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Apresentação

Manter a continuidade da publicação “Arquivos do Museu de História Natural e Jardim 
Botânico da UFMG” faz parte do esforço para consolidar, mais a mais, um projeto de 
divulgação científica, que é característica das melhores instituições dessa natureza. A 
preservação do conhecimento e da memória, através de publicações é um meio eficaz 
e de reconhecida credibilidade nos meios acadêmicos e científicos. Portanto, faz-se 
imperativo reunir esforços para essa realização.

Pesquisar, organizar, gerar conteúdos e publicar não é tarefa fácil para o pesquisador; 
demanda tempo, trabalho e dedicação. Tornar factível a publicação dos resultados desses 
trabalhos merece mais que uma atenção especial por parte das instituições que abrigam 
essas pesquisas – passa a ser um compromisso. Portanto urge que o Museu de História 
Natural e Jardim Botânico retome, de maneira periódica, continuada e sistemática, a sua 
publicação oficial. 

Já nesta gestão publicamos o volume XIX, que tratou como conteúdo de base trabalhos 
relativos aos resultados de pesquisas da arqueologia pré-histórica. Agora com o volume 
XX, em dois tomos, o Museu retoma a publicação, cujo tema aborda a investigação 
ligada à cartografia histórica. Essa é mais uma etapa vencida para a efetivação desse 
compromisso.

Outra iniciativa nesse sentido foi a composição em 2012 do Conselho Editorial da 
publicação “Arquivos do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG” 
efetivando uma estrutura formal e regimental, que priorize o rigor científico e a qualidade 
da informação. Essa ação pretende respaldar mais ainda a credibilidade e a continuidade 
dessa publicação e consolida definitivamente sua periodicidade semestral. A contribuição 
não só de pesquisadores da instituição como também de instituições convidadas, ampliará 
e democratizará o espaço do diálogo, das ideias e da divulgação científica, marcando a 
presença do MHNJB no circuito editorial científico, nas bibliotecas e nas instituições 
ligadas à pesquisa e à ciência.  

Fabrício Fernandino
Diretor do Museu de História Natural e Jardim Botânico / UFMG
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Introdução

Em dezembro de 1999, iniciamos um trabalho de pesquisa com o objetivo de resgatar 
parte da história do Brasil e de Minas Gerais, que contada em documentos cartográficos 
produzidos por portugueses e brasileiros, ao longo dos últimos 500 anos, permanecia 
guardada nas gavetas de inúmeros arquivos portugueses e brasileiros.

No ponto de partida, foi instituído o Centro de Referência em Cartografia Histórica da 
UFMG – CRCH, que nos propiciou a estrutura institucional para, cientes da existência 
desses documentos, partimos a procura de relatos de viagens, de descrições, de ilustrações 
e dos mapas propriamente ditos. Muitos foram os percalços enfrentados pelo grupo, mas 
em nada comparáveis àqueles enfrentados pelos pilotos, cosmógrafos, cartógrafos e 
naturalistas pioneiros dos Quinhentos aos Oitocentos, pois estes viajaram por um Brasil 
ainda quase que por completo desconhecido e fechado aos olhares estrangeiros.

A desinformação foi nossa primeira dificuldade. Foi vencida após criterioso levantamento 
junto às instituições guardiãs dos documentos citados, no Brasil e em Portugal. Para 
alcançá-los tivemos que iniciar nossa viagem em sentido inverso daquele segundo o qual 
se aventuraram os portugueses. Partindo em direção aos arquivos e museus do Rio de 
Janeiro e São Paulo, atravessamos muitas vezes os campos do centro, sudeste e sul de 
Minas, a Serra da Mantiqueira, o vale do Paraíba e a Serra do Mar. Em direção aos 
arquivos de Lisboa, o Arquivo Histórico Ultramarino e a Torre do Tombo, atravessamos 
o Atlântico.

Passávamos assim, em fins do século XX e início do XXI, a ter uma primeira dimensão do 
volume de documentos guardados e mantidos durante anos ou mesmo séculos afastados 
de qualquer contato mais direto com o público brasileiro de modo geral. No interior dos 
arquivos visitados, diante desses documentos até então pouco ou nunca vistos, sentimo-
nos tomados por um encantamento, talvez comparável ao daqueles primeiros visitantes 
e viajantes.

Com a constatação do ineditismo de muitos destes documentos encontrados, fomos 
trabalhando a idéia da necessidade de comunicar nossas descobertas. Como fizeram 
os viajantes do passado, registrando para a posteridade seus achados por meio de seus 
diários e relatos, em boa parte já publicados, concluímos que a nós caberia contribuir com 
o resgate e a divulgação, pelo menos da parte desta memória cartográfica, que, ainda de 
certa forma, era mantida incógnita.

E assim demos início á uma série de publicações, ocupando uma importante lacuna 
nos estudos sobre a cartografia brasileira do período colonial e imperial. Para tanto 
contamos com o apoio de inúmeros funcionários ligados às instituições, relacionadas a 
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seguir: Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Arquivo Histórico do Exército, Biblioteca 
Nacional de Portugal, Projeto Resgate-MinC, Mapoteca do Itamaraty, Arquivo Nacional, 
Mapoteca da Marinha, Arquivo Público Mineiro, Arquivo Histórico Ultramarino, 
Instituto de Estudos Brasileiros-USP e Biblioteca Guita e José Mindlin.

Com o tempo, alçamos vôos mais altos e em novembro de 2007, com o reconhecimento 
da comunidade luso-brasileira envolvida com o tema e reunida em Lisboa, recebemos a 
incumbência da realização do III Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica – III 
SLBCH, que aconteceu em Ouro Preto, em novembro de 2009.

Com o apoio do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, do qual o 
Centro de Referência em Cartografia Histórica faz parte, estamos, com grande satisfação, 
disponibilizando nos dois próximos números da sua revista, os trabalhos completos 
apresentados durante o III SLBCH e publicados nos seus anais, após trabalho criterioso 
dos membros da sua Comissão Científica, coordenada pela Profa. Márcia Maria Duarte 
dos Santos

Esperamos, dessa forma, ampliar o acesso a esses trabalhos, contribuindo para a difusão 
do conhecimento sobre a geohistória do território brasileiro e sobre os documentos 
cartográficos e outras iconografias que o representaram, bem como sobre a história da 
cartografia.

Prof. Dr. Antônio Gilberto Costa
Organizador do III SLBCH e Coordenador do CRCH
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O Caminho Velho das Minas: a descrição 
de Antonil, os mapas coevos

 e a cartografia moderna

André Rezende Guimarães*

Resumo

O uso de fontes cartográficas em estudos de História tem ganhado 
popularidade entre as pesquisas sobre o Brasil. Essa tendência ganhou maior 
força durante os últimos dez anos, embora, de forma geral, não seja algo 
recente na historiografia. No entanto, a falta de conceitos definidos, fer-
ramentas analíticas e metodologia específica dentro da historiografia para 
tratar das idiossincrasias da produção cartográfica de sociedades passadas 
ou, mesmo, presentes faz com que tal tipo de fonte não seja aproveitado em 
seu verdadeiro potencial. Diferenciar mapas e cartas de ilustrações e icono-
grafia — outro tipo de fonte cada vez mais popular no campo da História 
— e reconhecer seu papel como ferramenta que ajuda a entender o espaço, 
permitindo seus usuários a viajar por ele, explorá-lo, registrá-lo e planejá-lo, é 
fundamental no uso de tais fontes. Para tanto, é preciso se familiarizar com o 
uso dessas ferramentas, reconhecendo suas relações intrínsecas com medidas, 
direções e tempo, que são elementos físicos. Com isso, é preciso, também, 
desenvolver o hábito de observar o espaço real sobre o qual os mapas e cartas 
discorrem e de fazer referências a cartas produzidas com técnicas moder-
nas, que têm fidelidade bem maior do que aquelas de períodos históricos 
anteriores. Para exemplificar a importância desses temas, essa comunicação 
buscará analisar a descrição do chamado Caminho Velho das Minas, feita 
pelo religioso Antonil na virada dos séculos xvii e xviii, e as suas relações com 
o espaço físico real — com o auxílio de cartas modernas — e com o modo 
como o espaço era percebido em cartas e mapas coevos. Várias interpretações 
foram feitas sobre essa descrição, a mais conhecida delas, hoje em dia, sendo 
a de Andrée Mansuy Diniz Silva (2001), associando-a ao seu contexto histó-
rico, mas nunca ao espaço físico ao qual se refere. É possível que um estudo 
que correlacione as descrições, mapas e cartas coevos com o espaço físico que 

* Arqueólogo e Mestre em História - andreguimara@gmail.com
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buscam retratar poderá trazer novas interpretações, questionar e ampliar as 
já existentes ou, mesmo, mudar a percepção que se tem das Minas daquela 
época.

Palavras-chave: Antonil, Caminho Velho, Minas Gerais, Século xviii.

O uso de fontes cartográficas em estudos de história tem ganhado po-
pularidade entre as pesquisas sobre o Brasil. Essa tendência ganhou maior 
força durante os último dez anos, embora, de forma geral, não seja algo re-
cente na historiografia1. No entanto, pouca metodologia tem sido desenvol-
vida para lidar com as suas idiossincrasias. Trata-se de um problema que, na 
verdade, parece se estender para percepções materiais da história, para além 
de um materialismo histórico marxista simples, frequentemente limitado 
apenas à idéia de infra-estrutura2, mesmo quando vários estudos já chama-
ram a atenção para a importância dessa esfera da existência humana para as 
chamadas ciências humanas.3 O fato é que seres humanos vivem, forma-se e 
expressam-se através de seu mundo material, sendo limitados por ele, mes-
mo quando têm a capacidade de moldá-lo e modificá-lo.4 A cartografia é 

1 Borges, Inaugurando a história e construindo a nação, 2001; Costa (Org.), Cartografia 
da conquista do território das Minas, 2004; Dangelo, A formação da cultura arquitetônica 
em Portugal durante os séculos xvii e xviii e seus agentes de transposição para o Brasil e as terras 
mineiras, 2006; Funari, Fontes arqueológicas: os historiadores e a cultura material, 2005; 
Paiva, História & Imagens, 2002; Pesavento, História e História Cultural, 2002; Reis, Entre 
faisqueiras, catas e galerias, 2007; Safier & Furtado, O Sertão das Minas como espaço vivido, 
2006; 

2 Excessões brilhantes que conseguem incluir em seus trabalhos o mundo material do 
passado como elemento significativo são Roche, História das coisas banais, 2000; Roche, O 
povo de Paris, 2004 e Thompson, Senhores e caçadores, 1997. Para um exemplo mais específico 
sobre o Brasil, ver Meneses, Artes fabris e serviços banais, 2003.

3 Braudel, Civilização material, economia e capitalismo, 1995; Darnton, O grande massacre 
de gatos, 1986; Roche, História das coisas banais, 2000.

4 Pontos de referência para que um diálogo com esse mundo material se iniciasse dentro 
da história podem ser fornecidos por disciplinas como a arqueologia, geografia e alguns 
téoricos da sociologia. Ver Hodder, Theory and Practice in Archaeology,  1995; Hodder, 
et. alli. (orgs.). Interpreting Archaeology, 1995; Ingold, The temporality of the landscape, 
1993; Johnson; Concepts of agency in archaeological interpretation, 1989 e Johnson, Housing 
culture, 1993. Ver também Cassel, The Giddens reader, 1993; Foucault, Michel. Vigiar e 
punir, 1998 e Giddens, Anthony. The constitution of society, 1984.
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um tipo de fonte privilegiado para lidar com essa idéia, pois é exatamente a 
representação do processo cognitivo de entendimento de um espaço físico e, 
em grande medida, fixo. Apesar de atuarmos em um espaço de acordo com 
nossa percepção do mesmo, que é influenciada por incontáveis processos 
sociais e culturais que nos formam como indivíduos, o mesmo espaço retém 
alguma rigidez à qual temos que acomodar nossas idéias sobre ele. Monta-
nhas, rios, vilas e caminhos não mudarão de lugar ou se dobrarão de forma 
a se encaixar em nossas percepções sem algum tipo de influência física direta 
de nossa parte que, por si só, já reconhece a materialidade desses elementos 
e a dependência de nossas visões de mundo de um universo material. De 
forma geral, são nossas percepções que precisam se acomodar ao que nossos 
corpos e sentidos são obrigados a experimentar todos os dias.

Cartas e mapas não são apenas iconografia. Embora possam ser tra-
tadas como tal, isso esvazia deles o potencial distinto que têm como fon-
te histórica. Diferentemente de iconografia, cartas e mapas não têm como 
prioridade apenas a ilustração por si só, mas, sim, uma ilustração coordena-
da. Não se busca, aqui, uma classificação de tipos de fontes ilustradas para 
se diferenciar mapas e cartas de iconografia, mesmo porque a linha divisória 
entre elas seria impossível de se traçar, dados os seus vários pontos de inter-
seção, mas há uma diferença sutil que permite isolar dois extremos de um 
espectro. Mapas precisam lidar com tempo e espaço de uma forma que outros 
tipos de ilustrações não precisam se preocupar tanto, envolvendo, de uma for-
ma ou de outra, medidas, direções e tempo, relativos ou absolutos, dentro da 
concretude específica do espaço representado. Um mapa, para ser um mapa, 
precisa de um grau de compromisso — ou de tentativa de compromisso, pelo 
menos — com o meio físico que representa, que respeite as características 
posicionais de seus elementos como são conhecidas e experimentadas por seu 
autor e público. Aqui, a noção de posição não pode ser subestimada. Subver-
ter tais características de forma exagerada transformá-lo-ia num trabalhão de 
ficção, alterando sua função e condição: não seria mais um mapa ou carta. 
Obviamente, erros, equívocos ou mesmo alterações propositais existiram e 
existem no universo da cartografia, com diversas consequências sociais, po-
líticas e econômicas, mas tais mudanças permanecem aceitáveis desde que o 
mapa ou carta permaneça útil na intermediação entre ações humanas ou o seu 
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planejamento e uma determinada área espacial.5 Nesse processo, elementos 
errôneos de uma representação espacial podem ser percebidos. Serão, então, 
corrigidos ou não corrigidos de acordo com a conveniência. Tais circuns-
tâncias permaneceriam ditadas pela utilidade do mapa ou carta como ins-
trumento de mediação entre o cognitivo e esferas espaciais. Em outras pa-
lavras, o universo concreto que fosse representado poderia ser interpretado, 
moldado ou mesmo distorcido dentro de vontades, capacidades técnicas 
ou visões de mundo específicas, deliberadamente ou não, mas essas ações 
não poderiam contradizê-lo; precisariam adaptar-se e encaixar-se dentro 
de limites físicos para manterem sua funcionalidade.

No entanto, a percepção do espaço como algo concreto, material, e que 
serve como ponto de referencia para a produção de mapas e descrições são ele-
mentos que precisam ser absorvidos mais profundamente pela historiografia 
para que ferramentas analíticas de outros tipos de fontes — como as fontes 
iconográficas — não sejam transferidas de forma simplista para a cartografia 
colonial. O mesmo vale para outras formas de descrição do espaço, inclusive 
fontes escritas. Ilustrações ou descrições espaciais precisam condizer com o 
espaço do qual tratam. Portanto, além de metodologias e ferramentas analíti-
cas, é preciso desenvolver o hábito de observação do espaço físico, mesmo que 
seja o espaço de hoje, já que muitos dos elementos do passado permanecem 
inalterados. Por exemplo, as grandes serras, rios e planaltos ainda estão no 
mesmo lugar, e as vilas e arraiais não se levantaram e procuraram recantos mais 
agradáveis para se instalarem. Mesmo que nossas percepções desses elementos 
tenham mudado, em grande medida foram elas que se adaptaram e se acomo-
daram à essa materialidade específica, e não o contrário.

Este trabalho irá se focar nas Minas Gerais do final do século xvii e da 
primeira metade do século xviii, em uma descrição e interpretação do que é 
conhecido hoje pela historiografia como o “Caminho Velho” ou “Caminho 
de São Paulo”. Em 1711, foi publicada em Lisboa a obra de um tal André 
João Antonil com o título Cultura e Opulência do Brasil por Suas Drogas 

5 Por exemplo, as ações portuguesas na criação do “Mapa das Cortes”, entre outras produções 
cartográficas, durante as negociações com a Espanha sobre a verdadeira posição do meridiano 
de Tordesilhas ou, mas especificamente, sobre as fronteiras dos domínios das duas coroas na 
América do Sul. Sobre o assunto, ver  Almeida, A Formação do Espaço Brasileiro e o Projecto 
do Novo Atlas da América Portuguesa, 2001.
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e Minas. Esse trabalho continha diversas informações sobre a colônia portu-
guesa, especialmente no que diz respeito a suas atividades econômicas. O autor 
apresentou valores de rendimentos, descrições de processos de produção e, no 
caso das Minas, descrições sobre os caminhos que levavam a elas. Esse trabalho 
é muito importante para todos os estudiosos do período e região em questão, e 
tornou-se o principal ponto de referência sobre a forma como os habitantes da 
colônia circulavam pelas e para as Minas. Foram descritos o “Roteiro do Cami-
nho da Vila de São Paulo para as Minas Gerais e para o Rio das Velhas”6, o “Ro-
teiro do Caminho Velho da Cidade do Rio de Janeiro para as Minas Gerais dos 
Cataguás e do Rio das Velhas”7, o “Roteiro do Caminho Novo da Cidade do Rio 
de Janeiro para as Minas”8 e o “Roteiro do Caminho da Cidade da Bahia para as 
Minas do Rio das Velhas”.9 O que a historiografia e a cultura popular conhecem 
hoje como o “Caminho Velho” ou “Caminho de São Paulo” seria o primeiro 
deles: o caminho de São Paulo para as Minas Gerais.10

A importância para a historiografia de se identificar essas rotas de forma 
mais precisa não está apenas no resultado de uma descrição mais acurada da 
realidade coeva, mas através das nossas percepções de tais caminhos pode-se 
entender melhor a forma que se deu o desenvolvimento de determinadas 
regiões. Tal entendimento poderá chamar a atenção de investigadores para 
regiões até agora negligenciadas, mas que podem ter tido papel importante 
na época. Passemos, então, à descrição de Antonil e às interpretações que 
têm dominado a historiografia.

Antes de tudo, é preciso lembrar que André João Antonil talvez fosse 
o pseudônimo de um padre italiano ordenado chamado Andreoni, que 
viveu na Bahia mas que nunca esteve nas Minas pessoalmente.11 Logo, seus 
relatos e descrições sobre aquela região teriam sido feitos com informações de 

6 Antonil, Cultura e Opulência do Brasil, 2001, Capítulo x.

7 Antonil, Cultura e Opulência do Brasil, 2001, Capítulo xi.

8 Antonil, Cultura e Opulência do Brasil, 2001, Capítulo xii.

9 Antonil, Cultura e Opulência do Brasil, 2001, Capítulo xiii.

10 E não o único caminho descrito por Antonil como “velho”, que seria o Caminho Velho 
da Cidade do Rio de Janeiro para as Minas Gerais dos Cataguás e do Rio das Velhas”.

11 Ver a argumentação proposta por Andrée Mansuy Diniz Silva em Antonil, Cultura e 
Opulência do Brasil, 2001. 
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terceiros. Embora esta sugestões levante diversas questões sobre a natureza 
da disseminações de informações naquele contexto, também adverte para a 
cautela no tratamento delas. Vários equívocos e imprecisões estão presentes 
no relato.

Andrée Mansuy Diniz Silva, em sua edição comentada da obra (2001), 
interpreta a descrição de Antonil e apresenta uma sugestão de rota para o 
Caminho de São Paulo que se encontraria com a rota do Caminho Novo 
do Rio de Janeiro nos arredores da serra do Itatiaia e seguiria para Vila Rica 
e Sabará pelo leste da atual serra da Moeda. Tal interpretação, no entanto, 
baseou-se apenas nas leitura dos topônimos e faz pouco sentido quando 
contraposta com o espaço real, especialmente quando se considera as distân-
cias dos trechos descritos, os tempos de viagem e as direções. No entanto, é a 
mesma interpretação, baseadas ou não nesse trabalho citado, que dominam 
a historiografia corrente sobre o assunto, às vezes sustentando uma a outra 
ou procurando base em uma produção cartográfica já do final do século 
xviii que mostra uma situação de trilhas e rotas já bem diferente.12 

O Caminho Velho se estabeleceu sobre as primeiras rotas abertas pelos 
bandeirantes. Muitas delas, tal qual a bandeira de Fernão Dias Paes Leme, 
uma expedição de grande importância para exploração daquele território 
pelos paulistas, seguia o vale do rio Paraopeba.13 Esse trecho podia usar 
o pico do Itatiaiuçu, um importante marco na paisagem, como ponto de 
referência. Dois mapas anônimos datados do primeiro quartel do século 
xviii representam esse pico com destaque no vale do rio Paraopeba e um 
caminho que segue para Pitangui partindo exatamente dele (Figuras 1 e 2). 
No mapa dos “padres matemáticos”, mais tarde, o mesmo caminho para 
Pitangui também seria representado, o que reforça a idéia desse vale como 
uma rota de trânsito acessível aos campos de Ouro Preto. Ainda, em um dos 

12 Antonil, Cultura e Opulência do Brasil, 2001; Moraes, De arraiais, vilas e caminhos, 
2007; Resende, Itinerários e interditos na territorialização das Geraes, 2007 e as interpretações 
de Affonso D’Escragnolle Taunay em outra publicação da obra de Antonil, Antonil, Cultura 
e Opulência do Brasil, 1982.

13 Essas expedições tiveram grande influência na forma de ocupação das Minas e sua 
territorialização. Sobre isso ver Resende, Itinerários e interditos na territorialização das Geraes, 
2007. Inclusive é possível sugerir, também, que um dos braços da bandeira de Bartolomeu 
Bueno da Siqueira, mencionada por essa autora, possa ter seguido o vale do rio Paraopeba.
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mapas anônimos (Figura 1), um ponto do lado leste do planalto ao sul da 
atual serra do Curral é chamado de “Rodeadoro”, denominação comum na 
época para vários trechos de caminho que significavam algum tipo transpo-
sição sobre uma formação geológica. No outro mapa anônimo, é o próprio 
planalto que recebe essa denominação, sendo referido como “Rodiadouro” 
(Figura 2). Com o Caminho Velho passando pelo vale do Paraopeba, seria 
possível, então, cruzar a atual serra da Moeda a qualquer momento e ingres-
sar no planalto ao sul do Curral del Rey, cruzá-lo, e então seguir tanto para 
Vila Rica, quanto para Sabará (Figuras 3 e 4).

A partir daquele ponto de encruzilhada, Antonil dá o tempo de seis 
dias de viagem para qualquer um dos dois destinos14, da mesma forma que 
outros documentos coevos dão o mesmo tempo de viagem do vale do Pa-
raopeba até as duas vilas.15 De fato, o caminho representado nos mapas dos 
“padres matemáticos”, datados de 1734 e 1735, que liga as duas vilas entre 
si, passava exatamente por ali — do lado leste da atual serra da Moeda e do 
planalto delimitado, a leste, pelo pico de Itaubira, atual pico do Itabirito (Fi-
gura 4). Inclusive, esse pico podia servir de ponto de referência para se cru-
zar o planalto, pois, uma vez na crista da atual serra da Moeda, quando se sai 
do vale do rio Paraopeba, ele é a referência natural mais óbvia na paisagem 
(Figura 5). A partir de Itaubira podia-se seguir até Caxoeira por uma estrada 
marcada nos mapas dos “padres matemáticos” (Figura 4), ou na direção sul 
até Congonhas do Campo — esta última podia ser alcançada, inclusive, por 
uma trilha que segue, por um trecho, pela crista da atual serra da Moeda, su-
gerindo que o “rodeio do Itatiaiá” não era a única forma de prosseguir para 
Vila Rica ou Sabará a partir daquele sítio. É verdade que, nos limites mais 

14 O tempo de viagem dado por Antonil está de acordo com os hábitos de viagem dos pau-
listas, como ele mesmo diz. Isso quer dizer que não se viajava do nascer ao pôr do sol, mas 
apenas até o jantar, ou seja, a refeição feita no meio do dia que, para nós, hoje, seria o almoço. 
Os paulistas viajavam com pouco peso e poucos mantimentos e, normalmente, em missões 
de exploração, fosse em busca de novas minas ou fosse para o aprisionamento de índios. 
Portanto, a segunda metade do dia era dedicada à coleta de alimentos, construção de abrigos 
temporários e exploração dos arredores — talvez a faiscação de algum rio, por exemplo.

15 Ver as cartas do ouvidor-geral Diogo Cotrim de Souza que conduziu uma diligência na-
quela região para prender um grupo de falsários que havia se instalado aos pés da atual serra 
da Moeda. AHU, Avulsos, cx.19, doc.34. Sobre o assunto, ver, também, Guimarães, Inácio 
de Souza e os Falsários do Paraopeba, 2008.
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ao norte dessa serra, o pico desaparece do campo de visão, mas nesse ponto é 
possível observar o pico da atual serra da Piedade (Figura 6), que serve para a 
navegação até Sabará ou Caeté, exatamente as vilas para onde poderia seguir 
um viajante que seguiu tão para o norte pelo vale do Paraopeba, ao invés de 
tomar a rota para o leste para seguir para Vila Rica ou Vila do Ribeirão do 
Carmo (Figuras 3 e 4). Quando se cruzam grandes distâncias, especialmente 
quando não há caminhos claramente demarcados, os grandes picos são os 
pontos de referência mais óbvios na paisagem. Tanto o pico do Itabirito, 
quanto o Itatiaiuçu ou o pico da serra da Piedade podem ser incluídos na lista 
de tais marcos, mas, além deles, há vários outros pelas Minas.

Ou seja, a partir do vale do Paraopeba, estava-se tão perto de Sabará 
quanto de Vila Rica. Caxoeira ou algum lugar em seus arredores era de fato 
a encruzilhada entre Vila Rica e Vila Real, no Caminho Novo, de acordo 
com os mapas do “padres matemáticos”. A possibilidade de interseção dos 
dois caminhos ser próxima a Congonhas do Campo não condiz com as in-
formações dadas na descrição de Antonil, que diz que ela acontecia a partir 
do “rodeio da Itatiaiá”, e não Congonhas do Campo, como alguns autores 
sugeriram em alguns mapas que produziram.16 Isso independentemente de 
se aceitar a interpretação proposta, aqui, para a rota do Caminho de São 
Paulo. Reforçando a argumentação, Congonhas do Campo sequer aparece 
na descrição do Caminho de São Paulo, e sim uma serra inteira chamada do 
Itatiaiá, exatamente como aconteceria na rota sugerida nesta comunicação.

Na verdade, é possível que, ao fazer referência à serra do Itatiaiá, o 
religioso se confundira em meio às várias informações de segunda ou ter-
ceira mão das quais se utilizara para escrever sobre as Minas, o que levou 
ao equívoco de alguns autores. Tal confusão foi gerada, provavelmente, por 
um possível erro do religioso quanto ao nome e posição do pico ou serra do 
Itatiaiá que, inclusive, já não mantém mais esse nome nos dias de hoje — 
diferentemente do pico do Itatiaiuçu. É possível que na obra setecentista o 
autor tenha confundido Itatiaiuçu com Itatiaia. O sufixo tupi açu ou assu 
(grande) pode ser encontrado na documentação coeva separado da palavra 
principal, como ocorre com os nomes de alguns lugares mencionados em 

16 Antonil, Cultura e Opulência do Brasil, 2001; Moraes, De arraiais, vilas e caminhos, 
2007 e Resende, Itinerários e interditos na territorialização das Geraes, 2007.
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mais de um dos documentos utilizados pela própria Andrée Mansuy para 
interpretar o trabalho de Antonil, especialmente na Descripçam do mapa ge-
ographico…, por exemplo, o nome Cavarû assû, mencionado no roteiro do 
Caminho Novo dado neste documento. Ainda, nos mapas anônimos citados 
acima (Figuras 1 e 2), o pico do Itatiaiuçu aparece como Itutia asú ou Itatia 
asu.17 É possível que um termo semelhante a Itatiaia asú, ponto de referên-
cia do Caminho Velho, tenha sido confundido ou simplesmente referenciado 
como Itatiaia no trabalho de Antonil; nome que seria, na verdade, de uma 
outra formação geológica usada como ponto de referência do Caminho Novo.

Reforçando essa sugestão quanto aos Caminhos Velho e Novo, lem-
bremos que a distância dada por Antonil até Vila Rica ou Sabará, a partir da 
encruzilhada do Caminho Velho, era a mesma, algo impossível partindo-se 
do “rodeio do Itatiaiá”, mas perfeitamente compreensível se o vale do Pa-
raopeba for tomado como referência. Sua descrição do Caminho Novo dá, 
inclusive, uma informação bem diferente, mesmo quando o nome Itatiaiá é 
mantido. Nesse último o autor diz que, partindo do mesmo rodeio do Ita-
tiaiá, Vila Rica é alcançada em uma jornada pequena e Sabará em cinco. O 
mesmo autor fala, também, que, no Caminho Velho, havia as roças de Gar-
cia Rodrigues, possivelmente o filho de Fernão Dias, que cruzou o vale do 
Paraopeba, e que, logo, podiam facilmente estar localizadas naquela região. 
Tais roças estariam a apenas dois dias de viagem da serra do Itatitiá, ou seja, 
já muito próximas dos campos de Ouro Preto. Roças de Garcia Rodrigues 
também são mencionadas no Caminho Novo, mas nas proximidades do re-
gistro do Paraibuna, uma área impossível de pertencer ao Caminho Velho já 
que está ainda muito próxima ao Rio de Janeiro. Ou seja, as duas referências 
às roças de Garcia Rodrigues na verdade dizem respeito a pontos totalmente 
diferentes nas duas descrições e dizem respeito a um homem que participou 
da abertura dos dois caminhos! Mais uma vez, lugares diferentes com o 
mesmo nome ou topônimos semelhantes não podem ser confundidos. Tais 
roças não são mencionadas na Descripçam do mapa geographico…, que data 
aproximadamente da mesma época. Esse último documento diz respeito, 
também, ao Caminho Novo, e dá um tempo de viagem mais curto do que 

17 Ver Costa, Cartografia da conquista do território das Minas, 2004, p. 170; e Renger, A 
origem histórica das estradas reais nas Minas Setecentistas. 2007, p. 128.
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o que dá Antonil quando descreve, no Caminho Velho, o trajeto do rio 
das Mortes até Vila Rica e Sabará. Embora os tempos de viagem dados por 
Antonil contenham vários erros, é possível que a referência à viagem do rio 
das Mortes não indicasse um equívoco, mas uma rota um pouco mais longa 
que passasse pelo vale do Paraopeba e seguisse até a serra do Itatiaiuçu, em 
vez do “rodeio do Itatiaiá”. Até a diferença no uso das duas referências, uma 
como um rodeio, no caso do Caminho Novo, e a outra como uma serra, no 
caso do Caminho de São Paulo, pode ser uma pista de que se tratava de for-
mações topográficas distintas. Ou seja, ou Antonil se equivocou em relação 
às distância, ou se equivocou em relação aos nomes. Aceitar um significa, 
necessariamente, negar o outro. No entanto, quando consideramos as ques-
tões ortográficas de nomes tão parecidos, e o fato que se trocarmos o nome 
de Itatiaiá, no Caminho Velho, por Itatiaiuçu, as distâncias passam a fazer 
perfeito sentido, pode-se supor que talvez tenha sido um erro toponímico. 
Lembremos, também, que vindo de São Paulo, a aproximação dos campos 
de Ouro Preto se dá pelo sudoeste, que é a posição do vale do Paraopeba, e 
vindo do Rio de Janeiro, a aproximação se dá pelo sul-sudeste, tornando a 
passagem pelo vale irrelevante. Até hoje, são essas as rotas das estradas que 
ligam Belo Horizonte ao Rio de Janeiro (br-040) e São Paulo (br-381). No 
caso da última, ela não passa pelo vale do Paraopeba apenas pela posição 
mais a noroeste de Belo Horizonte em relação ao centro de circulação das 
Minas entre Sabará e Vila Rica durante o período colonial. No entanto, a 
br-381 ainda corta a atual serra Negra (continuação da atual serra do Cur-
ral) onde está o pico do Itatiaiuçu que, inclusive, é bem visível àqueles que 
percorrem a estrada vindos de São Paulo.

O Itatiaiuçu, destacando-se na silhueta da serra Negra, podia facilmente 
ser utilizado na navegação pelo vale do Paraopeba (Figura 7). No vale de um 
grande rio, como é esse, a flora tropical se recompõe muito rapidamente, e de 
um ano para outro uma trilha pouco usada pode desaparecer completamen-
te. Nas primeiras décadas do Setecentos, aquela região, de terreno bastante 
acidentado, apresentava poucos núcleos de povoação e pouco desmatamento. 
Esses fatores faziam com que fosse natural se ater a referências seguras na pai-
sagem, como os grandes picos, ou o próprio rio Paraopeba, em vez de arriscar 
uma jornada em outra direção, tentando encurtar a viagem e terminar num 
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ponto sem marcas naturais ou trilhas abertas que permitissem a navegação.
Embora não possamos subestimar a capacidade humana de conhecer 

intimamente uma região, suas trilhas e azimutes, isto seria difícil para o caso 
de regiões que eram atravessadas em ritmo de jornada, passando por áreas 
pouco conhecidas, as quais seriam vistas poucas vezes. Além disso, viajar uti-
lizando essas referências naturais, ao longe, significa que nem sempre a mes-
ma rota passará pela mesma trilha ou caminho. O destino sendo o mesmo, as 
rotas podem variar vários metros ou quilômetros a cada vez que forem per-
corridas, dependendo das circunstâncias da estação ou mesmo do ritmo do 
viajante. Entretanto, com pontos de referência tão distantes, essas variações 
não fazem diferença para se alcançar o destino final, mas significam que um 
viajante pode passar pela mesma rota várias vezes e o espaço imediato a ele 
sempre se apresentar como algo totalmente novo. Tais variações podem signifi-
car, também, a diferença entre uma viagem fácil e rápida e outra difícil e demora-
da, pois poucos metros já são o suficiente para se evitarem barrancos, vegetações, 
brejos ou outros obstáculos mais imediatos difíceis de serem cruzados. Talvez por 
isto os índios fossem tão valorizados como carregadores de carga pelos caminhos 
das Minas — até mais do que bestas de carga.18 D. Lourenço, em 1727, insiste 
que os materiais frágeis destinados às fundições de Vila Rica fossem transportados 
nas “costas dos índios”.19 Qualquer viajante podia seguir um pico ou um grande 
rio, mas a arte de facilitar esse percurso não era domínio de todos.

As chances de se perder eram muitas naquela época, e exploradores 
enfrentam essas dificuldades até mesmo nos dias de hoje, apesar de cartas 
detalhadas e bússolas. Esta era a realidade da navegação, e a administração 
régia e os habitantes daqueles locais sabiam bem disto. Reiteram essas dificul-
dades as constantes menções, na documentação coeva, sobre a aspereza dos 
caminhos e a dificuldade de se localizar quem não quisesse ser encontrado 
naqueles matos ermos. Em 1726, quando D. Lourenço recebe notícias de 
lavras clandestinas em Itaberaba, ordena ao capitão-mor das Congonhas 
“facilitar o caminho” até o local20. Mais especificamente em relação ao vale 

18 Esse assunto é levantado em Holanda, Caminhos e Fronteiras, 1994, mas pode ser, 
também, observado em diversas fontes coevas.

19 ANTT, Manuscritos do Brasil, vol. 26, fl.102v-103v.

20 APM, CMOP 006, fl.59.
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do Paraopeba, um dos delatores da fábrica clandestina de barras e moedas de 
ouro que funcionou ali entre 1727 e 1731, apesar de reconhecer as facilidades 
da conexão da fábrica com o rio Paraopeba, também dizia que “quem não 
sabe o caminho das ditas casas e vivenda até o dito rio Paraupeba [é] capaz de 
se andar a cavalo todo entre matos virgens”.21 Anos antes, em 1715, D. Brás 
Balthazar da Silveira reclamava que era difícil o governo de

[...] homens que vivem por entre matos tão cerrados que estando muito 
junto das vilas se não sabe onde assistem, por ser tal a sua indústria que nem 
caminho querem fazer para as ditas vilas, por se livrarem de alguma diligência 
que lá se lhe queira fazer [...]. (Carta, 1998, p.13)22

Esses relatos sugerem a dificuldade de trânsito por aquela paisagem e 
o quanto as chances de se perder eram grandes. Esse não era o desejo de ne-
nhum viajante, especialmente em uma área inóspita, vasta e desconhecida. 
Um relatório sobre a província das Minas, redigido por um autor anônimo 
e sem data, e que, pelo conteúdo, parece ser dos anos de 1730 ou 1740,23 
diz que “o Caminho Novo do Ryo de Janeiro, e da mesma Sorte o velho de 
São Paullo, hé hum contínuo desfilladeiro entre bosques, e com passages de 
Ryos”. A situação piora ainda com as

[...] mallinas (sic), de q’ poucos escapão, e menos os Estrangeiros e em todo o 
anno o achaque de corrução chamado bicho, q’ não sendo conhecido, e reme-
diado a tempo se fas mortal em poucos dias. As piranhas, e giboyas fazem q’ se 
não possão vadear sem perigo os Ryos, as cobras Surucucus, e outros infestos 
venenozos, infestão os campos aos passageiros [...] .24

Rotas conhecidas eram sinônimo de segurança. Logo nas primeiras 
décadas do século xviii, o Caminho Novo já estava consolidado, e os 
21 BNL, Coleção Pombalina, Códice 6699.

22 Carta de D. Brás Baltasar da Silveira a El-Rei, de 28 de março de 1715. APM. Seção 
Colonial. Códice SG 04 fl.396 v. Retirado de Anastasia, Vassalos rebeldes, 1998, p.13.

23 BNL, Coleção Pombalina, Códice 738, fl.251-257v. O autor deste relatório o escreveu 
depois da instalação dos registros e num período onde a produção aurífera estava no auge. 
Ele menciona, apenas entre os “mineiros”, uma arrecadação dos direitos reais de mais de 
250 arrobas, excluindo taxações indiretas como taxas das alfândegas nos portos de mar, que 
pagam nas compras dos negros e mercadorias para levarem para as Minas.

