou as 

providências tomadas, recordou-lhe os excessos cometidos pela Partida espanhola 

em terras portuguesas ao longo dos últimos anos e afirmou que não mais aceitaria 

esta situação: 

 

O abuso que se tem feito de uma simples Licença que se deu para a Partida 
de V. Sª. fazer um pouco de peixe, e mais nada; Cuja Licença foi, além de 
um puro obséquio de condescendência do Sr. João Pereira Caldas, e de 
Chermont para com V. Sª., o efeito dos sentimentos de hospitalidade com 
que sempre desejamos tratar a V. Sª., e toda a Partida do seu Mando; este 
abuso de que se estão seguindo outros que continuadamente se me estão 
participando, a que eu devo ocorrer, como Governador desta Capitania, 
dando as providências necessárias para evitar a desordem que vai nela, 
tudo me persuade a que de acordo com V. Sª. passemos as nossas Ordens 
em termos que ambos nos conservemos nos Limites que nos compete sem 
excedermos o que se tiver permitido, pois assim como V. Sª. certamente 
não havia consentir que a minha Gente entrando na Província de Mainas 
Governo de V. Sª. ali se conduzisse a meu arbítrio sem dependência das 
ordens e permissão de V. Sª.; Assim eu também tenho todo o direito para 
pretender que nesta Capitania de que eu sou Governador legitimamente 
não tenha nela a Partida de V. Sª. mais liberdades que as que eu lhe 
consentir. 

Em vista pois de tudo isto, mando para Cupacá um Tenente de Infantaria 
com mais alguns Militares para embaraçar que naquele Lugar, e Suas 
Vizinhanças, sem licença minha se não erijam Casas, se não façam roças, 
nem cortem Madeiras de construção daquelas Matas, senão as pessoas 
que forem propriamente Moradores desta Capitania, e por conseqüência 
Vassalos de S. Majestade Fidelíssima.84 

 

A manobra executada surtiu o efeito desejado. Surpreso e indignado com as 

medidas tomadas por Lobo d’Almada e prevendo que a partir destas não teria mais 

possibilidades de manter ou dar continuidade ao domínio espanhol em território 

português, Francisco Requena resolveu bater em retirada com a sua Partida. 

                                                 
83 Arthur Cezar Ferreira REIS, Lobo d’Almada – um estadista colonial, p. 21-23. 
84 PRDH – AHU/RN, Doc. 605 [Ofício de Manoel da Gama Lobo d’Almada a Francisco Requena em 
21/05/1791]. 
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En consecuencia de todo lo que VS. me dice en sus dos Cartas de 21 de 
Mayo proximo passado, y viendo ya, lleno de una justa admiración, praticar 
se com la mayor violência las determinaciones con que V. S. se halla, tengo 
resuelto retirar me de estos Domínios de S. Majestade Fidelisima con la 
Partida de Espedicion de Limites del Rey mi Augusto Amo, a mi 
Gobernación de Mainas y Territorios de la misma Majestad.85 

 

Antes de partir da Vila de Ega, a Partida espanhola apresentou um 

inesperado comportamento. Em um último arroubo de hostilidade, levaram as portas 

e janelas das casas que ali tinham construído, assim como também a cobertura de 

palha do telhado da casa de canoas e de outras casas que haviam erigido para as 

suas acomodações. 

Para ser mais notável, levaram também as portas e janelas das casas que 

tinham em uma paragem, meia hora distante de Ega, na qual possuíam um 

“estabelecimento de Lavouras e Plantações consideráveis; com uma Engenhoca já 

assentada; moendo já Cana de Açúcar de um grande Canavial que ali mesmo já 

tinham”. 

Das casas dos moradores onde residiram não levaram portas e janelas, mas 

alguns donos queixaram-se que lhe tinham arrancado e levado algumas fechaduras 

e chaves. Sendo um dos reclamantes o diretor da Vila, Victoriano Francisco, em cuja 

casa morou o primeiro comissário espanhol, o qual se queixou tristemente “Que tal 

foi o seu primor, que depois de nunca pagar aluguel das ditas Casas em que morou, 

lhe levou, ou consentiu que levassem algumas fechaduras, deixando-lhe muitas 

outras quase arrancadas”. 

Quando argüido pelo comissário Henrique João Wilckens sobre estas 

hostilidades, Francisco Requena respondeu que as portas e janelas haviam sido 

tiradas para a acomodação dos doentes na canoa que serviria de hospital e que a 

palha dos telhados seria utilizada para fazer os toldos das canoas, “querendo reduzir 

                                                 
85 PRDH – AHU/RN, Doc. 613 [Ofício de Francisco Requena a Manoel da Gama Lobo d’Almada em 
22/07/1791]. 



 218

a coisa muito insignificante este dano, que ele dizia deixava bem compensado com 

as benfeitorias que fizera pela dita Vila”.86 

Em 45 embarcações, Francisco Requena e as 355 pessoas que compunham 

a Partida espanhola deixaram a Vila de Ega em 22 de julho 1791. Esta comitiva era 

composta de 

 

62 Praças Militares em que se contam o Primeiro Comissário, seu Filho 
Cadete, o Secretário que era um Alferes seu Cunhado, e o Tesoureiro que 
era Tenente de Milicias, 2 Empregados na Fazenda Real, 2 Capelães, 6 
Senhoras, a saber, a Mulher do Primeiro Comissário e cinco Filhas, 1 
Conde Espanhol, e 1 Sobrinho, 17 Pessoas Domesticas, 3 Escravos, 2 
Marinheiros, e 260 Índios das Equipagens. E tudo isto depois de já 
antecedentemente ter saído o Segundo Comissário da mesma Partida com 
a sua Comitiva. 

 

Sobre o número de pessoas da Partida espanhola, Lobo d’ Almada admirado 

comentou: “bem se verifica que não era pequeno o peso de Gente com que a 

Partida Espanhola sobrecarregava esta Capitania”.87 

Finalmente estavam encerradas as demarcações de limites ao norte da 

América portuguesa. Como em um passe de mágica, a Vila de Ega foi devolvida aos 

seus poucos habitantes e perdeu o status de “Corte”, adquirido na última década, e 

voltou ao status quo ante das demarcações de fronteira: uma pequena e pouco 

importante vila às margens do rio Solimões. 

                                                 
86 PRDH – AHU/RN, Doc. 617 [Ofício de Manoel da Gama Lobo d’Almada a Martinho de Melo e Castro em 
09/01/1792]. 
87 “Mappa pelo qual se mostra as Pessoas, e Embarcações, que da 4ª Partida da Demarcação por parte de S. 
Magde Catholica, a Cargo do Primeiro Comissário D. Francisco Requena, sahirão da Fronteira de S. José de 
Javari, e Porto de S. Francisco Xavier de Tabatinga, para os Domínios daquele Monarca em 24 de Outubro de 
1791” em PRDH – AHU/RN, Doc. 617 [Ofício de Manoel da Gama Lobo d’Almada a Martinho de Melo e 
Castro em 09/01/1792]. 
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CONCONCONCONSIDERAÇÕES FINAISSIDERAÇÕES FINAISSIDERAÇÕES FINAISSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O mosaico construído nos capítulos desta tese foi alicerçado por reflexões à 

luz de uma ampla documentação primária pesquisada, bem como do estudo e 

análise da historiografia brasileira e sobre o Brasil e da historiografia hispano-

americana, o que propiciou a realização do estudo proposto: o processo de 

demarcação das fronteiras amazônicas decorrente da aplicação do Tratado 

Preliminar de Limites de 1777 negociado por Portugal e Espanha para delimitar seus 

domínios na América. 

