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O INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO SUL honra-se em abrir seu espaço para 
celebrar o sesquicentenário de nascimento de EUCLIDES DA CUNHA, que transcorre neste ano. 

Geógrafo, engenheiro, jornalista, historiador, pensador, contribuiu superlativamente para o 
aprofundamento da reflexão sobre o Brasil. Intelectual e homem de ação, nasceu em 20 de janeiro de 
1866, na província do Rio de Janeiro. Euclides da Cunha foi o primeiro que pensou e compreendeu e 
ensinou a entender o Brasil como brasileiro e numa perspectiva brasileira em um tempo de ideias fora 
do lugar, para usar a expressão de um conceito de Roberto Schwarz que já se transforma em jargão, 
ou de desterrados na própria terra, segundo Sérgio Buarque de Holanda. 

Se procuramos pontos de contacto mais íntimos de Cunha com o Rio Grande do Sul, além de seu 
consórcio com uma gaúcha de Jaguarão, encontramos os mapas que elaborou para o Barão do Rio 
Branco no âmbito dos estudos que levaram ao Tratado de Limites com o Uruguai, de 30 de outubro 
de 1909, que alterou o de 1851 e que tanta repercussão causou no estado.

A contribuição cartográfica de Euclides da Cunha, considerando apenas os trabalhos arquivados 
na Mapoteca do Itamarati , à discussão e formatação do Tratado de 1909, é a que segue:

6-6
- Carta da lagoa Mirim e regiões circunvizinhas organizada na Secretaria das Relações Exteriores, de 
acordo com os levantamentos feitos por E. Mouchez, barão de Caçapava, etc. e alguns dados 
recentes. – Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1908. Euclides da Cunha, engenheiro. – S.L. (Rio) Imp. 
Nac. S.D. – Dim. 0,660 X 0,613 – (132) Esc. graf. em  kms. – Proc.: Litogr. – Impresso – preto e 
vermelho.

38-2
- Martim Garcia – Carta hidrográfica do Prata Oriental – (993) S. esc. – Dim.0,615 X 0,500 – Proc.: 
Cópia a nanquim, em papel transparente. 

Obs.: Ocorreu “observações” onde se lê: levantado em 7 de junho de 1877 pelo capitão de fragata 
Fernando Echbarne (...) Desenhado na Secretaria das Relações Exteriores, (...) com as alterações mais 
recentes, em 1908. (ass.) Euclides da Cunha. – Desenho – preto, vermelho.

156-15
- Carta da lagoa Mirim e regiões circunvizinhas organizada na Secretaria das Relações Exteriores, de 
acordo com os levantamentos feitos por E. Mouchez, barão de Caçapava, etc. e alguns dados recentes 
por Euclides da Cunha, 1908. - Esc. graf. em  kms. Dim. 0,680 X 0,620 – Proc. : Cromolitog. – Impresso: 
preto, vermelho.

180-15
- Carta de uma parte da lagoa Mirim desde a barra do arroio São Miguel até a ponta do Juncal pelo 
ocidente e até a ponta dos Latinos pelo oriente. Calcada da planta levantada em 1853, pela comissão 
de engenheiros militares sob a direção do marechal Francisco José de Sousa Soares de Andréa, chefe 
da demarcação de limites e comissário do governo do Brasil. Organizada na Secretaria das Relações 
Exteriores, para a nova linha de limites com a República do Uruguai, proposta pela República dos 
Estados Unidos do Brasil. 1908 – S.L. (Rio) of. (Imp. Nacional) n. d. (1908) – Esc. 1:120 000 – Dim. 
1m,080 e 0m,510 – Proc. Cromolitog. – Obs.: “Rio – Maio – 1908. Euclides da Cunha”. Anotações. 
Manuscritos parecendo a letra do barão do Rio Branco. – Nos exemplares 180-16 e 16a não ocorrem 
anotações. – Impresso: preto, vermelho, mar verde claro.

180-16 e 16a
- Carta de uma parte da lagoa Mirim desde a barra do arroio São Miguel até a ponta do Juncal pelo 
ocidente e até a ponta dos Latinos pelo oriente. Calcada da planta levantada em 1853, pela comissão 
de engenheiros militares sob a direção do marechal Francisco José de Sousa Soares de Andréa, chefe 
da demarcação de limites e comissário do governo do Brasil. Organizada na Secretaria das Relações 
Exteriores, para a nova linha de limites com a República do Uruguai, proposta pela República dos 
Estados Unidos do Brasil. 1908 – S.L. (Rio) of. (Imp. Nacional) n. d. (1908) – Esc. 1:120 000 – Dim. 
1m,080 e 0m,510 – Proc. Cromolitog. – Obs.: É a linha do Tratado de 30 de outubro de 1909. Ocorre 
“Rio – Maio – 1908. Euclides da Cunha”.  Impresso: preto, vermelho, mar verde claro.

__________________________
1  SCHNOOR, Armando Sócrates apud VENÂNCIO FILHO, Francisco. Euclides da Cunha. Rio de Janeiro: Conselho 
Nacional de Geografia/IBGE, 1949.
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