24 BNL, Coleção Pombalina, Códice 738, fl.251-257v.
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arredores de Vila Rica, pelo menos até Congonhas do Campo, era salpicado 
de arraiais e pequenos núcleos urbanos.25 Embora fosse possível cruzar a atual 
serra da Moeda e seus prolongamentos, avistar o grande pico de Itabirito e 
seguir viagem até Vila Rica, essa manobra já não era necessária, já que o 
Caminho Novo tomava o lado leste do planalto que fica ao sul do antigo 
Curral del Rey, bem mais ao sul, evitando completamente essa formação 
topográfica (Figuras 8 e 9).26 O caminho para Sabará seguia, então, do arraial 
de Cachoeyra (Caxoeira ou Cachoeira), pelos afluentes do rio das Velhas, até 
a referida vila que era, nessa rota, mais distante do “rodeio do Itatitiá” do que 
Vila Rica. Mudaram-se os pontos de referência e as formas de se transitar 
pelo espaço. Os núcleos urbanos permitiam outros arranjos no trânsito de 
comboieiros e passageiros. Picadas e estradas abertas tornavam-se referências 
ao invés dos grandes picos, que permaneciam apenas como auxiliares ou 
como ferramentas daqueles que desejavam sair das rotas oficiais.

Utilizando os mapas confeccionados pelos “padres matemáticos” em 
1734/1735 como fontes históricas sobre a utilização do espaço físico, é 
possível inferir as mudanças no trânsito de viajantes ocorridas nos anos de 
1720.27 Reconhecer que essas obras são o resultado de escolhas epistemoló-
gicas e funcionais historicamente construídas, e que nos remetem, de fato, 
“a modelos de organização do espaço social saídos do interior de paradig-
mas previamente estabelecidos”, como afirma Maria Eliza Linhares Borges 
(2001), talvez comprometa a sua utilização para o que pretendemos aqui28; 

25 Para uma discussão sobre o papel do poder oficial e de agentes povoadores na formação e 
controle desses caminhos ver Resende, Itinerários e interditos na territorialização das Geraes, 
2007; Moraes, De arraiais, vilas e caminhos: a rede urbana das Minas coloniais, 2007 e 
Renger, A origem histórica das estradas reais nas Minas Setecentistas, 2007.

26 Ver o caminho registrado pelos padres matemáticos com uma linha pontilhada na Figura 4.

27 Para uma descrição mais detalhada sobre a missão e obra dos chamados “padres 
matemáticos”, ver Almeida, A Formação do Espaço Brasileiro e o Projecto do Novo Atlas da 
América Portuguesa, 2001.

28 Apesar desta observação, a autora falha em reconhecer a cartografia como uma fonte sobre 
um espaço concreto, atribuindo a ela um valor simbólico e associado ao imaginário, tratando 
apenas dos processos de produção dos mapas e seus usos, e não do objeto principal que 
estimulou a sua produção, qual seja, o espaço. Ver Borges, Cartografia, poder e imaginário, 
2001. Sem o reconhecimento da dimensão espacial e material da cartografia, qualquer 
discussão sobre este tema permanece limitada, tratando os mapas apenas como construções 
imagéticas e não como produções cartográficas de fato.
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todavia, apenas à primeira vista. Como representantes de uma missão oficial, 
a produção daqueles religiosos tenderia a refletir justamente as rotas oficiais 
e produzir um mapa com funções administrativas, para que os olhos do cen-
tro decisório do outro lado do Atlântico pudessem observar aquela região 
e definir suas estratégias.29 O foco dos mapas foram exatamente os centros 
administrativos locais da região mineradora, o centro econômico da colônia 
na época. Não há razão, a princípio, para crer que a representação dos “padres 
matemáticos” ilustre as regiões e rotas mais utilizadas pelos moradores das 
Minas, já que havia grande movimento fora das esferas oficiais.30 Também, 
não significa que as rotas representadas por eles tenham sido sempre as mes-
mas e que em tempos anteriores não pudessem ter sido diferentes. Por exem-
plo, o pico do Itatiaiuçu, aparentemente um ponto de referência anos antes, 
sequer aparece nas representações feitas pelos religiosos em 1734, apesar 
dessas representarem alguns centros urbanos ao seu redor. Tal pico perdera 
sua importância, pelo menos nas rotas oficiais, pois já não pertencia mais a 
elas. Os picos que ganham destaque são exatamente aqueles do lado leste da 
formação da atual Serra da Moeda, como o pico de Itaubira e o pico da atual 
serra da Piedade (Figura 4). Um mapa produzido em 1790 para o termo 
da Vila de Queluz com base nas notações dos mesmos padres — portanto, 
com os pontos de referência relevantes para o ano de 1734 — apresenta o 
mesmo padrão. Destaca o Itacolomi e, novamente, o Itaubira.31 Com base 
nessas informações, reconhece-se que o vale do Paraopeba pode ter sido uma 
rota alternativa para viajantes — especialmente aqueles que quissessem se 
manter fora de rotas oficiais.

Sabemos que o vale do Paraopeba possuía uma ocupação populacional 
razoável naquela época. A partir de 1731, após o desbaratamento de um 

29 Almeida, A Formação do Espaço Brasileiro e o Projecto do Novo Atlas da América Portuguesa, 
2001.

30 Cavalcante, Negócios de trapaça, 2006; Guimarães, Inácio de Souza e os Falsários do 
Paraopeba, 2008, Túlio,  Falsário D’El Rei, 2005

31 “Mapa do Termo da Real Villa de Queluz segundo as observacoens de Capaci e, 
Demos Correctas, e emendadas as Alturas Variantes para conhecimento da verdade” como 
apresentado em Costa, Cartografia da conquista do território das Minas, 2004. Embora o 
mapa seja de 1790 foi feito com informações dos anos de 1730. É possível notar o pico do 
Itacolomi e o de Itaubira, ambos destacados na ilustração.
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bando de falsários que atuava ali, houve um enorme fluxo de pedidos de 
cartas de sesmarias para a região sobre terras que já se encontravam em uso, 
possivelmente por causa da atenção que o crime atraiu para aquela área, 
impedindo seus moradores de continuarem sem registrar suas terras oficial-
mente. Isto sugere algum trânsito de pessoas pela região e, consequentemen-
te, pelo Caminho Velho.

Como possibilidade de rota, entretanto não sabemos até que ponto 
esse trânsito ocorria por via fluvial. O rio Paraopeba não era navegável por 
toda sua extensão, especialmente no que diz respeito aos pontos que cruzam 
as duas serras que separam o rio em três segmentos. Pimentel Godoy, ao 
escrever Expressão Econômica do vale do Paraopeba (1957), dividia o 
curso do rio em três partes: superior, médio e inferior, sendo a última a que 
deságua no rio São Francisco. Os elementos geográficos que definem essas 
divisões são uma cachoeira, que separa o curso superior do médio, e uma 
estreita passagem que forma corredeiras muito difíceis de transpor e que 
separa o curso médio do inferior. O primeiro elemento é chamado de Salto 
do Paraopeba, na serra da Boa Vista, e o segundo Fecho do Funil, na serra do 
Rola Moça (nome atual). O segundo nome dá uma idéia do tipo de formação 
que se tem ali. O trecho do Caminho Velho que passaria por ali estaria 
exatamente entre essas duas formações e, portanto, isolado do restante do 
rio. Atravessar o Fecho do Funil pelo rio poderia não ser uma opção viável, 
devido à falta de equipamentos ou à ausência de habilidades específicas — 
que ainda hoje são um problema para essa travessia — ou, ainda, durante 
algumas épocas do ano, por causa das chuvas. Quando observamos os 
mapas confeccionados em 1734 e 1735 pelos “padres matemáticos”, vemos 
que, bem naquele ponto antes do acidente, erigiu-se o arraial de Vera Cruz, 
de onde parte um caminho que leva por Brumado, contornando aquela 
serra, passando pelo pico de Matheos Leme, arraial do Borba e seguindo, 
enfim, para Pitangui. Se o Fecho do Funil não fosse um obstáculo, essa rota 
por terra — que evita aquele ponto e contorna a acidentada serra do Rola 
Moça (nome atual) — não teria se desenvolvido, e seria possível seguir o 
curso fluvial até bem mais próximo da Vila de Pitangui. A importância da 
rota terrestre é atestada pelo registro, como ponto de referência, do pico de 
“Matheos Leme”. Como já foi dito, pontos como estes eram fundamentais 
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para esse tipo de viagem terrestre.
Temos, então, um possível padrão geográfico de circulação pelo vale do 

Paraopeba, que segue imposições naturais e tendências de desenvolvimento 
dos núcleos urbanos. Alguns desses padrões da geografia física e circulação 
humana foram responsáveis pelas delimitações políticas daquela região e pelo 
seu povoamento.32 Por exemplo, o rio Paraopeba dividiu as comarcas do Rio 
das Mortes e de Vila Rica. A ocupação humana também foi condicionada por 
elementos naturais como o tempo, flora, hidrografia e formações geológicas 
que levantaram serras e formaram minerais preciosos no subsolo, além dos 
elementos antrópicos como picadas, caminhos e núcleos urbanos já existentes 
e que balizavam a circulação local. Entender por onde ocorreram essas circu-
lações e o trajeto geográfico de ocupação das Minas permitirá um melhor 
entendimento dos processos de formação daquela sociedade e do seu uso 
do espaço.  Essa comunicação buscou demonstrar como tais estudos podem 
ser feitos através de uma abordagem de mapas modernos e coevos que dê 
mais atenção ao plano material dessas produções cartográficas. Utilizou-se 
o exemplo do vale do Paraopeba, e o argumento de que talvez esta região 
possa ter sido parte do chamado Caminho de São Paulo ou Caminho Velho, 
o que não só questionaria as interpretações mais correntes sobre essa rota de 
ocupação e circulação das Minas, mas, também, atrairia a atenção de estu-
diosos a uma área até então relativamente negligenciada pela historiografia.

32 Moraes, De arraiais, vilas e caminhos: a rede urbana das Minas coloniais, 2007; Renger, 
Primórdios da cartografia das Minas Gerais (1585-1735), 2007 e Resende, Itinerários e inter-
ditos na territorialização das Geraes, 2007.
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Figura 1 – Detalhe de um mapa anônimo do início do século xviii que mostra o pico de “Itatia asu”, do 
lado esquerdo do mapa, como ponto de referência para se transitar pelo vale do Paraopeba. - É possível 
ver o caminho que segue desse pico para Pitangui e a referência a um ponto do lado leste do planalto 
ao sul da serra do Curral como “Rodeadoro”. Fonte: Costa, Cartografia da Conquista do Território das 
Minas, 2004.

Figura 2 – Mapa anônimo do início do século xviii mostrando os mesmos elementos da Figura 1, mas 
enfatizando a condição do planalto ao sul da atual serra do Curral como “Rodiadouro”. Fonte: Renger, 
A origem histórica das estradas reais nas Minas Setecentistas. 2007.
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Figura 3 – Detalhe de uma carta atual mostrando as possibilidades de caminhos ligando o vale do Para-
opeba às cidades de Ouro Preto e Sabará. - Os picos do Itatiauçu e Itabirito estão marcados em azul. Os 
pontos em vermelho são Vila Rica, Sabará e um antigo sítio no vale do Paraopeba aos pés da atual serra 
da Moeda. Fonte: ibge (1979). Folha SE-23-Z-C, Belo Horizonte, 1:250.000; e ibge (1979). Folha 
SF-23-X-A, Divinópolis, 1:250.000.

Figura 4 – Detalhe de um dos mapas dos padres matemáticos, de 1734/1735, mostrando as mesmas 
possibilidades de rotas ilustradas na Figura 3, mas, agora, em relação à percepção coeva do espaço. - Fica 
claro que mesmo em representações cartográficas da época essas rotas podiam ser percebidas. Essa afir-
mação é reforçada pela representação de destaque do pico de Itaubira, atual Itabirito, marcado em verde, 
com um caminho saindo dele e seguindo para “Cachoeyra”. Estão marcados em verde e azul os mesmos 
pontos do mapa anterior. Fonte: Costa, Cartografia da Conquista do Território das Minas, 2004
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Figura 5 – Vista a partir do alto da Serra da Moeda (nome atual). - No centro da fotografia se destaca o 
pico de Itabirito (nome atual). Fonte: Acervo pessoal do autor, 2008.

Figura 6 – Vista a partir da br-040, km 555, logo ao pé da serra da Moeda, no seu lado leste, mostrando 
o pico da serra da Piedade, marcante na paisagem, ao centro. Fonte: Acervo pessoal do autor, 2008.
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Figura 7 – Vista a partir do alto da Serra da Moeda (nome atual). - No centro da fotografia se destaca o 
pico de Itatiaiuçu (nome atual), com sua característica forma de pódio. Fonte: Acervo pessoal do autor.

Figura 8 – Detalhe de uma carta atual mostrando a rota do Caminho Novo que segue pelo lado leste do 
planalto o sul da serra do Curral, evitando essa formação e, também, o vale do Paraopeba. Fonte: ibge 
(1979). Folha SE-23-Z-C, Belo Horizonte, 1:250.000.
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Figura 9 – Detalhe de um dos mapas dos padres matemáticos, de 1734/1735, mostrando a rota do 
Caminho Novo, em relação à percepção coeva do espaço. - O caminho evita completamente o planalto 
ao sul da serra do Curral e o vale do Paraopeba. Fonte: Costa, Cartografia da Conquista do Território 
das Minas, 2004.

Documentação Manuscrita
1 – Arquivo Histórico Ultramarino

AHU, Avulsos, Caixa 19, Documento 34. 30/07/1731.
Carta de Diogo Cotrim de Souza, ouvidor-geral da Comarca do Rio das 

Velhas, dirigida a D. João V, informando-o acerca das diligências sobre 
a Casa da Moeda falsa.

2 – Arquivo Nacional da Torre do Tombo

ANTT, Manuscritos do Brasil, vol.26, fl.102v-103v. 08/02/1729.
“Caza da moeda e remessa de materiais”.

3 – Arquivo Público Mineiro

APM, CMOP 006, fl.59. 03/03/1726.
“Registro de hum Bando sobre as Minas da Itaberaba e Casa da Casca”.
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4 – Biblioteca Nacional de Lisboa

BNL, Coleção Pombalina, Códice 738, fl.251-257v. Sem data ou assinatura.
Provincia das Minas: A provincia das Minas não Só He a mais prizioza 

pedra da coroa de Portugal porem entendo que nenhum Princepe do 
Mundo tem Estado tão seguro e que produza tanta riqueza. [relatório]

BNL, Coleção Pombalina, Códice 6699. 15/01/1731.
“Treslado da delação que fez Francisco Borges de Carvalho de seu sócio 

Ignácio de Souza Ferreira de ter casas de fundição e de cunhar moedas”.

5 – Documentação Impressa:

Carta de D. Brás Baltasar da Silveira ao Rei de Portugal de 28 de março 
de 1715. APM, Seção Colonial, Códice SG 04, fl.396v. Retirado de 
Anastasia, Carla Maria Junho. A Geografia do Crime: Violência nas 
Minas setecentistas. Belo Horizonte: Editora ufmg, 2005, p.13.
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O Atlas de João Teixeira e as Fortificações 
de Defesa da Baía de Guanabara 

no Século xvii

Marcello José Gomes Loureiro*

Resumo

Em um contexto de Antigo Regime, em que a segunda escolástica con-
formava as ações sociais, João Teixeira produziu diversas cartas representando 
as fortificações da Baía de Guanabara. Nelas, o cartógrafo alertava para o 
potencial defensivo da Guanabara, além da sua capacidade de permitir a ope-
racionalização de diversas embarcações simultaneamente. Tais representações 
cartográficas são, sem paradoxo, excelente fonte de pesquisa: por exemplo, 
graças ao Atlas do Estado do Brasil, de 1631, sabe-se que os portugueses não 
utilizavam a ilha de Villegagnon como fortim nessa época. De acordo com o 
mesmo Atlas, haviam sido instaladas outras fortalezas, como a de São Mar-
tinho, acima de São João, e a de Santa Margarida, na ilha das Cobras (refei-
ta posteriormente por Salvador Correia de Sá e Benevides em 1637), bem 
como diversas baterias menores estavam espalhadas pela cidade. João Tei-
xeira chamava a atenção, em acréscimo, para a ampla possibilidade de cons-
trução naval, em face da abundância de madeira no Rio de Janeiro. A idéia 
de uma auto-suficiência da cidade, que nas próprias palavras do cartógrafo 
não precisava “esperar nada da Europa”, sugere também suas relações comer-
ciais com outras cidades da América portuguesa, com Angola, na África, e 
até com Buenos Aires, na boca do Rio da Prata. O fato é que João Teixeira 
não desconhecia a importância axial das vinculações mercantis mantidas 
entre a elite portenha e a fluminense, facilitadas na época em grande medida 
pela União Ibérica (1580-1640). Tanto que nas suas representações de 1630, 
1637, 1640 e 1642 inseria o vale platino nas demarcações portuguesas, ex-
plicitando, desta forma, a pretensão de direito luso sobre áreas pertencentes 
ao Império de Castela. Assim, esta comunicação pretende, a partir das cartas 
de João Teixeira, discutir a formação do sistema de defesa da Baía de Gua-
nabara, bem como destacar os nexos de sua obra com as relações comerciais 

* Arqueólogo e Mestre em História - andreguimara@gmail.com
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experimentadas pelo Rio de Janeiro durante o século xvii. 

Palavras-chave: Antigo Regime, João Teixeira, Império português.

1 – O porto do Rio de Janeiro: vantagens naturais e geopolítica 
de defesa

Este porto do Rio de Janeiro é o melhor e mais defensável que há em todo o 
estado do Brasil, é capaz de muitas e grandes embarcações, e podem-se fazer 
nele grandes armadas. Há nesta terra muita madeira para se fazerem navios 
e tudo o mais para apresto deles é necessário sem esperar nada da Europa. É 
muito rica e abundante e de bons ares. Está em altura de 23 graus da parte do 
sul (apud Cortesão, 1965, p.49).  

Figura 1 – Demonstração do Rio de Janeiro feita por João Teixeira, cosmógrafo de Sua Majestade 
(1645).

Neste trecho de seu Atlas de 1627, João Teixeira alerta para o potencial 
defensivo do porto, além da sua capacidade de permitir a operacionalização de 
diversas embarcações. Chama a atenção, em acréscimo, para a possibilidade 
de construção naval, em face da abundância de madeira. A idéia de uma 
auto-suficiência do Rio de Janeiro, que não precisa “esperar nada da Europa”, 

Livro 1.indb   42 7/18/2012   4:41:48 PM



42 43

sugere suas relações comerciais com outras praças da América portuguesa e 
com Buenos Aires, na Bacia do Prata. 

Nos séculos xvi e xvii, a baía da Guanabara consistia em ponto de 
parada quase obrigatória para as embarcações que demandavam o oceano 
Índico para comércio no Oriente. Isso porque os navios que saíam de Lisboa 
com esse destino não tinham condições náuticas de superar a corrente norte 
de Benguela. Essa corrente atlântica da costa africana, por ter sentido con-
trário, impedia que a maioria das embarcações a vela, a exemplo das naus, 
tangenciasse a costa africana em uma pernada direta Lisboa-cabo da Boa 
Esperança. Com isso, os navegadores portugueses eram obrigados a cumprir 
o que se chamava de “volta do mar”: costeavam o litoral africano até o arqui-
pélago de Cabo Verde, navegando a favor da corrente sul equatorial. Nessa 
altura, demandavam o Nordeste brasileiro para descerem aproximadamente 
até Cabo Frio, no mesmo sentido da corrente do Brasil. Aí costumavam 
atracar no Rio de Janeiro para reabastecimento ou reparo. Seguiam com a 
corrente das Malvinas até o cabo da Boa Esperança.1 A baía de Guanabara, 
devido às correntes marítimas do Atlântico sul, representava então ponto 
altamente estratégico para a carreira das Índias e para o comércio português 
no Oriente.

Além disso, dispunha de várias características naturais que facilitaram 
a instalação da cidade do Rio de Janeiro e a organização de sua defesa. Usan-
do os termos de Carlos Lessa, a baía era um “forte natural”, um verdadeiro 
“cofre náutico”, com 140 kilômetros de perímetro, mas com uma entrada es-
treita, de apenas 1.600 metros entre seus limites, os morros do Pão de Açúcar 
e de Santa Cruz.2 A largura interna da baía pode chegar a até 28 km, com 
profundidade satisfatória para fundeio de diversos navios simultaneamente.3 
Facilitando ainda mais o controle eficaz sobre a entrada e saída de embar-
cações das águas calmas da baía, há a pedra da Laje, cuja posição estra-

1 Em respeito às correntes do Atlântico sul, ler Mauro, Frédéric. Portugal, o Brasil e Atlântico. 
(1570-1670). Tradução de Manuela Barreto. Vol i. Lisboa: Editorial Estampa, 1997, p. 44-55 
e Alencastro, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes – Formação do Brasil no Atlântico Sul – 
Séculos XVI e XVII. São Paulo: Cia das Letras, 2000, p. 57-63.

2 Santos, Corcino Medeiros dos. O Rio de Janeiro e a Conjuntura Atlântica. Rio de Janeiro: 
Expressão e Cultura, 1993, p. 13-15.

3 Idem.
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tégica perfazia a triangulação militar com aqueles outros dois morros.4 
Acrescente-se a isso que seus maciços litorâneos têm inclinações 

abruptas voltadas para o oceano; excelentes pontos de vigilância, eles di-
ficultavam a passagem de tempestades e invasores, possibilitando tam-
bém a construção de fortificações e a instalação de artilharia. Com essas 
características, a Guanabara se constituía um porto de abrigo para as em-
barcações que evitavam possíveis tempestades que ocorriam em alto mar.

Pode-se sugerir ainda que a retaguarda da baía, por sua vez, era 
naturalmente defendida por um sistema de morros – como a serra do 
Mar – longamente erodido, o que conseqüentemente produziu áreas se-
dimentares circundantes. Tais terrenos, normalmente baixadas reais, so-
freram ação de marés altas ou de intensa precipitação, transformando-se 
em lagoas ou pântanos. (Se no passado eles compuseram a arquitetura 
defensiva da cidade, mais tarde causaram altos custos de urbanização, em 
virtude da necessidade constante de aterramento). Assim, dificultando 
qualquer tentativa de invasão, tanto pelo litoral quanto pelo continente, 
esses morros cercados por terrenos alagadiços representaram outra facili-
dade natural para consecução da defesa do Rio. 

Diversos viajantes e cronistas registraram as possibilidades de se uti-
lizar essas comodidades naturais para a organização da defesa. Gandavo, 
na segunda metade do século xvi, escreveu que no meio da barra de 
entrada da baía da Guanabara está “uma Lájea (sic), na qual se pode fazer 
uma fortaleza para defensão (sic) da terra (...) Esta é uma das mais seguras e 
melhores barras que há nestas partes, pela qual podem quaisquer naus entrar 
e sair a todo o tempo sem temor de nenhum perigo”.5 Já Fernão Cardim, 
após assinalar as maravilhas naturais criadas por Deus na região da Gua-
nabara e também sugerir a instalação de uma fortaleza na pedra da Laje, 

4 Somente na década de 1640, entretanto, planejou-se objetivamente a construção de uma 
fortificação na Laje, o que fora intenção primeiramente de Villegagnon. Ele teria tentado 
instalar uma bateria de madeira e preparado pedras para iniciar um fortim; fracassou, 
porém, devido às dimensões da ilhota, bem como à ação do mar. Em relação a este ponto, 
consultar Ferrez, Gilberto. O Rio de Janeiro e a Defesa de seu Porto. Rio de Janeiro: Serviço 
de Documentação da Marinha, 1972, p. 1 e 118.

5 Apud Bicalho, Maria Fernanda Baptista. A Cidade e o Império. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003, p. 32.
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considerou que a baía seria “cousa inexpugnável”.6 
Desse modo, pode-se dizer que, às belezas e benesses naturais, soma-se a 

perspectiva criadora do homem renascentista, tipificada pela noção de que é 
latente a capacidade humana de organizar a natureza e a história. Ou, escrito 
de outra forma, a natureza do Rio de Janeiro “não se constitui, por si só, a base 
ou o fundo de sua história. São as intervenções humanas, decorrentes do espírito 
descobridor e criador do renascimento, que a qualificaram como uma cidade-
-referência no espaço colonial português”.7 

Esse aspecto recorrente da outillage mental do Renascimento, para usar 
a expressão de Lucien Febvre, materializou-se aqui quando Mem de Sá fixou 
oficialmente a cidade, a 60 metros de altitude, no morro do Descanso.8 O 
morro, cercado em sua parte ocidental pela lagoa do Boqueirão, logo 
ficou conhecido como morro do Castelo, em virtude de suas baterias de 
artilharia. Devido a sua altitude, impondo-se na paisagem, a cidade podia 
ver e ser vista, a exemplo de outras cidades renascentistas.

Somente a partir de 1575, no governo de Antônio Salema, responsável 
pelo domínio dos tamoios que haviam se aliado aos franceses sete anos antes 
em Cabo Frio, os moradores do Castelo puderam descer com segurança, 
espalhando-se no istmo que ligava este morro ao de São Bento.9

Ainda na segunda metade do século xvi e a partir desse quadro de 

6 Apud Idem.

7 Cf. Rodrigues, Antônio Edmilson M. “Em Algum lugar do passado. Cultura e História 
na Cidade do Rio de Janeiro” in Rio de Janeiro: Capital e Capitalidade. Rio de Janeiro: uerj, 
2002, p. 17.

8 É interessante salientar que, a despeito desse núcleo oficial, é provável que núcleos anteriores 
já existissem. Sabe-se, por exemplo, que Fernão de Magalhães encontrou habitantes quando 
passou pelo Rio em 1519, adquirindo, inclusive, galinhas. Outro indício está no fato de Mar-
tim Afonso de Sousa ter mandado construir uma casa forte na região em 1531. Para tanto, 
provavelmente já havia uma infraestrutura mínima que viabilizasse seu projeto. Há ainda as 
referências de Hans Staden e Jean de Léry, que escreveram do Rio em 1554 e 1558, respecti-
vamente. Sobre esta questão, consultar Barreiros, Eduardo Canabrava. “A Cidade do Rio de 
Janeiro de sua Fundação aos Fins do Século xvii” in Revista do IHGB, Volume 288. Rio de 
Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1971, p. 200. 

9 Veríssimo, Inácio José. “História Militar do Rio de Janeiro nos Séculos xvi e xvii” in 
Revista do IHGB. Volume 288. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1971, 
p. 136 e Boxer, Charles R. Salvador Correia de Sá e a Luta pelo Brasil e Angola. 1602-1686. 
Tradução de Olivério M. de Oliveira Pinto. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1973, p. 35.
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proteção natural, os portugueses desenvolveram um sistema militar de defesa 
para a baía de Guanabara, construindo primeiramente as defesas fortificadas 
de Nossa Senhora da Guia (anterior a 1580) e de São João (anterior a 1618) 
nas extremidades da barra de entrada.10 Alinhadas, essas baterias procuravam 
obstaculizar a penetração na baía de qualquer embarcação inimiga com seu 
fogo cruzado. No interior da Guanabara, foram erguidas as de São Tiago, 
na ponta da piabaça, e o baluarte do Morro do Castelo, chamado de São 
Sebastião, além da instalação de uma bateria chamada de Santa Cruz, na 
rua Direita, origem da igreja de Santa Cruz dos Militares. Estas estavam 
estrategicamente recuadas exatamente para impedir os ataques de qualquer 
navio que porventura transpusesse a primeira linha de fortes.

Graças ao Atlas do Estado do Brasil de João Teixeira Albernaz, de 1631, 
sabe-se que os portugueses não utilizavam a ilha de Villegagnon como fortim 
nessa época.11 De acordo com o mesmo Atlas, haviam sido instaladas outras 
fortalezas, como a de São Martinho, acima de São João, e a de Santa Margarida, 
na ilha das Cobras (refeita posteriormente por Salvador Correia de Sá e 
Benevides em 1637), bem como diversas baterias menores estavam espalhadas 
pela cidade.

10 Santos, op. cit., p. 17.

11 Ferrez, op. cit., p. 12.

Figura 2 – Fortaleza de Santa Cruz (João Teixeira, 1640).
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Com a crescente ameaça holandesa no início do século xvii e, sobretu-
do, com a concreta invasão flamenga na cidade de Salvador em 1624, a Ad-
ministração precisou repensar a defesa da cidade. Nesse sentido, entre 1628 e 
1633, reforçou-se São João, constituída a partir de então de quatro baterias; 
incrementou-se Nossa Senhora da Guia com obra de alvenaria em 1624, 
sendo rebatizada nessa ocasião com o nome de Santa Cruz da Barra;12 “índios 
amigos” foram arregimentados pelos jesuítas, sendo mantidos em prontidão; 
ao baluarte do Castelo foi acrescentado um fortim e se reforçou ainda o fortim 
de San Tiago, construído em 1603. Em que pesem esses esforços, durante o go-
verno de Martim de Sá13 (1623-1632), que praticamente com recursos próprios 
providenciou tais incrementos na defesa,14 apareceu em Cabo Frio um navio 
holandês em busca de pau-brasil.15   

Os habitantes da cidade se submetiam ao sistema militar português: os 
elementos masculinos entre 16 e 60 anos compunham as Ordenações, desti-
nadas para casos de necessidade, sob a orientação e comando de alguns poucos 
oficiais e praças de 1a linha. Em 1641, a Câmara da cidade contava com cerca 
de trezentos soldados.16

Os custos de manutenção do sistema de defesa obviamente não eram 
reduzidos e, por isso mesmo, sua capacidade operacional dificilmente estava 
em condições plenas de funcionamento. Os governadores freqüentemente re-
clamavam do estado de conservação das fortalezas, como fez Duarte Correia 

12 Lembra-se de que, no início, as fortificações do Rio tinham sua artilharia precária e mu-
ralhas de barro e madeira sem grande resistência.

13 Martim de Sá, pai de Salvador Correia de Sá e Benevides, era casado com mulher espa-
nhola, o que permitiu que se aparentasse com o governador de Tucumán. Acerca disso, con-
sultar Salvador, José Gonçalves. Os Cristãos-novos e o Comércio no Atlântico Meridional. 
São Paulo: Pioneira, 1978, p. 369.

14 Claro que o governador esperava ser recompensado por suas despesas na defesa da cida-
de, tanto é que escreveu ao rei em 1616 solicitando que parcela das mercadorias saqueadas 
de inimigos pudesse ser comercializada por ele, sem a interferência dos oficiais da Fazenda, 
conforme Fragoso, João. “A nobreza da República: notas sobre a formação da primeira elite 
senhorial do Rio de Janeiro (séculos xvi e xvii)” in Topoi – Revista de História do Programa de 
Pós-graduação em História Social da UFRJ. Rio de Janeiro: ufrj/ 7 Letras, n. 1, 2000, p. 71.

15 Ferrez, Gilberto. “Organização da Defesa: Fortificações”, in Revista do IHGB. Volume 
288. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1971, p. 137.

16 Ferrez. O Rio de Janeiro... op. cit. p. 18.
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Vasqueanes, tio de Salvador Correia de Sá e Benevides, por meio de três cartas 
que escreveu ao rei nos primeiros meses de 1646. 

Tais custos eram assumidos, em grande medida, pelos próprios habitantes 
da cidade. Afinal, conforme explica Fernanda Bicalho, 

Dada a falta de recursos da Fazenda Real, exausta de rendas devido ao ônus 
representado pelas guerras de Restauração na Europa, simultâneas aos con-
flitos que levariam à expulsão dos holandeses dos territórios coloniais, os ha-
bitantes das praças marítimas da América Portuguesa assumiram, por meio 
de tributos e trabalhos, os altos custos da manutenção do Império [como, por 
exemplo,] a obrigatoriedade do fardamento, sustento e pagamento dos soldos 
das tropas e guarnições, a construção e o reparo das fortalezas, o apresto de naus 
guarda-costas contra piratas e corsários, a manutenção da armada em situações 
especiais e em momentos de ameaças concretas (Cf. Bicalho, 2001, p. 199).

Assim sendo, em 1643, o governador Luís Barbalho Bezerra sugeriu à 
Câmara que fossem levantados recursos para aplicação na defesa, conseguin-
do fazer aprovar um aumento nas taxas sobre o vinho, azeites doces e peixe 
pelo período de um ano.17 

Tais despesas representavam, em última análise, investimento, pois a 
garantia de segurança era prioritária para existência de um mercado econô-
mico ativo. Contudo, talvez mais significativo do que isso era o medo cons-
tante que sentia a população da cidade, sob o risco contundente de invasões 
estrangeiras.18 

Na verdade, o medo dessas invasões era tamanho que criava condições 
até para que a cidade se mobilizasse em favor de outras praças coloniais. 
Nesse sentido, “durante todo o tempo do assédio holandês, um fluxo contínuo 
de gente, mantimentos e cabedais seria canalizado para as capitanias do norte às 
custas dos moradores e da Câmara do Rio de Janeiro”.19 Isso é particularmente 
interessante porque demonstra não somente o esforço da capitania do Rio, 

17 Bicalho. A Cidade... op. cit. p. 305.

18 Cf. Ibidem, p. 176.

19 Cf. Bicalho, Maria Fernanda Baptista. “A Cidade do Rio de Janeiro e a Articulação da 
Região em torno do Atlântico-Sul: Séculos xvii e xviii”, in Revista de História Regional, Ponta 
Grossa, Vol 4, nº 3, 1998, p. 11.
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mas também sua capacidade logística de mobilização de homens, gêneros e 
recursos.

E aqui se deve considerar não somente tal sentimento, sem dúvida re-
levante, mas também as possibilidades de se obter benesses reais como re-
compensa pelo esforço despendido. A “cultura de serviços” era uma das carac-
terísticas mais notáveis da monarquia barroca portuguesa. Ela se pautava em 
cadeias de reciprocidades, em que vassalos prestavam serviços para Coroa e, 
em contrapartida, recebiam mercês, que se traduziam por diversos tipos de 
prerrogativas, como cargos administrativos, precedências, distinções e títulos, 
isenções fiscais, monopólios, etc. Com origem nas guerras contra os muçul-
manos na chamada Baixa Idade Média, esse sistema de mercês definia o pacto 
político entre os vassalos da monarquia e o rei e consistia no seu reconheci-
mento aos serviços por eles prestados.

Esse mecanismo, pautado na justiça distributiva, possibilitava ainda 
que o monarca criasse e recriasse uma determinada hierarquia social. Exem-
plo disso ocorreu com a ascensão da dinastia de Bragança ao trono, em 
1640. D. João iv precisava não somente restaurar algumas redes de clientes, 
mas tecer outras. Neste caso, o pacto político entre a nova monarquia e seus 
súditos foi firmado principalmente com base no reconhecimento que o rei 
demonstrou àqueles que lutaram a seu favor logo no momento fundacional 
de sua dinastia. Nota-se, então, a existência de um imaginário político sus-
tentado por uma dimensão contratual, garantidora da soberania portuguesa 
forjada no Império.20

A “cultura de serviços” é, portanto, parte da lógica basilar do ideário 
político ibérico, chamado comumente pela historiografia portuguesa de se-
gunda escolástica.21

20 Bicalho. Conquista... op. cit., p. 30-34 e Bicalho. Pacto colonial... op. cit., p. 90. 
Especificamente acerca da justificação necessária para legitimar os Bragança no poder, ver 
França, Eduardo D’Oliveira. Portugal na Época da Restauração. São Paulo, Hucitec, 1997.

21 Neste ponto, a maior obra é, sem dúvida, Hespanha, António Manuel. As Vésperas do Levia-
than – Instituições e Poder Político em Portugal – Séc. XVII. Lisboa: Almedina, 1994; ver ainda: 
Perez Herrero, Pedro. “Sociedad y poder em las estruturas de Antiguo Régimen coloniales 
(consideraciones teórico-metodológicas)”. in La America Colonial. Politica y Sociedad. Madri: 
Sínteses, 2002.
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2 – A Produção Cartográfica De João Teixeira e a Segunda 
Escolàtica

Muito embora as fortificações freqüentemente estivessem em estado 
precário de conservação e emprego operacional, a exemplo do que registrou 
Duarte Correia Vasqueanes, João Teixeira escreveu em 1640:

o Rio de Janeiro é o melhor e mais seguro porto da costa do Brasil; e dos 
melhores do mundo, não só por sua grandeza e bom fundo e por ser capaz 
de muitas e grandes naus, mas também por ser de grande trato, assim pela 
grande abundância de açúcar que nele há e de outras fazendas de preço, como 
também pelo muito que dele se negocia para o Rio da Prata, de quem vem a 
ser a terra riquíssima (Cf. Ferrez, 1972, p. 17). 

Este trecho escrito por João Teixeira é particularmente precioso. Simi-
larmente ao que já anotara em seu Atlas de 1627, perceba-se como o cartó-
grafo mais uma vez enaltece a defesa da cidade do Rio de Janeiro, o “mais 
seguro porto da costa do Brasil”. Com isso, Teixeira contraria todo um con-
junto de informações que insistia na precariedade das condições de defe-
sa. Uma justificativa plausível para esse claro paradoxo está no fato de que 
as representações cartográficas eram uma forma significativa de se narrar o 
espaço americano. Neste caso particular, Teixeira registrava no imaginário 
europeu que o porto do Rio de Janeiro era “o mais seguro” do Brasil, ain-
da que, concretamente, suas defesas fossem pífias. O propósito dissuasório 
das cartas parece, pois, muito razoável: o saber produzido na narrativa de 
Teixeira buscava espantar pretensos invasores. Já os benefícios para a Coroa 
portuguesa, evidentes.   

Entretanto, aqui João Teixeira avança: sublinha que o porto do Rio de 
Janeiro é “dos melhores do mundo”. E, uma das razões para isso está exata-
mente no “grande trato (...) como também pelo muito que dele se negocia para 
o Rio da Prata, de quem vem a ser a terra riquíssima”. Ora, ele evidencia de 
modo muito incisivo os intercâmbios que a elite mercantil fluminense man-
tinha com a elite portenha.

Tais intercâmbios foram testemunhados em largo espectro. Por exem-
plo, “nunca vi terra onde o dinheiro seja tão comum, como é nesta do Brasil, e 
vem do Rio da Prata” foi o que o viajante francês Pyrard de Laval escreveu 
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por ocasião de sua viagem na América portuguesa, realizada em inícios do 
século xvii.22 

Na verdade, desde o século xvi, a Coroa portuguesa procurou estabelecer 
sua presença na região do rio da Prata. Determinou, por exemplo, o envio de 
expedições marítimas de reconhecimento geográfico, como a de Martim Afonso 
de Sousa, em 1530, bem como estabeleceu convênios internacionais decorrentes 
de intensas negociações nas mesas diplomáticas, a exemplo das celeumas que 
antecederam o acordo de Saragoça.23 Mas foram os espanhóis, com a expedição 
de Pedro de Mendoza de 1536, que iniciaram a ocupação da região. 