Em meados do século XVIII a expansão e ocupação de novos territórios por 

Portugal e Espanha, tanto na América quanto na Ásia, para muito além da linha 

imaginária e indemarcável de Tordesilhas tornou obsoleto o Tratado de divisão do 

“mar oceano”.1 Para resolverem suas questões fronteiriças, salvaguardando a 

soberania sobre os espaços conquistados no sul da América e na Ásia, as Coroas 

portuguesa e espanhola negociaram o Tratado de Limites em Madri a 13 de Janeiro 

de 1750.  

Os princípios doutrinários aplicados no Tratado de Madri para definir as linhas 

de fronteiras em tão vastos territórios foram o uti possidetis (a terra pertence a quem 

ocupa) e os limites naturais (cursos dos rios e canais e cumeadas das montanhas), 

garantindo, nestes termos, o domínio de Portugal sobre a maior parte da bacia 

amazônica e à Espanha o total controle da bacia do Prata, determinando a troca de 

Sete Povos das Missões, que passaria a pertencer a Portugal, pela Colônia de 

Sacramento, que caberia à Espanha. 

                                                 
1 Somente no século XVIII se tornou possível o cálculo de longitudes com exatidão, até então se utilizava o 
chamado “navegação das latitudes”, pela qual era possível localizar bem as terras ao norte e ao sul, mas não a 
leste ou a oeste, o que tornava a linha de Tordesilhas indemarcável. A idéia de divisão do mundo em dois 
hemisférios pelo Tratado de Tordesilhas, muito difundida e encontrada em autores como Capistrano de Abreu, é 
a rigor anacrônica. Tordesilhas foi concebido para repartir o Atlântico ou “mar oceano”, posto que os europeus 
não conheciam o Pacífico. Somente alguns anos após a sua assinatura e o estabelecimento de portugueses e 
espanhóis no Oriente é que Tordesilhas passou também a dividir as terras nas “Índias”. Cf. João Capistrano de 
ABREU, Capítulos de história colonial, p. 101e Synesio Sampaio GOES FILHO, Navegantes, bandeirantes, 
diplomatas: um ensaio sobre a formação das fronteiras do Brasil, p. 49-50. 
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O Tratado de limites das conquistas entre os muito altos e poderosos 

senhores Don João V Rey, de Portugal e Don Fernando VI, Rey de Espanha, apesar 

de ter sido contratado com a firme intenção de estabelecer permanentemente os 

limites entre os domínios coloniais ibéricos e, desta forma, por termo definitivo a 

conflitos seculares, vigorou por um curto espaço de tempo, sendo anulado 

completamente pelo Tratado de El Pardo em 1761, voltando as fronteiras entre as 

possessões dos dois reinos ao estado anterior de indefinições. 

Não obstante a sua curta vigência formal, o Tratado de Madri permitiu que 

pela primeira vez fosse delineada cartograficamente a silhueta compacta e quase 

triangular que reconhecemos nos mapas atuais do território brasileiro: 4.336 km de 

leste a oeste e 4.307 km de norte a sul. Seu texto, especialmente o princípio 

defendido por Alexandre de Gusmão a respeito do direito de posse, uti possidetis, 

configurou-se como elemento fundamental em muitas ocasiões no decorrer do 

Império e da República para solucionar pendências e disputas e, em larga medida, 

consolidar definitivamente as fronteiras brasileiras. 

 Em 1777, dezesseis anos após a anulação do Tratado de Madri, o panorama 

político europeu novamente se modificara. A morte de Dom José I, a ascensão ao 

trono português de sua filha Dona Maria I, o afastamento do Marquês de Pombal e o 

programa de reformas bourbônicas levado a cabo por Carlos III, favoreceram a 

oportunidade de Portugal e Espanha reatarem relações e negociarem um novo 

Tratado que solucionasse as questões das fronteiras de suas colônias. 

O Tratado Preliminar de Limites na América meridional entre S. M. F. a 

senhora D. Maria I, Rainha de Portugal, e S. M. C. o senhor D. Carlos III, Rei de 

Hespanha, mais conhecido na historiografia como Tratado de Santo Ildefonso, 

embora evidenciasse em seu título e no preâmbulo o seu caráter provisório, posto 

que sua função fosse servir “de base e fundamento ao [Tratado] Definitivo de 

Limites, que se há de estender a seu tempo com a individuação, exação e noticias 

necessárias”, foi o último convênio celebrado entre os Impérios ibéricos sobre a 

delimitação de suas respectivas colônias na América. 

O Tratado de Santo Ildefonso, em linhas gerais, retomou e reeditou o texto e 

o traçado de boa parte da fronteira expressos e estabelecidos no Tratado de Madri, 
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bem como os princípios do uti possidetis e os limites naturais para a fixação dos 

limites. A despeito dos prejuízos no extremo sul do Estado do Brasil – a cessão da 

Colônia de Sacramento, perdendo os direitos também sobre a região dos Sete 

Povos das Missões – Portugal manteve a posse dos territórios do centro-oeste, a 

Capitania do Mato Grosso à época, e da Amazônia, o Estado do Grão-Pará e Rio 

Negro, incorporando-os definitivamente ao seu Império colonial. 

Na Amazônia, espaço para o qual direcionamos o foco deste estudo, o 

processo de demarcação das fronteiras em decorrência da aplicação do Tratado de 

Santo Ildefonso se deu de forma diferenciada do ocorrido durante o Tratado de 

Madri, tanto no planejamento logístico, quanto nas expedições de reconhecimento 

do território ou mesmo na interação entre os agentes envolvidos nas tarefas da 

demarcação. Desta feita, as Comissões de Limites se encontraram por muitos anos 

e por quase toda a extensão da fronteira. 

Apesar de o resultado final ter sido o mesmo do Tratado anterior – indefinição 

das fronteiras – não percebemos, pelo menos para a Amazônia, o Tratado de Santo 

Ildefonso como um malogro total, como o fez a historiografia clássica. Se por um 

lado, as inúmeras questões levantadas e de difícil solução ou negociação, como a 

entrega da fortaleza de São Francisco Xavier da Tabatinga e seus terrenos 

adjacentes ou a identificação da “boca mais ocidental do Japurá”, inviabilizaram a 

efetiva demarcação dos limites acordados; por outro, proporcionaram um enorme 

conhecimento da região. 

A partir destas considerações retomamos a afirmação de Varnhagem sobre 

os trâmites no Tratado Preliminar de Limites de Santo Ildefonso na Amazônia: 

 

Os comissários foram nomeados, partiram, apresentaram-se sobre os 
terrenos (...) não para porem os marcos e levantarem as plantas, mas para 
discutirem e para, à força de muita discussão retirarem-se brigados. As 
duas nações não conseguiram os fins que se haviam proposto, e o tratado 
não passou nunca de preliminar...2 

 

Seguramente, analisado sob o ponto de vista do proposto no acordo entre os 

monarcas de Portugal e Espanha, o Tratado de Santo Ildefonso, um investimento 

                                                 
2 Francisco Adolpho de VARNHAGEM, Op. Cit., p. 267-276. 
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estratégico e minuciosamente planejado, configurou-se como um imenso fracasso; 

mas, em termos de Amazônia e Brasil, as divergências entre os comissários que 

culminaram no denominado “fracasso” permitiu a manutenção de todo o território até 

então conquistado e, como dito, um maior conhecimento dessas áreas e, por 

conseguinte, a produção de descrições, relatórios, diários, memórias, mapas 

estatísticos e, com maior destaque, um considerável acervo cartográfico, além da 

consolidação da doutrina do uti possidetis; subsídios extremamente úteis para 

solucionar os futuros litígios com as nações vizinhas ao Brasil. 