Apesar disto, quase vinte anos mais tarde, Portugal ainda considerava 
pertencer aos seus domínios a região platina, tanto é que Tomé de Sousa, 
depois de viajar ao Brasil, escreveu a Sua Majestade que “de São Vicente até o 
Rio da Prata estavão allguas armas de Castela em allguas partes mandeias tirar e 
deitar no mar e por as de V.A.” E o governador continuava, considerando ser 
portuguesa, por direito, a cidade de Assunção: 

22 Cf. Laval, Francisco Pyrard de. Viagem de Francisco Pyrard de Laval. Contendo a notícia 
de sua navegação às Índias Orientais, Ilhas de Maldiva, Maluco e ao Brasil, e os diferentes casos 
que lhe aconteceram na mesma viagem nos dez anos que andou nestes países (1601 a 1611). Com 
a descrição exacta dos costumes, leis, usos, polícia e governo; do trato e comércio, que neles há; dos 
animais, árvores, frutas e outras singularidades que ali se encontraram. Versão portuguesa cor-
recta e anotada por Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara. Edição Revista e actualizada por A. 
de Magalhães Basto. Porto: Livraria Civilização, 1944, p. 230.  

23 Almeida, Luís Ferrand. A Diplomacia Portuguesa e os Limites Meridionais do Brasil (1493-
1700). Coimbra: FLUC, 1957, p. 13-15. Sobre a viagem de Martim Afonso, Mário Neme, 
dialogando com o livro A Fundação de São Paulo (1955), de Cortesão, revisou algumas infor-
mações ainda correntes acerca dessa expedição. Em primeiro lugar, demonstrou que Martim 
Afonso de Sousa já encontrou uma feitoria em São Vicente, cuja data de instalação é anterior 
ao menos a 1527, e que devido à complexidade de sua construção, não deve ter sido erguida 
por náufragos ou degredados. Em Piratininga já havia também um povoado. Este capitão, 
conforme elucidou Neme, também não elevou essas povoações à categoria jurídica de vilas. 
Neme, em acréscimo, apresentou fundamentação conclusiva acerca dos propósitos da expe-
dição: apesar de chamada comumente pela historiografia de colonizadora, Martim Afonso 
deveria vasculhar a região do Prata; caso encontrasse metais, poderia ocupar (militarmente) a 
região. El-Rei aguardava notícias do capitão para subsidiar a sua decisão em relação à política 
que seria adotada para a região. Como bem argumenta Neme, se a intenção de D. João iii 
fosse simplesmente colonizar estas terras, poderia ter aceitado muito bem a oferta que lhe fi-
zeram Cristóvão Jacques e João de Melo da Câmara: às suas próprias custas, encarregar-se-iam 
de povoar a terra. Neme, Mário. Notas de Revisão da História de São Paulo. Século XVI. São 
Paulo: Editora Ahambi, 1959, p. 23-75 e Cortesão, Jaime. A Fundação de São Paulo – Capital 
Geográfica do Brasil. Rio de Janeiro: Livros de Portugal, 1955, p. 77-162.  
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Parece nos a todos que esta povoação está na demarcação de V. A. e se Castela 
ysto neguar, mao pode provar que he Malluco [Molucas] seu he se estas palla-
vras parecem a V.A. de mao esperiquo e pior cosmógrafo terá V.A. muita rezão 
que eu não sey nada disto se não deseyar que todo o mundo fose de V.A. e de 
vossos herdeiros... (apud Cortesão, p.273).24 

Contudo, de fato, pouco eficaz foi essa primeira iniciativa hispânica, 
materializada na expedição de Mendonza (1536). A própria cidade de Bue-
nos Aires teve de ser logo abandonada. Dada a inviabilidade do projeto ini-
cial, a nova conquista da região ocorreu somente após 1580, quando Juan de 
Garay estabeleceu a segunda fundação da cidade.

Durante os sessenta anos da União Ibérica é que se desenvolveram li-
nhas mercantis que conectavam de forma mais regular o Prata, pelo porto de 
Buenos Aires, e as praças atlânticas do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e até 
mesmo de Angola.25 

Por meio do relato de 1589 do governador do Rio da Prata Diogo Rodri-
gues de Valdéz, sabe-se que havia quantidade significativa de prata em moeda 
espanhola circulando em Salvador.26 Ou seja, após cerca de apenas dez anos 
da segunda fundação de Buenos Aires, as ligações com a América portuguesa 
já se mostravam existentes. 

24 Carta de Tomé de Souza a D. João iii; Bahia, em 1 de junho de 1553, in História da 
Colonização, Vol. iii, p. 366. Apud Almeida, op. cit., p. 38. E D. João iii parecia compartilhar 
desta idéia, ao menos conforme a minuta de uma Carta sua para João Rodriguez Correa, de 
dezembro de 1553. In Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Coleção São Vicente, Vol. 3, fl. 
313. Apud Cortesão, op. cit., p. 273.

25 Alencastro, op. cit. p. 77-116. Interessante que do ponto de vista jurídico, a União 
Ibérica não significou a extinção da idéia de que os portugueses eram estrangeiros em relação 
à Coroa de Castela. As leis de 20 de abril de 1605, 03 de outubro de 1614 e 02 de julho 
de 1607 chegavam a estipular a pena de morte e a confiscação de bens aos portugueses 
costumazes que se encontravam nas praças hispano-americanas. As cédulas de 1623 e 1629 
também tratavam dessa questão. Em 16 de setembro de 1639, o próprio Filipe iv insistia na 
separação entre a América portuguesa e espanhola, referindo-se principalmente aos paulistas 
que não a respeitavam. Escrevia o rei nessa ocasião: “que los portugueses del Brasil no pueden 
pasar de la linea de la demarcacion que ay entre aquella Corona y la de Castilha, ni entren en ella 
a reducir indios, ni a contratar en genero alguno ni por outra rason ni causa que sea so pena de 
la vida y perdimiento de bienes”. Cf. Anais do Museu Paulista, t. V, pág, 137-139. Sobre isto, 
verificar também: Cortesão. História do Brasil..., p. 95.

26 Canabrava, op. cit., p. 121.
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É, no entanto, a carta do mercador português Francisco Soares, que 
aportou no Rio de Janeiro em junho de 1596, que traz informações mais 
detalhadas de tais ligações. Ela foi escrita em 1597 ao seu irmão, Diogo Soa-
res, que estava em Portugal. Francisco alugou um armazém na cidade, onde 
vendia os artigos que transportara rapidamente e sob grande lucro. Testemu-
nhou um tráfico praticamente regular com o Prata, realizado aproximada-
mente de três em três meses, em navios de 30 a 40 toneladas. 

De acordo com esta carta, esses comerciantes traziam apenas ouro e 
prata de Buenos Aires, “15 a 20.000 ducados em reaes”, trocando-os por açú-
car, arroz, fazendas e chapéus, item cuja demanda era relevante no Peru.27 
Citava, inclusive, um negociante chamado Alonso Ramirez, que trouxe “10 
ou 12.000 ducados em reaes de prata”. O lucro era muito relevante: “de 1.000 
ducados de mercaderias de Hespanha ter-se-á de lucro 10.000”.28 

Por fim, acrescentava taxativamente: “se os negociantes portuguezes e 
hespnahoes tivessem conhecimento deste commercio, não mandariam nem ar-
riscariam tantas mercadorias para Carthagena, como fazem. Por isso, este Rio é 
um grande commercio, o mais proximo e mais facil caminho para ir ao Perú”. 2929 

O próprio rei Filipe iii demonstrava ter plena consciência da existência 
desse comércio. Pois escrevendo em 26 de novembro de 1605 ao Vice-Rei de 
Portugal D. Pedro de Castilho, era sobremaneira categórico: 

Eu sou informado que de Potosi baxaõ cada anno pelo Rio da Prata ao Brasil 
mais de 500.000 cruzados em moeda e pastas de ouro e prata, como uereis 
pela Relaçam que vos sera com esta; encomendouos o façais uer no Conselho 
da Índia e ordeneis que nelle se trate do Remedio que auera para euitar este 
dano; e tudo o que no dito conselho se tratar me escreuereis com vosso pare-
cer (apud Almeida, p. 306-308).30 

27 Cf. Carta de Francisco Soares a seu irmão Diogo Soares. Publicada integralmente in Fa-
zenda, Vieira. “Antiqualhas e memorias do Rio de Janeiro”. In Revista do IHGB, t. 93, vol. 
147, 1927, p. 151-154.

28 Cf. Idem.

29 Cf. Idem.

30 Carta do Rei de Espanha e Portugal ao Vice-Rei de Portugal D. Pedro de Castilho, 26 de 
novembro de 1605. Biblioteca da Ajuda: Ms. 51-vii-8, fls. 220-220v, doc. 3. Apud Almeida, 
op. cit., p. 303.
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O relato de Ambrósio Fernandes Brandão, autor dos Diálogos da Gran-
deza do Brasil (1618), também testemunha exemplarmente as imbricações 
mercantis de portugueses e castelhanos no ultramar. Brandônio afirmava que 
do Rio da Prata costumavam navegar muitos negociantes, chamados “peru-
leiros”, em caravelas e também em navios menores, em direção aos portos do 
Rio de Janeiro, Bahia e até Pernambuco. Traziam do Prata “soma grande de 
patacas de quatro e de oito reales, e assim prata lavrada e por lavrar, em pinhas e 
em postas, ouro em pó e em grão, e ouro lavrado em cadeias”. Nestas praças por-
tuguesas cambiavam os metais por “fazendas das sortes que lhes são necessárias, 
deixando toda prata e ouro que trouxeram na terra, donde tornam carregados 
das tais fazendas a fazer outra vez viagem para o Rio da Prata”. Além disso, 
freqüentemente naqueles portos permaneciam os tais peruleiros para a con-
servação do trato, pelo que trocavam “o seu dinheiro por letra” ou compravam 
açúcar, que levavam para Portugal.31  

Pelo que afirma, os moradores dessas praças também se interessavam 
pela permanência desta conexão, já que a participação nessas trocas era extre-
mamente vantajosa para eles, que recebiam metais no instante da liquidação 
dessas operações mercantis.32 

Seja como for, a prata importada não era retida nas praças portuguesas 
do Atlântico, ou sequer no Reino. O rei da Espanha, por meio de cédula real 
de 20 de outubro de 1613, destinada ao presidente da Audiência de Char-
cas, referia-se aos navios que chegavam todos os dias aos portos de Portugal 
“cargados de oro y plata, que la mayor parte ba a parar a Reynos estraños, con-
virtiendose este trato em venefiçio e utilidad de los portugueses y de otras naciones 
estranjeras, com tan gran daño de mis basallos y derechos reales...33

Diversos itens eram transacionados nessas rotas mercantis, sendo que 

31 Cf. Brandão, Ambrósio Fernandes. Diálogos das Grandezas do Brasil. Introdução de 
Capistrano de Abreu; notas de Rodolfo Garcia. São Paulo: Melhoramentos; Brasília: INL, 
1977, p. 135-136. Sobre esse ponto, conferir também Alencastro, op. cit., p. 77-116.

32 Garcia, Emanuel Soares da Veiga. O Comércio Ultramarino Espanhol no Prata. São Paulo: 
Editora Perspectiva, 1982, p. 23-28.

33 Cédula Real de 20 de outubro de 1613 do Rei de Espanha a D. Diogo de Portugal, 
Presidente da Audiência de Charcas, in Biblioteca Nacional de Lisboa: Coleção Pombalina, Ms. 
249, fl. 11-12, doc 5. Publicada integralmente em Almeida, op. cit., p. 306-308.
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os escravos africanos agregavam a elas maior rentabilidade.34 Há indícios de 
uma intensa movimentação de negros por Buenos Aires, ao menos por volta 
de 1610. Por exemplo, Laval afirmou que: 

Os que querem voltar dali [de Angola] diretamente a Portugal, saem com carrega-
mento de escravos; mas os que querem fazer mais lonaga viagem, vão-nos vender 
ao Rio da Prata, donde tiram muito dinheiro, e dali voltam ainda ao Brasil a tomar 
nova carga de acúcares e doces, e do Brasil a Portugal (Cf. Laval, p.166).35

Exercitando esta prática, em 1612, João de Campo, natural da Vila de 
Conde saiu de Angola “con muchas piezas de esclauos”, comercializados em 
Buenos Aires.36 Em dezembro do mesmo ano, armou outro navio em Ango-
la, juntamente com um companheiro seu chamado Paulo Martel, natural do 
mesmo lugar, com mais “trescientas pieças de negros”.37 Do mesmo porto par-
tiram de Angola, “cargados de negros”, mais dois navios, um deles comandado 
por um tal de Capitão Piedepalo.38 

Filipe iii tinha informação que neste ano chegaram no Prata mais de mil 
e duzentos escravos em cinco navios. Em contrapartida, teriam seguido para 
os portos da América portuguesa mais de quinhentos mil ducados, muito 
embora houvesse uma condição expressa na licença de Duarte Dias Enriquez, 
arrematador do contrato de Angola nesta ocasião, que o proibia de despa-

34 Lapa, José Roberto do Amaral. O Sistema Colonial. 2ª Ed. São Paulo: Ática, 1994, p. 84. 
Sobre a entrada de negros no Prata, a grande referência ainda parece ser o livro de Studer, 
Elena F. S. La trata de negros em el Rio de la Plata durante el siglo xviii. Buenos Aires: uba, 1958.

35 Cf. LAVAL, op. cit., p. 166. O viajante ainda alerta para o modo interessante como a prata 
muitas vezes saía de Buenos Aires. Explica que “os que ali vão, fazem-no secretamente e com 
temor, porquanto o rei de Espanha tem defendido o trato com estas partes, para não ser defraudado 
nos seus direitos; e todo o dinheiro que se tira por essa via é tão secretamente que se não pode des-
cobrir, pois a defesa é tão estreita que leva a pena de morte. De sorte que para levarem o dinheiro, 
atam os sacos cheios dele às âncoras, e depois de saídos os oficiais de el-rei, levantando as âncoras, o 
guardam, e assim todo o dinheiro que daquelas partes se tira, é roubando e defraudando os direitos 
de el-rei de Espanha. E nem por isso deixam de tirar dali muito, porque todo o dinheiro que corre 
no Brasil e em Angola de lá vem”.

36 Cf. Cédula Real de 20 de outubro de 1613 do Rei de Espanha a D. Diogo de Portugal, 
Presidente da Audiência de Charcas, in Biblioteca Nacional de Lisboa: Coleção Pombalina, Ms. 
249, fl. 11-12, doc 5. Publicada integralmente em Almeida, op. cit., p. 306-308.

37 Cf. Idem.

38 Cf. Idem.
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char navios para Buenos Aires. Contudo, “los nauios tomam rregistro para el 
Brasil”; e a “jente” do contratador, invariavelmente “cobra los derechos de las 
pieças y siete mill maravedis, que es el derecho de Indias”39. O resultado lógico 
(e danoso) de tudo isso é “entenderse la buena acojida que hallan en el Rio de 
La Plata estos nauios y el grande exçeso que ay em entrar y salir por aquel puerto 
mercadurias, oro, plata y pasajeros...40  

Nessas circunstâncias, para os conquistadores da América portuguesa 
envolvidos nesse trato, o metal branco representava a possibilidade de con-
trole do crédito e de ampliação da liquidez na economia das praças ultramari-
nas envolvidas nesse comércio; enquanto que para os negociantes de Lisboa, 
representava a viabilidade de sua inserção nos mercados asiáticos, bem como 
a possibilidade da manutenção dessa cidade como distribuidora de artigos 
orientais na Europa.41  

Em síntese, é fundamental sublinhar e insistir que o Prata aparece na 
gestão portuguesa como um dos elementos constituintes dos circuitos mer-
cantis do Atlântico sul. Se o principal artigo atlântico para venda em Buenos 
Aires eram os escravos de Angola, a prata remetida por esse porto liquidava 
parcela do pagamento referente às mercadorias adquiridas no Oriente, a 
exemplo de tecidos. Tais itens, por sua vez, eram empregados para aquisi-
ção de mais negros em Angola, iniciando-se desta feita novamente a engre-
nagem mercantil atlântica. Dessa maneira, o Prata se vinculava ao tráfico 
negreiro duplamente: como área receptora de cativos, por um lado; e como 
fonte de recursos para, indiretamente, viabilizar a aquisição de mão de obra 
em Angola. Não faz sentido pensar a inserção da região na pauta política da 
Coroa sem pressupor essa lógica.

Houve, portanto, durante o século xvii, ativo comércio entre algumas 
praças da América portuguesa, Angola e a Bacia do Rio da Prata, de modo 

39 Cf. Idem.

40 Cf. Idem.

41 Fragoso, João & Gouvêa, Maria de Fátima. “Nas rotas da governação portuguesa: Rio 
de Janeiro e Costa da Mina, séculos xvii e xviii”. In Fragoso, João; Florentino, Manolo; 
Sampaio, A. C. Jucá de & Campos, Adriana (orgs.). Nas Rotas do Império: eixos mercantis, 
tráfico e relações sociais no mundo português. Vitória: Edufes; Lisboa iict, 2006, p. 20 e 
Salvador, José Gonçalves. Os Cristãos-novos e o Comércio no Atlântico Meridional. São Paulo: 
Pioneira, 1978, p. 366
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que se pode falar de um eixo comercial Luanda-Rio de Janeiro-Buenos- 
Aires-Lima, ou Salvador-Rio de Janeiro-Buenos Aires-Lima, por exemplo. 
Com isso, o Atlântico sul se tornava uma unidade mercantil dotada de 
circuitos dinâmicos. A realidade contrariava o que seria um modelo perfeito 
e rígido do que a historiografia chamou de “pacto colonial”, pelo que as 
colônias somente poderiam comercializar diretamente com suas metrópoles, 
devendo ainda ter economias complementares e não concorrentes a ela.42 

Diante de todas essas vantagens decorrentes do comércio português no Rio 
da Prata, cabia a João Teixeira reforçar, em suas representações, a pretensão de di-
reito luso sobre a região. Ainda que não houvesse um conhecimento preciso acer-
ca dos traçados geográficos americanos, derivado do próprio desconhecimento 
prático e das limitações técnicas da época, as disputas pela área em causa podem 
ser verificadas pelas deformações que se produziam na cartografia. 

Com efeito, a “política do sigilo”, idéia desenvolvida por Jaime Cortesão, 
pode ser atestada por alguns mapas. Os planisférios espanhóis anteriores ao 
tratado de Saragoça, por exemplo, costumavam incluir as Molucas em área 
de jurisdição hispânica, alterando os pontos por que passava o antimeridiano 
de Tordesilhas no Oriente. Por decorrência da alteração do antimeridiano, 
alterava-se inevitavelmente o meridiano e o resultado era que a Bacia do Pra-
ta, ou ao menos o seu estuário, acabava dentro dos domínios portugueses. 
Um exemplo desse tipo de distorção, apesar da qualidade com que representa 
a costa brasileira, são os três planisférios de Diogo Ribeiro (1527-29), um 
português que serviu à Coroa espanhola. 

No caso de cartas portuguesas, mormente na segunda metade do século 
xvi, a região adjacente ao Rio da Prata tendia a ser representada inserida nas 
demarcações portuguesas, de modo que tais cartas se traduziam em impor-
tante instrumento político. Um exemplo é os mapas elaborados pelo cartó-
grafo e cosmógrafo real Lopo Homem, especialmente o de 1519 que, grosso 
modo, “serviu de modelo ou padrão oficial por mais de dois séculos”.43 

As deformações contidas nesse mapa foram maximizadas nos mapas de 
42 A crítica aqui está vinculada ao clássico livro de Fernando A Novais. Portugal e Brasil na 
Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808). 3ª Ed. São Paulo: Hucitec, 1985, p. 72-92 e 
Nardi, Jean Baptiste. Sistema Colonial e Tráfico Negreiro: Novas Interpretações da História 
Brasileira. Campinas: Pontes, 2002, p. 22-23.

43 Cortesão. História...  Vol i, op. cit., p. 322.
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Vaz Durado e nas célebres cartas dos Teixeiras.44 Outro artifício gráfico uti-
lizado para indicar posse era o registro de bandeiras lusas em terras espanho-
las, a exemplo de uma carta portuguesa anônima datada de 1600, em que 
há uma bandeira portuguesa em pleno território paraguaio, sobre a “cidade 
de la conçeicon”.45 Também era comum a ocorrência de outros subterfúgios 
gráficos a fim de inserir uma extensão maior de terras nos domínios portu-
gueses: aproximava-se o atual Nordeste brasileiro ao arquipélago de Cabo 
Verde ou distendia-se a sua costa, a partir da inflexão do Espírito Santo ou 
Rio de Janeiro, no sentido oriental.46

As representações cartográficas famosas desenhadas por João Teixeira 
em 1630, 1637, 1640 e 1642, bem como as de João Teixeira Albernaz47 de 
1666, também inseriam o vale do Prata nas demarcações portuguesas.48 Ou 
seja, João Teixeira, como cartógrafo interessado em prestar serviços para a 
Coroa, procurava elaborar representações que fossem da utilidade do serviço 
real.49 Em contrapartida, em um contexto de Antigo Regime, devia esperar 
receber mercês.

3 – Considerações Finais

Nesse cenário que se foi construindo, o Rio de Janeiro assumiu um 
papel especial nas transações intercoloniais que estavam se estabelecendo, 
na medida em que por meio da baía de Guanabara, além de rotas terrestres 
subjacentes, adquiriu capacidade para volumoso trato e entrada de 
contingentes humanos devidos ao processo de colonização e mercantilização 
de seu espaço. Sua economia e sua modificação urbanístico-social 

44 Ibidem, Vol II, op. cit., p. 91.

45 Almeida, op. cit., p. 48.

46 Ibidem, p. 50.

47 Há diversas cartas com os nomes de João Teixeira e João Teixeira Albernaz entre 1612 a 
1681; por isso, Jaime Cortesão defende que os dois teriam sido pessoas diferentes, provavel-
mente parentes. Cortesão. História... Vol ii, op. cit., p. 46.

48 Cortesão. História... Vol ii, op. cit., p. 91 e Almeida, op. cit. p. 53. 

49 Exemplos na literatura de que o Prata era português, destacadamente jesuítica, também 
são fartos e seria exaustivo reproduzi-los (podem ser conferidos, todavia, em Almeida, 1957, 
p. 50-55). Basta dizer que o padre Antônio Vieira em 1648 não discordava dessa idéia.
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acompanharam todo o processo das relações comerciais em que o Rio estava 
inserido e exercia papel de destaque. 

Por outro lado, a posição geográfico-estratégica da cidade favoreceu uma 
proteção natural-militar do local, visto que uma enseada bem protegida e pos-
suidora de uma arquitetura geográfica natural favorável se tornou uma propí-
cia atracação para as embarcações que demandavam o extremo sul da colônia, 
além daquelas que navegavam na carreira das Índias. 

Entre 1580 e 1640, a cidade expandiu consideravelmente suas redes 
comerciais em direção à África e ao interior da América, principalmente na 
bacia platina. Favorecidos pela política espanhola de Filipe ii, interessado 
no domínio europeu, seus cidadãos limitaram o controle metropolitano. 
Formava-se no Rio um grupo mercantil, que muito freqüentemente estava 
também imiscuído com a administração regional da cidade e com a planta-
tion açucareira.

Além de intermediário nas relações afro-hispânicas, e também em de-
corrência disto, os mercadores fluminenses acabaram por estimular o domí-
nio português das terras meridionais. A Colônia do Santíssimo Sacramento, 
fundada pelo governador do Rio de Janeiro em 1680, dispôs de seu apoio 
logístico dessa mesma cidade.50

Neste contexto, João Teixeira, contrariando o sentido das correspondên-
cias oficiais, produziu representações que não apenas valorizavam o sistema 
de defesa do porto do Rio, mas também enfatizavam sua inserção mercantil 
nas malhas imperiais da monarquia pluricontinental portuguesa. Desneces-
sário dizer que essas cartas, em última análise, em virtude de se constituírem 
verdadeiras formas de narrar a América, produziam saber acerca de seu terri-
tório. Contribuíam, dessa forma, para a formação de interesses diversos sobre 
áreas que podem ser consideradas focais. Subsidiavam, além disso, pareceres 
de ógãos consultivos, a exemplo do Conselho Ultramarino, instituído em 
1642, bem como respaldavam as negociações diplomáticas e orientavam as 
decisões dos monarcas. Em suma, a produção de João Teixeira relaciona-se 

50 Mas muito antes disso, em 1608, D. Francisco de Souza, governador das capitanias do 
sul (Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Vicente), fora designado superintendente das mi-
nas, a fim de que promovesse a exploração de metais preciosos. Seus objetivos não foram, 
todavia alcançados. Sobre este ponto, consultar: Azevedo, João Lúcio de. Épocas de Portugal 
Econômico. 4ª Ed. Lisboa: Clássica Editora, 1988, p. 295.
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com a própria circulação de informações na monarquia barroca portuguesa, 
intrincando-se com a governabilidade régia. 

Sob uma cultura política de Antigo Regime, em que serviços prestados 
por vassalos eram trocados por mercês régias, as representações provavelmen-
te tiveram de se alinhavar aos interesses da Coroa. Não foi à toa, então, que 
a cartografia superestimou a defesa da cidade, bem como recorreu a diversos 
dispositivos gráficos para posicionar o Prata nas demarcações lusas. 
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Compilar para conhecer: alguns mapas do território 
colonial brasileiro da mapoteca do 

Arquivo Histórico do Exército

Francisco José Corrêa Martins*

Resumo

Com mais de 3.700 mapas, a mapoteca do Arquivo Histórico do 
Exército (ahex) reúne uma produção cartográfica que vai do século xvi ao 
xx, com enfoque especial para o território brasileiro, sendo isso um reflexo 
de suas origens e objetivos primordiais, pois fora criado para ser um lugar 
“onde se reunaó [sic], e conservem todos os Mappas, e cartas, tanto das 
Costas, como do interior do Brazil”, como se lê em seu decreto de criação, 
lavrado em 07 de abril de 1808, e assinado por D. João, Príncipe Regente 
de Portugal. Em seus primórdios, o “Real Archivo Militar” recebeu grande 
parte da documentação cartográfica trazida pela Família Real portuguesa 
quando de sua transmigração para o Brasil e que, mesmo após o retorno do 
monarca português para Lisboa em 1821, com a restauração administrativa 
naquela capital, uma importante parcela das cartas trazidas aqui permane-
ceu, acervo este que a tornou uma das principais mapotecas existentes, em 
âmbito mundial, no que tange ao Brasil Colonial. Assim, neste trabalho ob-
jetivamos apresentar alguns documentos cartográficos de síntese, a saber, o 
mapa relativo às Américas, extraído da Cosmographia, de Sebastian Münster, 
o “Mapa Da maior parte Da Costa e Sertaõ, do Brazîl”, baseado em um ori-
ginal do Padre Jacobo Cocleo e a Nova Lusitania, de Antônio Pires da Silva 
Pontes Leme, pertencentes ao acervo do ahex1, relativos às terras do Brasil, 
compilados a partir de trabalhos de maior escala, tanto por cartógrafos a ser-
viço de Portugal como de outras nações, e que visaram reunir um conjunto 
de informações, fosse em relação ao interior da colônia portuguesa como 
1 As imagens constantes deste estudo foram feitas pelo autor, que recebeu autorização para 
uso específico neste trabalho. Portanto, é expressamente vedada a utilização das imagens dos 
mapas e carta aqui expostos sem a autorização e o recolhimento dos direitos de imagem ao 
Arquivo Histórico do Exército. A não observância do acima exposto acarretará sanções penais 
e pecuniárias aos infratores.
* Doutorando em História Social – PPGHS – DH – USP e Chefe da Divisão de História e Acesso à 
Informação – Arquivo Histórico do Exército (AHEx – EB – MD) - ahex_divhist@dep.ensino.eb.br
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em relação às suas costas. Informações estas que forneciam ao soberano e à 
administração real condições, por exemplo, para melhor aquilatar a extensão 
dos domínios territoriais coloniais, permitindo um melhor conhecimento 
do espaço geográfico ocupado.

Palavras-chave: Arquivo Histórico, acervo cartográfico, Mapa Nova 
Lusitânia.

1 – Apresentação

Nos dias atuais, somos diariamente expostos à quantidades crescentes 
de informações que, normalmente, temos dificuldade em compreender e 
empregar. Muitas vezes buscamos correlacioná-las a determinados objetos 
de interesse, com o intuito de um uso futuro e, quanto ao mais, descartamos 
por não o podermos utilizar.

Mas nem sempre foi assim. Houve momentos em que os dados eram 
poucos e o conhecimento, de circulação restrita. Além da própria deficiência 
(ou inexistência) do que hoje chamamos de meios de comunicação, existiam 
políticas estatais que limitavam o acesso às informações. E essa ação estatal 
se fazia sentir na cartografia.

Como ferramenta de conhecimento e informação, a cartografia e seus 
produtos foram alvos de um controle cerrado durante um longo período, o 
que não impedia que, vez por outra, surgissem mapas que, muitas vezes, po-
diam ser produtos de uma exploração séria ou simples suposições nascidas 
da imaginação do gravador.

Deste modo, podemos afirmar que, como outros produtos culturais e mes-
mo tecnológicos, os documentos cartográficos são produtos do seu tempo, geral-
mente refletindo as concepções e conhecimentos então existentes, e fixando um 
determinado nível de informação, e produzido com finalidade específica.

No tocante ao mapeamento do território colonial brasileiro, houve 
tanto a tentativa de estabelecer-se uma visão abrangente, e com pequeno 
grau de detalhamento, ao mesmo tempo em que determinadas regiões foi 
objeto de levantamentos de maior detalhe2. E tais empreendimentos tiveram 
2 Como exemplos desses mapeamentos de detalhe temos, entre outros, aqueles relativos às 
regiões auríferas, as chamadas “Minas Gerais”, as cartas referentes à Colônia do Sacramento 
ou ainda os levantamentos relativos às demarcações de limites, realizados no século xviii.
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o concurso tanto de pessoas com poucos conhecimentos da ciência cartográfi-
ca como também de indivíduos com a devida preparação acadêmico-científica 
para o desempenho de suas tarefas.

Para este trabalho, optamos em selecionar três documentos cartográ-
ficos da Mapoteca do Arquivo Histórico do Exército, reunidos ao longo de 
mais de dois séculos de sua existência. Isto porque a apresentação de maior 
número de exemplares, igualmente interessantes e importantes, talvez viesse 
a fugir ao nosso intento, que é o de mostrar o trabalho de reunião, de com-
pilação e síntese que, dependendo do autor e sua equipe, transcendem a 
cópia, tornando-se um novo documento cartográfico.

Desta forma, buscamos estabelecer um quadro histórico geral da épo-
ca, apresentando o autor e sua obra, permitindo a compreensão de suas 
ligações e as correlações com o documento de sua lavra avaliado, descrito 
com detalhe, para então tecermos nossas considerações sobre os mesmos.

2 – “O Novo Mundo”, na visão de Sebastian Münster (154?-157?)

O início do século xvi é um momento de grandes mudanças na Euro-
pa. Além do processo da expansão ultramarina e comercial, o monopólio da 
Igreja Católica passou a ser questionado, desencadeando um novo ciclo de 
conflitos, em que o inimigo não era mais o infiel muçulmano, mas hereges 
europeus dissidentes, que atendiam pelo nome de protestantes. Foi nesse 
ambiente conflituoso que Sebastian Münster, um ex-franciscano, nascido 
em 1488 no eleitorado de Mainz (atual Alemanha) e que se tornara luterano, 
inicialmente desenvolvera estudos sobre hebraico e aramaico, lecionando 
em Tübingen e Heildelberg. Por volta de 1526, sem abandonar seus estudos 
gramáticos e lexicográficos, interessou-se pela cosmografia, sendo que pou-
co depois, mudou-se para a Basiléia (Suíça) e, aprofundando seus estudos 
sobre a obra de Claudio Ptolomeu fez publicar, em 1540, uma edição latina 
da Geographia daquele autor, juntando a ela vários desenhos de sua própria 
autoria. Após essa experiência, e contando com um suporte financeiro ade-
quado, viajou pelos estados alemães e cercanias, reunindo tudo o que havia 
de mais moderno, em termos de mapas, sobre as diversas partes do mundo 
conhecido então (Burmeister, 1993: 407). Deste modo, em 1544 foi pu-
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blicada em alemão a obra que o consagraria na cartografia, Cosmograhia3. 
Composta de 6 volumes, a obra de Münster seria publicada em outras 

línguas, ultrapassando o número de 30 edições4, o que, em se tratando de uma 
obra não religiosa, mostra sua repercussão na época5. Reunia, no primeiro volume, 
informações gerais sobre astronomia, geografia física, matemática e cartografia. 
Os outros volumes traziam seus mapas, que abarcavam tanto os territórios como 
as cidades que ele julgou dever cartografar, além de informações gerais sobre as 
regiões representadas. Desses, os volumes 2, 3 e 4 são dedicados à Europa; o sexto 
volume a África e o quinto, a Ásia e as Américas. É, pois, desse volume, de onde 
saiu o documento que ora analisamos (Figura 1).

O mapa6, impresso em folha dupla, com dimensões de 29 x 36,5cm 
e oriundo de uma edição germânica, embora mostre uma ilustração pouco 
fiel ao território americano, consoante às precárias informações da época, 
traz alguns dados já então conhecidos. Se as porções norte7 e central pouca 
semelhança têm com a realidade, a parte sul, por outro lado, embora de 
forma tosca, já traz uma idéia próxima da configuração da América do Sul. 
No aspecto toponímico, encontramos, ao centro, Cuba, Hispaniola, Iamica, 
Dominica, entre outros, região na qual foi desenhado, desfraldado, o estan-

3 O título completo da obra é: Cosmographia. Beschreibug aller Lender Durch Sebastianum 
Munsterum in welcher begriffen, Aller völcker, Herrschafften, Stetten, vnd namhafftiger flecken 
herkommen: Sitten, gebreüch, ordnung, glauben, secten, vnd hantierung, durch die gantze welt, vnd 
fürrnemlich Teütscher nation. Was auch besunders in iedem landt gefunden, vnnd darin beschehen 
sey. Alles mit figuren vnd schönen landt tafeln erklert, vnd for augen gestelt (Lopes, 1999: 290). A 
primeira edição foi feita na Basiléia, cidade onde então vivia e viria a morrer de peste em 1552, 
sem abandonar seus estudos linguísticos. Sua projeção é tamanha na cultura alemã, com uma 
elevada produção bibliográfica que, desde 1961 sua efígie estampou a nota de 100 marcos ale-
mães (Burmeister, 1993: 408-409), até o início da circulação do Euro na Alemanha, em 2002.

4 Até onde pudemos verificar, as 28 edições feitas entre os anos de 1544 e 1578 (Pritchett, 2009) 
foram, de fato, reimpressões, com a variante de que alguns exemplares foram coloridos à mão, como 
é o caso do mapa ora em estudo.

5 Como todo cartógrafo daqueles tempos, Sebastian Münster também tinha uma equipe de 
artífices ao seu serviço. Uma ligeira nota sobre ela está disponível em http://www.vortecpan.
com/vortecpanmunster.htm#editions 

6 A imagem do mesmo mapa, disponível para uso irrestrito, está em http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Map_of_America_by_Sebastian_Munster.JPG 

7 Na porção representativa da América do Norte aparece “Terra florida” (região da península 
da Flórida), e uma grande área com o nome de “Francisca”, indicando também a presença 
francesa na região oriental do atual Canadá.

Livro 1.indb   66 7/18/2012   4:41:51 PM



66 67

darte espanhol, lembrando a posse daquela coroa sobre aqueles territórios, 
consequência direta do tratado de Tordesilhas, assinado com Portugal ainda 
no século xv.

Para o sul, vemos a legenda maiúscula Die Nüw Welt8 e, em tamanho 
menor, referências ao Brasil e à América. O estandarte português das 
cinco quinas também está presente, junto à margem oriental da mancha 
cartográfica. Ele está desfraldado na altura do Saliente Nordestino brasileiro, 
onde a equipe de Münster desenhou uma ilustração que reúne árvores em 
uma posição triangular e, a direita há uma cabeça que olha o litoral e, a 
esquerda, uma perna direita inteira pendurada. Se a idéia que imagem queria 
passar, de que aquele território da América, Brasília, havia seres sorrateiros, 
que habitavam as florestas, e eram antropófagos não fosse entendida, não 
restaria dúvida ao consulente se ele lesse a palavra colocada logo acima e à 

8 Die Neue Welt, O Novo Mundo. Foi utilizada, neste mapa, a língua germânica, esta grafada 
com caracteres góticos, bem como o latim.

Figura 1 – “O Novo Mundo”, folha dupla da Cosmographia, de Sebastian Münster, V. 5, edição em 
alemão (154?-157?), impresso em papel, colorido à mão, 29 x 36,5cm. AHEx
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esquerda daquelas imagens, Canibali. 
Entre os equívocos que podemos apontar nesta representação feita pela 

equipe do cartógrafo germânico, está a proximidade exagerada do que seria 
a Ásia em relação à costa oeste da América do Norte, bem como o Japão 
(Zipangri) colocado praticamente às costas do atual México. E a ilustração 
da embarcação que singra o Mare pacificum lembra os navios hanseáticos 
medievais, de velas quadradas, e não as naus de alto bordo e velame variado, 
que se tornariam essenciais para cruzar os espaços oceânicos. Foi também a 
obra de Münster que tornou popular no imaginário europeu a existência, 
nas novas terras descobertas e pouco conhecidas, de seres mitológicos como 
os homens-lobo, os seres de duas cabeças ou dos ciclopes.

3 – O território do Brasil, a partir de uma visão de Jacques Cocle, 
um padre “pré-matemático” (16?? – 17??)

No seio do Estado português, a educação, em especial do que chamamos 
hoje de primeiros segmentos, não era encargo da administração real, mas sim dos 
religiosos das mais diversas irmandades religiosas. Portanto, além do papel da ca-
tequese e conversão dos gentios das novas possessões ultramarinas lusitanas, cabia 
aos religiosos a educação tanto dos filhos dos colonos, como dos curumins na no-
vel colônia americana. Isso fica patente na chegada do primeiro governador-geral, 
Tomé de Souza, que trouxe, além da primeira força militar terrestre portuguesa 
para atuar no Brasil, um contingente de jesuítas liderados pelo Padre Manoel da 
Nóbrega, que fundaram o primeiro colégio jesuíta no ano de sua chegada, em 
1549, na cidade do Salvador, Bahia. Assim, por pouco mais de dois séculos, os 
jesuítas dominaram o ensino no Brasil colonial.

Os sacerdotes da Companhia de Jesus procuraram, ao longo do tempo, 
estabelecer cursos de nível mais alto. Assim, em 1572, foi criado na então 
capital da colônia, o primeiro curso de “Artes”, onde se estudava, entre ou-
tras matérias, física e matemática. Dezenas de inacianos ali lecionaram, além 
de realizarem o trabalho de evangelização dos indígenas, entre eles o francês 
Jacques Cocle ou, de forma aportuguesada, Jacobo Cocleo (Silva, 1998: 2).

Nascido em 1628, o Padre Cocleo, segundo Silva (1998: 4), atuou 
como professor de matemática primeiramente em Portugal, em 1660, sendo 
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enviado ao Brasil, naquela época, como cartógrafo. São raras as referências 
sobre esse personagem, mas Claudio de Britto Reis (apud Oliveira, 2009) 
fez referência à sua atuação catequética no interior da Bahia, em 1672, e 
Mourão (1999) cita-o como o astrônomo que descobriu o cometa Jacob, 
“uma hora antes do nascer-do-Sol em 27 de outubro de 1695, na Baía de 
Todos os Santos”, e que é referido por outro jesuíta, o Padre Antonio Vieira, 
que também era astrônomo, no sermão “Voz de Deus ao mundo, a Portugal 
e à Bahia”, escrito no mesmo ano da observação.

Assim, em meio as suas atividades como pregador, professor e astrôno-
mo, o Padre Jacques Cocle confeccionou um documento cartográfico que, se-
gundo Renger & Machado (2005), foi produzido em data “posterior a 1699, 
pois constam as Minas achadas em 1699, junto às cabeceiras do Rio Paraigpeba 
(Paraopeba). Provavelmente é de 1700, pois D. Rodrigo da Costa, governador 
da Bahia entre 1702 – 1708, menciona em carta de 29 de julho de 1704, que 
seu antecessor, D. João de Lencastre (1690 – 1702), tem este mapa.”

Foi com base nessa carta, obra do jesuíta francês, que se produziu o mapa 
ora analisado, o “Mapa Da maior parte Da Costa e Sertaõ, do Brazîl. Extraîdo 
do original do P.e .Cocleo.” (Figura 2). Além do título, apresenta três escalas, em 
Legoas Portugzas, “18 por grâo”; Legoas Ispanicas”, “17 por grâo” e Legoas Francezas, 
“20 por grâo”; bem como convenções relativas a catedrais, igrejas e capelas, fazen-
das e caminhos, nessa ordem de prioridade, e mede 120,5 x 224 cm.

Figura 2 – “Mapa Da maior parte Da Costa e Sertaõ, do Brazîl. Extraîdo do original do P.e .Cocleo.”, 
autor(es) desconhecido(s), (172?), manuscrito, colorido à mão, com legenda, 120,5 x 224 cm. AHEx
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De acordo com Renger & Machado (2005), “a escala é de aproximada-
mente 1:1.480.000, sendo a projeção do tipo Mercator”. A mancha cartográ-
fica estende-se, grosso modo, entre 334º e 349º de longitude, referidos a partir 
do meridiano da margem ocidental da Ilha do Ferro9, e entre os paralelos de 
2º a 30º de latitude sul, ambas com divisão de 1º, mas sem a malha reticular. 
Possuí uma Rosa dos Rumos centrada em 15º30’S e 346º30’ (O. do meridia-
no da Ilha do Ferro). Note-se que não há indicação de data, nem de seu autor.

Do ponto de vista cartográfico, as representações são incipientes, nota-
damente no que tange às elevações. Por outro lado, apresenta acidentes geo-
gráficos como rios, lagoas e brejos, tal como o “Rio de S. Franc.º” e a “Lagoa 
feia”; acidentes conhecidos com o Monte Pascoal, além de informações que 
hoje chamamos de etnográficas, como a localização de diversas tribos indí-
genas. Apesar de suas deficiências e estado de conservação precário do exem-
plar, tanto Moraes (2005), como Renger & Machado (2005) reconhecem 
sua importância como uma síntese de informações do final do século xvii e 
início do xviii, e que Costa (2005: 64) caracterizou como o encerramento 
da “Cartografia Sertanista”, da qual seria o maior exemplo. 

Contudo, acreditamos que se trata, de fato, de um produto autônomo 
em relação ao que o Padre Jacobo Cocleo produziu. O primeiro ponto surge 
em relação à observação que se encontra após seu título, pois ali encontramos 
a expressão “Extraîdo do original do P.e .Cocleo.” E o título traz “Mapa Da 
maior parte Da Costa e Sertão, do Brazîl”. Portanto, ele não retrata nem toda 
a costa e nem todo o sertão do território brasileiro. Embora um dos signi-
ficados da palavra extrair seja copiar, outro é o de selecionar, e tanto extrair 
como copiar já estavam dicionarizadas no século xviii. Discordamos, pois, 
tanto de Moraes (2005), como Renger & Machado (2005) que reputam 
como “cópia” o mapa ora em exame.

Naquele momento, o meridiano de Tordesilhas, fronteira legal esta-
belecida entre Portugal e Espanha para suas possessões americanas, já havia 
sido rompido pelos bandeirantes, em suas correrias pelos sertões, tanto na 
direção oeste, como no rumo sul brasileira. Mas em um mapa de caráter 
9 No caso, era o ponto extremo ocidental daquela ilha, situada no arquipélago das Ilhas Ca-
nárias (as antigas Ilhas Afortunadas, origem das longitudes dos mapas de Ptolomeu), e que 
em 1634, através de um decreto de Luís xiii, foi estabelecido como o meridiano de origem 
para todas as cartas francesas (Cintra, 2003: 4).
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oficial, só poderia aparecer o território que por direito, cabia a Portugal, ou 
seja, a porção leste da América do Sul segmentada pelo círculo maior já citado, 
passando pouco a oeste de Belém do Pará10 e terminando pouco após Laguna.

Os aspectos sertanistas, como notados por Renger & Machado (2005), 
são bastante comuns neste mapa, com descrições de eventos como, saindo de 
São Paulo, o “caminho do Capm. João Freire Farto [e] fez aqui canoas, comque 
desceo a o R. De S. Franc.º”; a anotação na altura de Ribeira do Iguape, “Serra 
do Cadeiado, q parecia ser um pedaço de ouro aqui achado”; nas cabeceiras 
do Rio Paracatu, “gentio derrotado e afugentado Ilhas debaixo an. 1683” e até 
quilombos, como nas alturas de São Cristovão, no atual Sergipe, “Mocambo 
da Encarnasão”. Mas estariam no original do Padre Cocleo? Essa dúvida é re-
forçada ainda por uma anotação, a leste do alto curso do rio Itapicuru grande 
(hoje Rio Itapecuru, sul do Maranhão), “Na Pederneira deraõ os Tapuias e 
mataraõ 10 pessoas em Junho de 1704”, uma data posterior ao mapa que o 
Padre Cocleo elaborou, como já exposto antes.

Não há qualquer dúvida que este documento cartográfico é posterior ao je-
suíta francês, que faleceu em 1710. Renger & Machado (2005) atestaram que, 
no mapa, estão “assinaladas Vila Rica e Vila do Rio dos Contos, criadas em 1711 
e 1724, respectivamente, portanto impossível constarem do original”.

Em nossa opinião, o exemplar hoje sob guarda do Arquivo Histórico 
do Exército é um documento que, elaborado por autor(es) desconhecido(s) 
até hoje, a partir daquele produzido por Cocleo, selecionou e acrescentou 
informações, com uma finalidade diferente daquela do jesuíta, dando ori-
gem, segundo nossa visão, a um produto distinto. Pelas características e datas 
levantadas de produção, além do contexto histórico, ousamos afirmar que 
este mapa provavelmente foi confeccionado na década de 1720 em Lisboa, 
com vistas às futuras negociações territoriais e pode ter contribuído para a 
elaboração do “Mapa das Cortes” (1749).

Outro aspecto é que, ao se observar este mapa, em especial a disposição 
imagética de como foi cartografado o território da colônia portuguesa na 
América, somos remetidos ao mapa de Fernando Álvaro Seco, Portugallia et 
Algarbia quæ olim Lusitania, mais conhecido como “Portugal deitado”, pu-

10 E não “da Ilha do Maranhão”, como equivocadamente registrou Moraes (2005).
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blicado em 1630 pelos Irmãos Blauew em Amsterdã11. Parece-nos claro que 
foi este o modelo inspirador, pois, assim como Seco, Cocleo e o(s) autor(es) 
desconhecido(s), optaram por representar o território com sua maior di-
mensão no sentido horizontal, e não na vertical.

Por fim, o último documento que analisaremos traz informações que 
nos fazem referir o Padre Jacobo Cocleo como um padre pré-matemático.

4 – Nova Lusitania, uma síntese da América do Sul, por Antonio 
Pires da Silva Pontes Leme (1798)

A inexistência de uma fronteira física que separasse as possessões por-
tuguesas e espanholas na América levou ao enfrentamento em diversas oca-
siões entre as colônias, notadamente na porção meridional. Essas questões 
seriam motivos de negociações que se arrastariam por mais de um século, 
terminando, no que tange às disputas entre aquelas coroas, apenas em 1801, 
com o Tratado de Badajoz, o quinto tratado assinado em que se tratava dos 
limites intercoloniais. Desses, o mais famoso e abrangente, foi o Tratado 
de Madrid, de 1750, que levou ao estabelecimento e atuação de comissões 
demarcadoras luso-espanholas, que tinham o encargo de implementar as de-
cisões ali estabelecidas. Embora boa parte do trabalho tenha sido realizada, a 
obra de demarcação de limites só se completaria em princípios do século xx.

Foi na segunda metade do século xviii, em um período que prenunciava 
grandes mudanças no hemisfério ocidental, que surgiu Antônio Pires da Silva 
Pontes Leme, o autor do último documento cartográfico que analisamos. Seu 
pai, José da Silva Pontes, era o Capitão-Mor da Comarca de Mariana quando 
ele nasceu em 1750. Quase vinte anos depois, em 1769 segundo (Almei-
da, 2007: 161-163), ou 1772, segundo Pereira & Cruz (2006) seguiu para 
Coimbra, onde iniciou seus estudos da universidade ali localizada, onde se 
graduou em Matemática e Filosofia, e tornando-se doutor em Matemática em 
1777 (Silva, 1998: 12).

Segundo Pereira & Cruz (2006), foi nomeado como matemático 
astrônomo da Terceira Partida da Demarcação de limites, seguiu para o 

11 A imagem do mesmo mapa, disponível para uso irrestrito, está disponível em http://
www.igeo.pt/servicos/CDI/museu/Exposicoes/Portugallia_Cartographica/PosterPortug.htm 
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Pará em 1780, iniciando atividades que demandariam dez anos, nos limites 
ocidentais da Amazônia e do Mato Grosso. Seu trabalho, tanto cartográfico 
e astronômico, como de naturalista, possibilitou seu ingresso como sócio na 
Academia Real de Ciências de Lisboa. No retorno a Portugal, foi nomeado, 
em 1791, professor da Academia Real dos Guardas-Marinhas. Em 1801, 
retornou ao Brasil para assumir o governo da Capitania do Espírito Santo, 
onde morreu em 1805, deixando, além do seu legado cartográfico, uma série 
de trabalhos relativos às viagens feitas durante sua atuação nas demarcações.

Figura 3 – “Carta Geografica de Projeçaõ Espherica Orthogonal da Nova Lusitania ou america Portu-
gueza, e Estado do Brazil”, de Antonio Pires da Silva Pontes Leme, 1798, impresso e manuscrito, com 
legenda, 148 x 133 cm. AHEx

Devido à extrema raridade do exemplar examinado (Figura 3), como ve-
remos adiante, nos determos com certo detalhe na transcrição de elementos que 
possuí. Dedicado ao Príncipe do Brasil, D. João (o futuro D. João vi), a carta 
tem por título “Carta Geografica de Projeçaõ Espherica Orthogonal da Nova Lusi-
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tania ou america Portugueza, e Estado do Brazil”. Logo em seguida, o autor 
se apresenta, enunciando sua posição “Antonio Pires da Silva Pontes Leme, 
Capitaõ de Fragata, Astrônomo, e Geógrafo de Sua Magestade nas De-
marcaçoens de Limites” indicando de quem recebeu a incumbência de fazer 
a carta, “em execuçaõ da Ordem Do Ill.mo e Ex.mo Ministro e Secretario da 
Repartiçaõ da Marinha, e Dominios Ultramarinos o S.r D. Rodrigo de Souza 
Coutinho”. A seguir, ele descreve como ela foi feita, indicando inclusive o 
local de confecção e os desenhistas. Pontes Leme graduara “nos seus verda-
deiros pontos de Longitude e Latitude pelas Observaçoens Astronomicas da 
Costa, e do Interior, recopiladas nesta tanto as proprias Configuraçoens do 
Continente pelo mesmo Astronomo [i.e., Pontes Leme], como oitenta e seis 
Chartas do Depozito da Secretaria de Estado da Marinha, e Desenhada no 
Gabinete do Real Jardim Botanico de Sua Magestade pellos Desenhadores 
Joze Joaquim Freire e Manoel Tavares da Fonceca. Anno de 1798”.

Suas dimensões são de 148 x 133 cm, contando com escala em léguas e 
graus, equivalente a aproximadamente 1:3.820.000. Ele representou, através 
de convenções, cidades, vilas, freguesias, “Lugares”, fortalezas, “Registo”, sí-
tios, morros, divisões de capitanias, caminhos, cachoeiras, vulcões, minas de 
ouro, minas de ferro e sítios abandonados, evidenciando a grande quantida-
de de detalhes e informações que esta carta possui. Embora a citação de vul-
cões possa parecer equivocada, essa impressão desaparece quando verificamos 
que o território representado extrapolava os domínios portugueses, em uma 
mancha cartográfica que vai de 5º de latitude norte a 40º de latitude sul, e de 
290º a 350º (O. do meridiano da Ilha do Ferro), compreendendo desde as 
proximidades de Cali (Colômbia) até Valdívia (Chile), na costa do Pacífico, 
e de Cayenna (Guiana Francesa) até a Bahia Anegada, ao sul de Bahia Blanca 
(Argentina) na costa atlântica12. Portanto, para confeccioná-la, Antonio Pires 
da Silva Pontes Leme, dentre as oitenta e seis cartas que utilizara, empregou 
também aquelas existentes sobre os territórios espanhóis que confrontavam 
a colônia portuguesa, proporcionando à Administração Real uma visão geo-

12 Como a extremidade sul, a região da Patagônia, não tinha sido efetivamente explorada 
pelos espanhóis, era um “vazio” em termos geográficos, e por isso não foi cartografada. Com-
plementando, somente na segunda metade do século xix o Chile e a Argentina se interes-
saram pela área, o que resultou em uma corrida pela ocupação territorial e acirramento dos 
ânimos, quase resultando em uma guerra. 
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gráfica (e porque não geoestratégica), permitindo melhor aquilatar as ques-
tões que poderiam ali surgir.

Esta carta apresenta, ainda, na forma de janelas, quatro regiões do Bra-
sil em detalhe, colocadas 3 sobre a área sul do Oceano Pacífico, pela ordem 
“Bahia de Todos os Santos”, “Topografica do Rio Grande de S. Pedro 
do Sul”13 e “Rio de Janeiro”, e uma ao norte, sobre o Oceano Atlântico, 
“Barra do Para”.

Expostas estas constatações, gostaríamos de fazer algumas observações. 
Marlene (2007: 8-9) informou, ao discorrer sobre a Mapoteca do Ministério 
das Relações Exteriores, mais conhecida como Mapoteca do Itamaraty, que 
em seu acervo são conservadas “duas cópias manuscritas” da Nova Lusitania. 
E, mais adiante, rememorou tanto a atuação de Duarte da Ponte Ribeiro em 
Lisboa, resultando no Convênio Luso-Brasileiro de Cartografia, em 1867, 
como a doação feita ao Itamaraty por sua viúva, de seu arquivo particular em 
1884. Uma dessas cópias, a realizada em 1865, “feita a partir de um original 
do Arquivo Militar do Ministério da Guerra do Reino de Portugal, que 
foi atestada em 23 de maio de 1866 pelo diretor do Arquivo Militar (...) e 
trazida para o Brasil pelo Barão Duarte da Ponte Ribeiro (Antônio Gilberto 
Costa, informação pessoal), foi reproduzido em Costa (2007: 142), onde 
são visíveis, nas extremidades da direita, superior e inferior, os carimbos do 
então Archivo Militar de Portugal.

A comparação entre o exemplar da Mapoteca do Itamaraty e o do Ar-
quivo Histórico do Exército apresenta diversas diferenças muito claras, entre 
elas um retângulo vazio na porção noroeste do exemplar do Itamaraty, bem 
como a disposição distinta das janelas de regiões brasileiras acima referidas, 
além de ser inteiramente manuscrito. 

Deste modo, em nossa opinião, o original do qual foram feitas as cópias 
que estão hoje no Itamaraty, é um esboço, uma versão preliminar e incomple-
ta da Nova Lusitania, provavelmente representando uma etapa já adiantada, 
mas não final, do trabalho que veio a lume, parcialmente impresso, em 1798. 
Assim, parece-nos que o Arquivo Histórico do Exército está de posse do úni-
co exemplar existente da Nova Lusitania no Brasil, e, talvez, no mundo. 

13 Que, na realidade, mostra a desembocadura da Lagoa dos Patos, na altura das atuais 
cidades de Rio Grande e São José do Norte, no Rio Grande do Sul.
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Por último, consultando a “Taboa das Authoridades que Abo-
naõ esta Charta”, onde Pontes Leme listou uma série de personagens que 
contribuíram com observações astronômicas e trabalhos cartográficos para 
a confecção daquela carta, vemos, abrindo a lista, três padres, na seguinte 
ordem: “O P.e Codêo”, “O P.e Diogo Soares” e “O P.e Domingos Capassi”, 
todos acompanhados das letras “O.C.”, significando que eram astrônomos 
que observaram e configurarão, aqui no sentido de cartografar. Não temos 
qualquer dúvida em apontar o erro tipográfico no primeiro citado, que é o 
P.e Cocleo, e se Diogo Soares e Domingos Capassi já há muito são conheci-
dos como “padres matemáticos”, julgamos de direito que Jacques Cocle, ou 
Jacobo Cocleo seja incluído nesse seleto grupo.

5 – Algumas conclusões

Como foi dito na apresentação, um documento cartográfico representa 
o momento de sua criação, o estado d’arte quando de sua confecção. Imper-
feições, lacunas de informações ou avaliações imprecisas podem ser apontadas.

Mas o que ressalta é, mesmo com a ausência de dados, a busca pela 
construção da imagem do novo território. É o que vemos na concepção da 
equipe de Sebastian Münster, no século xvi, ao retratar o Novo Mundo, 
incluso o Brasil, como uma terra pouco conhecida, habitada por “canibais”. 
Como obra de divulgação, perdurou durante muito tempo, e noções tais 
como que as terras ignotas eram povoadas por seres fantásticos permaneceu, 
influenciando, inclusive, obras literárias.

O tempo passa e o mapa de parte do território da colônia portuguesa, 
produzido no primeiro quartel do século xviii a partir de original do Padre 
Jacobo Cocleo, do qual se desconhece o paradeiro, já nos permite observar 
os cuidados com as latitudes e longitudes, bem como agregar informações 
de caráter sertanista, reunindo, de forma desigual, informações a respeito 
daquelas terras, fruto direto do processo de colonização que se concentrava 
na faixa litorânea, embora já existissem núcleos em regiões dos atuais estados 
de São Paulo e Minas Gerais. Como já expusemos anteriormente, em nossa 
opinião, este mapa não é uma cópia daquele de Cocleo, mas sim um produto 
cartográfico distinto.
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Como um produto do Iluminismo, em uma visão científica, que já 
se mescla com os ventos das profundas mudanças histórico-políticas que se 
avizinhavam, a Nova Lusitania, trabalho do mineiro Antonio Pires da Silva 
Pontes Leme e seus dois desenhistas, que permite ao soberano português e 
sua administração visualizar, em dimensões matemáticas, a extensão das ter-
ras lusitanas na América do Sul. 

Sua experiência na Terceira Partida, percorrendo o Brasil na porção centro-
-oeste, em conjunção com sua colocação na Academia, subordinado ao Ministro 
Souza Coutinho, fizeram dele o homem certo, no momento e no lugar certo para 
realizar aquela empresa. É uma obra de fôlego e que, pelo seu grau de detalhe e 
apuro, e até onde pudemos verificar, não foi superada até o século xx. Sendo 
este exemplar do AHEx impresso parcialmente, e com disposição de detalhes 
e informações distintas daquele depositado na Mapoteca do Itamaraty, nós o 
apontamos como “o” original final da obra síntese da cartografia dos setecentos.

Subsidiariamente, a análise de dois produtos cartográficos nos permitiu 
classificar o jesuíta francês como um “padre matemático” também, tanto em 
função dos seus trabalhos astronômicos, mas especialmente pela atuação na 
cartografia do final do século xvii e início do xviii.

Assim, o estudo destes três exemplares da Mapoteca do Arquivo His-
tórico do Exército reforça a opinião corrente sobre a sua importância como 
depositário de documentos cartográficos importantes, ressaltando ainda que 
a análise de obras cartográficas pretéritas, sejam elas trabalhos de detalhe, 
sejam obras de síntese, muito tem a oferecer, tanto para que possamos com-
preender e aquilatar os trabalhos desenvolvidos por aqueles que nos antece-
deram, na tarefa de imagear o território brasileiro.
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Mapas que revelam um olhar: a expansão
 urbana de Natal sob a ótica 
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Resumo

Natal, cidade inserida no contexto de efetivação da posse portuguesa 
na colônia do Brasil, foi de importância capital para a chamada Conquista 
Leste-Oeste: da Fortaleza dos Reis Magos partiram as esquadras que resulta-
ram na fundação/tomada de Fortaleza, São Luís e Belém, em princípios do 
século xvii. Entretanto, a despeito do fato de que aspectos geográficos e es-
tratégicos tenham historicamente papéis marcantes na definição das etapas 
sucessivas de transformação e ocupação urbana, conforme comprovam rela-
tos e cartografia histórica disponível, Natal, por quase três séculos, pouco se 
desenvolveu além da praça portuguesa de fundação. A partir do resgate da 
mapografia disponível e da compilação de narrativas históricas, o presente 
estudo objetiva analisar o processo de gênese e expansão urbana da capital 
potiguar, inserindo-o na lógica da formação dos núcleos urbanos brasileiros 
entre os séculos xvi e xvii, e enquadrando-o no contexto luso-espanhol resul-
tante da União Ibérica. O trabalho compreende uma pesquisa historiográfica 
de cunho mais amplo, dedicada a proceder com uma revisão dos documentos 
e fontes existentes sobre as origens de Natal, buscando discriminar as razões 
que levaram a sua implantação, bem como analisando a consolidação urbana 
e arquitetônica observando o fator estratégico de localização do sítio. Dos 
achados, a interpretação que a posição geográfica do lugar foi decisiva em três 
momentos responsáveis pela transformação da cidade, imprimindo as etapas 
e o conjunto arquitetônico que atualmente remanesce: (1) na fundação, em 
1599, quando Natal nasce, e consta ter sido fundada já como cidade, sem 
nunca ter sido vila ou povoação; (2) nas primeiras décadas do século xx, 
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quando, nos primórdios da aviação, Natal torna-se um elo para estabeleci-
mento dos eixos viários para rotas Europa-América do Sul; e (3) durante a 
ii Grande Guerra, quando a cidade abriga bases militares, o que traria con-
seqüências expressivas para a expansão urbana posterior, especialmente ao 
longo das décadas de 60 e 70. 

Palavras-chave: Natal, Fatores Estratégicos, Expansão Urbana

1 – Premissas

A cidade do Natal apresenta peculiaridades quanto à formação e ao 
crescimento do seu núcleo urbano, especialmente em razão da ausência de 
um conjunto arquitetural expressivo dos seus 410 anos completados em 
2009. Ao que parece, aspectos estratégicos e geográficos se relacionam a tais 
peculiaridades, ao definirem etapas sucessivas de transformação e ocupação 
urbana, embora Natal, por quase três séculos, pouco tenha se desenvolvido 
além do seu núcleo de fundação, situado na Praça André de Albuquerque. 

O presente estudo objetiva explicitar o processo de gênese da capital 
potiguar, inserindo-o na lógica de formação dos núcleos urbanos brasileiros 
entre os séculos xvi e xvii, e no contexto luso-espanhol resultante da União 
Ibérica, e rebatendo-o para etapas posteriores de sua expansão. O trabalho 
compreende uma pesquisa historiográfica de cunho mais amplo, fundamen-
tada na revisão de documentos e fontes existentes sobre as origens de Natal, 
de modo a discriminar as razões que levaram a sua implantação e analisar o 
fator estratégico subjacente à sua consolidação em termos urbanos e arqui-
tetônicos.

O surgimento de Natal se insere na lógica de ocupação efetiva da co-
lônia promovida por Portugal em finais do século xvi, consistindo em uma 
etapa fundamental do que viria a ser chamada conquista Leste-Oeste. Nesse 
objetivo, por determinação régia, ordena-se a expulsão dos corsários, a cons-
trução de uma fortaleza e a fundação de uma cidade em terras da Capitania 
do Rio Grande. Constrói-se, portanto, em 1598, baseado no ideário an-
tropomorfo das teorias renascentistas italianas, a Fortaleza dos Reis Magos, 
situada na foz do Rio Potengi. A 25 de dezembro de 1999, funda-se a cidade 
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do Natal no platô elevado à margem direita do Potengi, onde hoje se situa o 
bairro da Cidade Alta (Figura 1). Consta que Natal nasce cidade, sem nunca 
ter sido vila ou povoação (Cascudo, 1980), e assim prossegue por todo o 
período colonial, apesar de sua dimensão e importância econômica não jus-
tificarem tal título. 

Num segundo momento, nas primeiras décadas do século xx, a aviação 
“redescobre” o assentamento, em razão de sua proximidade com a África 
(Figura 2), como ponto de pouso na rota América e Europa/África, no 
qual aterrissam vanguardas e “modernidades”. Finalmente, com o advento 
da ii Guerra, a posição estratégica é retomada e bases militares instaladas, 
incluindo-se a americana, episódios que se apresentam como fatores 
importantes para a definição da expansão da cidade, acelerada drasticamente 
nas décadas de 60 e 70. 

Figura 1 – A barra do Rio Grande (Potengi), em 1633 (Título do mapa: “Veroveringe van Rio Grande 
in Brasil. Anno 1633”): em destaque, a Fortaleza dos Reis Magos; à direita, um conjunto de casas repre-
sentando a cidade. Fonte: Reis Filho (2000)
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2 – Uma Revista Histórica
2.1 – A União Ibérica e a Conquista Leste-Oeste

A história da conquista da Capitania do Rio Grande, a maior dentre as 
Capitanias Hereditárias criadas pelos portugueses na América, se insere na 
lógica luso-espanhola resultante da unificação das Coroas Ibéricas ocorrida 
em 1580, quando Felipe ii, o monarca espanhol, assumiu o trono português. 
A conseqüência direta e imediata para o Brasil, formalizada a unificação e 
transferidas para cá as disputas e rivalidades da Coroa Espanhola na Europa, 
foi a invasão de diversas cidades, principalmente aquelas situadas no Nor-
deste brasileiro, em razão da proximidade geográfica. 

“Com a mudança da conjuntura política européia, os países inimigos 
da Espanha [...] promoveram ataques ao litoral brasileiro, estimulados por 
razões político-militares [...] e econômicas [...]” (Koshiba e Pereira, 1987). 
Do período resultaram as incursões francesas no Rio de Janeiro (1583), San-
tos (1583), Ilhéus (1594), Recife (1595), Rio Grande e Paraíba (1597), e 

Figura 2 – A posição estratégica de Natal, ponto mais avançado do “saliente nordestino” em direção a 
África e Europa.
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Maranhão (1612), onde fundaram a cidade de São Luís; bem como os ata-
ques ingleses a Salvador (1587), Santos (1591) e Recife (1595); e as invasões 
holandeses por todo o Nordeste brasileiro a partir de 1599, quando chegam a 
estabelecer a colônia da Nova Holanda, atingindo as terras desde o atual esta-
do de Alagoas até o Maranhão, sob o governo do Conde Maurício de Nassau.

Apesar de paradoxal, as incursões estrangeiras ao território brasileiro 
acabaram por caracterizar o período dos Filipes como uma época de pene-
tração e conquista, ampliando e garantindo a posse lusitana das terras no 
Novo Mundo. Este processo se deu tendo em vista que muitos territórios 
pertencentes legalmente a Portugal, por definição do Tratado de Tordesilhas, 
continuavam desocupados e à mercê de tais invasões. 

Segundo Wright e Melo (1985), a época dos “Filipes foi um período 
de penetração e conquista. Eis a sua grande epopéia. Desde a conquista da 
Paraíba em 1584 até a ocupação do Pará, em 1616, há toda uma história im-
portante, pouco explorada [...]. Capistrano de Abreu reputava a história da 
conquista do Nordeste uma das partes mais importantes de toda a história do 
Brasil. Poder-se-ia pensar nesta conquista como fruto exclusivo da mudança 
dos métodos e orientação geral da política colonial possibilitadas pelos Fili-
pes de Espanha [...]. O movimento para o Norte seria mais deliberadamente 
uma política do período dos Filipes, traçada e executada em obediência a 
planos concretos. Além do povoamento, da penetração, da fundação das 
cidades e de abertura de caminhos, fatos realizados durante o período dos 
Filipes, cumpre assinalar, talvez, o mais importante aspecto deste período. 
É que, ao iniciar-se o mesmo, os franceses eram, na verdade, inimigo muito 
mais sério e onipresente do que se pode supor. A conquista do Nordeste e 
Norte foi uma conquista feita aos franceses [...]”.

O discurso subjacente à conquista baseava-se em duas facetas, expulsar 
os “invasores” e garantir a posse efetiva da terra, da qual resultou a expansão 
Leste-Oeste, ocorrida da Paraíba até o Pará. Frei Vicente do Salvador (1975), 
ao finalizar o capítulo referente à conquista das terras do Rio Grande e da 
fundação da cidade do Natal, afirma: “e sobre todos estes cômodos foi de 
muita importância povoar-se e fortificar-se o Rio Grande para dali tirar aque-
la ladroeira dos franceses”. 

A conquista Leste-Oeste, isto é, das terras ao Norte da Capitania de 
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Pernambuco, tornava-se, mais do que uma conveniência, e sim uma neces-
sidade para a manutenção da colônia portuguesa do Brasil. Os ataques cons-
tantes de franceses, ingleses e holandeses punham em cheque a soberania 
ibérica e se transformavam em ameaças latentes uma vez que os corsários, 
fazendo acordos com os índios, dificultavam ainda mais as relações entre 
os portugueses e o gentio. Nas palavras de Hélio Vianna (1965), “somente 
depois de iniciado o período de união das Coroas Ibéricas (1580/1640) é 
que pode ser empreendida a definitiva conquista da orla litorânea que vai da 
Paraíba ao estuário do Rio Pará [...]. O devassamento devido às donatarias 
[...], apenas atingia, até o início dessa fase, a Capitania de Itamaracá, daí para 
o Norte mostrando-se hostis os indígenas, muitas vezes em boas relações com 
os entrelopos franceses [...]. As conquistas, sucessivamente realizadas, entre 
1580 a 1616, em um período, portanto, relativamente curto, da Paraíba, Ser-
gipe D’El-Rei, Rio Grande, Ceará, Maranhão e Grão-Pará – ocorreram em 
conseqüência da gradativa execução de um plano político de maior alcance”.

O quadro então está formado: após o fracasso do sistema das Capitanias 
Hereditárias, grande parte das extensões territoriais da colônia permanecia 
isolada, sem nenhum elemento de colonização que demarcasse a proprieda-
de portuguesa definitiva. Com a União Ibérica, as incursões estrangeiras se 
acentuaram e obrigaram os lusitanos a conquistarem as terras que lhes eram, 
em tese, de propriedade. Dessa forma, estando Portugal e Espanha unidos, 
consolidam-se as terras portuguesas e os limites do Brasil avançam sobre os 
domínios espanhóis, dissolvendo as fronteiras da colônia.

Vianna (1965) complementa que “[...] pela orla marítima fixaram-se os 
portugueses, durante o domínio espanhol, até 1640, da Baía de Paranaguá ao 
Rio Oiapoque, enquanto em 1580 apenas estavam contidos entre Cananéia 
e Itamaracá [...]. Efetivou-se, portanto, dentro do período de sessenta anos 
de união das Coroas Peninsulares, não só a conquista do Nordeste e Norte, 
da Paraíba ao Grão-Pará, como a de quase toda a Amazônia [...]. Para o Sul, 
pelo interior, avançaram as bandeiras vicentinas de caça ao índio, destruindo 
as reduções jesuíticas [...], muito contribuindo para a definitiva incorporação 
dessas regiões fronteiriças no conjunto nacional brasileiro [...]”. 

O domínio lusitano, antes restrito à área compreendida entre o atual 
estado de São Paulo e Pernambuco, ampliou-se para o Sul até o atual Paraná, 
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além de chegar ao extremo Norte do atual Amapá, no mesmo ponto onde 
hoje se situa a fronteira brasileira.

2.2 – A Conquista do Rio Grande e a Fundação de Natal

Em princípios da última década do século xvi assume como Governa-
dor Geral do Brasil D. Francisco de Sousa, cuja obra de “maior alcance [...] 
foi a conquista do Rio Grande” (Salvador, 1975). Era necessária a supres-
são do reduto francês instalado na costa potiguar a fim de que se procedesse 
com a conquista efetiva do Rio Grande. Os franceses, por sua vez, conside-
ravam sua aquela costa e assim, por direito, permaneciam comerciando com 
os potiguaras. Os portugueses, a quem aquelas terras pertenciam conforme 
a divisão do mundo com a Espanha, perceberam a necessidade em assumir 
definitivamente a posse, sob o risco de perderam boa parte da extensa colô-
nia do Brasil. Avançando para o Norte, no sentido do Saliente Nordestino, 
providenciaram a conquista definitiva do Rio Grande e a edificação da For-
taleza dos Reis Magos (Figuras 3 a 5), que, segundo Galvão (1979), “não foi 
apenas uma praça de guerra, [e sim] um solene ato de posse e uma definitiva 
afirmação dos direitos de Portugal sobre o vasto território solto que ficava 
para o Norte da Paraíba”. 

Ocorre que era uma época de indefinições: não se sabia se aquelas terras 
acabariam por pertencer a outras nações européias. Enquanto malograram 
as tentativas de conquista da Capitania do Rio Grande, os franceses desde 
muito tempo já vinham comercializando com os índios e fazendo-os 
companheiros de comércio. Luís da Câmara Cascudo (1968) afirma que “os 
franceses, desde o primeiro terço do século xvi, traficavam abundantemente 
o pau-brasil no litoral do Rio Grande do Norte, começando na embocadura 
do Rio Ceará-Mirim à Baía Formosa, possuindo depósitos, alianças nativas 
e intérpretes dedicados, navegação regular”.
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Figura 3 – “Fluvius Grandis”, ca. 1639. Fonte: Reis Filho (2000). Figura 4 – “Riogrande fortaleza dos 
reis”, de 1609. Fonte: Reis Filho (2000).

Figura 5 – O pátio interno da Fortaleza dos Reis Magos contemporaneamente. Crédito: Valério Me-
deiros

Em relação às especificidades da fundação de Natal, a capital potiguar, 
apesar do desenvolvimento lento e do fato de não ter atraído população, uma 
vez que não se situava em nenhuma rota ou centro comercial, foi fundada 
na lógica de determinação régia. Tal qual para Salvador (cf. Melo, 1999), as 
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cartas reais de 9 de novembro de 1596 e 1597 definiam a construção de uma 
fortaleza, a fundação de uma cidade e conquista do território a partir da ex-
pulsão dos corsários. À semelhança da capital da colônia, El-rei determinava 
“que se fizesse uma fortaleza e fundasse uma povoação, para daí se dar favor 
e ajuda às outras povoações”. 

A fortaleza se transformou, portanto, no ponto avançado que permitiu 
a conquista dos territórios a partir do Ceará, possibilitando a fundação de 
novas cidades, bem como a conquista de São Luís do Maranhão. A povoação, 
ao contrário do forte, apresentou desenvolvimento lento e incipiente até o 
século xix. 

Em se tratando do sítio de fundação, “os portugueses preferiam sítios 
elevados que garantissem a proteção e defesa, numa perfeita acomodação da 
cidade sobre o relevo” (Medeiros, 2006), no que seria uma nítida herança 
da Idade Média. Dentre os melhores exemplos inspiradores pode-se consi-
derar a cidadela fortificada de Óbidos (Figura 6), cujas reminiscências estão 
presentes na concepção de boa parte das fortalezas brasileiras. Klintowitz 
(1983) afirma que “as fortalezas do Brasil são material comovente ao simbo-
lizar o esforço de impedir qualquer invasão. São na sua beleza e imponência 
descendentes de Óbidos, expressão viva da fé e coragem portuguesas”.

Por outro lado, conforme reporta Reis Filho (2000), “o urbanismo por-
tuguês do século xvi até 1680 é defensivo, sobre colinas, à vista do mar, domi-
nando a paisagem e controlando o porto. Com o desenvolvimento do comér-
cio, todas as cidades altas se desdobraram em cidades baixas, assemelhando-se 
ao modelo holandês de cidades baixas comerciais”. “Uma povoação deveria 
estar em lugar elevado e cercada por muralhas, porque do alto dominava-se 
melhor a área ao redor, e assim se fez com cidades como Olinda, Salvador, Rio 
de janeiro e São Luís” (Melo, 1999). Ainda que sem muralhas, assim ocor-
reu com Natal, de “chão elevado e firme”, como definiu Varnhagen (1975). 
Com a delimitação da área do sítio urbano, na atual região da Praça André de 
Albuquerque, ficaram estabelecidos os limites da cidade, que levariam séculos 
para ser ultrapassados.  