O Tratado de Santo Ildefonso foi anulado em 06 de junho de 1801 pelo 

Tratado de Paz de Badajoz, que celebrou o término da Guerra das Laranjas iniciada 

em fevereiro do mesmo anos, que, contrariando a prática habitual, não revalidou o 

Tratado de Santo Ildefonso, ou qualquer outro Tratado de limites anterior, 

encerrando definitivamente as polêmicas em torno das linhas fronteiriças entre 

domínios ibéricos na América. 

Desta forma, ficou a cargo dos diplomatas do Império e da República a 

missão de ampliar, garantir e consolidar definitivamente as fronteiras brasileiras, 

conforme podemos verificar no mapa a seguir. 
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Fronteiras do Brasil 

 
 
Fonte: Tadeu Valdir Freitas de REZENDE, A conquista e a ocupação da Amazônia brasileira no período 
colonial: a definição das fronteiras, p. 298. 
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Durante o período imperial destacou-se o diplomata Duarte da Ponte Ribeiro, 

Barão da Ponte Ribeiro, conhecido como o “fronteiro-mor do Império”,3 por sua 

contribuição fundamental no estabelecimento da política e participação constante 

nas negociações de fronteira. Neste momento, estruturou-se uma sólida política de 

fronteiras, baseada no uti possidetis, onde houvesse ocupação e, onde tal não 

ocorresse no Tratado de Santo Ildefonso. A partir destes princípios ocorreram 

negociações com todos os países amazônicos e assim foram firmados acordos com 

o Peru (1851), com a Venezuela (1859) e com a Bolívia (1867). 

Na República, pacificamente e munido de muita diplomacia, José Maria da 

Silva Paranhos Junior, o Barão do Rio Branco, ampliou, garantiu e finalizou o 

traçado completo das fronteiras brasileiras. Durante o decênio que esteve à frente 

do Itamaraty (1902-1912) Rio Branco valeu-se de sua habilidade diplomática, da 

qual resultaram, somente para citar alguns, os tratados com a Argentina (1895), a 

Questão de Palmas, com a França (1900), sobre o Amapá, a aquisição do Acre 

(1903), com a Holanda (1906), os limites com o Suriname, à época Guiana 

Holandesa e Colômbia (1907). 

Certamente, concordamos que as fronteiras do Brasil não foram definidas e 

consolidadas no período colonial – uma discussão antiga entre muitos estudiosos, 

mas também consideramos que se trata de um longo processo histórico iniciado 

com o Tratado de Madri de 1750, estendido pelo Tratado de Santo Ildefonso de 

1777 e finalizado nos períodos imperial e republicano, portanto, uma boa parcela do 

território hoje considerado brasileiro não deixa de ser uma herança colonial.  

 

 

 

                                                 
3 Castilhos GOYCOCHÊA, Fronteiras e fronteiros, p. 138. 
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ANRJ – Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. 

Fundo: Secretaria do Governo da Capitania do Pará. 
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• Códice 100: cartas do governador do Pará João Pereira Caldas a Luiz de 
Albuquerque de Melo Pereira Cárceres, 1770-1779. 
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PRDH – Projeto Resgate de Documentação Histórica “Barão do Rio Branco” (MINC). 

Documentos Manuscritos Avulsos existentes no Arquivo Histórico Ultramarino. 

• PRDH – AHU/PA: Capitania do Pará (1623 – 1822). 

• PRDH – AHU/RN: Capitania do Rio Negro (1723 – 1825). 
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TRATADO DE SANTO ILDEFONSO 

1 DE OUTUBRO DE 1777 

 

Tratado Preliminar de Limites na América meridional entre 

S. M. F. a senhora D. Maria I, Rainha de Portugal, e S. M. 

C. o senhor D. Carlos III, Rei de Hespanha, assignado em 

San Ildefonso, no 1º de Outubro de 1777, e ratificado, por 

S. M. F., em Lisboa, no dia 10, e, por S. M. C. em San 

Lorenzo El Real, no dia 11 do mesmo mez e anno.1 

 

EM NOME DA SANTISSIMA TRINDADE – Havendo, a Divina Providência, 

excitado nos Augustos corações de Suas Majestades Fidelíssima e Católica o 

sincero desejo de extinguir as discordias que tem havido entre as duas Coroas de 

Portugal e Espanha, e seus respectivos vassalos no espaço de quase três séculos, 

sobre os limites de seus domínios na América e da Ásia; para lograr este importante 

fim e estabelecer perpetuamente a harmonia, amizade e boa inteligência que 

correspondem ao estreito parentesco e sublimes qualidades de tão Altos Príncipes, 

ao amor recíproco que se professam, ao interesse das Nações que felizmente 

governam; têm resoluto, convindo e ajustado o presente Tratado Preliminar, que 

servirá de base e fundamento ao Definitivo de Limites, que se há de estender a seu 

tempo com a individuação, exação e noticias necessárias, mediante o qual se evitem 

e acautelem para sempre novas disputas e suas conseqüências. Para efeito pois de 

conseguir tão importantes objetos, se nomeou por parte de Sua Majestade 

Fidelíssima, por Seu Ministro Plenipotenciário, o Exmo. Sr. D. Francisco Inocêncio 

de Sousa Coutinho, Comendador na Ordem de Cristo, do Conselho de Sua 

Majestade Fidelíssima e Seu Embaixador junto a Sua Majestade Católica; e pela de 

Sua Majestade El-Rei Católico, por Seu Ministro Plenipotenciário, o Exmo. Sr. D. 

Joseph Moñino, Conde de Floridablanca, Cavaleiro da Real Ordem de Carlos III, do 

Conselho de Estado de Sua Majestade, Seu Primeiro Secretário e do Despacho, 

Superintendente geral de Correios Terrestres e Marítimos, e das Postas e Renda de 

                                                 
1 José Carlos de Macedo SOARES, Op. Cit., p. 163-177. Para melhor compreensão, com exceção do título, 
atualizamos a grafia, mantivemos a pontuação original e as palavras iniciadas com letras maiúsculas. 
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Estafetas em Espanha e Índias; os quais, depois de haver-se comunicado os seus 

Plenos Poderes, e de havê-los julgado expedidos em boa e devida forma, convieram 

nos Artigos seguintes, regulados pelas ordens e intenções dos seus Soberanos. 

ARTIGO I 

Haverá uma paz perpétua e constante, assim por mar como por terra, em 

qualquer parte do mundo, entre as duas Nações Portuguesa e Espanhola, com 

esquecimento total do passado e de quanto houverem obrado as duas em ofensa 

recíproca; e com este fim ratificam os Tratados de Paz de 13 de Fevereiro de 1668, 

de 6 de Fevereiro de 1715 e de 10 de Fevereiro de 1763, como se fossem insertos 

neste, palavra por palavra, em tudo aquilo que expressamente não se derrogue 

pelos Artigos do presente Tratado Preliminar, ou pelos que se hajam de seguir para 

a sua execução. 