Quanto à fortaleza, “[...] foi a sentinela avançada dos portugueses no 
Norte do Brasil, semente da futura Capitania do Rio Grande [...].De sua guar-
nição partiu Martim Soares Moreno em 1611, para a conquista do Ceará. 
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De suas muralhas saiu a expedição que foi dissipar a França Equinocial, 
comandada pelo próprio Jerônimo de Albuquerque. O criador da cidade do 
Presépio de Belém do Pará, Francisco Castelo Branco, foi seu capitão-mor” 
(Medeiros, 1973). 

Figura 6 – Vista geral da cidade de Óbidos. Crédito: Ana Barros

Ao que se observa, a história de Natal se confunde com a própria de-
finição e construção da Fortaleza dos Reis Magos, sem a qual, acreditam 
os historiadores, não haveria cidade, nem conquista do Rio Grande, nem a 
chamada expansão leste-oeste, que redefiniu, no sentido norte, os limites da 
Nova Lusitânia.

2.3 – Isolamento e Lentidão

Natal está fundada em 1599, protegida por uma fortaleza que é até hoje 
um dos mais representativos marcos coloniais da implantação portuguesa no 
Brasil. Nasce em razão do valor estratégico que representava o controle do 
extremo nordeste brasileiro, marco divisor dos litorais oriental e norte. Entre-
tanto, apesar da situação estratégica e do apoio à fundação de novos pontos 
avançados na colônia, pela cidade não passava nenhuma rota comercial ou se 
estabelecia nenhum eixo econômico que justificasse sua expansão posterior. 
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Depois de fundada, “Natal pouco progredira. Poucos foram os que re-
quereram sesmarias no sítio da cidade, e destes mesmos nem todos se apro-
veitaram das concessões. A própria matriz, para cuja construção era natural 
que maior fosse a solicitude dos povos naquela época em que a fé religiosa era 
uma grande força, podemos calcular o que seria quando, em 1614, não tinha 
nem ao menos portas” (Lira, 1982).

Natal cresce vagarosamente até finais do século xix, em etapas sucessivas 
que justificam os títulos de provinciana, inexistente, modorrenta, dentre tan-
tas alcunhas depreciativas (Figura 7). Durante muitos anos, o assentamento 
ocupava tão somente a região elevada sem se expandir em direção alguma, 
sem atrativos, além do fator estratégico, que justificassem sua transformação. 
“Da fundação até o final do século xviii, a Cidade Alta era o único bairro da 
cidade [...]” (Julião, 2000).

Figura 7 – Mapa comparativo da expansão da mancha urbana de Natal: durante os três primeiros 
séculos após a fundação, a cidade pouco cresce além da praça de fundação. Fonte: Medeiros (2002).

A pequena Natal adentra o século xix com poucas transformações na 
paisagem. De novembro de 1810 data o depoimento de Henry Koster 
(1942): “Cheguei às onze horas da manhã à cidade do Natal, situada a mar-
gem do rio Grande ou Potengi. Um estrangeiro que, por acaso, venha a de-
sembarcar nesse ponto, chegando nessa costa do Brasil, teria uma opinião 
desagradável do estado da população nesse país, porque, se lugares como esse 
são chamados de cidade, como seriam as vilas e aldeias? Esse julgamento não 
havia de ser fundamentado e certo porque muitas aldeias, no Brasil mesmo, 
ultrapassam esta cidade. O predicamento não lhe foi dado pelo que é, ou 
pelo que haja sido, mas na expectativa do que venha a ser no futuro”.
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2.4 – As Travessias Aéreas pelo Atlântico

Em meados e fins do século xix, a situação começa a se transformar. 
A abertura de vias conectando Natal às demais cidades do Rio Grande do 
Norte, o incremento das atividades portuárias, a atração de comerciantes e a 
instalação de infra-estrutura possibilitam o crescimento comercial que atraiu 
investimentos e divisas. 

Com a virada para o século xx, ações de modernização, aformoseamen-
to e saneamento confluem para dar suporte a um certo impulso comercial 
reforçado pelo advento da aviação que enquadrou o pequeno núcleo urbano 
nos eixos aeroviários que cruzavam os céus rumo ao Atlântico Sul. Tal qual 
em sua gênese, Natal se revelou em face de sua situação física (Figura 8). A 
cidade “adentrava a década de 20 com possibilidades de crescimento e desen-
volvimento qualitativo por causa dos progressos da aviação. Mais uma vez a 
posição geográfica da capital potiguar tornava-se elemento fundamental para 
determinar e propulsionar o seu avanço” (Dantas, 1998). E com isso, nos 
anos iniciais da aviação, quando as grandes distâncias intercontinentais com-
preendiam barreiras difíceis de serem transportas, a rota Natal-Dakar passou 
a fazer parte do percurso entre a Europa e a América do Sul (Figura 6). “A lo-
calização da Cidade do Natal fez com que seu nome ocupasse uma posição de 
relevo na história da aviação mundial. Sobretudo nos tempos iniciais ou, mais 
precisamente, no período compreendido entre 1922 e 1937 [...]” (Medeiros 
et. al., 1998). 

Os grandes pioneiros das travessias atlânticas aterissaram na cidade. 
Sacadura Cabral e Gago Coutinho inauguraram a travessia África-Natal; 
Pinto Martins e Walter Hinton realizaram o raid Nova York-Rio, passando 
pela cidade. “Após essas façanhas, a capital norte-rio-grandense passou a 
receber grande número de aviadores famosos, que com suas aventuras es-
creviam a história da aviação” (Medeiros et. al., 1998). Seguiram-se Carlo 
Del Prete e Victale Zanchetti, a esquadrilha do exército norte-americano e, 
dentre outros, o francês Jean Marmoz, que realizou a viagem de volta par-
tindo de Natal e pousando em Dakar, sendo o primeiro a realizar tal feito 
em um trimotor.
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Em 1928, o então presidente do Estado “discursou dizendo que estava ‘sa-
tisfeito por ser o presidente de um Estado cuja privilegiada posição geográfica 
lhe dará um porvir e uma situação invejável no país” (Viveiros, 1974). Um ano 
depois, em 1929, a cidade recebeu o Conde Vaux, Presidente da Federação Ae-
ronáutica Internacional, que, em entrevista sobre a Natal, afirmou que a mesma 
seria “a chave dos grandes sistemas gerais de transportes aéreos, para a América 
do Sul, em um futuro próximo”. Nos anos seguintes, as grandes bases marítimas 
e terrestres estavam sendo erguidas, iniciando-se, em 1936, o serviço regular de 
travessia do Atlântico por hidroaviões. “Por essa época, o sr. Ralph O’Neill [...] 
anunciava que a [empresa de aviação] Tri-motors pretendia, dentro de três anos, 
possuir uma frota de 50 hidroaviões que, constantemente, cortariam os céus de 
Natal. E acrescentou: ‘Natal será o maior empório aviatório da América do Sul”.

O Rio Potengi, e posteriormente a base aérea de Parnamirim, se alterna-
ram como pontos de amerissagem e aterrissagem dos aviões. Natal não mais 
estranhava o barulho das aeronaves chegando ou partindo. As companhias 
aéreas passaram a cruzar os céus da cidade. Da França a Lignes Aeriennes 

Figura 8 – Mapa de distâncias no Atlântico sul. O trecho Natal-Dakar é o mais curto para a travessia 
do oceano. Fonte: Castro (1986).
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Latecoère, primeira companhia que se estabeleceu em Natal, substituída pela 
Compagnie Generale Aeropostale (cga) e posteriormente pela Air France; da 
Alemanha a Condor (depois Lufthansa); da Inglaterra a British Airways e 
finalmente, da Itália, a Ala Littoria (Linee Aeree Transcontinentali Italiane). 
Natal estabeleceu-se como escala nas linhas entre a Europa e América do Sul.

O Plano Geral de Sistematização, elaborado em 1929 por Giácomo 
Palumbo na gestão do prefeito Omar O’Grady, acompanhava a efervescência 
inovadora de um momento em que a chegada de idéias novas se associava à 
presença de um símbolo de forte apelo da era maquinicista – o avião – sendo 
marcadamente delineado em função do automóvel, embora Natal tivesse à 
época um tráfego incipiente. A observância da necessidade do calçamento 
das ruas e a proposta de zoneamento inspirada nos modelos norte-america-
nos, equiparavam-se a propostas elaboradas para outras capitais brasileiras de 
porte maior. O núcleo urbano, inundado pelo imaginário dos novos tempos 
da aviação, modernizava-se inspirado em exemplos europeus e estaduniden-
ses que, em Natal, chegaram cedo.

Com o início da ii Grande Guerra Mundial e o isolamento de Natal em 
relação aos centros de aviação da Europa, encerrou-se “[...] uma época de liris-
mo da aviação para abrir [...] uma perspectiva de terror dessas novas armas de 
destruição e morte” (Viveiros, 1974).  As asas dos aviões passaram a carregar 
bombas e destruir cidades, a estruturação européia afunda no caos do conflito 
e as linhas áreas intercontinentais são canceladas. A cidade volta a se isolar.

Entretanto, com o conflito, tem um início um novo cenário para Na-
tal: ali é instalada a maior base aérea norte-americana fora dos eua, servindo 
de sustentáculo para as operações dos aliados no Norte da África, bem como 
de apoio para as operações militares que se processavam na Europa (Figuras 
9 e 10). Os anos sem aviões comerciais foram compensados pela construção 
de uma imensa base aérea em Parnamirim, que passou a receber centenas de 
aeronaves. A população, que à época chegava aos 55 mil habitantes, recebeu 
“[...] mais de 10.000 soldados americanos [...], assim como os batalhões de 
soldados brasileiros, [dinamizando] não apenas o setor militar, quando fo-
ram fundadas as Bases Aéreas, Naval e do Exército na cidade, mas também a 
vida econômica: expansão do comércio, estímulo ao setor imobiliário, casas 
de diversões” (Cunha, 1991). 
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Neste âmbito militar foram definidas novas questões vinculadas à confi-
guração urbana. A instalação das bases militares implementou a ocupação e so-
lidificação dos eixos no sentido Sul, notadamente em razão da base aérea em 
Parnamirim. “Em pouco tempo Natal deixou de ser uma pacata capital de estado 
nordestino, assumindo ares de uma cidade cosmopolita [...]” (Santos, 1997).

A importância estratégica foi evidenciada por declarações de perso-
nalidades e da imprensa a respeito do papel desempenhado pela cidade no 
advento da ii Guerra Mundial. Costa (1980) apresenta um coletânea das 
afirmações, aqui sintetizadas. 

De Franklin Roosevelt, presidente dos eua: 

(...) sem Natal não teria sido possível o desembarque norte-americano na 
África e depois, o prosseguimento vitorioso da campanha da Tunísia (...) Natal 
é a encruzilhada estratégica tão importante para a realização das campanhas 
do Norte da África e da Sicília; 

Figura 9 – Principais rotas das forças armadas norte-americanas em 30 de junho de 1942: Natal como 
proeminente ponto de apoio. Fonte: Smith Júnior (1992).
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do embaixador dos eua no Brasil, Jefferson Caffery: 

Pela sua posição geográfica, Natal é um dos pontos vitais das Nações Unidas. 
E no após-guerra essa importância não diminuirá, pelo contrário, aumentará 
sempre. Natal é o Corredor da Vitória (...); 

do World Telegraph: 

(...) próximo de Natal, a capital aérea do hemisfério. Essa é, incontestavelmente, 
a maior base aérea sul-americana da atualidade (...); 

da revista Life: 

Natal – a encruzilhada de todos os caminhos do mundo. As frentes de batalha 
desta 2ª Guerra Mundial, que encontraram no transporte aéreo seu princi-
pal propulsor, fizeram de Natal, encravada na proeminência mais oriental da 
América do Sul, um dos pontos estratégicos do globo. É a via natural que 
leva à África, apenas 1.6000 milhas da cidade de Natal. O papel primordial 
de Natal é manter o funcionamento do serviço intercontinental de entrega de 
suprimentos. Natal tornou-se o grande hotel do ar, no seu solo (...); 

do escritor Matias Arruda: 

Natal, ponto geográfico mais avançado das Américas em direção leste, 
representa e define uma espécie de ajuda, de inestimável valia, às Nações 
Unidas. Natal constitui, depois que o Brasil aliou seu destino ao das nações 
democráticas, um dos pilares naturais da grande ponte aérea que, do outro 
lado do Atlântico, 3.100 km além, se apóia em Dakar. Sem Natal, impossível 
seriam os comboios aéreos pelo Atlântico Norte, principalmente durante o 
inverno. Natal, a pequenina cidade, debruçada sobre o Rio Potengi, tornou-
se um caminho vital para as nações aliadas. Seu nome, que já se tornara 
conhecida desde os primórdios da aviação, haverá de ficar estereotipado 
na memória de quantos se recordarem algum dia da segunda conflagração 
mundial que assolou a humanidade...
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Fim da Guerra. Teme-se, na cidade, que o “progresso” iria desaparecer 
tal qual surgira, de um dia para o outro. As bases, à exceção da norte-ame-
ricana, são mantidas. Entretanto, a configuração urbana já se transforma-
ra, novas perspectivas pairando sobre o cenário urbano estavam no ar. “As 
mudanças econômicas, sociais e políticas que ocorreram neste período [...] 
demonstraram o deslocamento de uma economia essencialmente agrária para 
uma economia urbana, visando a consolidação do capitalismo monopolista 
existente no país [...]” (Cunha, 1991).

3 – Sobre Conclusões: Sentinela Avançada, Caes da Europa e Tram-
polim Da Vitória

A se crer em Cascudo (1968) “Natal nasceu cidade, jamais foi vila ou 
povoação”, mas sua fundação relacionou-se mais a questões de defesa do que 
a razões socioeconômicas: ordenaram-se as medidas julgadas necessárias para 
garantir a posse das terras do Rio Grande – a construção da fortaleza, a funda-
ção da cidade e a expulsão dos corsários. A sustentação predominantemente 

Figura 10 – Rotas possíveis, a partir de Natal, para se atingir a África durante a 2ª. Grande Guerra. Fonte: 
Smith Júnior (1992).
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de natureza militar do núcleo urbano levou a um desenvolvimento acanha-
do e lento que pode explicar, em parte, a ausência de um conjunto arquite-
tural remanescente expressivo de tão longa ocupação. É, ainda, necessário  
“[...] levar em conta [...] que sua colonização mal havia começado, à época 
das guerras contra a Holanda, fazendo com que tanto portugueses quanto 
holandeses tivessem mais interesse pela posição estratégica do local do que 
por aquela vila pequena e isolada das outras regiões” (Reis Filho, 2000). 

Com o advento da aviação, novamente a localização privilegiada como 
ponto mais próximo da África promoveu a chegada de vanguardas e idéias 
modernizadoras através dos primeiros aviões. Os epítetos “Caes da Europa”, 
“Encruzilhada dos ares”, e “Sentinela do Atlântico” justificavam projetos de 
modernização que, tantas vezes mascararam interesses – confluentes e confli-
tantes – de facções políticas locais. “[...]. Se a elite precisava de um emblema 
para a sua bandeira em prol da modernização, ela o encontrou no avião. Natal 
seria a ‘sala de visitas’ do Brasil [...]” (Dantas, 1998).

A presença americana durante a guerra trouxe costumes e modas, ca-
racterizando uma época apontada na literatura como de efervescência social 
e boemia, tendo sido Natal, talvez, a cidade brasileira que mais intensamen-
te viveu um ambiente de conflito.

Como se buscou demonstrar, em três períodos da história de Natal o 
fator estratégico se converteu no elemento definidor da pujança do núcleo 
urbano. A noção de “Sentinela Avançada”, que garantiria a expulsão dos in-
vasores e a consolidação de núcleos coloniais no norte do Brasil no século 
xvi, foi convertido simbolicamente no “Caes da Europa” nos anos 20, e em 
“Trampolim da Vitória”, nos anos 40. 
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Fluvius Grandis Urbis Cartographica: 
buscando preencher ausências

Valério Augusto Soares de Medeiros*

 Edja Bezerra Faria Trigueiro**

Resumo

A cidade do Natal/rn, às vésperas de completar 410 anos de fundação 
(1599), apresenta um conjunto construído peculiarmente destituído de ves-
tígios remanescentes do patrimônio arquitetônico colonial, restritos a escas-
sos exemplares. São raros também os registros cartográficos representativos 
da cidade nos períodos colonial e imperial, embora seja farta a mapografia 
sobre a Fortaleza dos Reis Magos (Miranda,1981 e 1999; Reis Filho 2000a 
e 2000b; Teixeira, 2000), localizada 3,5 km a nordeste da praça portuguesa 
de fundação, revelando uma atitude que encontra paralelo em outros casos 
de colonização européia, nos quais se privilegiou determinado símbolo de 
ocupação. Essa situação obriga os estudiosos da formação e do crescimento 
de Natal a buscar outros meios de investigação, como, por exemplo, a asso-
ciação entre registros iconográficos e narrativas pontuais a vestígios materiais 
remanescentes, às vezes complementando lacunas sobre determinados mo-
mentos com simulações fundamentadas nessa articulação de fontes docu-
mentais e em tendências de crescimento que se delineiam a partir delas. Este 
estudo busca, portanto, contribuir nesse sentido, mediante a sistematização 
da configuração da estrutura viária de Natal diacronicamente (1599, 1777, 
1864, 1924, década de 1930, 1955 e análises previamente realizadas para 
as décadas de 60, 70 e 90 e 2002), apoiada na cartografia disponível, em 
narrativas textuais, em itens iconográficos e em tendências de expansão que 
emergiram à medida em que se foi procedendo a espacialização de momentos 
da expansão urbana, conforme a análise. Resultados apontaram que Natal se 
expande calcada em momentos usualmente vinculados a fatores estratégicos, 
delineadores de certos eixos de expansão. A comparação entre os mapas axiais 
revela que tais adventos modificaram as relações morfológicas urbanas, seja 
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redefinindo a relação entre o sítio de fundação e o todo urbano, seja condi-
cionando o surgimento de intervenções, tais quais aberturas de novas vias 
re-alimentadoras do processo de transformação, ao imprimir novos padrões 
de acessibilidade à estrutura viária.

Palavras-chave: Natal, Configuração Urbana, Sintaxe Espacial 

1 – Introdução

A capital potiguar apresenta peculiaridades quanto à formação e ao 
crescimento do seu núcleo urbano, expressas particularmente na ausência 
de um conjunto de patrimônio arquitetônico representativo dos seus 410 
anos, a serem completados em 25 de dezembro de 2009, e, em particular, da 
produção colonial. Além disso, a inexistência de dados cartográficos capazes 
de rastrear as fases sucessivas de sua expansão durante esses quatro séculos, 
dificulta a compreensão do processo de formação e transformação urbana e, 
portanto, de sua história. 

Ao que parece, os aspectos geográficos e estratégicos de Natal se relacio-
nam intrinsecamente às etapas de estagnação e desenvolvimento urbano. Há 
de se esclarecer que o aqui denominado fator estratégico relaciona-se mais pro-
priamente a momentos históricos específicos em que foram muito valoriza-
das tais características geográficas e continentais (ponto avançado da América 
mais próximo da África e Europa, no que se convencionou, nos meios geo-
políticos, militares e de defesa, denominar Estreito Natal – Dacar1), a saber: a 
implantação do sítio colonial português, em 1599; o advento da aviação, na 
década de xx do nosso século; e a ii Grande Guerra Mundial, com a conse-
qüente instalação de bases militares na cidade durante os anos 40.

O propósito deste estudo é, portanto, explorar a espacialização desses 
momentos de transformação urbana em Natal, em termos de suas feições 
configuracionais (aqui entendida como estrutura – o todo formado pela 
inter-relação das suas partes componentes), consubstanciadas nas manchas 
de expansão ao longo dos cerca de 410 anos da sua história (1599, 1777, 
1864, 1924, década 30, 1955 e análises previamente realizadas para as déca-

1 Castro (1986).
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das de 60, 70, 90 e 2002). Objetiva-se, dessa maneira, compreender possíveis 
efeitos exercidos pela alteração em padrões potenciais de acessibilidade sobre 
determinados aspectos urbanos, mediante uma apreciação comparativa entre 
resultados da análise configuracional (mapas de simulações de acessibilidade 
ao longo do tempo) e informações iconográficas, oriundas de relatos, narra-
tivas e visões sobre a cidade.

É importante destacar que a busca por dados cartográficos represen-
tativos do assentamento propriamente dito tem sido um desafio constante 
para a pesquisa urbana em Natal. Publicações como “Imagens de vilas e cida-
des do Brasil colonial”, organizado pelo Professor Nestor Goulart Reis Filho 
(2000a) e “Imagens do arquivo virtual de cartografia portuguesa”, coordenado 
pelo Professor Manoel Teixeira (2000), expõem a pobreza da cartografia 
colonial sobre a cidade, em oposição à mapografia relativamente farta sobre 
a barra do Rio Grande (atual rio Potengi) e, principalmente, sobre a Forta-
leza dos Reis Magos. 

2 – Metodologia
2.1 – A Teoria da Lógica Social do Espaço ou Análise Sintática 
do Espaço

Os procedimentos metodológicos se basearam em duas vertentes: a 
coleta sistemática de dados, narrativas, ilustrações e informações específicas 
que auxiliaram a construção de mapas da cidade do Natal, considerando 
para tal o seu processo de expansão no sentido sul e na margem esquerda do 
Rio Potengi. Posteriormente, com tais dados em mãos, foram procedidas as 
simulações configuracionais, tomando por base a Teoria da Lógica Social do 
Espaço ou Análise Sintática do Espaço (Hillier e Hanson, 1984; Hillier, 
1996), que observa as relações de acessibilidade ao espaço urbano, conforme 
a maneira de articulação entre vias no sistema2. 

2 Segundo Maria Beatriz Arruda Campos (2000), a sintaxe espacial “é um metodologia que 
é destinada à representação, descrição, quantificação e interpretação da configuração espacial 
de áreas urbanas e de edifícios, permitindo correlacionar elementos espaciais e variáveis sociais 
baseada no conceito de análise configuracional (ou análise da configuração espacial). Análise 
configuracional envolve a representação da malha urbana ou de edifícios (qualquer sistema 
que envolve espaços conectados) em espaços e a relação entre os mesmos, onde ‘configuração’ 
é um conceito destinado ao sistema como um todo e não limitado a sub-áreas”.
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Esta teoria se baseia na análise configuracional, em que são observadas 
as relações entre cheios e vazios no espaço, urbano inclusive. Pode-se afirmar 
que a  sintaxe espacial é um conjunto de técnicas para a análise das confi-
gurações espaciais de todas as espécies, especialmente onde a configuração 
espacial parece ser um aspecto significante das atividades humanas, como 
ocorre em edifícios e cidades. Originalmente concebida pelo Professor Bill 
Hillier e seus colaboradores na Bartlett School of Built Environment, Uni-
versity College London (Londres – Inglaterra), a análise sintática do espaço 
foi concebida como uma ferramenta para auxiliar arquitetos a simularem os 
efeitos pretendidos para seus projetos. Tendo desde então seu uso expandido 
a ponto de se tornar uma ferramenta usada ao redor do mundo em uma 
grande variedade de áreas de pesquisa e projetação. A técnica tem sido ex-
tensivamente aplicada em campos da arquitetura, do planejamento urbano, 
transporte e design de interiores. Durante a última década, as técnicas de 
análise sintática do espaço  também foram usadas para pesquisas em campos 
tão diversos quanto a arqueologia, tecnologia da informação e geografia hu-
mana/urbana (Space, 2000).  

Para a lógica social do espaço, consideram-se as leis subjacentes ao objeto 
urbano, definidas pelas leis do objeto propriamente dito, as leis da sociedade 
para a forma urbana e as leis da forma urbana para a sociedade, definindo 
estágios analíticos para a compreensão, que permeiam os campos da repre-
sentação, quantificação, observação e correlações.

Das três estratégias de representação que são recomendadas para o estu-
do urbano (espaços convexos, campos visuais e linhas)3, as formas de repre-
sentação linear são úteis para o estudo do movimento e dos vários aspectos 
urbanos relacionados a ele. Considerando a definição de Hillier (1996) de 
que as cidades são economias de movimento, o estudo das mesmas sob a ótica 
dos espaços e eixos que induzem ao movimento auxilia no entendimento de 
3 “A configuração espacial começa com a representação das propriedades espaciais da linha 
urbana ou edifícios com a linha axial, espaço convexo e campos visuais. As linhas de visibili-
dade e permeabilidade que cobrem todos os espaços urbanos são denominadas linhas axiais. 
Espaço convexo é definido como um polígono onde todos os pontos dentro deste polígono 
são visíveis entre si. Os campos visuais é definido como o conjunto de todos os pontos visíveis 
de um determinado espaço convexo, As linhas axiais são associadas com movimento (aonde 
estamos indo) e os espaços convexos com actividades estáticas (onde nos encontramos no 
sistema)” (Arruda Campos, 2000).
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sua dinâmica e expansão.
 A representação linear ou axial é obtida traçando-se o menor número 

possível de retas que representam acessos diretos através da trama urbana 
(Hillier e Hanson, 1984). Após o processamento destas retas por aplica-
tivos específicos, pode-se gerar uma matriz de interseções, a partir da qual 
são calculados valores representativos de suas inter-relações axiais. Dentre 
estes destacam-se os valores de integração resultantes do cálculo das relações 
de conectividade de cada eixo com todos os demais simultaneamente. Tais 
valores podem ser transpostos para uma escala cromática, a resultar no cha-
mado mapa axial: ali quanto mais tendente a vermelha for uma cor, maior o 
potencial de acessibilidade (maior a integração); opostamente, quanto mais 
tendente a azul for uma cor, menor o potencial de acessibilidade (menor a 
integração). Sabendo-se que potenciais mais elevadores de integração corres-
pondem a maiores fluxos no espaço urbano, é possível deduzir que por tais 
eixos, por exemplo, se concentram usos que se beneficiam deste maior mo-
vimento, como comércio e serviço. Por outro lado, áreas residenciais, pela 
mesma lógica, tendem a se concentrar ao longo de eixos menos integrados. 

Destas medidas derivam outros recursos de representação e quantifica-
ção gráfica e numérica como, por exemplo, o núcleo de integração do todo 
ou de uma parte da área processada, formado pelas linhas mais integradas 
(com maior número de conexões).

Como se vê, uma vez que o uso das ferramentas de leitura e representação 
linear do espaço urbano permite uma clara visualização das hierarquias da 
malha viária resultante, já que está diretamente ligada à presença de rotas 
de movimento ou à possibilidade de ocorrências dessas rotas (Trigueiro, 
1999), é possível investigar ao longo da história urbana os novos arranjos de 
acessibilidade que foram sendo estabelecidos. A estratégia, portanto, é capaz 
de esclarecer as interferências de eixos de expansão ou consolidação para a 
dinâmica urbana, atuando diretamente naquilo que se denomina de centro 
ativo, isto é, o local para onde convergem, em quantidade e diversidade, usos 
e fluxos distintos. 

O estudo de caso de Natal, à luz das representações de acessibilidade 
e permeabilidade axiais, centradas no conceito de potencial de integração, 
permeabilidade ou acessibilidade, permite a percepção do análise sintática 
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do espaço enquanto uma poderosa ferramenta para a tradução da dinâmica 
urbana relativa às rotas e percursos criados e/ou modificados conforme a 
historiografua urbana.

3 – Resultados
3.1 – Da Fundação Aos Oitocentos 

O surgimento de Natal se insere na lógica de ocupação efetiva da colônia 
promovida por Portugal em finais do século xvi, consistindo em uma etapa 
fundamental do que viria a ser a chamada conquista Leste-Oeste, promovida 
nas terras ao norte da colônia brasileira a partir de Pernambuco, atingindo a 
foz do Amazonas. Esta conquista consistiu genericamente na pacificação dos 
indígenas, expulsão de corsários e fundação de cidades ao longo da faixa atlân-
tica, procedimento comum a todos os assentamentos implantados no período. 

A posse portuguesa tornava-se mais do que uma conveniência ao ex-
pansionismo colonial, e sim uma necessidade premente à manutenção das 
terras lusitanas do norte do Brasil. Os ataques constantes de franceses, in-
gleses e holandeses punham em cheque a soberania portuguesa e se transfor-
mavam em ameaças latentes. Assim bem ilustra a afirmação de Wright & 
Melo (1985): a essa época, não se sabia se tais terras acabariam por perten-
cer à França ou à Portugal. 

Após o fracasso do sistema das Capitanias Hereditárias, grande parte das 
extensões territoriais da colônia permaneciam isoladas, sem nenhum elemen-
to de conquista ou colonização que demarcasse a propriedade portuguesa de-
finitiva Segundo Vianna (1965). Ao norte de Pernambuco, pouco havia sido 
efetivado para garantir a posse por parte dos donatários. Com a União Ibérica, 
em 1580, as incursões estrangeiras se acentuaram, tendo em vista que os ini-
migos da Espanha passaram a ver o território do Brasil como parte do Império 
Espanhol, obrigando os lusitanos a conquistarem as terras que lhe eram de 
direito de acordo com a divisão do mundo resultado do Tratado de Tordesilhas 
de 1594. Com isso, estando Portugal e Espanha unidos, os limites do Brasil se 
diluem sobre os domínios espanhóis, dissolvendo as fronteiras coloniais

Nessa situação, por determinação do Rei Felipe ii, ordena-se a expul-
são dos corsários, a construção de uma fortaleza e a fundação de uma cidade 
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em terras da então Capitania do Rio Grande (Salvador, 1975). Constrói-se, 
portanto, em 1598, baseado no ideário antropomorfo renascentista, a For-
taleza dos Reis Magos, situada na foz do Rio Potengi. Em 1599, funda-se a 
cidade do Natal na atual Praça André de Albuquerque. Natal nasce cidade, a 
quarta do Brasil, e assim prossegue por todo o período colonial, apesar  de  sua 
dimensão e importância econômica não justificarem tal título, como atesta 
um surpreendido Henry Koster (1942 ao visitá-la em princípios do séc. xix. 

Natal, por quase dois séculos, pouco se desenvolveu além do seu núcleo 
original. Fundada por questões estratégicas, a cidade encontrava-se isolada 
das demais terras da capitania em seu próprio sítio de fundação. Os elemen-
tos naturais, tais quais o Rio Potengi, o hoje denominado Parque das Dunas, 
e o cordão dunar que se estende de Ponta Negra ao Guarapes, fechavam o 
triângulo que a isolava do interior, não sendo possível a geração de rotas, per-
cursos e articulações entre a cidade e os demais núcleos coloniais em gênese 
na colônia. Restava a saída pelo rio, contudo, não havia produção econômica 
que tornasse Natal um centro atrativo. Mesmo com a Fortaleza dos Reis 
Magos sendo um dos principais baluartes de defesa do domínio colonial por-
tuguês na América, poucas foram as transformações urbanas geradas por tal 
atributo, mormente pelo caráter de auto-suficiência que bem deveria carac-
terizar uma edificação com tal propósito. Além do que, a cidade encontrava-
-se, àquela época, a aproximadamente meia légua de distância da construção 
militar, na colina à margem do Potengi.

Há de se destacar que após a expulsão dos holandeses, selada em 1654 
– que nenhum benefício trouxeram para a cidade, haja vista seu interesse 
se concentrar basicamente no domínio da fortaleza, isto é, no controle do 
ponto avançado da costa oriental do Brasil (Reis Filho, 2000a) – não mais 
ocorreram no Rio Grande incursões estrangeiras a esse nível. A importância 
militar da área restringia-se ao Forte e Natal não passava de um mero alde-
amento, já cidade, esmagado e ocultado pelo imaginário da fortaleza, quase 
auto-suficiente.

No que diz respeito ao sítio de fundação, segundo Luís da Câmara Cas-
cudo (1980), a demarcação inicial corresponde à chantação de duas cruzes 
nos aclives do platô, limitando o assentamento definido pela praça André 
de Albuquerque, onde se construíram os alicerces da capela no mesmo local 
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hoje ocupado pela Catedral Velha. Uma das cruzes seria a do Norte, na 
direção da Fortaleza dos Reis Magos e que séculos depois se consolidaria 
na interligação entre as cidades alta e baixa - a avenida Junqueira Aires4  - e 
outra a Cruz da Bica, no caminho para o riacho de água para abastecimento 
da cidade, a Bica, o Rio de Beber, atual Baldo. 

Segundo o historiador Olavo Medeiros Filho (1991), a malha de Na-
tal, de 1599 até por volta de 1700, pouco deveria ir além da via que inter-
ligava as duas cruzes demarcatórias, passando atrás da Igreja Matriz, e das 
limitantes do quadrilátero formado pela praça portuguesa de fundação (atual 
André de Albuquerque). 

Com essa informação, foi possível construir um mapa axial que – a 
despeito da diminuta dimensão, composto por apenas oito segmentos – já 
permite perceber uma clara hierarquia com o trecho que corresponde à atual 
Rua da Conceição sendo o mais integrado e, portanto, o de maior potencial 
de movimento. A partir daqui se controlavam os acessos tanto para a For-
taleza dos Reis Magos, ao norte, como para o riacho de abastecimento, ao 
sul (Figura 1).

Entre 1599 e meados do século xix não se conhece cartografia urbana 
sobre Natal. Não há registros sequer da existência da planta de demarcação 
do sítio de fundação, embora todas as evidências históricas e morfológicas 
a situem na atual Praça André de Albuquerque. Segundo Nestor Goulart 
Reis Filho (2000a): “em 1630, a vila de Natal teria apenas entre 25 e 30 
casas, cobertas de palha. Apesar de sua localização estratégica, no extremo 
norte do país, a região tinha pouca importância econômica, durante os dois 
primeiros séculos após o descobrimento”.

A primeira imagem que se tem conhecimento retratando a cidade, se-
gundo Medeiros Filho (1997), é datada de 1609 e se intitula Perspectiva 
da Fortaleza da Barra do Rio Grande. Contudo, tal representação, a seme-
lhança das de João Teixeira Albernaz I, apresenta um caráter bem mais ilus-
trativo, dispondo um pequeno agrupamento de casas e uma igreja, na idéia 
de simplesmente indicar a existência de uma cidade, do que propriamente 
representá-la cartograficamente com arruamentos.

4 Atual Câmara Cascudo.
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Há de se esclarecer, porém, que a ausência de mapas sobre a cidade é 
compensada pela existência de uma série de gravuras que retratam a Fortaleza 
dos Reis Magos. Data do período de domínio holandês uma série de ima-
gens sobre as terras contíguas ao Rio Grande ou Potengi, dentre as quais: a 
Veroveringe van Rio Grande in Brasil Anno 1633, apresentando o ataque e a 
conquista holandesa; Rio Grande, de J. Vingboons, também do ano 1633, 
Castrum Celulianum, de 1639, e Fluvius Grandis, imagem presente no livro 
de Barleús, atribuída a Franz Post. Ao que se vê, a Fortaleza, das que melhor 
sítio de grandeza se tinha no Brasil, em sua imponência e localização ofuscava 
a “cidade”, envolta em sua pequenez e ausência de perspectivas.

Durante os séculos xvii e xviii, as referências a Natal se restringem às 
crônicas, muitas das quais se limitando a informar o número de casas ou mo-
radores: “25 moradores brancos em 1612; uma igreja e oito casas em 1628; 
30 a 40 casas de palha e barro em 1630; cidade arruinada (após conquista 
holandesa) em 1639; cidade de pequena importância em 1646; 30 casas em 

Figura 1 – Natal em 1599 Figura 1 – Natal em 1777
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1722; 50 a 60 casas em 1746; a cidade ‘que não há tal’ em 1746” (Miranda, 
1999). 

Data de 1777 a primeira das referências que possibilita a simulação em 
representação linear: Domingos Monteiro da Rocha, Ouvidor da Paraíba, 
descreve Natal em termos espaciais: “que terá de povoado quatrocentas braças 
de comprido e de largo cinqüenta, com cento e dezoito casas” (idem). Proce-
dendo de modo igual a Miranda (1999), isto é, traduzindo essa medida le-
vando-se em consideração a praça portuguesa, verifica-se que o sítio pouco se 
expande além da área da fundação (Figura 2), haja vista não haver atrativos ou 
atividades que impulsionassem o crescimento urbano em quase dois séculos. 

O número das casas denuncia uma ocupação maior que foge da média 
do século anterior. Contudo, os limites do assentamento permaneciam defi-
nidos pelas vias que interligavam as duas cruzes de posse portuguesa, agora 
incrementada pela consolidação da Rua Grande, delimitadora da praça no 
sentido no rio Potengi, que então abrigava a Casa de Câmara e Cadeia (de 
1722), símbolo máximo das atividades administrativas e de justiça. 

Aqui o conjunto de eixos mais integrados (de amarelo a vermelho) de-
lineia o sítio e a praça de fundação, permanecendo a atual rua da Concei-
ção como o de maior potencial. Os caminhos de Beber (atual rua Santo 
Antônio) e para a Fortaleza se tornam hierarquicamente mais integrados, 
bem como a rua Grande. Do período datam edificações importantes como 
a Igreja do Galo, financiada pelas classes mais abastadas e militar – que nos 
chegou como o mais expressivo exemplar barroco de arquitetura religiosa de 
Natal – e a Igreja do Rosário, construída pelos negros visando atender “às 
classes sociais menos favorecidas, constituídas de escravos, negros libertos e 
pobres” (Nesi, 1994). 

Emerge aqui uma clara associação: as edificações mais importantes do 
ponto de vista administrativo – a Casa de Câmara e Cadeia – e religioso – a 
Matriz e a Igreja do Galo – vão se localizar nos eixos mais integrados, de maior 
controle na mancha urbana. Em contrapartida, a Igreja construída para es-
cravos e pobres é erguida no extremo norte do assentamento, nos eixos mais 
segregados (com predominância das vias azuladas). 

Em fins do século xviii, há o início da ocupação da zona baixa defronte 
ao platô elevado, com casas isoladas nos terrenos alagadiços situados nos 
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sopés do aclive. Iniciava-se a consolidação de dois núcleos, um sendo a 
Cidade Alta e o outro a Ribeira, a “cidade baixa”, a exemplo de Lisboa e de 
tantas outras cidades fundadas à maneira lusitana. 

É o processo natural e inevitável que Reis Filho (2000c) classifica 
como “desenrolar da cidade alta em cidade baixa”. Era a transformação para, 
acima de tudo, responder às demandas comerciais em expansão, incremen-
tadas com a vinda da Família Real Portuguesa em 1808 e a Abertura dos 
Portos, dois anos depois.

É a tradução do modelo de cidade portuguesa, com uma cidade alta, 
situada em elevações, predominantemente residencial e onde se localizavam 
as instituições administrativas e religiosas, em oposição à cidade baixa, pre-
dominantemente comercial e geralmente à beira-mar ou às margens de um 
rio, com acesso a porto para chegada e escoamento de produtos. A malha 
viária que resta dessa época, salvo as Igrejas do Galo, do Rosário, do Bom 
Jesus e a Catedral Velha, “remodeladíssima” no dizer de Cascudo (1980), o 
que de mais notório se tem do período colonial, seguindo o modelo portu-
guês de trama que se adapta ao sítio.

“A Ribeira era zona de sítios para plantações, morando apenas os guar-
das dos armazéns que vigiavam as mercadorias exportadas para Pernambuco” 
(Cascudo, 1980). Nesse período, as características portuárias já eram latentes, 
haja vista a área ribeirinha contígua à elevação da Cidade Alta, no atual Passo 
da Pátria, não ser adequada para atracadouro de embarcações. Paulatinamente 
as terras alagadiças da Ribeira vão sendo aterradas e cedendo lugar para arma-
zéns e casas que vão surgindo atraídos pelas divisas que o porto passa a gerar.

Segundo Julião (2000), nas últimas décadas do século xviii, a cidade 
começou a expandir-se, atingindo o bairro da Ribeira, que até então não 
passava de um pântano à margem do Rio Potengi. Natal adentra o século xix 
sem muitas mudanças. De novembro de 1810 data o depoimento de Henry 
Koster (1942), ilustrativo no aspecto da pequenez do sítio que pouco se 
desenvolvera desde a fundação:

Cheguei à onze horas da manhã à cidade do Natal, situada a margem do rio 
Grande ou Potengi. Um estrangeiro que, por acaso, venha a desembarcar nes-
se ponto, chegando nessa costa do Brasil, teria uma opinião desagradável do 
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estado da população nesse país, porque, se lugares como esse são chamados de 
cidade, como seriam as vilas e aldeias? 

As construções foram feitas numa elevação a pequena distância do rio, for-
mando a cidade propriamente dita porque contém a Igreja Matriz. Consiste 
numa praça cercada de residências, tendo apenas o pavimento térreo, as Igre-
jas que são três, o palácio, a Câmara e a Prisão. Três ruas desembocam nesta 
quadra, mas elas não possuem senão algumas casas de cada lado. A cidade 
não é calçada em parte alguma e anda-se sobre uma areia solta, o que obrigou 
alguns habitantes a fazerem calçadas de tijolos, ante suas moradas. Esse lugar 
contará seiscentos ou setecentos habitantes.

Fui imediatamente ao palácio levar as cartas de apresentação que trazia para o 
Governador de vários amigos seus de Pernambuco [...]. À tarde saímos passe-
ando para ver a cidade baixa. É situada nas margens do rio e as casas ocupam 
as ribas meridionais e não há, entre elas e o rio, senão a largura da rua. Essa 
parte pode conter duzentos a trezentos moradores e aí residem os negociantes 
do Rio Grande.

Pelas narrativas do viajante, enquanto a “cidade propriamente dita” é 
residencial, a baixa é comercial, com cerca de metade dos habitantes. A esta 
época, as duas áreas, ainda distintas, viviam de maneira própria. Cascudo 
(1980) nos diz que “os dois núcleos tinham vida quase independente, pela 
distância. Durante a noite nenhum cidadão da Cidade Alta afrontaria os 
descampados da Ladeira, temendo o lobisomem que corria nas trevas da 
sexta-feira, para ir bisbilhotar pela Ribeira, sombria e triste”.

A partir de 1850, foi iniciada a construção de prédios de pedra-e-cal na 
rua do Comércio (rua Alfândega e atual rua Chile). Eram prédios destinados 
ao comércio atacadista: compra e venda de algodão principalmente. Por volta 
de 1869, foi concedida a Ribeira o cais na 10 de Junho, atual Tavares de Lira. 
Segundo Cascudo (1980), “a Ribeira ficou toda orgulhosa e deu para zom-
bar da Cidade Alta. Creio que por esse tempo surgiu a rivalidade acesa e os 
apelidos para os moradores dos dois bairros, canguleiros para a Ribeira e xa-
rias para a Cidade Alta”. A Ribeira crescia mais velozmente que a Cidade Alta 
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e lhe rivalizava população e divisas. Enquanto no alto moravam as famílias 
tradicionais, a aristocracia, na cidade baixa as áreas comerciais se ampliavam.

A cidade inicia um lento processo de expansão. Da década de 60 do 
século xix data o mapa constante no Atlas do Império do Brasil, a mais antiga 
representação apresentando arruamentos e quarteirões. São visíveis os dois 
núcleos, um a Cidade Alta, o sítio de fundação, e o outro a Ribeira, evoluin-
do em face das divisas trazidas pelo incremento das atividades portuárias. 
Como se percebe, somente há uma via interligando as duas áreas, situação 
que se prolongaria até meados dos anos 30 do século seguinte. São duas áreas 
de vida independente, unidas pelo que viria a ser a Avenida Junqueira Aires, 
a “ladeira” de conexão. 

No mapa axial do período, percebe-se a ampliação do núcleo de inte-
gração que se desloca da praça de fundação rumo à Ribeira (Figura 3). A via 
mais integrada é justamente aquela que permaneceria durante muito tempo 
como única ligação entre os dois pólos: a Avenida Junqueira Aires. 

Trigueiro & Medeiros (2000) afirmam que essa constatação explica 
a construção ali de alguns dos mais imponentes edifícios construídos na 
cidade entre finais do século xix e início do século xx, como a antiga Capita-
nia dos Portos de 1863, atual Capitania das Artes e a Casa de Juvino Barreto, 
posteriormente doada aos Salesianos para a criação de um colégio. Outra via 
que desponta em face ao seu potencial de integração é a atual Ulisses Caldas, 
onde em seu perímetro se construiria o Palácio do Governo, atual Palácio 
da Cultura, em 1873. 
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3.2 – Século xx e Deslocamentos 

Com a virada do século xix para o xx, a situação começa a se transfor-
mar. Cidade Alta e Ribeira alternam-se, ou complementam-se, no discurso 
local, como “centro da cidade”, sendo a Ribeira  mais merecedora do título 
pela intensidade e diversidade de atividades que abrigava à época (Triguei-
ro & Medeiros, 2000). A abertura de linha férrea (1880), o incremento 
das atividades portuárias e a implementação de infra-estrutura possibilitam 
o crescimento comercial que atraía investimentos e divisas. Chegam idéias 
européias, centradas na modernidade, dentre as quais o discurso do higienis-
mo e do embelezamento, no ideário sanitarista, que implicaria em grandes 
transformações urbanas. São as mudanças trazidas com a chegada do avião: 
o grande ícone da era maquinicista.

A Ribeira começa a crescer em ritmo mais continuado nos últimos 
anos do século xix e primeiros do século xx.

A 7 de setembro de 1908 os bondes de burro começaram a subir e descer a la-

Figura 3 – Natal em 1864 Figura 4 – Natal em 1924
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deira que distanciava a Cidade da Ribeira. A facilidade da comunicação imedia-
ta, fácil, barata, aproximou os dois núcleos de população. Meninos, soldados, 
empregados, valentões andavam para lá e para cá, diariamente muitas vezes, 
desencantando-se mutuamente. O calçamento da avenida Junqueira Aires le-
vou esse elemento a ponto de fusão. Misturaram-se, confundiram-se, uniformi-
zaram-se. Xarias e Canguleiros morreram. Ficou Natalense (Cascudo, 1980).

Já nos primeiros anos de 1900, durante o exercício do governador 
Tavares de Lira, foram feitos aterros e ajardinamentos na hoje Praça Augusto 
Severo, local que se foi transformando em portal de entrada e cartão postal da 
cidade, reunindo a estação ferroviária central, a principal casa de espetáculos, 
estabelecimentos de ensino inovadores, lojas e firmas importantes.

De 1901 a 1904 foi desenvolvido o Plano Cidade Nova (também co-
nhecido como Polidrelli), malha em xadrez com oito avenidas e catorze ruas, 
que ordenaria a ocupação dos futuros bairros de Tirol e Petrópolis e definiria 
parte da configuração atual da cidade. A partir do segundo quartel do século 
xx, estende-se a ocupação ao longo do Rio Potengi, a nordeste, engrossando 
a mancha urbana da Ribeira (em direção às Rocas), e a sudoeste, delineando 
o bairro do Alecrim.

O Plano Geral de Sistematização, elaborado em 1929 por Giácomo 
Palumbo na gestão do prefeito Omar O’Grady, acompanha a efervescência 
inovadora de um momento marcado pelas presenças do avião e do automó-
vel, esta última conduzindo a lógica do traçado viário da cidade a partir de 
então, embora Natal tivesse, à época, um tráfego incipiente. A observância da 
necessidade do calçamento das ruas, e a proposta de zoneamento inspirada 
nos modelos norte-americanos equiparam-se às propostas elaboradas para 
outras capitais brasileiras de porte maior. A cidade, inundada pelo imaginá-
rio inovador da aviação, modernizava-se inspirada em exemplos europeus e 
norte-americanos.

A Ribeira caminha para seu período de apogeu como centro ativo prin-
cipal de Natal, enquanto o bairro da Cidade Alta concentra as residências de 
vários estratos sociais, inclusive os mais privilegiados, embora estes comecem, 
a partir daí, a migrar para a recém construída Cidade Nova. Os atuais bairros 
das Rocas e Alecrim, então periféricos e operários se adensam.
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O caráter de centro ativo da Ribeira transparece em 1929 no registro 
de Mário de Andrade (1983): 

Natal, 16 de dezembro – Natal [...] com o seus 35 mil habitantes, é um en-
canto de cidadinha clara, moderna, cheia de ruas conhecidas encostadas na 
sombra de árvores formidáveis. De todas as capitais do Norte é a mais demo-
craticamente capital, honesta, sem curiosidade excepcional nenhuma. [...] Mal 
a barca traz a gente de bordo pra escadinha do cais, sobe-se a escadinha e se 
está em plena city [sem grifo no original]. O centro é ali, Hotel Internacional, 
restaurantes, barbearias, redações, bancos, casas de comércio, telégrafo. É tudo 
ali mesmo, na rua que a escadinha abriu no meio do arvoredo, com todos os 
bondes e ônibus da cidade passando.

A “city”, o centro, já não corresponde à Cidade Alta da praça de funda-
ção, e sim à Ribeira, onde se concentrava a maior e mais variada parcela das 
atividades comerciais e de serviços. A cidade predominantemente residencial 
permanecia em cima, começando a espraiar-se para os lados das dunas e a 
escorrer pelas ladeiras da Junqueira Aires e do Baldo, enquanto o burburinho 
e a agitação estavam em baixo, na Ribeira, contrastando com a calma das 
moradias do platô contíguo. Aeroplanos amerissavam no Potengi e vapo-
res atracavam no cais da Tavares de Lira, atraindo negociantes, marinheiros, 
boêmios, prostitutas. Em breve a Cidade Alta buscaria outros acessos para o 
movimento da Ribeira: prolonga-se até lá uma via que, periférica no mapa 
de 1864, será transformada na principal artéria residencial e comercial da 
cidade em meados do século xx – a Rua Nova, atual Rio Branco (Trigueiro 
& Medeiros, 2000).

Os mapas axiais sobre planta topográfica organizada para os serviços de 
saneamento em 1924, a cargo de Henrique de Novaes, dão conta dos passos 
iniciais do crescimento urbano ao longo do século xx. Aqui, dois níveis de 
análise foram procedidos: para o mapa axial de 1924 considerou-se somente 
o arruamento que apresentava edificações; para o mapa de cerca de 1940, 
considerou-se todo o arruamento desenhado em 1924 e que coincide com as 
descrições dos limites urbanos de Natal no período imediatamente anterior 
à ii Guerra. 

Para o mapa axial de 1924 (Figura 4), sobressaiam as atuais avenidas 
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Junqueira Aires, Ulisses Caldas, Rio Branco e João Pessoa como as mais in-
tegradas, num claro processo de deslocamento do núcleo para leste, acom-
panhando o surgimento da nova malha resultado do Plano Cidade Nova. As 
áreas mais segregadas coincidiam com aquelas que paulatinamente vão sendo 
ocupadas por trabalhadores e operários, tanto no sentido sul, para o Alecrim, 
como no norte, em direção as Rocas. A praça André de Albuquerque, embora 
ainda situada no núcleo de integração, vai adquirindo uma posição cada vez 
mais periférica a medida em que o crescimento da cidade vai se processando.

A configuração urbana acenava mudanças que estavam por vir: o cen-
tro ativo, embora de fato permanecesse na Ribeira, potencialmente desloca-
va-se em direção sudeste, para a área do hoje Parque das Dunas. É necessário 
aqui esclarecer um fato proeminente que deve ser considerado na questão da 
manutenção da cidade baixa como concentradora de usos e fluxos, a despeito 
do resultado obtido com a análise axial. Ali o porto e a aviação, acentuados 
mais ainda em termos de importância com a ii Guerra, funcionavam como 
magnetos, isto é, como grandes geradores e atratores de movimento, fato que 
o instrumento de análise não é capaz de captar. 

Por volta de 1940 (Figura 5), esse processo de deslocamento do núcleo 
de integração se intensifica mais ainda em razão da consolidação da malha 
em xadrez do Plano Cidade Nova e da sua ulterior expansão em direção ao 
sul. A avenida Rio Branco, prolongada até a Ribeira em 1935, permanece 
com grande potencial, embora despontem aqui eixos como as ruas Apodi, 
Mossoró e Deodoro, todas já inseridas na malha idealizada no início do sé-
culo. Vias como a Hermes da Fonseca orientam o crescimento em direção a 
Parnamirim, a medida em que a malha do entorno do Alecrim também vai se 
expandindo, afinal, era a única direção disponível que poderia ser ocupada: o 
rio, o mar e as dunas bloqueavam todos os outros sentidos. 
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Com o início da ii Grande Guerra Mundial e o isolamento em relação 
aos centros de aviação da Europa, encerra-se “uma época de lirismo da avia-
ção para abrir [...] uma perspectiva de terror dessas novas armas de destrui-
ção e morte” (Viveiros, 1974). As asas dos aviões passam a carregar bombas 
e destruir cidades, a estruturação européia afunda no caos do conflito e as 
linhas áreas intercontinentais são canceladas. A cidade volta a se isolar num 
primeiro momento, no período em que a guerra permanecia iminentemente 
continental, na Europa.

Entretanto, com o desenrolar do conflito, “abre-se (...) uma nova pá-
gina da aviação” (Viveiros, 1974) e Natal novamente se vê às voltas com a 
sua posição estratégica. Na cidade é instalada uma das maiores bases aéreas 
norte-americanas fora dos eua, “o principal quartel-general dos países alia-
dos no hemisférios sul”, “o mais congestionado aeroporto do mundo em 
1943”, “a cidade mais badalada do Nordeste” (Ribeiro, 2001), servindo de 
sustentáculo para as operações dos aliados no norte da África, bem como de 

Figura 5 – Natal em ca. 1940 Figura 6 – Natal em 1955
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apoio para as operações militares que se processavam na Europa. Os anos 
sem aviões comerciais são compensados pela construção de uma base em 
Parnamirim que passa a receber centenas de aeronaves. A população, que à 
época chegava aos 55 mil habitantes, recebe mais de 10.000 soldados ameri-
canos e batalhões de soldados brasileiros, dinamizando não somente o setor 
militar, mas também a vida econômica (Cunha, 1991).

Nesse período o bairro da Ribeira atingiu o seu auge como o centro da 
vida boêmia e a efervescência trazida pela guerra, a despeito do deslocamento 
do núcleo de integração. Os anos de modernização com a chegada dos aviões, 
das idéias em voga na Europa, dos bondes descendo as ladeiras, da ilumina-
ção pública e calçamento, até o período da guerra compreendem o apogeu do 
bairro como o centro ativo de Natal. De um comércio incipiente em meados 
do século xix, o bairro se transforma no centro ativo de Natal. Navios atra-
cando, aviões amerissando, notícias da guerra nos rádios. 

Entretanto, com o fim do conflito, Natal aos poucos foi sofrendo um 
lento processo de transferência do seu centro comercial. O enfraquecimento 
do magneto, isto é, da importância estratégica da capital para a aviação – 
resultado dos avanços tecnológicos que não mais exigiam escalas na cidade 
– apressa ainda mais o processo, já em andamento, de deslocamento do 
centro ativo.

A medida em que mais e mais carros cruzam as vias da cidade e as “ben-
feitorias” facilitam o acesso entre o bairro alto e a cidade baixa, muitas casas 
comerciais vão se mudando, subindo as encostas e se instalando nas largas e 
arborizadas avenidas da Cidade Alta, que, por sua vez, perde seus moradores 
mais abastados para as áreas mais nobres de Tirol e Petrópolis. 

O “centro” a que Mário de Andrade se referia ainda em 1929 sobe a Jun-
queira Aires e se desloca para o trecho entre as Avenidas Rio Branco de Deo-
doro, espaços que paulatinamente vão perdendo as residências, agora substitu-
ídas por tipologias comerciais e de serviços. O núcleo de integração, que num 
primeiro momento desce para a Ribeira, em seqüência volta à Cidade Alta 
influenciado pela malha ortogonal que vai sendo ocupada na Cidade Nova. 

O mapa axial para 1955 (Figura 6) acena para esse deslocamento, em-
bora aqui o centro ativo potencial avance cada vez mais em direção ao sul, 
com a consolidação dos grandes eixos remanescentes das ligações entre as 
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bases militares da época da ii Guerra. A Alexandrino de Alencar (via entre 
as bases do Exército e da Marinha) e a Bernardo Vieira vão ganhando um 
novo status na hierarquia da malha viária, liderada pelas Avenidas Hermes 
da Fonseca e Prudente de Morais – à época somente projetada. Aqui duas 
áreas com concentração de eixos entre amarelo e vermelho se definem: uma 
na malha em xadrez da Cidade Nova, ocupada pela classe mais abastada da 
cidade, e outra no atual bairro do Alecrim, onde um subcentro de comércio 
popular vai se firmando. 

Do pós-guerra a 1969 a realidade se transforma: ocorre o esgotamento 
dos terrenos situados na área central, isto é, Cidade Alta e Ribeira, e não exis-
te uma definição acerca do perímetro urbano. Tem início, como conseqüên-
cia, o processo de loteamento na cidade, seguido posteriormente pela im-
plantação das tipologias dos conjuntos habitacionais através do investimento 
estatal, fato que bem caracteriza o fim dos anos 60 e as décadas de 70 e 80, 
com, inclusive, a ocupação da outra margem do Rio Potengi, a Zona Norte. 

Entre meados dos anos 50 até os anos 70 (Figura 7), essa rápida expan-
são urbana – num claro processo de periferização ou suburbanização – fica 
bastante visível: em cerca de 20 anos a malha viária praticamente dobra de 
tamanho (e quase quadruplica o nº de eixos). A medida em que Natal vai 
crescendo em direção ao sul, o núcleo de integração vai se expandindo acom-
panhando o grande eixo viário que se prolonga a partir da Avenida Hermes 
da Fonseca (Avenida Senador Salgado Filho), que se conecta à br-101, prin-
cipal via de acesso à capital. 

O conjunto de eixos mais integrados envolve boa parte das áreas que 
atualmente compreendem Lagoa Nova e Alecrim, todavia não deixa de ocu-
par os bairros de Tirol e Petrópolis.  

Bernardo Viera e a Hermes da Fonseca definem a espinha dorsal da 
malha viária. Cidade Alta e principalmente Ribeira, o centro antigo de Na-
tal, ocupam uma posição cada vez mais periférica, quadro que vai se asseme-
lhando ao que acontece com várias outras cidades brasileiras. 

Nos anos 90 (Figura 8), a ocupação quase total da Zona Norte  e uma 
melhor conexão da malha viária de Natal aos municípios vizinhos (Parnami-
rim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante) apontam para um quadro de me-
tropolização. A medida em que a malha viária cresce, o núcleo de integração 
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também se expande e um fato aqui é digno de nota: a Cidade Alta (quase 
inteiramente) e parte da Ribeira voltam a pertencer ao núcleo de integração, 
embora numa posição periférica.

Atualmente, Natal, em sua margem sul, permanece crescendo em di-
reção à sede do  município de Parnamirim e aos assentamentos costeiros, 
principalmente Cotovelo e Pirangi. O mesmo também se verifica na direção 
norte, para Extremoz e Genipabu. Com o crescimento metropolitano, o nú-
cleo de integração se expandiu mais ainda e agora, inclusive a Ribeira em sua 
totalidade, está inserida em suas bordas. 

Figura 7 – Natal na década de 70 Figura 8 – Natal em finais do séc. xx

O eixo viário da br-101, hoje consolidado como a principal artéria da 
cidade, na altura do viaduto de Ponta Negra fraciona-se em três alinhamen-
tos: para Ponta Negra, para a avenida Ayrton Senna, e para Parnamirim. E, 
acompanhando esse eixos, novas tipologias vêm se instalando, evidenciando 
um novo processo de ocupação do espaço e confirmando a consolidação de 
uma nova centralidade diversa das já existentes nos bairros da Cidade Alta e 
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Ribeira, hoje áreas periféricas ou à margem dos fluxos e movimentos princi-
pais gerados pelas articulações viárias do sistema global urbano.

3 – Conclusões

Das observações delineadas ao longo do texto, destaca-se a importân-
cia da cartografia para o entendimento do processo de expansão urbana das 
cidades. Segundo Teixeira (2000): 

A cartografia oferece-nos assim uma multiplicidade de níveis de leituras, uns 
mais explícitos e objectivos, outros a necessitar de uma descodificação mais 
elaborada. Cada carta é o retrato da época e da cultura que a produziu e, como 
qualquer obra, aquilo que ela nos transmite vai muito para além daquilo que o 
seu autor conscientemente nos procurou transmitir. Também como qualquer 
obra herdada do passado o seu significado não está contido nela própria, mas 
antes na interacção que se estabelece entre a obra e a nossa própria cultura e o 
nosso horizonte temporal. Isto quer dizer que o significado de uma obra muda 
com o tempo, e que em diferentes momentos históricos a mesma carta pode 
ter, e tem, leituras, significados e interpretações diversas.

Advoga-se, também, a propriedade do emprego de instrumentos de 
análise e representação morfológica, como a Análise Sintática do Espaço, 
capazes de revelar outras dimensões do ambiente representado por plantas e 
narrativas, que podem ser quantificadas, hierarquizadas e correlacionas entre 
si e com outras variáveis. Os mapas axiais resultantes das representações line-
ares aqui exploradas, além de permitir uma visão geral do processo de forma-
ção e transformação das áreas mais ativas da mancha urbana, tornou possível 
o entendimento de processos decorrentes de efeitos exercidos pela hierarquia 
viária que se foi reconstruindo ao longo do tempo. 

Ao se aliar princípios teóricos sobre o funcionamento de estruturas es-
paciais a  ferramentas de exploração de dados cartográficos e narrativas exis-
tentes, mediante a reconstrução de mapas que traduzam a evolução urbana 
de Natal, em períodos específicos de sua história, foram delineadas estratégias 
de reconstrução de feições específicas relacionadas a modos de vitalidade ur-
bana, o que pode contribuir para um melhor entendimento do passado e 
apontar tendências úteis para fundamentar ações presentes. 
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Atlas Praguense de João 
Teixeira Albernaz i – comparações 

comentadas de alguns de seus mapas

Paulo Márcio Leal de Menezes*

Resumo

Em 1994, com a cooperação do Serviço Geográfico do Exército da Re-
pública Tcheca, foi possível apresentar pela primeira vez um manuscrito do 
século xvii, descoberto na Biblioteca Nostitz, em Praga. Havia intenção de se 
publicar uma edição em fac-símile, tendo sido copiada em microfilme para 
fins de estudo. Ocorreu porém o roubo do documento, no Museu Nacional 
de Praga, não tendo sido até hoje encontrado.

A obra é anônima, tendo sido comparado com amostras da cartografia 
portuguesa antiga, deduzindo-se a sua autoria ao cartógrafo João Teixeira 
Albernaz i. O Atlas não é cópia direta de nenhum outro publicado por Al-
bernaz i, mas uma obra independente. Sua datação leva aos anos de 1628 
e 1640, devido a algumas características apresentadas nos diversos mapas.

Este trabalho tem por objetivo apresentar o Atlas Praguense, sua es-
trutura e documentos principais bem como as pesquisas realizadas sobre a 
documentação, as quais caracterizaram a datação e autoria do Atlas. Em um 
segundo momento apresentar-se-á um estudo comparativo entre o mapa da 
Demostraçaõ do Rio de Janeiro, pertencente ao Atlas, com os demais mapas 
elaborados por Albernaz, tais como: Carta do Rio de Janeiro, de 1626, Carta 
do Rio de Janeiro, de 1627, Descrição do Porto do Rio de Janeiro de 1630, 
Capitania do Rio de Janeiro, de 1631 e a Carta do Rio de Janeiro de 1640.

A análise comparativa será desenvolvida através da descrição gráfica, to-
ponímia atribuída, verificação de sinais característicos de João Teixeira Alber-
naz, bem como identificando o mapa apresentado no Atlas Praguense como 
sendo de sua autoria. Desta forma o trabalho pretende acrescentar algumas 
informações a mais sobre o trabalho deste proeminente cartógrafo português.

* UFRJ – IGEO – Departamento de Geografia – Laboratório de Cartografia - pmenezes@ufrj.br
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Abstract

In 1994, with the cooperation of the Army Geographical Service of 
Czech Republic, it was possible to present by the first time, a manuscript of 
17th century discovered in the Nostitz Library, in Prague, Czech Republic. 
There was intention of publishing a facsimile edition of this manuscript, 
having it been copied in microfilm for development of researches. Unfor-
tunately it was happened the robbery of the document, in the National 
Museum of Prague, and until today it was not found.

The work is anonymous, and it was compared with samples of the old 
Portuguese cartography, and deduced it authorship to the cartographer João 
Teixeira Albernaz i. The manuscript, as an Atlas, is not a direct copy of any 
other one document published by Albernaz i, but it is an independent work. 
The dating of the document takes to the years of 1628 and 1640, due to 
some analyzed characteristics presented in several maps.

This paper aims to present the Atlas Praguense, its structure and main 
documents, as well as the researches accomplished on the documentation, 
which characterized the dating and authorship of the Atlas. In a second mo-In a second mo-
ment it will be presented a comparative study among the map of “Demostra-
çaõ of Rio de Janeiro”, belonging to the Atlas, with other maps elaborated by 
Albernaz, such as: Carta do Rio de Janeiro, 1626; Carta do Rio de Janeiro, 
1627; Descrição do Porto do Rio de Janeiro, 1630; Capitania do Rio de Ja-
neiro, 1631 and Carta do Rio de Janeiro, 1640.

The comparative analysis will be developed through the graphic descrip-
tion, attributed geographical names, verification of characteristic signs of 
João Teixeira Albernaz, as well as, identifying the map presented in the Atlas 
Praguense as being of his authorship. In this way this work intends to increase 
some information more on this prominent Portuguese cartographer’s work.

1 – Introduçâo

O documento conhecido como Atlas Praguense, foi encontrado nos 
fundos da Biblioteca Nostitz, em Praga, República Tcheca. Este documento 
já era conhecido, através do inventário dos livros da família Nostitz, porém 
não era a ele dada uma importância maior, a qual só começou a ser mostrada, 
através do historiador tcheco, Josef Polišenský, que juntamente com o Prof 
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Dr Luis de Albuquerque, procuraram desenvolver um projeto para uma 
edição em facsímile do Atlas, a qual seria denominada de Libro universal 
de las navegaciones del mundo con las demostraciones de los puertos mas 
principales del. 

O Atlas Praguense original foi apresentado na Feira Internacional de 
Livros de Frankfurt am Main, 1992, tendo sido logo após, em 1994, rouba-
do do Museu Nacional de Praga, não tendo sido possível então, a elaboração 
da edição do seu facsímile. 

A edição do Pražský Teixeirův Atlas, de 2004, editada por Simona 
Binková, baseou-se nas cópias microfilmadas em preto e branco, as quais 
foram efetuadas para fins de estudo do documento, com uma qualidade bas-
tante inferior e que fosse capaz de satisfazer e condizente com a importância 
da obra. No entanto, devido a esta importância e a sua significância para a 
Cartografia, notadamente a Cartografia Portuguesa do século xvii, o lança-
mento e a divulgação da obra, com certeza fez com que se a divulgasse, com 
a esperança de sua rápida recuperação, o que infelizmente até o momento 
não ocorreu.

1.1 – Descrição Geral do Atlas

O Atlas é composto de mapas e texto, trabalhado em papel com as di-
mensões de 463 mm x 360 mm, contendo 44 folhas, das quais a primeira e as 
cinco últimas apresentam-se em branco. Uma encadernação em capa dura de 
couro castanha e ornamentação dourada guarnece a documentação e textos 
do documento. A folha de rosto apresenta o título, em letras douradas sobre 
fundo avermelhado. Todos os mapas são apresentados em cores.

Os títulos dos mapas estão em espanhol, assim como o título do do-
cumento, porém os textos dos mapas são apresentados em português, com 
exceção daqueles relativos aos territórios coloniais espanhóis na América.

O Atlas é composto de 114 mapas. Alguns ocupando duas folhas, tais 
como: Mapa Vniversal, às folhas 3v e 4r; Oceanvs Septentri/-Onalis, às 
folhas 5v e 6r; Brasil e Costa da Africa 13v e 14r; Africa Svl às folhas 
20v e 21r; Peru, Chile, Rio de La Plata, Estrecho de Magallanes y de 
Maire co Parte del Mar del Sul, 34v e 35r, entre outros.

Diversas folhas contêm mapas, apresentando detalhes de costas, portos 
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ou de acessos. Alguns ocupam uma folha, como a Descripção dos Rios 
Pará e Amazonas e a Descripção da Bahia de Todos os Santos, outros 
em meia folha, como o mapa da Ilha de Tamaracá e de Pernaobvco. 
Ainda, em diversas folhas, estão representados 4, 5, 6, 8 ou 10 pequenos ma-
pas, mostrando detalhes de locais, em descrições e demonstrações, de portos, 
acessos, ilhas, fortificações e cidades.

A origem do mapa é tida como portuguesa, devido à alguns detalhes 
que levam à esta conclusão, como por exemplo, por uma grande maioria dos 
mapas apresentarem os topônimos em português; existência de notas expli-
cativas sobre navegantes portugueses, seus feitos e explorações; apresentação 
de notícias sobre os vice-reinados na Índia, sobre a fundação de portos e 
fortalezas, bem como descrições detalhadas dos demais territórios domina-
dos pelos portugueses, tais como a Foz do Rio Amazonas e a Capitania de 
Pernambuco. Ainda são anotadas referências das lutas entre ingleses e holan-
deses, caracterizando-se assim a sua origem.  

Por essas razões apresentadas, presume-se inicialmente que o Atlas te-
nha sido elaborado no período entre 1630 e 1640. No entanto, ao se fazer 
uma análise mais profunda dos diversos mapas, bem como das informações 
associadas, é possível estabelecer um período de tempo menor, entre 1631 
e 1633 (Binková, 2004). Como exemplos, à folha 22r e 22v, aparece a data 
explicita de 1622. É a única data realmente apresentada nos títulos, em toda 
a documentação cartográfica. As demais indicações de datação têm de ser 
buscadas nas informações que acompanham os diversos mapas.

1.2 – Confirmação da Época

O que pode ser procurado para confirmação da época de elaboração do 
Atlas, virá através das descrições de acontecimentos históricos, descobertas 
e anotações e inscrições consideradas importantes para a determinação da 
datação. As análises realizadas por Binkova (2004), apresentam razões para a 
confirmação do período de elaboração do Atlas. Considerando-se a data ex-
plícita de 1622, encontrada nas folhas citadas, verifica-se que às folhas 32v e 
33r apresenta-se o Mapa marítimo do Pacífico Sul, com a presença da Nova 
Guiné como uma ilha. Isto veio através da expedição de Pedro Fernandes 
Queirós, capitão português a serviço da Espanha, em 1606. Esta represen-
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tação somente veio a aparecer no mapa de Manoel Godinho de Erédia, que 
somente foi tornado público após a sua morte em 1623. Desta forma pode-se 
acrescentar pelo menos um ano na data citada. Outra informação diz respeito 
a referência  na folha 16r à Antonio Vicente [Cochado], cuja carta serviu de 
modelo para João Teixeira Albernaz traçar o delta do Rio Amazonas, como 
Patrão Mor de Pernambuco, cargo que foi desempenhado a partir de 1624.

Um último ano identificável vem a ser o ano de 1631, devido às refe-
rências sobre a Fortaleza de Santa Cruz, construída pelos holandeses na Ilha 
de Tamaracá (Itamaracá), além de apresentar suas posições na conquista de 
Pernambuco, em 1630. 

Por outro lado, a negação de datação pode ser verificada pela não apre-
sentação de evidências sobre a rendição da fortaleza dos Reis Magos, no Rio 
Grande do Norte em 1633, assim como sobre os acontecimentos que ocor-
reram em época posterior, como, por exemplo, a queda da Paraíba em 1634. 
Assim é possível restringir a época de sua elaboração entre 1631 e 1633.

Ao final deste trabalho, será apresentada uma comparação gráfica, que 
corroborará com esta conclusão.

2 – João Teixeira Albernaz i (O Velho)

Antes de João Teixeira Albernaz, deve-se citar Luiz Teixeira, o qual se-
gundo Cortesão (1944), deveria ser o último dos grandes cartógrafos, cuja  
atividade iniciada no século xvi, prolonga-se ainda por duas décadas no sé-
culo xvii. Como herdeiro de grandes tradições cartográficas de seu tempo, 
cobre uma época de transição e surgimento da escola flamenga, substituindo 
a escola portuguesa, mas ainda distinguindo-se através de suas obras.

O códice Roteiro de Todos os Sinais, Conhecimentos, Fundos, Alturas 
e Derrotas que Há na Costa do Brasil, desde o Cabo Santo Agostinho até 
o Estreito de Magalhães,  é uma de suas mais conhecidas e proeminentes, 
assumindo uma importância sem par na História da Cartografia, por ser um 
documento que reúne as instruções náuticas e descrição de uma imensa área 
do Brasil, em trechos e cartas separadas.

Luis Teixeira era filho, pai e avô de cartógrafos. Seguindo sua profissão, 
formou-se em sua escola, seu filho João Teixeira, seguido por outros da mes-
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ma família. A carta de ofício de “mestre de fazer cartas de navegar” foi rece-
bida em 1602, tendo exercido sua profissão até a segunda metade do século 
xvii. João Teixeira apresenta em seu período de atividade, uma vastíssima 
literatura cartográfica sobre o Brasil, entre as quais:

- “Razão do Estado do Brasil”, 1613, Biblioteca do Porto, refletindo a 
influência de Luis Teixeira.
- Atlas Universal, chamado da Duqueza Du Berry, c. 1620;
- “Livro que da Rezão ao Estado do Brasil”, c. 1626, Biblioteca do 
Instituto Histórico e Geográfico, Rio de Janeiro;
- “Descripção de toda a Costa do Brasil”, 1627, Biblioteca de Paris;
- Folhas de Atlas Universal (6), Biblioteca Nacional, c. 1630;
- Folha Atlas do Brasil, 3 cartas, Biblioteca Nacional, ?;
- Atlas de Washington, 1630;
- Atlas “Estado do Brasil Coligido das mais certas notícias ~q se pode 
ajuntar Dõ Jerônimo Ataíde, 1631;
- Quatro Atlas com 31 ou 32 cartas “Descripção de todo o marítimo da 
Terra de Santa Cruz”, de 1640;
- Atlas com 23 cartas (2), Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 1642;
Adicione-se à esta vasta bibliografia cartográfica, o Atlas Praguense ora 

apresentado e pode-se ter uma idéia da contribuição dada por João Teixeira 
Albernaz i (O Velho), à cartografia portuguesa e brasileira, bem como à mun-
dial, com suas demais obras.

São conhecidas outras obras avulsas sobre a América Meridional e cos-
ta do Brasil, sem data determinada, mas com a autoria reconhecida.

A análise da datação da bibliografia cartográfica, mostra que ocorreram 
dois períodos de intensa produção: um entre 1626 e 1631 e outro entre 1640 
e 1642, havendo uma grande lacuna entre os dois. Cortezão (1944) relaciona 
o primeiro período, com a invasão holandesa na Bahia, recuperação em 1625 
e a invasão de Olinda em 1630. O segundo período relaciona-se com a res-
tauração da Independência de Portugal. O vazio cartográfico entre esses dois 
períodos, pode ser perfeitamente correlacionado a não se fornecer quaisquer 
tipos de informações para o invasor. Uma análise da cartografia holandesa 
sobre a área invadida indica que as informações dos Atlas eram perfeitamente 
conhecidas por eles.

Livro 1.indb   130 7/18/2012   4:42:36 PM



130 131

Assim o Atlas Praguense pode ser enquadrado perfeitamente na época 
delimitada. Apesar de oferecer algumas informações sobre a costa brasilei-
ra, essas informações não são extensas, mas localizadas. Em contraposição, 
verifica-se uma atuação sobre as demais áreas do domínio português, jus-
tificando-se assim o afastamento do cartógrafo do mapeamento do Brasil.

3 – Os Mapas da Baía de Guanabara - 1626-1640

Praticamente em todos os seus códices, João Teixeira Albernaz i repre-
sentou com diferentes objetivos, a Baia de Guanabara, em alguns deles de 
uma forma que chega a impressionar em termos de detalhes da área, como as 
representações de 1626, a melhor de todas em termos geográficos, e a de 1627, 
na qual se verifica a grande influência da primeira. No entanto a representação 
deste local degrada-se, a medida que os anos avançam, mostrando uma baia 
totalmente diferente entre suas representações, não obstante, as descrições es-
critas estarem bastante ricas.

Aproveitando-se da representação do Atlas Praguense, foi desenvolvida 
uma pesquisa comparativa entre os mapas referentes à Baia de Guanabara, 
existentes nas obras de João Teixeira Albernaz I. Assim serão apresentados 
detalhes dos mapas de 1626, 1627, 1630, 1631 e 1640.