ARTIGO II 

Todos os prisioneiros que se houverem feito nos mar ou na terra serão postos 

em liberdade, sem outra condição que a de segurar o pagamento das dívidas que 

tiverem contraído no país em que se acharem. 

A artilharia e munições que, desde o Tratado de Paris de 10 de Fevereiro de 

1763, se houverem ocupado por alguma das duas Potencias à outra, e os navios 

assim mercantes como de guerra com suas carregações, artilharia, apetrechos e o 

mais que também se houverem ocupado, serão mutuamente restituídos de boa fé no 

termo de quatro meses seguintes a data da ratificação deste Tratado, ou antes se 

possível for; ainda que as presas ou ocupações procedam de algumas ações de 

guerra no mar ou na terra, de que ao presente não possa haver chegado noticia; 

pois sem embargo deverão compreender-se nesta restituição, igualmente que os 

bens e efeitos tomados com os prisioneiros, e os territórios cujo domínio vier a ficar, 

segundo o presente Tratado, dentro da demarcação do Soberano a que se hão de 

restituir. 

ARTIGO III 

Como um dos principais motivos das discórdias ocorridas entre as duas 

Coroas têm sido o estabelecimento português da Colônia do Sacramento, Ilha de S. 

Gabriel e outros portos e territórios que se tem pretendido por aquela nação na 

margem setentrional do Rio da Prata, fazendo comum com os Espanhóis a 
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navegação deste, e ainda a do Uruguai; convieram os dois Altos Contratantes, pelo 

bem recíproco de ambas as Nações, e para segurar uma paz perpétua entre as 

duas, que a dita navegação dos Rios da Prata e Uruguai, e os terrenos das duas 

margens setentrional e meridional pertençam a Coroa de Espanha e a seus súditos, 

até o lugar em que desemboca no mesmo Uruguai pela margem ocidental o Rio 

Pequiri ou Pepiri-guaçú, estendendo-se o domínio de Espanha na referida margem 

setentrional até a linha divisória, que se formará principiando pela parte do mar no 

Arroio de Chuí e Forte de S. Miguel, inclusive, e seguindo as margens da Lagoa 

Merim a tomar as cabeceiras ou vertentes do Rio Negro; as quais, como todas as 

outras dos Rios que vão a desembocar nos referidos da Prata e Uruguai, até a 

entrada neste último Uruguai do dito Pepiri-guaçú, ficarão privativas na mesma 

Coroa de Espanha com todos os territórios que possui e que compreendem aqueles 

países, inclusa a referida Colônia do Sacramento e seu território, a Ilha de S. Gabriel 

e os demais estabelecimentos que até agora tem possuído ou pretendido possuir a 

Coroa de Portugal até a linha que se formará; a cujo fim Sua Majestade Fidelíssima, 

em Seu nome e de Seus herdeiros e sucessores, renuncia e cede a Sua Majestade 

Católica e a Seus herdeiros e sucessores qualquer ação e direito ou posse lhe 

tenham pertencido e pertençam aos ditos territórios pelos Artigos V e VI do Tratado 

de Utrecht de 1715, ou em distinta forma. 

ARTIGO IV 

Para evitar outro motivo de discórdias entre as duas Monarquias, qual tem 

sido a entrada da Lagoa dos Patos ou Rio Grande de S. Pedro, seguindo depois por 

suas vertentes até o Rio Jacuí, cujas duas margens e navegação tem pretendido 

pertencer-lhes ambas as Coroas, convieram agora em que a dita navegação e 

entrada fiquem privativamente para a de Portugal, estendendo-se o seu domínio 

pela margem meridional até o Arroio Tahim, seguindo pelas margens da Lagoa da 

Mangueira em linha reta até o mar; e pela parte do continente irá a linha desde as 

margens da dita Lagoa de Merim, tomando a direção pelo primeiro Arroio meridional, 

que entra no sangradouro ou desaguadouro dela, e que corre pelo mais imediato ao 

Forte Português de S. Gonçalo; desde o qual, sem exceder o limite do dito Arroio, 

continuará o domínio de Portugal pelas cabeceiras dos rios, que correm até o 

mencionado Rio Grande e o Jacuí, até que passando por cima das do Rio Araricá e 

Coyacuí, que ficarão da parte de Portugal, e as dos Rios Piratini e Ybimini, que 
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ficarão da parte de Espanha, se tirará uma linha, que cubra os estabelecimento 

Portugueses até o desembocadouro do Rio Pepiri-guaçú no Uruguai: e assim 

mesmo salve e cubra os estabelecimentos e Missões Espanholas do próprio 

Uruguai, que hão de ficar no atual estado em que pertencem a Coroa de Espanha; 

recomendando-se aos Comissários, que verificarem esta linha divisória, que sigam 

em toda ela as direções dos montes pelos cumes deles ou dos rios onde os houver 

a propósito; e que as vertentes dos ditos rios e nascentes deles sirvam de marcos a 

um e outro domínio, aonde assim se puder executar, para que os rios, que nascerem 

em um domínio e para ele correrem, fiquem desde o nascente deles para esse 

domínio; o que melhor se puder executar na linha que correrá desde a Lagoa Merim 

até o Rio Pepiri-guaçú, e em que não há rios grandes que atravessem de um terreno 

a outro; porquanto aonde os houver se não poderá verificar este método, como é 

bem notório, e se seguirá o que nos seus respectivos casos se especifica em outros 

Artigos deste Tratado, para salvar os domínios e possessões principais e ambas as 

Coroas. Sua Majestade Católica em Seu nome e de Seus herdeiros e sucessores, 

cede a favor de Sua Majestade Fidelíssima, de seus herdeiros e sucessores, todos e 

quaisquer direitos, que lhes possam pertencer aos territórios, que, segundo vai 

explicado neste Artigo devem pertencer a Coroa de Portugal. 

ARTIGO V 

 Conforme ao estipulado nos Artigos antecedentes, ficarão reservadas entre 

os domínios de uma e outra Coroas as Lagoas de Merim e da Mangueira, e as 

línguas de terra que medeiam entre elas e a costa do mar, sem que nenhuma das 

duas Nações as ocupe, servindo só de separação; de sorte que nem os Portugueses 

passem o Arroio de Tahim, linha reta ao mar até a parte meridional, nem os 

Espanhóis o Arroio de Chuí e de S. Miguel até a parte setentrional: cedendo Sua 

Majestade Fidelíssima, em Seu Nome e de Seus herdeiros e sucessores, a favor da 

Coroa de Espanha e desta divisão, qualquer direito que possa ter as Guardas de 

Chuí e seu distrito, a Barra de Castilhos Grandes, ao Forte de S. Miguel e a tudo 

mais que nela se compreende. 

ARTIGO VI 

À semelhança do estabelecido no Artigo antecedente, ficará também 

reservado no restante da linha divisória, tanto até a entrada no Uruguai de Rio 
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Pepiri-Guaçú, quanto no progresso que se especificará nos seguintes Artigos, um 

espaço suficiente entre os limites de ambas as Nações, ainda que não seja de igual 

largura a das referidas Lagoas, no qual não possam edificar-se povoações, por 

nenhuma das duas partes nem construir-se Fortalezas, Guardas ou Postos de 

tropas, de modo que os tais espaços sejam neutros, pondo-se marcos e sinais 

seguros, que façam constar aos vassalos de cada Nação o sitio, de que não deverão 

passar; a cujo fim se buscarão os lagos e rios, que possam servir de limite fixo e 

inalterável, e em sua falta aos cumes dos montes mais sinalados, ficando estes e as 

suas faldas por termo neutral e divisório, em que se não possa entrar, povoar, 

edificar nem fortificar por alguma das duas Nações. 