Como elementos de comparação foram estabelecidos o traçado gráfico, 
anotações sobre a área no mapa, riqueza de detalhes e toponímia existente. 

3. 1 – Carta do Rio de Janeiro (Baía de Guanabara) de 1626

Pertencente ao códice existente no Instituto Histórico Geográfico, “Livro 
que da Rezão ao Estado do Brasil”, esta carta é a terceira do documento. Sem 
termos de comparação, é uma das melhores, senão a melhor de suas representa-
ções da área, a qual está bem próxima da realidade. A entrada da barra, a ilha de 
Villegaignom, o Saco de Jurujuba, Ilha do Governador, denominada de Ilha do 
Gato nesta época. São bem representadas as duas lagoas no litoral, Piratininga e 
Maricá (Pertininga e Maricahá). A toponímia é fracamente representada, com 
apenas 16 nomes atribuídos ao longo de todo o mapa. 

Ao lado de representações bem realistas, são omitidas ou apresentadas 
erradamente, por exemplo, as posições das fortalezas de Santa Cruz e São 
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João, em contraposição ao forte São Thiago, que deveria constar na base do 
morro do Castelo e é representado em uma ilha na frente da ponta do Cala-
bouço. Tanto o morro do Castelo e de São Bento, também não são represen-
tados, como a ilha das Cobras é apenas uma pequena marca.

Poucos rios são denominados: Carioca, Pacoíbe (Guapi-açu), Macuco 
(Macacú), Vraiube (Guaxindiba) e Esteiro (Cachoeira). A figura 1 apresenta 
a Carta da Baía de Guanabara.

Figura 1 – Carta do Rio de Janeiro, 1626

3.2 – Carta do Rio de Janeiro (Baía de Guanabara) de 1627

Existente na Bibliothèque Nationele de France, em Paris, está o códice 
datado de 1627 e assinado por João Teixeira Albernaz. Contem dezenove 
cartas sobre o Brasil e a quarta carta corresponde uma carta sobre o Rio de 
Janeiro.
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Conforme pode ser visto na figura 2, o mapa é uma cópia de menor qua-
lidade a carta de 1626. Praticamente não há melhoramentos no documento 
em relação ao seu aspecto. Alguns locais deixam de ser representados, como a 
Cidade Velha, o Pão de Açucar e continuam os mesmos erros da carta anterior, 
em relação aos morros de São Bento, Castelo, Forte São Thiago e Ilha das Co-
bras. O topônimo Pacocoy identifica um rio e uma povoação, a qual é a atual 
Magé. A atual Itaboraí é vista como Vrajuba. São apresentados 16 topônimos.                         

As Ilhas Maricahas, assinaladas na parte inferior direita da carta, eram 
à época realmente assim conhecidas, mas representam as atuais ilhas do Pai 
e da Mãe, em frente à lagoa do mesmo nome.

Após esta representação, os demais mapas que João Teixeira Albernaz 
produziu, apresentam a Baia de Guanabara bastante deformada, em um 
flagrante retrocesso no processo de desenho cartográfico.

3.3 – Carta de 1630

Na Biblioteca do Congresso, em Washington, eua, encontra-se o 
documento “Taboas geraes de toda a navegação / divididas e emenda-
das por Dom Ieronimo de Attayde com todos os portos principaes das 
conquistas de Portugal delineadas por Ioão Teixeira cosmographo de 

Figura 2 – Carta do Rio de Janeiro de 1627 – Bibliotèque Nationele de France, Paris
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Sua Magestade, anno de 1630”, composto de 72 páginas e 31 documentos 
cartográficos. Algumas páginas inseridas em espanhol no início do Atlas mos-
tram anotações da época que esteve em mãos do Rei de Espanha.

O quinto documento, à página nove, apresenta os mapas e planos dos 
portos do Brasil e Rio da Prata. Corresponde a uma página com onze pla-
nos, inclusive o da Baia da Guanabara.

O plano apresentado representa a “Descripção do Porto do Rio de 
Janeiro No estado do Brasil e altura de 23G”. 

Nada se parecendo com os mapas elaborados anteriormente, a Baia de 
Guanabara é representada em uma forma alongada, retilínea do lado direito 
e com dois sacos ao lado esquerdo, um ao início, na Enseada de Botafogo, 
e outro ao fundo da Baia. A Cidade é colocada entre estes dois sacos, vista 
na figura 3. 

Figura 3 – Plano do Porto do Rio de Janeiro – 1631 – Biblioteca do Congresso, eua

A toponímia é simplificada, sendo apresentados os seguintes topônimos: 
Barra, Forte de S. J., Carioca, Fortificação, Forte S. Tiago, Cidade de S,. 
Sebastião, I. das Cobras, Viragalhão, Lage e Fortaleza de S. +. Não existe 
escala associada à representação.
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3.4 – Carta da Capitania do Rio de Janeiro de 1631

Fazendo parte do Atlas do “Estado do Brasil, coligido das mais ser-
tas noticias q. pode aivntar Dõ Ierônimo de Ataíde. por João Teixeira 
Albernas, Cosmographo de Sva Mag.de/ anno 1631”, a Carta da Capi-
tania do Rio de Janeiro é a décima segunda das 36 cartas que o compõem. 
Considerando-se o estilo do plano de 1630 como um esboço, já neste Atlas, 
que tem por objetivo realmente a cartografia, mostra o retrocesso em seu 
trabalho, pelo menos em relação ao contorno e detalhamento geográfico da 
Baia de Guanabara, figura 4.

Figura 4 – Carta da Capitania do Rio de Janeiro, 1631

Um detalhe interessante é definido pela faixa azul que mostra o canal de 
acesso ao porto, a partir da entrada da barra, sendo um dos primeiros mapas 
portugueses a apresentar este tipo de convenção.

A esquerda da carta é apresentada uma descrição da “Fortaleza De 
Santa Crvx”, bastante completa, mas equivocada sobre sua data de constru-
ção, ocorrida em 1568. Abaixo desta descrição, é apresentado um plano da 
fortaleza em uma escala de braças.

Contrapondo-se a pobreza, ou a má representação da área, coloca-se a 
riqueza de descrições existentes. No verso da carta, utilizando-se de todas as 
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letras do alfabeto, João Teixeira descreve os principais pontos de interesse, de 
uma forma bem completa. Os seguintes locais são descritos e posicionados na 
carta: A- Descrição da Fortaleza de Santa Cruz; B- Forte de São João; C- Ba-
teria de São Martinho, no Forte São João; D- Pão-de-Açucar; E- Rochedo da 
Lage; F- Ilha de Villegaignon (Vira Galhão); G- Praia Vermelha; H- Praia da 
Olaria (trecho da praia de Botafogo); I- Foz do Rio Carioca, Praya da Carioca 
(agoada Carioca); L- Rochedo do Iriripe (morro da Glória); M- Forte São 
Tiago; N- Cidade de São Sebastião; O- Montanheta, onde se situa o situa 
o Morro de São Bento; P- Bateria instalada na base do Morro de São Bento 
(para defender o ancoradouro da cidade ; Q- Na Ponta de São Bento; R- Ilha 
das Cobras; S- Banco de areia em frente à cidade; T- A See Matriz, Igreja de 
São Sebastião, na base do Morro do Castelo; V- Mosteiro de São Francisco, 
no antigo Morro de Santo Antonio; X- Trincheirões, baluartes construídos 
por Martim de Sá, para a proteção dos flacos do Morro do Castelo e Santo 
Antônio; Y- Colégio dos Jesuítas, situado no Morro do Castelo; Z- Ermida 
de N. As da Ajuda.

A cada uma das compreendia uma descrição mais ou menos detalhada 
do local, configurando-se esta obra, como uma das mais completas em ter-
mos de informações sobre a cidade se suas fortificações.

São apresentadas na carta 21 topônimos, muitos dos quais não apresen-
tados nos mapeamentos anteriores. 

3.5 – Carta do Rio de Janeiro de 1640

O livro “Descripção de todo o marítimo da Terra de S. Crvz cha-
mado vulgarmente o Brasil. Feito por Ioão Teixeira, Cosmógrapho de S. 
Magestade. Anno de 1640”, composto de 31 folhas, encontra-se no Mi-
nistério das Finanças em Portugal, onde a Carta do Rio de Janeiro é a nona 
em ordem no Atlas.

Inicialmente deve-se alertar para a diferença de datas entre este docu-
mento e o anterior, de 1631, fato já chamado a atenção, devido aos proble-
mas das invasões no território do Brasil.

Conforme pode ser visto na figura 5, a representação da Baia é bastante 
semelhante a Carta de 1631, ainda apontando semelhanças na conformação 
da Enseada de Botafogo e da Fortaleza de Santa Cruz.

Livro 1.indb   136 7/18/2012   4:42:36 PM



136 137

Alguns dos erros que podem ser apontados nesta representação, são a 
identificação das “Ilhas do Senhor meupay”, com o arquipélago das Cagarras, a 
posição da Ilha de Villegaignon ao sul do Morro do Castelo, a identificação da 
Ilha do Governador como Ilha de Martim de Sá, bem como a sua colocação des-
locada, quase junto ao continente, assim como a sua má representação gráfica.

O lado direito da Baia está mal delineado, praticamente como nos ante-
riores, mostrado como uma linha reta, sem detalhes aparentes, como o Saco 
de Jurujuba e São Francisco,

Neste mapa, no entanto, aparece a representação da Pedra da Gávea, os 
rios localizados no fundo da Baia, têm seus nomes corretos e na ordem certa, 
embora outros rios importantes não tenham sido representados.

Em relação a toponímia, é a mais rica apresentada entre todas as demais 
cartas da Baia, apresentando cerca de 35 (trinta e cinco) topônimos.

3.6 – Demostraçaõ do Rio de Janeiro – Atlas Praguense – 1633 (?)

A “Demostraçaõ do Rio de Janeiro. Em altura de 23 graos”, represen-
tado à folha 18v, juntamente com a Demostraçaõ do Porto do Spo Santo, no 
Atlas Praguense, possuí as mesmas características dos últimos mapas, a partir de 
1630, 1631 e 1640. A figura 6 apresenta o mapa relativo à Baia de Guanabara.

Figura 5 – Carta do Rio de Janeiro de 1640 
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A Baia de Guanabara é representada de forma alongada, com dois sacos 
ao lado esquerdo da baia, o primeiro situando a Enseada de Botafogo, com 
as praias da Olaria e da Carioca, o segundo situado após a área edificada da 
Cidade, representando São Cristovão, Inhaúma e Irajá. O fundo da Baía 
apresenta os rios, mas não os identifica, só acontecendo ao lado direito, com 
o Macaquer e Guaguandiua. O Rio Mirigui possuí a mesma indicação do 
mapa de 1631 (Marigui). A costa é traçada praticamente como uma reta, sem 
outras indicações geográficas, de S. Gonçalo até a Fortaleza de Santa Cruz. 
Junto à Fortaleza, existe uma indicação da existência de um fosso, o qual 
também é indicado no mapa de 1631.

A atual Ilha do Governador continua a ter os mesmos problemas de 
representação, tanto pelo tamanho e forma, como pelo topônimo associado 
erradamente como Ilha de Martim de Saa.

Em termos de topônimos, em relação ao mapa de 1631, existe a coin-
cidência de 20 (vinte) topônimos e ela praticamente se iguala em núme-
ro, 32 (trinta e dois), sendo que 26 (vinte e seis) coincidem com a carta 
de 1640. No entanto, deve-se prestar atenção às variações de escrita entre 
alguns deles, como Irayá e Iraja, Cidade de São Sebastião e Cidade de S. 
Sebastiaõ, Intiama e Inhauma, Guaguanduva e Guaguandiua, entre outros. 
Pode-se estabelecer, através do Anexo I - Tabela de Topônimos dos Mapas da 
Baia de Guanabara, uma análise comparativa dos topônimos existentes em 
todos os mapas, principalmente os apresentados nos mapas de 1631, 1640 e 
Praguense, o que permite verificar a semelhança entre eles.

Por outro lado, a função deste Atlas é apresentar navegações, portos e 

Figura 6 – Demonstração do Rio de Janeiro – Atlas Praguense – 1633 (?)
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demonstrações de portos e pequenas descrições. À folha 15r, pode ser lido 
o título “Descripcio./ Delas Cvtro Oias/ Qve Se Sigven/ Contiene Los 
Poertos Principa

es/  Del Estado Del Br.Il/ Asta El Rio De La Plata”, 
onde são apresentados todos os mapas referentes ao Brasil: Demonstração 
dos Rio Pará e Amazonas, à folha 16r, Maranhão, Rio Grande[do Norte] 
da banda do Sul e Parahíba, à folha 16v, Ilha de Tamaracá (Itamaracá) e 
Pernaõbuco (Pernambuco), Bahia de Todos os Santos, à folha 17v, Ilhéus, 
Morro de São Paulo e Porto Seguro, à folha 18r, Espírito Santo e Rio de 
Janeiro, à 18v e São Vicente e Rio da Prata à folha 19r, Todos os mapas têm 
a mesma estrutura de apresentação resumida, da mesma forma que o mapa 
do Rio de Janeiro.                            

Algumas comparações podem ser vistas nas figuras 7, 8 e 9, que 
mostram os elementos comuns entre o mapa Praguense e os demais.

Figura 7 – Comparação de elementos comuns entre o mapa de 1630 e Praguense
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Figura 8 – Comparação de elementos comuns entre o mapa de 1631 e Praguense

Figura 9 – Comparação de elementos comuns entre o mapa de 1640 e Praguense
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4 – Conclusões

Inicialmente a principal conclusão versa sobre a autoria do Atlas. O 
estilo, informações e representações, não só em relação aos mapas repre-
sentativos do Brasil, mas aos de outras partes do mundo, dominado pelos 
portugueses, coloca a autoria para João Teixeira Albernas i (o Velho).

Sobre a datação, também não de se divergir muito das conclusões já 
definidas por Binková (2004), no entanto, a análise dos topônimos registra-
dos no Anexo i – Tabela de Topônimos dos Mapas da Baia de Guanabara, 
mostra a proximidade entre os mapas de 1631 e 1640, surgindo um ques-
tionamento de qual deles serviu de modelo para o outro. Os mapas de 1626 
e 1627 pouco contribuem para a análise toponímica.

Na comparação geométrica, descartam-se os mapas de 1626 e 1627, que 
apesar de serem os mais próximos da realidade, diferem inteiramente dos de-
mais, levando-se a acreditar em uma possível mudança radical nos desenhistas 
a serviço de Albernaz. Existem semelhanças bastante evidentes nos mapas da 
Baía de Guanabara de 1630, 1631, 1640 e o Praguense. Em comum a forma 
geral alongada, com a margem direita retilínea, o fundo da Baía com a indi-
cação dos rios e a margem esquerda apresentando a cidade do Rio de Janeiro, 
imprensada entre os dois sacos. A entrada da Baía é bastante semelhante em 
todos os quatro mapas, mais uma vez confirmando a autoria.

Desta forma, lamentando não se ter os originais para trabalhar, ou pelo 
menos uma edição facsimilarisada como tantos outros existentes, fica a Car-
tografia Portuguesa e a Brasileira, sem um documento importantíssimo para 
sua História. Pode-se inclusive argumentar e questionar, quantos documen-
tos cartográficos, mapas, plantas e cartas, que deveriam pertencer ao acervo 
cultural brasileiro, encontram-se “extraviados”. 

Conhece-se apenas o acervo que existe catalogado, mas não se tem um 
levantamento final e detalhado ao longo de todos os detentores, criando-se 
assim condições para a ocorrência de extravios e mesmo perdas pelo desco-
nhecimento da existência deste material.  
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José Antônio Caldas – Da Bahia às Ilhas do Golfo 
da Guiné e à Contracosta Africana – 

Câmaras Escuras no Brasil

Carlos Francisco Moura*

Resumo

O presente trabalho trata da vida e obra de João Antônio Caldas, en-
genheiro militar e lente da Aula de Fortific ação da Bahia, e da utilização da 
câmara escura no Brasil. João Antônio Caldas realizou trabalhos cartográ-
ficos nas capitanias da Bahia e do Espírito Santo, e nas Ilhas de S. Tomé e 
Príncipe e em S. João Batista de Ajudá, no golfo da Guiné. Publicou entre 
outras a Notícia Geral de Toda Esta Capitania da Bahia desde o seu Descobri-
mento até o Presente Ano de 1759 e produziu obras de fortificação e reparos 
nas capitanias da Bahia e do Espírito Santo, e na África. Quanto à câmara 
escura, trata do seu uso – na “Expedição do Maranhão” (1753), na Comissão 
de Demarcação de Fronteiras, na produção dos prospectos das cidades de 
Salvador (1756), e de Vitória, realizados segundo trabalho de José Antônio 
Caldas; assim como sobre o seu uso pelos desenhistas da viagem filosófica de 
Alexandre Rodrigues Ferreira. O presente trabalho aborda ainda a origem e 
“inventores” da câmara escura – Al Hazen, Bacon, Da Vinci, Alberti, Della 
Porta, tratando de sua evolução e de seu emprego como diversão: “câmara 
óptica onde as vistas às avessas mostram o mundo às direitas”. Por fim trata 
da invenção da câmara clara ou lúcida, do daguerreótipo e da fotografia.

Palavras-chave: Câmara Escura, engenharia militar, África, Brasil.

1 – José Antônio Caldas

Um dos mais operosos engenheiros militares do século xviii no Brasil 
foi José Antônio Caldas. 

Começou como cabo de esquadra, distinguindo-se como aluno da Aula 
de Fortificação criada em Salvador por ordem régia de 1699, foi depois lente 
da mesma Aula e chegou ao posto de sargento-mor.
* Pesquisador do Real Gabinete Português de Leitura - tebord2000@yahoo.com.br
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Ainda não foram encontrados documentos que revelem a filiação, data 
e local de seu nascimento, mas crê-se que era baiano. Pelo menos toda docu-
mentação conhecida o relaciona à Bahia.

Caldas exerceu outros cargos, entre eles os de mediador do Senado da 
Câmara e Presidente do Conselho de Guerra. Era cavaleiro Professo da Or-
dem de Cristo. Faleceu em Salvador em 31 de Outubro de 1782.

Sousa Viterbo publicou vários documentos históricos referente à sua 
atuação.

 A carta patente assinada pelo Rei em 3 de Abril de 1761, informa que, 
por resolução real de 21 de Agosto de 1755, José Antônio Caldas fora exo-
nerado para passar à ilha de Príncipe, em virtude de ordem dada ao Vice-Rei 
para que “escolhesse hum engenheiro dos melhores que houvesse na Aula Mi-
litar daquela cidade” e o mandasse juntamente com o governador nomeado 
da citada ilha, “para que  visse e dezenhasse a fortificação que se devia fazer na 
mesma ilha, remetendo a sua planta, cada fortificação, com o seu parecer por 
escripto”. Prossegue o documento real informando que, tendo Caldas dado 
“prompta satisfação à ordem de que foy encarregado, e esperar delle que da 
mesma sorte se haverá d’aqui em deante em tudo que pertencer ao meu real 
serviço”, conclui o Rei nomeando-o “ no posto de capitão engenheiro com 
o mesmo soldo com o que forão, Antônio de Brito Camacho, e Nicolau de 
Abreu de Carvalho [...] com obrigação porém de ditar na Aula militar da so-
bredita cidade da Bahia defenças de praças, expugnações d’ellas e Geometria 
expeculativa, todas as vezes que não houver official determinado porem que 
haja de ter este exercicio.” (Viterbo, 1962, I, p.78/79).

Por carta patente de 13 de outubro de 1768 o Rei D. José i o nomeou 
“no posto de sargento mor de infantaria com exercício de engenheiro na 
praça da Bahia”  (Viterbo, 1962, I, p. 78).

Sousa Viterbo também  relacionava trabalhos cartográficos de Caldas 
existentes no Arquivo Militar do Rio de Janeiro. A maior parte deles  sobre 
o Espírito Santo, que na época era capitania subordinada à Bahia. 

- Plantas e fachadas do Forte de S. Francisco Xavier da Barra (1776), 
do Forte de Nossa Srª.  do Monte do Carmo (1766), do Fortinho de San-
tiago (1767), do Fortinho de Santo Inácio ou de S. Maurício (1767), da 
Fortaleza de Sam Joam (1767), Planta Topográfica da Ilha do Boi (1767), e 
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“Planta, Profil e Fasada que mostra em projecto, a Fortaleza que se pretende 
edificar nas Cabeças da Ilha do Boi para defender a barra do rio do Espírito 
Santo” (1767). Relaciona também a “Topografia da Bahia de Todos os San-
tos...”, tirada por Caldas e copiada por José Francisco de Souza, ajudante 
engenheiro, aos 3 de agosto de 1770. Informa a existência de outro exemplar, 
colorido, no Arquivo Histórico Ultramarino (Viterbo, 1962, I, p.79)

Dois trabalhos foram executados por ordem do Vice-Rei D. Antônio 
Rolim de Moura:

•	 “Topografica da Barra do Rio do Espírito Santo [...] tirada por José 
Ant.º Caldas Capm. de Infantª com exercicio de Engrº Lente d’Aula 
Regia de Fortificasoens da Bª [...] e copiada por Joham de Afonca Bi-
tencourt, Praticante com Partido na mesma Aula, o qual acompanhou 
ao dº Lente nesta diligª”. (Bahia, 10  de 8 brº de 1767); e o
•	 “Prospecto da Vila da Victoria Capital da Capitania do Espírito 
Santo[...]” (1767), cuja legenda informa ter sido tirado com a câmara 
obscura, e que vai descrito mais adiante. 

2 – José Antônio Caldas na África

Sousa Viterbo não relacionou trabalhos cartográficos executados por 
Caldas na África. Mas há notícias da existência de exemplares em Portugal, 
pelo menos no Arquivo Histórico Ultramarino. 

E Caldas deixou também um importante livro manuscrito que contém 
plantas e proscpectos da Bahia e trabalhos que executou na África.

E, sendo a Cartografia Atlântica um dos temas deste Simpósio, Caldas 
não poderia ficar ausente.

O livro intitula-se Notícia Geral de toda esta Capitania da Bahia desde 
seu Descobrimento até o presente anno de 1759. 

Ele o dedicou ao Vice-Rei D. Marcos José de Noronha e Brito, 6º 
Conde dos Arcos, que da Bahia governou o Brasil de 1755 a 1760. O brasão 
dele é reproduzido logo no início do livro.

Levado para Portugal por D. Marcos José, o livro foi posteriormente 
adquirido num leilão em Lisboa pelo médico baiano Dr. Vital Rego, e mais 
tarde vendido à Câmara Municipal de Salvador.
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Foi publicado completo com as plantas e desenhos coloridos em edição 
fac-similar pela Tipografia Beneditina de Salvador em 1951.

São as seguintes as plantas referentes à África contidas na Notícia Geral: 
1) Planta geografica da Ilha do Príncipe no mar de Etiópia para a parte 
do Norte a hum grau, e 37 minutos de Latitude, e 28 graus, e 50 minutos 
de Longitude. Bahia e de Agosto 12 de 1757.
A Ilha do Príncipe e a Ilha de S. Tomé constituem o território da Re-
publica de S. Tomé e Príncipe, situada no Golfo da Guiné, próximo à 
linha do Equador. É país membro da Comunidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa (cplp).
2) Planta Ichnografica da Cidade de Santo Antonio novamente erecta 
na Ilha do Principe em altura de 1 grau e 37 minutos de Latitude para 
o Norte e 28 gr. e 50 minutos de Longitude.
3) Planta do Forte de S. Joam de Ajudá q’ está situado huma legua pela 
terra dentro no dominio de El Rei da Homé, cujas canhoneiras sam ma-
neira de portinhólas de navio. Copiada pr Joze Antonio Caldas em 15 de 
Ag.to de 1759.
Ao Porto de Ajudá, no Daomé, afluíam os mercadores africanos para 

vender escravos aos comandantes dos navios negreiros. 

Este porto de Ajudá he avultado em negocio de escravos e mais frequentado 
de todas as nasoens que navegão para aquela Costa. Nele há tres Fortalezas, a 
saber Ingleza, Franceza e Portugueza distantes da praia hua legua e por esta ra-
zão sugeitas aos insultos do Rei da Homé. Corre a costa a Lesnordeste surgese 
no dito porto em nove brasas, fundo de lama (Caldas, 1951, p.490).

3 – Câmaras Escuras

O significado original da palavra câmara é “a casa em que se dorme, 
Cubiculum, i”, e casa, “peça ou parte do edifício. Aposento, &.” (Bluteau, 
Vocabulário, 1720). Portanto, câmara escura é o mesmo que quarto escuro.

Um quarto hermeticamente fechado, em que só penetre a luz por um 
pequeno orifício aberto, por exemplo, numa parede, constitui uma câmara 
escura, na qual ocorre o seguinte fenômeno: um objeto colocado fora à dis-
tância, em frente do orifício, terá sua imagem invertida projetada, dentro do 
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compartimento, na parede oposta,
Essa propriedade era explorada como diversão em várias partes da Eu-

ropa, pelo menos até o século xix. Era também chamada câmara óptica.
O poeta popular e humorista português José Daniel Rodrigues da Cos-

ta publicou em Lisboa em 1824 uma série de 12 folhetos intitulados Câmara 
Óptica onde as vistas às avessas mostram o mundo às direitas. Cada um tinha na 
página de rosto uma gravura com pessoas diante de uma cabine assistindo ao 
fenômeno, e outras aguardando.

“Cheguem Senhores, cheguem e pelos 
vidros desta Camara Optica 
observem as extravagantes cousas, 
que se apresentam aos olhos
 de quem quer vêr  em
 quadros de vivas pinturas.” 
(Costa, 1824, I, p.9).

O Início do estudo e da utilização da câmara escura tem sido atribuído a 
várias personalidades. Alguns autores remetem as suas origens à Antiguidade. 

Um dos mais antigos foi o astrônomo e matemático árabe Alhazen (Ibn 
Al-Haytham) (c.965 – c.1040), autor da obra Kitab Al-Manazir (Óptica), 
que foi traduzida para o latim no séculos xii e xiii. Ele conhecia o funcio-
namento da câmara escura e com ela estudou a imagem do crescente solar, 
criou fórmula para obtenção de uma imagem através de uma abertura circu-
lar, baseada nos diâmetros do orifício e do objeto, e nas distâncias da tela ao 
orifício, e da tela ao objeto (Sabra, 200, p. 62).

O frade inglês Roger Bacon (c. 1220-1292) também fez referências à câmara.
Com o Renascimento, a descoberta e a voga da perspectiva linear deter-

minaram novo interesse pela câmara escura, que passou a ter aplicações nos 
trabalhos de desenho e pintura.

Vários estudiosos italianos dessa época se referiam a ela, ou a estudaram: 
Da Vinci, Alberti, Barbaro. O mais citado é Giovanni Battista Della Porta, 
que a descreve no livro Magiae Naturalis Libr. xx, de 1558, que só numa edi-
ção posterior, de 1589 menciona o uso de lentes na câmara.

Ao longo do tempo vários tipos de câmaras escuras foram aparecendo.
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Os enciclopedistas publicaram a descrição das chambres obscures bem 
como desenhos e detalhes no Recueil de planches sur les Sciences, les Arts Libéraux 
et les Arts Méchaniques Descreveram dois tipos, uma, dita “en chaise à porteur”, 
como liteira ou cadeira de arruar, com varais, para ser transportada por dois 
carregadores. Era dotada de uma porta lateral, pela qual entrava o desenhista. 
Em cima dela havia uma caixa quadradana onde ficava o espelho de vidro 
“ou de métal pour le mieux”, e um tubo no qual estava instalada a objetiva. 
Dentro da câmara havia uma bancada onde era colocado o papel sobre o qual 
a imagem se projetava e também um assento para que o desenhista pudesse 
trabalhar comodamente.

A outra câmara, dita “en pavillon” era menor, podia ser transportada 
apenas por uma pessoa e era colocada em cima de qualquer mesa. O desenhis-
ta puxava uma cadeira, sentava-se, cobria a cabeça e o peito com a lona e fazia 
seu trabalho.

Uma gravura representa os dois tipos de câmara instalados num ter-
raço, mas o texto adverte: a paisagem vista ao longe não é a que aparece na 
câmara escura,  pois como a imagem projetada é invertida, o desenhista tem 
que se posicionar de costas para o que quer desenhar.

on voit dans le lointain un paysage qui n’est point celui qui se peint dans les 
chambres obscures; mais au contraire c’est le côté diamétralement opposé, 
ensorte que celui qui fait usage de l’une ou de l’autre de ces machines, a le dos 
tourné du côté des objets qu’il veut représenter (Recueil, 1956, planche iv).

A Profª Ermelina Ramos Antunes descreve uma “chambre noire achro-
matique” existente no Museu de Física da Universidade de Coimbra. Fabri-
cada pelo engenheiro francês Chevallier, “opticien du Roi et des Princes”, foi 
adquirida para o Gabinete de Física em 1840. É construída de madeira, latão 
e vidro, e mede 1,86 x 0,68 x 0,68 m. Possui dois conjuntos de lentes, um 
para paisagens e outro para retratos. A estrutura de madeira tem três pernas, 
nas quais se fixa, a meia altura, a placa para receber o papel sobre o qual se 
projeta a imagem. Ela publica foto do aparelho, na qual só falta o pano preto 
que o cobria, e cobria também o observador. O conjunto era facilmente des-
montado, dividindo-se as 3 pernas em 2 partes cada uma, e, transportava-se 
“renfermé dans une valise” (Antunes, 2004, p. 167). 

Livro 1.indb   150 7/18/2012   4:42:39 PM



150 151

No mesmo museu existe uma pequena câmara escura em forma de 
livro, adquirida em 1773. Publicada em 1875 temos a descrição da câmara 
escura por Francisco de Assis Rodrigues, “do Conselho de Sua Majestade, 
professor jubilado, e diretor geral da Academia Real das Bellas Artes de Lis-
boa”, no Diccionario Technico e Historico de Pintura, Esculptura, Architectura 
e Gravura (Lisboa, Imprensa Nacional). Não podemos, portanto, deixar de 
transcrever, na íntegra, o verbete:

Camara Escura, ou Negra, (pint.) é um apparelho de optica destinado a 
produzir sobre um quadro a imagem real de um campo de vista mais ou me-
nos extenso. Compõe-se de uma caixa fechada, que tem na frente um tubo 
móvel, no qual se acha encaxada uma lente convergente. Os raios que partem 
de um objecto situado na frente da lente vão pintar no fundo da caixa a ima-
gem inversa d’esse objecto. Esse fundo é feito com uma chapa de vidro não 
polida, por trás da qual se póde tirar uma contra-prova da imagem. Para mais 
comodidade mette-se na caixa um espelho, com a inclinação de 45 graus. Os 
raios da luz ahi reflectem depois, e traçam a imagem na face superior. A caixa 
é guarnecida nos lados de uma tampa, a fim de deixar na obscuridade a lami-
na que recebe a imagem. O tubo é móvel, porque a imagem não se produz 
sempre no mesmo logar, a qual variando segundo a distancia dos objectos, 
ou approxima-se, ou retira-se a lente até que a imagem fique perfeitamente 
clara. Uma outra disposição, mais commoda, consiste em metter fóra da caixa 
um espelho, e na abertura uma lente; os raios reflectidos sobre o espelho atra-
vessam a lente, e formam a imagem sobre a tábua propria do desenhador. A 
camara escura forma uma das peças essenciaes do daguerreotypo. Attribue-se 
a invenção da camara escura a Baptista Porta, que deu uma descripção della 
na Magia naturalis (Anvers, 1587). Parece, contudo que Rogerio Bacon já a 
conhecia (Rodrigues, 1875, p. 93).

Situada na pré-história da fotografia, a câmara escura já por essa época era 
usada num dos seus processos: a daguerreotipia, como ressalta Assis Rodrigues. 

Daguerrotypo [sic], s.m. Machina inventada por Daguerre, francez, por meio 
da qual se fixam as imagens da camara escura. Compõe-se de uma camara 
escura, disposta de modo que possa receber as imagens sobre uma chapa de 
metal preparada para este effeito. A chapa é de cobre prateado, coberta de 
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uma demão muito ligeira de iodoro ou de bromureto de prata, que se obtem, 
expondo-a, em um banho, á evaporação espontanea de algumas partes de iode 
ou de bromureto. Esta chapa, assim preparada e collocada na camara escura, 
passados alguns segundos, é impressionada pelos raios que emanam dos ob-
jectos dispostos diante da objectiva, reproduzindo-se ahi a sua imagem, etc. 
V. Tratado pratico de photographia sobre papel, sobre chapa e sobre vidro, por 
Aubrés, 1851 (Rodrigues, 1875, p. 132).

4 – Câmara Clara

Já que estamos tratando da câmara escura, falemos também da câmara 
clara ou lúcida, que na verdade não é uma câmara, mas tomou esse nome por 
ter a mesma função que a escura: ajudar a copiar desenhos do natural. Passe-
mos, mais uma vez a palavra a Assis Rodrigues. 

Camara Clara, ou Lucida, (pint.) é um apparelho de optica, que servindo 
para traçar a imagem de um objecto, se compõe, ou de um prisma quadrangu-
lar, tendo um angulo recto e um angulo de 135° (Ch. de Wollaston), ou de um 
prisma triangular de angulo recto, e de uma lamina de vidro de faces parallelas 
(Ch. d’Amici). Os raios do objecto de que se quer obter a imagem encontram 
logo o prisma, onde elles são refractados ou reproduzidos na sua entrada, e na 
saída, depois vão bater a lamina, que os reflecte em uma  direcção, que permite 
receber a imagem sobre uma folha de papel, onde póde traçar-se com o lápis 
(Rodrigues, 1875, p. 93). 

Informa Assis Rodrigues que depois de ideada por Wollaston [em 1804], 
a câmara clara foi modificada por M. Amici, e “ultimamente aperfeiçoada por 
mr. Vicente Chevalier”. Ressalta que é de acomodada construção e de fácil 
transporte , e tem a vantagem de poder ser utilizada todos os dias, e basta a luz 
de uma janela para esclarecer os objetos a desenhar. (Rodrigues, 1875, p. 93)

A invenção da fotografia por Niepce em 1837 desbancou definitivamen-
te a daguerreotipia e  ocasionou o abandono gradual do uso da “maquina” que 
deu origem às duas: a câmara escura. E abandono, também, da câmara clara.
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5 – O Emprego de Câmaras Escuras no Brasil no Século xviii

O primeiro documento histórico no qual nos deparamos nesta pesquisa 
com referências a câmaras escuras no Brasil foi a Relação de equipamentos  e li-
vros contidos em caixas destinadas à “Expedição do Maranhão”, datada de 1753.

Dele resultou a comunicação intitulada Instrumentos Astronômicos e 
Livros Científicos destinados à “Expedição do Maranhão” (1753), apresentada  
à  xii Reunión Internacional de Historia de la Nautica y de la Hidrografia, 
realizada em 2004 em Medina del Campo, Espanha. Essa comunicação saiu 
no livro “La Ciência y el mar”, publicado em Valladolid em 2006. Posterior-
mente foi também incluída no livro de nossa autoria, intitulado Astronomia 
na Amazônia no Sécculo xviii (Tratado de Madri): Os astrônomos Szentmár-
tonyi e Brunelli – Instrumentos Astronônicos e Livros Científicos, publicado em 
2008. Dessas publicações extraímos o texto referente às câmaras escuras, que 
transcrevemos a seguir.

6 – Câmaras Escuras destinadas à “Expedição do Maranhão” (1753)

Os equipamentos e livros constantes da relação “Expedição do Mara-
nhão” destinavam-se, na realidade, à Comissão Portuguesa encarregada de 
demarcar, na Amazônia, os limites com as possessões espanholas, estabeleci-
dos pelo Tratado de Madri (1750).

Para a Comissão Portuguesa, foram destinadas quatro câmaras escuras: 
duas para a primeira companhia (nas caixas n° 3 e n° 4), uma para a segunda 
(caixa n° 3), e outra para a terceira (caixa n° 4).  Para a Comissão Espanhola 
também foram destinadas quatro “cámaras obscuras”.

A descrição das câmaras contida na Relação, embora sucinta, é revelado-
ra: “hua Camara escura pª desenhar paizes composta dehua meza, 4 pés feitos 
de dous pedaços cada hum, hum assento, hum pé pª o assento, hu espelho 
com capa de Oleado”. 

País no caso significa região, e da palavra deriva paisagem. As câmaras es-
curas eram usadas para auxiliar no desenho de grandes extensões de terra, vistas 
de cidades, etc.

A capa de oleado servia para formar a “câmara escura”, e o espelho re-
fletia a imagem do cenário no papel estendido sobre a mesa. Acomodado no 

~
~
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assento dentro da câmara, o desenhista ia passando a lápis para o papel, a 
imagem refletida.

A relação dos materiais de desenho da Expedição fornece mais elemen-
tos para esclarecer o processo usado pelos desenhistas.

Para a primeira companhia eram destinados “seis cadernos de papel Real 
para tirar desenhos em limpo; 30 cadernos de menor marca para desenhos” (...), 
“4 cadernos de papel fino transparente para lucidar desenhos”. Para as outras duas 
companhias, praticamente os mesmos tipos de papel e nas mesmas quantidades. 
Só para a segunda, em vez de 4 cadernos de papel fino transparente para lucidar, 
vieram “4 cadernos de papel fino pardo”.

Lucidar significa “passar qualquer desenho contra luz sobre um vidro. 
Passar um desenho para papel vegetal, a fim de deixar transparecer as linhas 
que ficam por baixo (De  lúcido)” (gepb).

Assim, podemos concluir que os desenhos eram primeiro esboçados na 
câmara escura em “papel fino transparente”, e depois, decalcados e “tirados 
em limpo” no papel Real.

Em termos atuais, diríamos, no Brasil, os desenhos eram primeiro es-
boçados na câmara escura em papel manteiga ou vegetal, depois decalcados e 
passados a limpo em papel “canson”.

A câmara escura permitia a feitura de desenhos de paisagens e vistas de 
grande extensão. Muitas vezes os desenhistas, para facilitar, dividiam os trechos 
em quadrículas e os numeravam.

Na relação da “ Expedição do Maranhão” constavam também 22 obras 
científicas, e, pelo menos uma delas descreve câmaras escuras: o livro” Physi-
ces Elementa Mathematica”, do físico holandês Gravesande (1688-1742). Essa 
obra em dois volumes teve a primeira edição em Leyde em 1720-1721, e 
depois reedições em 1725 e 1742. Provavelmente os dois tomos dessa última 
edição foram os destinados à Expedição. A edição de Amsterdam de 1774 das 
Oeuvres Philosophiques  et Mathématiques de Gavesande publica gravuras de 
dois tipos de câmaras escuras (Moura, 2008, p.39).