ARTIGO VII 

 Os habitantes portugueses que houver na Colônia do Sacramento, Ilha de S. 

Gabriel e outros quaisquer estabelecimentos, que vão cedidos à Espanha pelo 

Artigo III, e todos os mais, que desde as primeiras contestações do ano de 1762 se 

houverem conservado em diverso domínio, terão liberdade de retirar-se ou 

permanecer ali com os seus efeitos e móveis; e assim eles, como o Governador, 

Oficiais e soldados da guarnição da Colônia do Sacramento, que se deverão retirar, 

poderão vender os seus bens de raiz, entregando-se a Sua Majestade Fidelíssima a 

artilharia, armas e munições, que lhe houverem pertencido na dita Colônia e 

estabelecimentos. Da mesma liberdade e direitos gozarão os habitantes, oficiais e 

soldados espanhóis que existirem em algum dos estabelecimentos cedidos ou 

renunciados à Coroa de Portugal pelo Artigo IV; restituindo-se a Sua Majestade 

Católica toda a artilharia e munições que se houverem achado no tempo da ultima 

entrada dos Portugueses no Rio Grande de S. Pedro, sua vila, Guardas e Postos de 

uma e outra margem, exceto aquela parte que houvesse sido tomada e pertencesse 

aos mesmos Portugueses no tempo da entrada dos Espanhóis naqueles 

estabelecimentos no ano de 1762. Esta regra se observará reciprocamente em 

todas as mais cessões que contém este Tratado para estabelecer os domínios de 

ambas as Coroas e seus respectivos limites. 

ARTIGO VIII 

 Ficando já assinalados os dominós de ambas as Coroas até a entrada do Rio 

Pepiri-guaçú no Uruguai, convieram os dois Altos Contratantes em que a linha 
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divisória seguirá águas acima do dito Pepiri-guaçú até a sua origem principal; e 

desde esta pelo mais alto do terreno, debaixo das regras dadas no Artigo VI, 

continuará a encontrar as correntes do Rio Santo Antonio, que desemboca no 

Grande de Curitiba, por outro nome chamado Iguaçu, seguindo este águas abaixo 

até a sua entrada no Paraná pela sua margem oriental, e continuando então águas 

acima do mesmo Paraná até aonde se lhe ajunta o Rio Igurei pela sua margem 

ocidental. 

ARTIGO IX 

 Desde a boca ou entrada do Igurei seguirá a raia águas acima até a sua 

origem principal; e desde ela se tirará uma linha reta pelo mais alto do terreno, com 

atenção ao ajustado no referido Artigo VI, até chegar a cabeceira e vertente principal 

do rio mais vizinho a dita linha, e que deságüe no Paraguai pela sua margem 

oriental, que talvez será o que chamam Corrientes; e então baixará a raia pelas 

águas deste rio, até a sua entrada principal, que deixa este rio em tempo seco, e 

seguirá pelas suas águas até encontrar os pântanos que forma o rio, chamados a 

Lagoa dos Xarayes, e atravessará esta lagoa até a boca do rio Jaurú. 

ARTIGO X 

Desde a boca do Jaurú pela parte ocidental seguirá a fronteira em linha reta 

até a margem austral do Rio Guaporé ou Itenês, defronte da boca do Rio Sararé, 

que entra no dito Guaporé pela sua margem setentrional; mas se os Comissários 

encarregados de regular os confins e execução destes Artigos, acharem ao tempo 

de reconhecer o país entre os rios Jaurú e Guaporé, outros rios ou baliza naturais, 

por onde mais comodamente e com maior certeza se possa assinalar a raia naquela 

paragem, salvando sempre a navegação do Jaurú, que deve ser privativa dos 

Portugueses, e o caminho que costumam fazer do Cuiabá até Mato-Grosso; os dois 

Altos Contratantes consentem e aprovam que assim se estabeleça, sem atender a 

alguma porção mais ou menos de terreno, que possa ficar a uma ou outra parte. 

Desde o lugar que na margem austral do Guaporé foi assinalado para termo da raia, 

como fica explicado, baixará a fronteira por toda a corrente do Rio Guaporé, até 

mais abaixo da sua união com o Rio Mamoré, que nasce na província de Santa Cruz 

da Serra e atravessa a Missão do Moxos, formando juntos o rio que chamam da 

Madeira, o qual entra no Maranhão ou Amazonas pela sua margem austral. 
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ARTIGO XI 

 Baixará a linha pelas águas destes dois Rios Guaporé e Mamoré, já unidos 

com o nome de Madeira, até a paragem situada em igual distância do Rio Maranhão 

ou Amazonas e da boca do dito Mamoré; e desde aquela paragem continuará por 

uma linha leste-oeste até encontrar com a margem oriental do Rio Javari, que entra 

no Maranhão pela sua margem austral; e baixando pelo álveo do mesmo Javari até 

onde desemboca no Maranhão ou Amazonas, prosseguirá águas abaixo deste rio, a 

que os Espanhóis costumam chamar Orellana, e os Índios Guiena, até a boca mais 

ocidental do Japurá, que deságua nele pela margem setentrional. 

ARTIGO XII 

 Continuará a fronteira subindo águas acima da dita boca mais ocidental do 

Japurá, e pelo meio deste rio até aquele ponto em que possam ficar cobertos os 

estabelecimentos portugueses das margens do dito Rio Japurá e do Negro, como 

também a comunicação ou canal de que se serviam os mesmo Portugueses entre 

os dois rios ao tempo de celebrar-se o Tratado de Limites de 13 de Janeiro de 1750, 

conforme ao sentido literal dele, e do seu Artigo IX, que inteiramente se executará 

segundo o estado que então tinham as coisas sem prejudicar tão pouco as 

possessões espanholas, nem os seus respectivos domínios e comunicações com 

eles e com o Rio Orenoco; de modo que nem os Espanhóis possam introduzir-se 

nos referidos estabelecimentos e comunicação portuguesa, nem passar águas 

abaixo da dita boca ocidental do Japurá, nem do ponto da linha que se formar no Rio 

Negro e nos demais que nele se introduzirem; nem os Portugueses subir as águas 

acima dos mesmos, nem outros rios que se lhes unam, para passar do referido 

ponto da linha aos estabelecimentos espanhóis, e as suas comunicações; nem subir 

para o Rio Orenoco, nem estender-se para as províncias povoadas por Espanha, 

nem os despovoados que lhe hão de pertencer conforme os presentes Artigos; para 

o qual efeito as pessoas que se nomearem para execução deste Tratado 

assinalarão aqueles limites, buscando as lagoas e rios que se juntem ao Japurá e 

Negro, e se avizinhem mais ao rumo do Norte, e nelas fixarão o ponto de que não 

deverá passar a navegação e uso de uma nem de outra Nação, quando apartando-

se dos rios haja de continuar a fronteira pelos montes que medeiam entre o Orenoco 

e Maranhão ou Amazonas, endireitando também a linha da raia, quando puder ser, 

para a parte do Norte, sem repara no pouco mais ou menos de terreno que fique a 
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uma ou à outra Coroa, contanto que se logrem os fins já explicados, até concluir a 

dita linha onde findam os domínios das duas Monarquias. 

ARTIGO XIII 

A navegação dos rios por onde passar a fronteira ou raia será comum às duas 

Nações até aquele ponto, em que pertencerem a ambas respectivamente as suas 

duas margens; e ficará privativa a dita navegação e uso dos rios aquela Nação a 

quem pertencerem privativamente as suas duas margens, desde o ponto em que 

principiar este domínio: de modo que em todo ou em parte será privativa ou comum 

a navegação, segundo o forem as ribeiras ou margens do rio; e para que os súditos 

de uma e outra Coroa não possam ignorar esta regra, se porão marcos ou balizas 

nos lugares em que a linha divisória se una a alguns rios, ou se separe deles, com 

inscrições que expliquem ser comum ou privativo o uso e navegação daquele rio, de 

ambas ou de uma Nação só, com expressão da que possa ou não passar daquele 

ponto, debaixo das penas que se estabelecem neste Tratado. 

ARTIGO XIV 

 Todas as ilhas que se acharem em qualquer dos rios por donde há de passar 

a raia, segundo o convindo nos presentes Artigos Preliminares, pertencerão ao 

domínio a que estiverem mais próximas em tempo e estação mais seca; e se 

estiverem situadas a igual distancia de ambas as margens ficarão neutras, exceto 

quando forem de grande extensão e aproveitamento; pois então se dividirão por 

metade, formando a correspondente linha de separação para determinar os limites 

de ambas as Nações. 

ARTIGO XV 

 Para que se determinem também com a maior exação os limites insinuados 

nos Artigos deste Tratado, e se especifiquem, sem que tenha lugar a mais leve 

duvida no futuro, todos os pontos por onde deve passar a linha divisória, de modo 

que se possa estender um Tratado definitivo com expressão individual de todos eles; 

se nomearão Comissários por Suas Majestades Fidelíssima e Católica, ou se dará 

faculdade aos Governadores das províncias para que eles ou as pessoas que se 

elegerem, as quais sejam de conhecida probidade, inteligência e conhecimento do 

país, juntando-se nas paragens da demarcação, assinalem os ditos pontos 

regulando-se pelos Artigos deste Tratado, outorgando os instrumentos 
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correspondentes e formando um mapa individual de toda a fronteira que 

reconheceram e assinalarem, cujas cópias autorizadas e formadas de uns e outros 

se comunicarão e remeterão às duas Cortes, pondo desde logo em execução tudo 

aquilo em que estiverem conformes, e reduzindo a um ajuste e expediente interino 

os pontos em que houver alguma discórdia, até que pelas suas Cortes, a quem 

darão parte, se resolva de comum acordo o que julgarem conveniente. Para que se 

consiga a maior brevidade no direito, reconhecimento e demarcação da linha e 

execução dos Artigos deste Tratado, se nomearão os Comissários práticos de uma e 

outra Corte por províncias ou territórios; de modo que a um mesmo tempo se possa 

executar por parte todo o ajustado e convindo, comunicando-se reciprocamente e 

com antecipação os Governadores de ambas as Nações naquelas províncias a 

extensão de território que compreende a comissão e faculdades do Comissário 

pratico nomeado por cada parte. 

ARTIGO XVI 

 Os Comissários ou pessoas nomeadas nos termos que explica o Artigo 

precedente, além das regras estabelecidas neste Tratado, terão presente para o que 

nele não estiver especificado, que os objetos na demarcação da linha divisória 

devem se a recíproca segurança e perpétua paz e tranqüilidade de ambas as 

Nações, e total extermínio dos contrabandos que os súditos de uma possam fazer 

nos domínios ou com os vassalos da outra: pelo que, com atenção a estes dois 

objetos, se lhes darão as correspondentes ordens para que evitem disputas que não 

prejudiquem diretamente as atuais possessões de ambos os Soberanos, à 

navegação comum ou privativa dos seus rios ou canais, segundo o ajustado no 

Artigo XIII, ou aos cultivos, minas ou pastos que atualmente possuam e não sejam 

cedidos por este Tratado em beneficio da linha divisória; sendo a intenção dos dois 

Augustos Soberanos, que ao fim de conseguir a verdadeira paz e amizade, a cuja 

perpetuidade e estreiteza aspiram, para o sossego recíproco e bem dos seus 

vassalos, somente se atenda, naquelas vastíssimas regiões, por onde há de 

estabelecer-se a linha divisória, a conservação do que cada um fica possuindo em 

virtude deste Tratado e do definitivo de limites, e assegurar isto de modo que em 

nenhum tempo se possam oferecer duvidas ou discórdias. 
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ARTIGO XVII 

 Qualquer indivíduo das duas Nações que se apreender fazendo o comércio 

de contrabando com os indivíduos da outra, será castigado na sua pessoa e bens 

com as penas impostas pelas leis da Nação que o houver apreendido; e nas 

mesmas penas incorrerão os súditos de uma Nação pelo único fato de entrar no 

território da outra, ou nos rios ou parte deles, que não sejam privativos da sua Nação 

ou comum a ambas, excetuando-se só o caso em que alguns arribem a porto e 

terreno alheio por indispensável e urgente necessidade, que hão de fazer constar 

em toda a forma, ou que passarem ao território alheio por comissão do Governador 

ou superior do seu respectivo país, para comunicar algum ofício ou aviso, em cujo 

caso deverão levar passaporte que expresse o motivo. 

ARTIGO XVIII 

 Nos rios cuja navegação for comum às duas Nações em tudo ou em parte, 

não se poderá levantar ou construir por alguma delas Forte, Guarda ou Registro, 

nem obrigar aos súditos de ambas as Potências que navegarem, a sofrer visitas, 

levar licenças, nem sujeitar-se a outras formalidades; e comente serão castigados 

com penas expressadas no Artigo antecedente quando entrarem em porto ou 

terreno alheio, ou passarem daquele ponto até onde a dita navegação seja comum 

para introduzir-se na parte do rio que já for privativa dos súditos da outra Potência. 

ARTIGO XIX 

 No caso de concorrerem algumas duvidas entre os vassalos portugueses e 

espanhóis, ou entre os Governadores e Comandantes das fronteiras das duas 

Coroas sobre o excesso dos limites assinalados, ou inteligências de algum deles, 

não se procederá de modo algum, por vias de fato, a ocupar terreno, nem a tomar 

satisfação do que houver ocorrido, e só poderão e deverão comunicar-se 

reciprocamente as duvidas, e concordar interinamente algum meio de ajuste, até 

que dando parte às suas respectivas Cortes, se lhes participem por estar de comum 

acordo as resoluções necessárias; e os que contravierem ao disposto neste Artigo 

serão castigados a arbítrio da Potência ofendida, a cujo fim se farão notórias aos 

Governadores e Comandantes as disposições dele. O mesmo castigo padecerão os 

que intentarem povoar, aproveitar ou entrar na faixa, linha ou espaço de território 

que deva ser neutro entre os limites de ambas as Nações. E assim para isto, como 
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para que no dito espaço por toda a fronteira, se evite o asilo de ladrões ou 

assassinos, os Governadores fronteiros tomarão também de comum acordo as 

providências necessárias, concordando o meio de apreendê-los e de extingui-los, 

impondo-lhes severíssimos castigos. Assim mesmo, consistindo as riquezas daquele 

país nos escravos que trabalham na sua agricultura, convirão os próprios 

Governadores no modo de entregá-los mutuamente no caso de fuga, sem que por 

passar a diverso domínio consigam a liberdade, e só sim a proteção, para que não 

padeçam castigo violento, se o não tiverem merecido por outros crimes. 

ARTIGO XX 

 Para perfeita execução do presente Tratado e sua perpétua firmeza, os dois 

Monarcas contratantes, animados dos princípios de união, paz e amizade que 

desejam estabelecer solidamente, cedem, renunciam e traspassam um ao outro, em 

Seu nome e de Seus herdeiros e sucessores, toda a posse e direito que possam ter 

ou alegar a quaisquer terrenos ou navegações dos rios, que pela linha divisória 

assinalada nos Artigos deste Tratado, para toda a América Meridional, ficarem a 

favor de qualquer das duas Coroas: como por exemplo, o que se acha ocupado e 

fica para a Coroa de Portugal nas duas margens do Rio Maranhão ou das 

Amazonas, na parte em que lhe hão de ser privativas; e o que ocupa no distrito de 

Mato-Grosso, e dele para a parte do Oriente: como igualmente o que se reserva à 

Coroa de Espanha na parte do mesmo Rio Maranhão desde a entrada do Javari, em 

que o referido Maranhão há de dividir o domínio de ambas as Coroas até a boca 

mais ocidental do Japurá, e em qualquer outra parte que pela linha assinalada neste 

Tratado ficarem terrenos a uma ou outra Coroa, evacuando-se os ditos terrenos na 

parte em que estiverem ocupados, dentro do termo de quatro meses, ou antes se for 

possível, debaixo daquela liberdade de saírem os habitantes, indivíduos da Nação 

que o evacuasse, com os seus bens e efeitos, e de vender os de raiz, que já fica 

capitulada no Artigo sétimo. 

ARTIGO XXI 

 Com o fim de consolidar a dita união, paz e amizade entre as duas 

Monarquias, e de extinguir todo o motivo de discórdia, ainda pelo que respeita aos 

domínios da Ásia, Sua Majestade Fidelíssima, em Seu nome e no de Seus herdeiros 

e sucessores, cede a favor de Sua Majestade Católica, Seus herdeiros e 
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sucessores, todo o direito que possa ter ou alegar ao domínio das Ilhas Filipinas, 

Marianas e o mais que possui naquelas partes a Coroa de Espanha; renunciando a 

de Portugal qualquer ação ou direito, que possa ter ou promover pelo Tratado de 

Tordesilhas de 7 de Junho de 1494, e pelas condições de Escritura celebrada em 

Saragosa a 22 de Abril de 1529, sem que possa repetir cousa alguma do preço, que 

pagou pela venda capitulada na dita Escritura, nem valer-se de outro qualquer 

motivo ou fundamento contra a cessão convinda neste Artigo. 

ARTIGO XXII 

 Em prova da mesma união e amizade, que tão eficazmente se deseja pelos 

dois Augustos Contratantes, Sua Majestade Católica oferece restituir e evacuar 

dentro de quatro meses seguintes a ratificação deste Tratado a Ilha de Santa 

Catarina e a parte do continente imediato a ela, que houvessem ocupado as armas 

espanholas, com artilharia, munições e mais efeitos, que se houvessem achado no 

tempo da ocupação. E Sua Majestade Fidelíssima, em correspondência desta 

restituição, promete que em tempo algum, seja de paz ou de guerra, em que a 

Coroa de Portugal não tenha parte, como se espera e deseja, não consentirá que 

alguma esquadra ou embarcação de guerra ou de comércio estrangeiras entrem no 

dito Porto de Santa Catarina, ou nos da sua costa imediata, nem que neles se 

abriguem ou detenham, especialmente sendo embarcações de Potência que se 

ache em guerra com a Coroa de Espanha, ou que possa haver alguma suspeita de 

serem destinadas a fazer o contrabando. Suas Majestades Fidelíssima e Católica 

farão prontamente expedir as ordens convenientes para a execução e pontual 

observância de quanto se estipula neste Artigo; e se trocará mutuamente um 

duplicado delas, a fim de que não fique a menor duvida sobre o exato cumprimento 

dos objetos que inclui. 

ARTIGO XXIII 

 A esquadra e tropas portuguesas e espanholas que se acham nos mares ou 

portos de América Meridional se retirarão dali a seus respectivos destinos, ficando 

só as regulares em tempo de paz, de que se darão avisos recíprocos aos Generais e 

Governadores de ambas as Coroas, para que a evacuação se faça com a possível 

igualdade e correspondente boa fé no breve termo de quatro meses. 
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ARTIGO XXIV 

 Se para cumprimento e maior explicação deste Tratado se necessitar de 

estender, e estenderem algum ou alguns Artigos mais dos referidos, se terão como 

parte deste mesmo Tratado; e os Altos Contratantes serão igualmente obrigados à 

sua inviolável observância, e a ratificá-los no mesmo tempo que assinará neste. 

ARTIGO XXV 

 O presente Tratado Preliminar se ratificará no preciso termo de quinze dias 

depois de firmado, ou antes se for possível. 

 Em fé do que, nós outros os infra-escritos Ministros Plenipotenciários, 

assinamos de nosso punho, em nome de nossos Augustos Amos, e em virtude das 

Plenipotências com que para isso nos autorizaram, o presente Tratado Preliminar de 

Limites, o fizemos selar com o selo de nossas armas. Feito em santo Ildefonso, no 

primeiro de Outubro de mil setecentos e setenta e sete. 

 

(L. S.) D. Francisco Innocencio de Sousa Coutinho. 

(l. S.) El Conde de Floridablanca. 
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ARTIGOS SEPARADOS 

 

Por considerações de conveniência recíproca para as duas coroas de 

Portugal e Espanha, têm resolvido Suas Majestades Fidelíssima e Católica estender 

os seguintes Artigos separados, que haverão de ficar secretos, até que os dois 

Soberanos determinem outra cousa de comum acordo, devendo ter desde agora 

estes Artigos separados a mesma força e vigor que os do Tratado Preliminar de 

Limites, que se firmou no dia de hoje. E Suas Majestades têm autorizado para este 

fim aos seus respectivos Ministros Plenipotenciários, o Exmo. Sr. D. Francisco 

Innocencio de Souza Coutinho e o Exmo. Sr. Conde de Floridablanca. 

ARTIGO I 

 O Tratado Preliminar de Limites concluído neste dia servirá de base e 

fundamento a outros três, que os dois Altos Contratantes têm convindo e ajustado 

na forma seguinte: 

 Em primeiro lugar, um Tratado de perpétua e indissolúvel aliança entre as 

duas Coroas em cujos Artigos se especificarão as respectivas obrigações de cada 

uma, devendo promover-se no termo de dois meses seguintes à ratificação destes 

Artigos separados, ou antes se fazer-se puder. Em segundo lugar, um Tratado de 

comércio entre as duas Nações no qual serão também promovidas e facilitadas as 

vantagens de ambas, e se estenderá dentro do mesmo termo. E em terceiro lugar, 

um Tratado definitivo de limites para uns e outros domínios de Portugal e Espanha 

na América Meridional, logo que tenham vindo todas as notícias e se tenham 

praticado as operações necessárias para especificá-los. 

ARTIGO II 

 Sendo a guerra ocasião principal dos abusos, e motivo de alterar-se as regras 

mais bem concertadas, querem Suas Majestades Fidelíssima e Católica, para evitá-

la sempre, como desejam, e muito mais nos seus domínios da América Meridional, e 

manterem perpétua paz aos vassalos de ambas as Coroas, que os motores e chefes 

de qualquer invasão naquelas partes, por leve que seja se castigue com pena de 

morte irremissivelmente; e qualquer presa que façam se restitua de boa fé 

integrante. Assim mesmo prometem Suas Majestades que nenhuma das duas 
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Nações permitirá a comodidade dos seus portos, e menos os trânsitos pelos seus 

territórios da América Meridional, aos inimigos da outra, quando intentem aproveitar-

se deles para hostilidades. Estes meios e precauções para a continuação da 

perpétua paz e boa vizinhança não terão só lugar nas terras e ilhas da América 

Meridional entre os súditos confinantes das duas Monarquias; mas também nos rios, 

portos e costas e no mar Oceano, desde a altura da extremidade austral da Ilha de 

Santo Antão, uma das de Cabo Verde para a parte do Sul, e desde o Meridiano que 

passa pela sua extremidade ocidental para o poente; de sorte que a nenhum navio 

de guerra, corsário ou outra embarcação, de uma das duas Coroas seja lícito dentro 

dos ditos termos em nenhum tempo acometer, insultar ou fazer o mais mínimo 

prejuízo aos navios e súditos da outra; e de qualquer atentado, que em contrário se 

cometa, se dará pronta satisfação, restituindo-se inteiramente o que acaso se 

houver apresado, e castigando-se com severidade os transgressores. Além disto, 

nenhuma das duas Nações admitirá nos seus portos e terras da dita América 

Meridional, navios ou comerciantes, amigos ou neutrais, sabendo que levam intento 

de introduzir o seu comércio nas terras da outra, e de quebrantar as leis com que os 

dois Monarcas governam aqueles domínios: e para a pontual observância de todo o 

expressado neste Artigo, se farão por ambas as Cortes os mais eficazes encargos 

aos seus Governadores respectivos, Comandantes e Justiças; em inteligência de 

que, ainda no caso que não se espera, que haja algum incidente ou descuido contra 

o prometido ou estipulado neste Artigo, não servirá de prejuízo à observância 

perpétua e inviolável de tudo o mais, que pelo presente Tratado fica disposto. E do 

mesmo modo estipulam por agora e se obrigam os dois Altos Contratantes a não 

permitir, em caso de guerra de alguma das duas Potências com qualquer outra, que 

os seus portos e terras em qualquer parte do mundo que estejam, sirvam direta ou 

indiretamente de auxilio para atacar unicamente e fazer guerra a uma das duas 

Potências Contratantes ou a seus vassalos, navios e territórios, sem que em todo o 

sobredito se entenda que faltem ou prometam faltar aos Tratados que subsistem 

entre as Altas Potências Contratantes e algumas outras Nações, na inteligência de 

que não se haja de abusar deles, para ofender aos vassalos, terras e navios 

portugueses e espanhóis, pois nesta parte se obrigam os dois Altos Contratantes a 

que o que não entrar em guerra observará a mais escrupulosa neutralidade, e que 

se contra esta declaração houver algum Artigo secreto ou Tratado anterior, que não 

tenha chegado à noticia das duas Potências Contratantes, se lhes comunicarão e 
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exibirão reciprocamente e de boa fé para continuar com método o estipulado e 

ajustado solenemente no presente Artigo, e tomar as medidas mais conducentes à 

conservação e defesa dos respectivos domínios, vassalos e navios. 

ARTIGO III 

 Desejando Sua Majestade Fidelíssima corresponder à magnanimidade de 

Sua Majestade Católica, e condescender com tudo quanto possa ser grato e útil aos 

seus vassalos, cede à Coroa de Espanha a Ilha de Ano-Bom na Costa de África com 

todos os direitos, posse e ações que tem a mesma ilha, para que desde logo 

pertença aos domínios espanhóis, e do mesmo modo que até agora tem pertencido 

aos da Coroa de Portugal. 

ARTIGO IV 

 Igualmente Sua Majestade Fidelíssima, em Seu nome e de Seus Herdeiros e 

Sucessores, cede todo o direito e ação que tem ou possa ter à Ilha de Fernando do 

Pó no Golfo de Guiné, para que os vassalos da Coroa de Espanha se possam 

estabelecer nela e negociar nos portos e costas opostas a dita ilha, como são os 

portos do Rio Gabão e dos Camarões, de S. Domingos, Cabo Formoso e outros 

daqueles distrito; sem que por isso se embarace ou estorve o comércio dos vassalos 

de Portugal, particularmente dos das Ilhas do Príncipe e de S. Thomé, que 

atualmente são e forem para o futuro a negociar na dita costa e portos, 

comportando-se nelas os vassalos portugueses e espanhóis com a mais perfeita 

harmonia, sem que por algum modo se prejudiquem ou embaracem uns aos outros. 

ARTIGO V 

Todas as embarcações espanholas seja de guerra ou de comércio da dita 

Nação, que fizerem escala pelas Ilhas do Príncipe e de S. Thomé, pertencentes à 

Coroa de Portugal, para refrescar as suas tripulações prover-se de víveres ou outros 

efeitos necessários, serão recebidas e Tratadas nas ditas ilhas como a nação mais 

favorecida; e o mesmo se praticará com as embarcações portuguesas de guerra ou 

de comércio que forem à Ilha de Ano-Bom ou de Fernando do Pó, pertencentes a 

Sua Majestade Católica. 
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ARTIGO VI 

Sua Majestade Fidelíssima declara que a proibição que se estabelece para 

que as embarcações estrangeiras de guerra ou de comércio, exceto nas arribadas 

forçadas de urgente necessidade, não possam entrar no porto de Santa Catarina e 

na sua costa imediata, como se estipula no Artigo XXII, do Tratado Preliminar de 

limites, não deverá entender-se com os navios espanhóis de guerra ou mercantes 

que arribem a ela, antes sim oferece Sua Majestade Fidelíssima que nas ordens que 

haverão de expedir-se, reguladas pelo ajustado no fim do mesmo Artigo XXII, se 

especificará que aquela proibição não compreende os navios espanhóis, pois estes 

terão ali a maior hospitalidade e todos os auxílios que se podem dar aos navios do 

pavilhão de um bom aliado e amigo; observando-se sempre as leis e ordens com 

que aqueles países se governam, respeito a todo proibição de contrabando e de 

qualquer outro abuso. 

ARTIGO VII 

Os presentes Artigos separados se ratificarão no preciso termo de quinze dias 

depois de firmados, ou antes se for possível. 

Em fé do que nós outros os infra-escritos Ministros Plenipotenciários, 

firmamos de nosso punho, em nome de nossos Augustos Amos, e em virtude das 

Plenipotências com que para isso nos autorizaram, os presentes Artigos separados, 

e o fizemos selar com os selos de nossas armas. 

Feito no Real Sítio de Santo Ildefonso, no primeiro de Outubro de mil 

setecentos e setenta e sete. 

 

(L. S.) D. Francisco Innocencio de Sousa Coutinho. 

(l. S.) El Conde de Floridablanca. 
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