Dos membros dessa Comissão de Limites da Amazônia, o que fez mais 
uso da câmara escura foi o engenheiro militar alemão João André Schwebel.

Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro existe a 
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Colleção dos Prospectos das Aldeas, e lugares mais notaveis que se acham em 
o Mapa que tiraram os Engenheiros da Expedecam, principiando da cidade 
do Pará the e a Aldea de Mariuá no Rio-negro, onde se acha o Arrayal, alem 
dos prospectos de outras tres ultimas Aldeas chamadas Camarã, Bararuã, Dari; 
situadas no mesmo Rio... Executadas pelo Capitam Engenheiro Joam André 
Schwebel. Anno 1756 (Viterbo, 1964, II, p. 89-90)

Viterbo informa que na coleção de manuscritos da Casa do Duque de 
Palmela, em Lisboa, existia uma coleção de mais de 41 plantas e prospectos 
executados por Schwebel em 1758.

Há também um documento iconográfico que prova o emprego da câ-
mara obscura por membros de uma das partidas espanholas demarcadoras 
dos limites no Sul. Foi publicado pela Prof.ª Márcia Maria Duarte dos San-
tos no Roteiro Geral da Cartografia e contém uma legenda auto-explicativa 
“Vista do Salto Grande del Rio Iguazu sacada con la camara obscura por los an-
tiguos demarcas copiado y lavrado por José Maria Caber” (Santos, 2007, p.68)

7 – José Antônio Caldas e a Câmara Escura

O Prospecto da Vila de Victoria revela, na legenda, que foi “tirado com 
a câmara obscura”

Prospecto da Vila da Victoria Capital da Capitania do Espírito Santo, e distan-
te na foz do rio do mesmo nome huma legoa: na Latitude de 20 g. e 15 m. ao 
sul, e 344 g. e 45 m. de longitude. Foi tirado com Acamara obscura por José 
Antônio Caldas, Capitam de Infanteria com exercício de Engr.º  Lente da Aula 
Regia das forteficasoens da Bahia, mandando á dita Capitania ao Real serviso 
pelo Illm.º  e Exmm.º Sr. Conde de Azambuja Capitam general e governador 
desta Capitania. Bª 8 de 8b.º d’1767 (Viterbo, I, 1962, p.80).

Esse prospecto foi publicado a cores pelo Prof. Antonio Gilberto Costa 
no Roteiro Prático de Cartografia da América Portuguesa ao Brasil Imperial (p. 
203 e 245)

No livro Notícia Geral de Toda Esta Capitania da Bahia, Caldas incluiu 
plantas e prospectos coloridos das fortificações da Capitania. Seguramente 
utilizou na feitura dos prospectos a câmara escura.
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Entre os desenhos destaca-se o maior de todos, um magnífico prospecto 
da cidade de Salvador, tão comprido (cerca de 130,00 cm x 25,00 cm) que 
precisa ser dobrado várias vezes para caber nas dimensões do livro, e para a 
reprodução fotográfica ser mais visível foi preciso dividi-lo em seções: 

Elevação e Faxada que mostra em Prospecto pela marinha a Cidade do 
Salvador Bahia de todos os Santos Metropole do Brazil aos 13 graos pª a parte 
do Sul, e 345 graos e 36 minutos de longitude./ Bahia e de Abril 13 de 1758./ 
Tirada por José Antonio Caldas.

Caldas refere-se ao desenho e diz que o tirou em 24 de junho de 1756.

Quanto ao Prospecto que tambem ajunto mostra a fachada que faz a dita Ci-
dade pela parte da marinha não muito desviado dela; este Prospecto he o mais 
moderno, e o tirei em 24 de Junho de 1756, e antes desse me não tem vindo a 
notícia houvesse outro algum (Caldas, 1951, p. 6).

Tão minucioso e detalhado é o prospecto que só poderia ser desenhado 
com auxílio da câmara escura. Igrejas, fortalezas, prédios públicos, mosteiros, 
tudo é desenhado com precisão, e são numerados e identificados um a um na 
legenda do desenho. São cerca de 80 edifícios, e até largos identificados; por 
exemplo, o do Pelourinho, nº 68, e o da Polé, nº 61.

Os dois extremos do prospecto são a “Igreja de Nossa Senhora de Mont 
Serrate dos Religiosos Bentos” (nº 1), e próximo, o Forte de Mont Serrate (nº 
2); e o outro, a Barra por onde cruzam os Navios (nº 80), e próximo, a Igreja 
de Santo Antonio da Barra (nº 79).

8 – A Expedição Filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira e a 
câmara escura

Os dois desenhadores da Expedição Filosófica (1783-1792) chefiada 
por Alexandre Rodrigues Ferreira também utilizavam a câmara escura para 
executar seus trabalhos.

Na documentação sobre a Expedição, coligida por Américo Pires de 
Lima, encontram-se pelo menos duas referências ao equipamento (já detecta-
das por Miguel Figueira de Faria):

A “Relação do que se deve appromptar, de  homens, de Mantimentos, 
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de Embarcações e outros Fornecimentos precizos para o transporte do Dou-
tor Naturalista, e para o dos mais Empregados na Expedição Philosophica, 
pela Repartição do Governo do Mato Grosso”, menciona, em seu último 
item (o 10º), referente a “ Consertos de alguns preparos”, “ A Banca, e os 
Caixilhos da Camera escura”, e, ao final, vem a data e duas assinaturas: “ 
Barcellos, 5 de Fervereiro de 1788./ Alexandre Rodrigues Ferreira, José Ant.º 
Cr.los de Avillar” (Lima, 1953, p. 239).

Na “Relação do que faz-se precizo aprontar de Homens, de Mantimen-
tos, de Bestas, e outros Fornecimentos necessarios para o Transporte dos Em-
pregados na Expedição Philozofica, em viagem desde Villa Bella athé a do 
Cuyabá”,  com a assinatura de Rodrigues Ferreira e de João de Albuquerque 
de Melo Pereira e Cáceres, Governador de Mato Grosso, acrescenta-se, in fine, 
o seguinte:

N.B. Que para se transportar a Imprenssa do Herbario, e a Camara escura, se 
hade aquy fazer de Ordem de V. Ex.ª duas caixas chatas, e portateis na forma 
que se explicará ao Carpinteiro que for nomeado. Villa Bella 21 de Mayo de 
1790 = Alexandre Rodrigues Ferreira. / João d’Albuquerq’ de Melo Per.ª e 
Caceres (Lima, 1953, p. 323).

Os riscadores José Joaquim Freire e Joaquim José Codina fizeram gran-
de quantidade de prospectos e de outros desenhos como emprego da câmara 
escura.

De José Joaquim Freire podemos citar por exemplo, o Prospecto da La-
vra do ouro do sargento-mor José Paes Falcão das Neves, no Arraial de S. José 
dos Cocaes da Villa do Cuiabá, (aquarela de 38,3 x 19,0 cm); e o Prospecto 
da Villa do Bom Jesus do Cuiabá, em Mato Grosso, magnífico desenho aqua-
relado de 112 cm x 21 cm. Para fazer o desenho ele seguramente instalou a 
câmara escura no alto do Morro da Prainha, situado na margem esquerda do 
riacho da Prainha,  de onde tinha uma visão completa  da vila. E a aquarela 
é balizada pelos dois edifícios mais notáveis: A matriz do Senhor do Bom 
Jesus com sua torre, situada à esquerda quase no extremo da vila, e, à direita, 
a igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Ainda hoje, apesar 
da proliferação de prédios altos, pode-se reconhecer o núcleo setecentista 
da vila e as duas Igrejas. Há mais de uma cópia desse prospecto. O original 
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pertence ao Arquivo Histórico do Museu Zoológico Bocage de Lisboa.
Do outro desenhista, Codina, podemos citar o Prospecto da Povoação e 

Forte do Príncipe da Beira, os Prospectos de várias cachoeiras, o Prospecto do 
Palácio dos Generais, de Belém, etc. Fez também outros desenhos nos quais se 
beneficiou do uso da câmara escura: igarité, canoa, canoa de meia cobertura 
e vários equipamentos:  engenho de pilões de socar, ventiladores para cereais, 
moinho e acessórios, descaroçador de algodão, roda de fiar algodão, etc.

Outros desenhistas e engenheiros militares também terão usado câma-
ras escuras no Brasil no século xviii e início do xix.
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O primeiro mapa geológico de Minas Gerais: 
Octavio Barbosa e Djalma Guimarães, 1934

Roberto Luciano Leste Murta*

Resumo

O principal escopo deste trabalho não se resume apenas em fornecer 
alguns dados sobre uma carta geológica organizada e divulgada em 1934, mas 
analisar a sua importância na época e, ainda, o estímulo fornecido a pesquisa-
dores e empresas que precisavam, não só ampliar os dados das regiões mape-
adas, bem como buscar outros recursos naturais existentes nas mesmas. Em 
1934 estes dois renomados geólogos publicaram aquele que é considerado o 
primeiro mapa geológico de Minas Gerais, um Estado com 586.000 km2, 
situado na região sudeste do Brasil, onde ocupa 65%. Este esforço na área da 
cartografia representou a síntese de dados obtidos em trabalhos, publicados ou 
inéditos, por aproximadamente, vinte pesquisadores. Barbosa e Guimarães, 
nesta época, já eram conhecidos por seus trabalhos publicados e experiência 
em projetos ligados à geologia regional mineira e de outras áreas do Brasil, 
bem como a pesquisa de diversos bens minerais e seu aproveitamento. Neste 
sentido, Guimarães já havia publicado, por exemplo, em 1931 a “Contri-
buição à Geologia do Estado de Minas Gerais”, quando estudou a gênese e 
as ocorrências de diamante em muitas áreas do Estado. Por sua vez, Barbosa 
publicou em 1934, após numerosos trabalhos de campo e laboratório, com 
a colaboração de Guimarães, o “Resumo da Geologia do Estado de Minas 
Gerais”, do qual faz parte uma coluna geológica resumida do Estado, e o ci-
tado mapa, na escala de 1: 1.000.000. Na introdução do “Resumo” os autores 
mencionam, en passant, a escassez de publicações disponibilizadas no órgão 
em que trabalhavam, o Departamento dos Serviços Geográfico e Geológico, 
e expressam o sentimento deles sobre o mapa: “Como é fácil demonstrar ele 
está longe da perfeição, mas como todas as contribuições neste gênero, terá 
entretanto algum valor pois que é o primeiro mapa geológico de Minas...”. 
“Apresentamo-lo como uma primeira aproximação e para que os pesquisado-
res vindouros saibam pelo menos onde terão de corrigir.” Refletindo o estado 

* Pesquisador Autônomo - Ex-Professor do Departamento de Geologia do Instituto de Geociências da 
UFMG e da Escola de Minas de Ouro Preto - rlmurta@uol.com.br 
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da arte, dos conhecimentos geológicos, em 1934, vê-se no índice da citada 
obra as “formações” cujas características genéticas petrográficas, estratigrá-
ficas, espaciais, econômicas, etc, foram descritas e agrupadas. É importante 
notar que boa parte do conteúdo deste “Resumo” seria revisto, nas décadas 
seguintes, ampliado e trabalhado com escalas mais adequadas, pelos próprios 
autores, quando os recursos tecnológicos cresceram quase sempre de modo 
exponencial. Por outro lado Barbosa e Guimarães tornaram-se professores 
universitários, respectivamente, na Politécnica de São Paulo e nas Universida-
des de Ouro Preto e Federal de Minas Gerais, notando-se que cada um deles 
publicou mais de uma centena de obras, no Brasil e no exterior.

Palavras-chave: Cartografia geológica, recursos naturais, Minas Gerais.

1 – Introdução

A história de Minas Gerais tem suas raízes profundamente alicerçadas no ex-
trativismo mineral, remontando sua formação as incursões das bandeiras em 
busca de riquezas em seu território que culminaram na descoberta do ouro e 
do diamante. No período atual com sua diversificada produção mineral, o Es-
tado continua sendo o principal fornecedor de matérias primas do país como 
conseqüência Minas Gerais é historicamente o pólo propulsor do desenvolvi-
mento do conhecimento geológico do Brasil (Araújo, 1985)1.

Neste trabalho são abordados alguns fatos que antecederam aos estudos 
realizados, há mais de 75 anos, quando numerosas formações foram carto-
grafadas, elaborada sua coluna geológica e, ao final, editado o primeiro mapa 
geológico de Minas.

Também são feitas considerações sobre as metodologias empregadas naque-
les estudos e fornecidas algumas informações sobre o quadro natural de Minas 
Gerais, seu desbravamento, os ciclos do ouro e dos diamantes, com seus pro-
blemas e reflexos em nossa economia, sendo destacada ainda a criação de uma 
Escola de Minas (Ouro Preto, 1876) e sua contribuição ao desenvolvimento da 

1 Antônio Gomes de Araújo - Ex Diretor da Escola de Minas de Ouro Preto e Ex Presidente 
do Núcleo Minas Gerais da Sociedade Brasileira de Geologia in: Anais do 3º Simpósio de 
Geologia de Minas Gerais. Belo Horizonte, agosto de 1985.
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área mineral do Estado do qual o Quadrilátero Ferrífero é um bom exemplo.
O estudo muitas vezes pioneiro dessas formações geológicas, abran-

giam discussões envolvendo aspectos genéticos insuficientemente conheci-
dos na época e outros mais que os autores investigaram incansavelmente e 
com muito profissionalismo, em trabalhos laboratoriais e de campo, para 
afinal disponibilizar seus resultados numa publicação: “Resumo da Geologia 
do Estado de Minas Gerais”, entre outras.

2 – Quadro natural de Minas Gerais e o seu desbravamento

Este Estado constituiu 7% do território brasileiro (figura 1), possuindo 
uma área um pouco maior que a da França e, entre outras, características 
naturais, mostra-se muito diversificado quanto a climas (tropical e tempera-
do), vegetação onde se destacam o “cerrado” (uma espécie de savana predo-
minante em regiões como a central, oeste e nordeste) além de matas e flo-
restas de portes variados dependendo das altitudes e climas, mas cuja maior 
ocorrência se dá em regiões montanhosas como as do sul, leste e central, 
ocupando mais de 56% da área do Estado (Silva, 2000).

Este tipo de relevo além de ser dominante naquelas regiões destaca-se 
nu ma faixa central, de sentido S-N, com quase 2.000 Km de extensão e 150 
ou até 200 Km de largura máxima, onde se formou a Cordilheira do Espi-
nhaço (Eschwege, 1833), cujo inicio se dá ao sul de Ouro Preto (fig.1). Esta 
monumental cadeia de montanhas é formada por diversos tipos de rochas me-
tassedimentares (quartzitos, xistos, formações ferríferas, mármores, etc), além 
de intrusões básicas e ultrabásicas, cujas idades se situam entre o arqueano e 
o algonquiano. Essa cordilheira também possui numerosos plateaux acima da 
cota 1.000 e picos como o Itacolomi (1.797 m), Piedade (1.845 m), Itabira 
(1.550 m), etc (fig.2).

O Espinhaço pela sua localização separa ainda as principais bacias hi-
drográficas de Minas destacando-se a oeste a do Rio São Francisco, com sen-
tido aproximado S-NE, com seus afluentes como o Cipó, o Rio das Velhas, 
o Pará, o Paraopeba, o Abaeté e o Paracatú, entre outros, com seus extensos 
aluviões auríferos e diamantíferos. O São Francisco é um rio de planalto mas 
seu curso médio é de planície, quando corta a bacia formada por calcários e 
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xistos da serie Bambuí. Seguindo em direção ao oeste, passando já, para as 
bacias dos rios Grande e Paranaiba, indo até o extremo oeste do Estado, o 
mapa mostra existir nesta área (Triângulo Mineiro) diversas formações do 
período triassico (conglomerados, arenitos eólicos e fossiliferos), notando-se 
que as intrusões e os grandes derrames e trappes de basalto ainda pertencem 
a este último período.

A leste do Espinhaço numa extensa faixa situada entre os paralelos 15° 
e 20° S, corre no sentido NE-E, o rio Doce com seus afluentes, Piracicaba, 
Caratinga, Manhuaçú e Cuiete (sendo este último aurífero), indo cruzar a 
principal província pegmatítica de Minas Gerais – também denominada 
oriental – onde são extraídas desde meados do século passado gemas como 
as águas marinhas, turmalinas, kunzitas, além de outros minerais industriais 
(quartzo, feldspatos, micas) e minérios de Sn, Nb, Ta, Li, Be, etc.

Nas regiões situadas ao norte e nordeste, acima desta ultima bacia, numa 
faixa limitada pelos paralelos 15° e 17° S, ocorre a extensa bacia do rio Je-
quitinhonha, nascido no Espinhaço, correndo no sentido SW-NE, com seus 
afluentes Vacaria, Itinga, Araçuaí, etc... em cujos aluviões também foram des-
cobertos, por volta de 1710, o ouro e o diamante, cuja exploração desenfreada 
tornou-os praticamente esgotados em apenas três décadas. Estas lavras geral-
mente dependiam de trabalho escravo, sendo realizadas ao arrepio de técnicas 
adequadas.

Para atingir regiões como esta ultima e outras mais onde o ouro cons-
tituiu a primeira e a maior de todas as descobertas (Ouro Preto, 1691) co-
meçaram a ser organizadas desde o século xvi e ao longo dos dois séculos 
seguintes, expedições ou “bandeiras”, formadas as vezes por algumas centenas 
de participantes, preparados para descobrir essencialmente, metais preciosos.

Estes agrupamentos provinham, em sua maioria da região de São Pau-
lo, seguindo quase sempre para o norte e, às vezes para oeste e às vezes para 
o sul; outros grupos, entretanto, vinham de Salvador, a capital da América 
Portuguesa, cobrindo um arco que ia do sul ao norte.

Estas bandeiras foram responsáveis não só pelas descobertas já referidas, 
como pela povoação do território conhecido como “das minas”, pela criação 
de gado, cultura da cana-de-açúcar, e muitos outros tipos de lavoura, que 
abasteciam as regiões mineradas. Alguns mapas de Minas Gerais (séculos xvi 
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a xvii) já informavam sobre o relevo, hidrografia, e os “caminhos do sertão”. 
Neste sentido vale assinalar pela sua importância, a monumental obra orga-
nizada pelo Prof. A. G. Costa (Roteiro da Cartografia da América Portuguesa 
e do Império do Brasil - 2007), que em primorosa edição, incluiu além de 
muitos mapas regionais, três perfis geológicos, elaborados entre 1811 e 1819 
por Eschwege mostrando, com as respectivas altitudes as rochas existentes, em 
trechos como Rio de Janeiro – Ouro Preto e Ouro Preto – Diamantina.

3 – A decadência do extrativismo mineral do Brasil nos século xviii 
e xix e a fundação de uma Escola de Minas

Com o final do chamado ciclo do ouro – ocorrido segundo alguns – na 
primeira metade do século xviii – e quase simultaneamente com o do dia-
mante (1750), foram feitas – através de diversos grupos, inclusive estrangei-
ros – algumas tentativas no sentido de retomar os trabalhos daquelas antigas 
lavras, de ouro, buscando-o em profundidades até então não trabalhadas, 
com técnicas e equipamentos adequados.

Como a maioria dessas tentativas não foi bem sucedida procurou-se, já 
no meio do século xix através do Imperador Pedro ii, contatar especialistas 
em engenharia de minas, metalurgia e geologia no sentido de se criar uma 
Escola de Minas na maior região mineradora do país, isto é, Minas Gerais.

Sabe-se que em 1872 já havia uma resposta do Presidente da Academia 
de Ciências de Paris, Auguste Daubrèe, também professor da Escola de Mi-
nas daquela cidade, ao nosso Imperador, sugerindo a confecção de uma: “... 
carta geológica geral do Império e cartas detalhadas das Regiões Mineiras de que 
poderiam se encarregar jovens brasileiros após receber formação conveniente na 
Europa” (Pereira, 1976).

Em 1876 finalmente foi criada em Ouro Preto, pelo Prof. Claude Hen-
ry Gorceix – um assistente de Daubree e renomado mineralogista e geólogo 
– aquela Escola, cuja área de atuação seria logicamente, Minas Gerais. Os es-
pecialistas formados nessa instituição logo após começariam a produzir uma 
série de trabalhos que muito beneficiariam, como sabemos Barbosa e Gui-
marães, através de diversos tipos de estudos e informações sobre as formações 
geológicas do Estado, incluindo sua estratigrafia, aspectos composicionais, 
modos de ocorrência, etc.
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No quadro i acham-se relacionados alguns daqueles especialistas, con-
temporâneos ou de gerações anteriores, egressos ou não daquela Escola, cuja 
contribuição foi realçada no texto ou na extensa bibliografia apresentados 
por Barbosa (op.cit.).

Quadro1

Geólogo Contribuições

Paiva, G.
Petrografia da folha de Barbacena, escala 
1: 100.000.

Boa Nova, F. Geologia do Triangulo Mineiro.

Morais, L. J.
Serie Lavras; geologia do Norte de Minas; 
ocorrências e origem do diamante.

Morais Rego, L. F.
Correlação com Formações Fanerozoicas 
de São Paulo.

Hussack, E.
Petrografia de diversos tipos de rochas e 
mineralização (Poços de Caldas) e outras 
mais do oeste  (Triangulo Mineiro). 

Oliveira, E. Geologia Histórica do Brasil. 

Albuquerque, O.
Recursos Minerais do Vale do Rio Doce 
/ Aproveitamento de Cangas.

Arrojado Lisboa, J. M.
Recursos Minerais do Brasil; Manganês 
no Morro da Mina.

Lund, P.
Estudo de formações e fosseis Pleistoce-
nicos e Holocenicos.

Freiberg, B. v. Estudos estratigráficos e genéticos de se-
ries pré-cambrianas e paleozóicas.

Gorceix, C. H.
Estudo de diversas Jazidas minerais me-
tálicas, topázio em Ouro Preto, etc.

Graças a isto pode então Barbosa com seu amplo e diversificado traba-
lho de campo, delinear os dominios das numerosas formações geológicas de 
Minas Gerais, começando a organizar seu mapa mesmo sabendo que muitas 
delas não continham fosseis, apresentavam intemperismo, por vezes avança-
do e profundo, serem polimetamorfoseadas, etc.
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4 – Apresentação do mapa

Em 1934 foi publicado pelo “Departamento dos Serviços Geográficos 
e Geológicos”, órgão subordinado à Secretaria de Agricultura do Estado de 
Minas Gerais, o seu boletim 3, intitulado “Resumo da Geologia do Estado 
de Minas Gerais”, de autoria do Engenheiro de Minas Octavio Barbosa.

Desta publicação ainda faziam parte:
•	 “Quadro – Quadro 1 – Coluna Geológica do Estado de Minas Gerais”;
•	 “Ilustração – Folha 1 – Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais 
– Anexo”.
Nesta “folha” observa-se, entre outros dizeres: Titulo: Mappa Geológico 

do Estado de Minas Gerais – Organisado por Djalma Guimarães e Octavio 
Barbosa – Escala 1:1.000.000.

Logo a seguir encontram-se apostas as assinaturas do Superintendente 
daqueles serviços, o Dr. B. Quintino dos Santos e a do Secretário de Agri-
cultura, Viação e Obras Públicas, Israel Pinheiro da Silva.

O mapa foi impresso a cores, por técnica litográfica, na “Secção de 
Cartographia da Imp. Official. Bello Horizonte Minas”. Como cartógrafo 
atuou Alarico J. Tôrres.

A cópia disponível para a elaboração deste trabalho apresenta-se sobre 
tela, com 1,40 x 1,00 m, com a maioria das cores esmaecidas.

As longitudes do mapa foram tomadas a partir do meridiano que passa 
pelo Morro do Castelo (antigo Observatório Nacional do Rio de Janeiro), 
considerado o meridiano 0° (fig.2), cujas coordenadas geográficas são:

• Latitude: 22° 54’ 23”, 70 sul
• longitude: 43° 10’ 21”, 00 oeste de Greenwich.
Sobre a elaboração deste mapa, Barbosa (op. cit.) ainda informa ter se-

guido “na parte litográfica os padrões da Carta Geológica Internacional da Eu-
ropa ”...  e ... “a nomenclatura de Grabau (Textbook of Geology, 1921) para 
a coluna geológica, dando às series e formações os nomes já em voga no país”.

Sob a designação de “convenções” (fig. 3) estas formações aparecem 
relacionadas aos seus respectivos períodos geológicos, antecedidas por 
“boxes” de coloração variada ou com traços, como abaixo:

1) “Series de Minas, de Itacolomy e de Lavras” – de idade pré-cambriana 
– são representadas por traços esverdeados, respectivamente, inclinados, 
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verticais e horizontais;
2) O “Complexo Crystallino” e as formações fanerozoicas, possuem ape-
nas representações cromáticas.
É possível que boa parte dos contatos existentes e seus tipos (falhas, dis-

cordâncias, etc) – não fossem registrados devido a escala utilizada (1:1.000.000) 
não ser adequada e, além disso, as rochas estarem mascaradas por intemperis-
mo, vegetação e metamorfismos, típicos dos terrenos pré-cambrianos, e no 
caso, afossiliferos.

Na figura 2 exibe-se, outra característica do mapa, mostrando que no 
mesmo todos os contactos de uma formação com as demais são sempre repre-
sentados por finas linhas tracejadas indicando que estes são inferidos, con-
forme o padrão adotado por eles para todo o Estado, inclusive para regiões 
palmilhados por diversas gerações de geólogos, como aquelas do Quadrilá-
tero  Ferrífero (qf), onde se deu a maior de todas as descobertas do ouro 
(1691) bem como, séculos depois, a implantação da grande mineração do 
Brasil (Froes de Abreu, 1971)2.

A cartografia geológica realizada nas décadas de 50 até 70, dentro do 
Convenio Brasil (dnpm) – Estados Unidos (usgs), utilizando, entretan-
to escala adequada (1:25.000, p.ex.), produziu 42 mapas geológicos, com 
numerosos perfis, cálculos de reservas, revisões estratigráficas, controle ae-
rofotogrametrico, etc. e, também, recursos suficientes e numerosa equipe 
técnica altamente capacitada, deram continuação  aqueles trabalhos pionei-
ros realizados na década de trinta. Nos “professional papers” americanos e 
naqueles outros trabalhos elaborados em nosso país, por gerações posteriores 
de geólogos, tanto no Quadrilátero como em muitas outras partes do Brasil, 
pode-se avaliar também  não só como Guimarães e Barbosa contribuíram 
para estas e outras pesquisas nesta área bem como em outras ciências apli-
cadas ( metalogenese, petrogenese, geoquímica teórica, mineralogia, etc), 
como bem observou, entre outros, Leonardos (1975).

2 Seus vértices estão em Belo Horizonte, Santa Barbara, Congonhas, Ouro Preto / Mariana, 
contendo uma área de 8.000 km², onde se concentram gigantescas jazidas de ferro além de 
uma das maiores minas de ouro do Brasil – a do Morro Velho, situada em Nova Lima, com 
mais de 2.400 m de profundidade (fig.2).
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5 – Comentários sobre algumas as formações cartografadas e sua 
coluna geológica 

É interessante notar que muitos trabalhos feitos por Barbosa e Gui-
marães, resultaram do fato desses especialistas, desenvolverem muitas vezes, 
atividades complementares.

Enquanto Guimarães sempre deu ênfase a trabalhos laboratoriais (mi-
croscopia e, no inicio analises químicas), além de investigações muito comple-
xas, abrangendo diversos campos das geociências (Leonardos, 1965 e Marcia-
no, 2007), Barbosa - que também as realizava - logo foi se tornando um dos 
geólogos de campo mais capacitados do Brasil, de que temos exemplo no “ 
Resumo” (op.cit.), um  dos trabalhos que realizou no inicio de sua carreira e 
outros mais que iria publicar algumas décadas depois (Barbosa et all, 1970).

Esta coluna (fig. 4-1 e 4-2) – compreendendo formações do arqueano 
até o quaternário - reúne de modo resumido os conhecimentos e informações 
obtidas por este autor em três abrangentes e principais fontes:

1 – Trabalhos de campo próprios;
2 – Contribuições, envolvendo mapas, relatos, estudos composicionais, 

etc, realizados por numerosos especialistas, contemporâneos ou não, que per-
correram o território mineiro ou de outros estados e países, destacando-se, 
entre eles, Luciano Jacques de Morais, considerado por seus pares como o 
melhor “geólogo de campo” do Brasil, foi autor de mais de 70 trabalhos, en-
focando, por exemplo, a geologia do norte de Minas e a origem do diamante 
(Guimarães, 1929).

3 – Trabalhos laboratoriais próprios ou em parceria com Guimarães 
(op.cit.) cujas investigações petrograficas, permitiram ampliar em muito, o 
conhecimento sobre a gênese e evolução de varias formações e, além disso, 
correlacioná-las com outras já estudadas na Europa e na América do Norte.

Barbosa, na introdução de seu “Resumo” (op.cit.) – como já foi men-
cionado neste trabalho – assinala que o primeiro mapa geológico de Minas 
“...como é fácil demonstrar está longe da perfeição...”, devendo-se isto princi-
palmente, a exigüidade ou a inexistência de meios que lhe permitisse, então, 
progredir em seus trabalhos, o que sempre tentou superar com sua vastíssima 
cultura e profissionalismo.
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5.1 – Arqueano

No estudo de cada formação Barbosa – dependendo de especificidades – 
segue um roteiro dando uma visão muito abrangente da mesma, começando 
como no caso do complexo arqueano pelos dados do campo, mencionando sua 
fisiografia: ... “é variável, havendo desde serras abruptas e elevados (Mantiqueira, 
Caparaó, etc) até planícies baixas e envelhecidas (rios Paraiba, Doce, etc). De 
um modo geral as ondulações são suaves e não formam cristas e nem pontas, os 
arcos são de grande raio”, além disso esta ” formação é constituída de gneisses e 
micaxistos com intercalações de calcáreos e mármores”.

Os tipos de gneisses e xistos, de contacto ou portadores de minerais de 
valor também foram relacionados e divididos em três andares (Derby), achan-
do Barbosa que poderia haver três ou mais andares e comenta: “Seria então 
necessário fazer o levantamento de uma boa parte de sua área e o estudo de 
muitas dezenas de laminas delgadas”.

As rochas desta formação ou complexo, se acham... ” Intensamente do-
bradas, plissadas, falhadas e cortadas e injetadas por eruptivas acidas... bási-
cas (diabásios hoje anfibolitisados), alcalinas (Itatiaia e Poços de Caldas) e 
ultrabásicas”....

Para terminar o estudo Barbosa ainda afirma: “Não existem fósseis nes-
ta formação..., por isso foi colocada no arqueano, não só por constituir o em-
basamento das formações mais antigas por toda parte, como por ter sofrido 
metamorfismo mais intenso”... “Estas rochas são todas de cata e mesozona e 
é provável que boa parte delas seja de origem sedimentaria”.

Antes de se comentar outra formação (serie de Minas), também pré-cam-
briana, merece transcrição algumas observações pertinentes feitas por Trouw 
(1985):

Talvez um dos problemas de maior relevância... reside na escolha e definição 
das unidades litológicas e unidades de mapeamento... onde inexistem os fos-
seis, toda correlação estratigráfica é baseada em continuidade física ou seme-
lhança litológica, ambos fatores de difícil avaliação dado as variações laterais de 
fácies e mudanças na intensidade do matamorfismo.... Soma-se a isto a intensa 
deformação, resultando em que a reconstrução das colunas estratigráficas ori-
ginais seja das tarefas mais árduas.
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Há 75 anos como se pode verificar, através da leitura dos estudos 
realizados por Guimarães e Barbosa, os problemas ora apontados por Trouw, 
já eram conhecidos e enfrentados por estes dois especialistas.

5.2 – Algonquiano: serie Minas

Esta serie ocupa grandes extensões do mapa e antes de cuidar da petro-
grafia de suas rochas e indicar sua importância econômica (ouro, ferro, man-
ganês, mármores, calcários, gemas (topázio imperial), etc, Barbosa também 
comenta a fisiografia de suas regiões, sublinhando o papel das “cangas” ou 
concreções contendo fragmentos de minério de ferro, de idade quaternária, 
também cimentadas muitas vezes pelos óxidos de manganês, tão abundante 
no Quadrilátero Ferrífero.

A exemplo do que escreveu sobre o “complexo cristalino”, Barbosa 
discute com mais detalhe, suas intrusões, aspectos estruturais (falhamentos, 
discordâncias, diastrofismos, metamorfismos...). Segundo este autor, estes 
itens apresentam lacunas de todo tipo que fossem talvez melhor resolvidas se 
se dispusesse de mapeamento com melhores escalas e, mais uma vez, fósseis.

Estes últimos também foram pesquisados em cálcareos e filitos grafi-
tosos, - com estudos de correlação – que poderiam sinalizar indícios de vida 
algonquiana.

Neste trabalho não serão comentadas outras formações da citada 
coluna, visto esta conter além de caracteres litológicos e paleontológicos e suas 
ocorrências, abrangendo todo território mineiro serão comentadas apenas as 
formações do seu topo (cenozóico e psicozoico), momentaneamente (1934) 
importantes pela exploração, pela primeira vez, em Minas de linhito e pelos 
achados de ossadas e artefatos de grande interesse antropológico.

5.3 – Cenozóico – Formações Miocênicas e Pliocênicas

Constituem pequenas áreas no centro, norte e nordeste do Estado, 
conhecendo-se na região central duas pequenas bacias de água doce, estuda-
das por Gorceix (Gandarela e Fonseca), que são fossiliferas e repousam, res-
pectivamente, em xistos da serie Minas e gneiss do embasamento. Constitue 
a primeira delas, argilas folhelhos betuminosos e linhito, sendo seus fosseis 
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oriundos de uma flora composta por leguminosas e rubiáceas, misturada 
com escassos peixes e insetos. A reserva de linhito, já utilizada em ferrovias, 
foi estimada em 1.700.000 toneladas. Segundo Gorceix os fosseis destas ba-
cias podem ser correlacionaveis.

5.4 – Psicozoico – Formações Pleistocênicas e Holocênicas

São de larga distribuição por todo Estado, ocorrendo na superfície e 
em cavernas calcárias de regiões como a central, onde o cientista dinamar-
quês Lund descreveu uma numerosa fauna pleistocênica. Gorceix, o biogra-
fou e sintetizou sua obra e, como a edição deste estudo já se achava esgotada, 
Barbosa (op.cit.), avaliando a importância e atualidade dos temas tratados, 
dedicou-lhe 15% das páginas do “Resumo”, discriminando:

1) Formação e idade das grutas;
2) Correlação da “terra vermelha” das grutas com os solos da região;
3) Mudanças do regime dos lagos cujas águas se elevavam 20 ou 30 m 
acima do solo, gerando “cangas”;
4) Muitos depósitos seriam síncronos e análogos aos da Europa, da 
“época diluviana ou quaternária”;
5) Os restos fosseis encontrados pertencem a 56 gêneros e  114 espécies.
Ossadas humanas também foram encontradas por Lund, em 6 cavernas 

do centro de Minas, consideradas por ele pleistocênicas, cabendo a Moraes 
Rego posteriormente dar-lhes o nome de Formação das Vazantes.

Estas ultimas formações, que também contém cangas de idade qua-
ternária, como as encontradas no qf chegam ainda a constituir minérios de 
ferro com algum ouro. 

As “grupiaras” ou veios de encostas podem ser também diamantíferas e 
auríferas, têm seus fragmentos, após erosão transportados para o leito dos rios 
onde se incorporam aos aluviões existentes, formando extensos leitos de cascalho 
e areia com espessuras da ordem de alguns metros. No já citado mapa de Barbosa 
estes depósitos se distribuem ao longo de vários rios, sendo notável suas ocorrên-
cias em rios como o São Francisco e Velhas, onde foram inclusive cartografadas.

Assinale-se finalmente que o atual estado da arte desse tipo de carto-
grafia, realizada por Barbosa (op. cit.), foi disponibilizado para o grande 
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público, com todo o recurso tecnológico existente em 2003, pelo Serviço 
Geológico do Brasil – cprm, como um “derivativo” da carta do Brasil ao 
Milionésimo, produzido com a colaboração da codemig de Minas Gerais.
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Anexos

Figura 1 – Estado de Minas Gerais
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Figura 2 – Detalhe do mapa geológico (Guimarães e Barbosa, 1934) (modificado)

Figura 3 – Convenções das formações mapeadas
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Figura 4.1 – Coluna geológica de Minas Gerais (parte 1: Holoceno a cretáceo), reproduzida de Barbosa 
e Guimaráes (1934)
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Portulanos, Presente de Reis

Magali Gomes Nogueira *

Resumo

O presente artigo tem por objetivo uma reflexão sobre a produção de 
portulanos, realizada, principalmente, em Maiorca, ilha entreposto do co-
mércio estabelecido através do Mar Mediterrâneo entre cidades produtoras 
do Oriente e as cidades consumidoras do Ocidente. O artigo procura enten-
der materiais e características técnicas desta produção assim como a origem 
do conhecimento neles representado. Esse momento, o da produção de por-
tulanos, é o momento em que a produção cartográfica passa por uma mu-
dança bastante significativa de enfoque abandonando, ainda que lentamente, 
a antiga forma OT, com função ideológica bem definida e assumindo a ten-
dência mercantil, que começava a dominar os interesses das elites ibéricas. O 
presente artigo destaca o conhecimento, técnicas e materiais representados 
no Atlas Catalão : tábuas astronômicas, calendários, utilização de bússolas e 
rosa dos ventos, localização de lugares distantes, assim como  pergaminho 
e sua técnica de iluminura para efetivar a ilustração e confecção dos mapas 
que compõem o mappamundi em que ele se transforma ao ser visto de for-
ma aberta – procurando relacioná-los com seus possíveis produtores, detec-
tando suas fontes e formas de transmissão até sua materialização na conhe-
cida escola maiorquina de cartografia, fato questionado por alguns autores.

Palavras-chave: Cartografia Histórica. Rede urbana. Recôncavo baiano. 
Século xviii.

Os historiadores da Cartografia costumam apresentar os mapas conhe-
cidos como “Portulanos” como sendo uma produção representativa de um 
momento de transição. Contrariamente a produção anterior, os mapas tipo 
Ots, isto é os Orbis Terrarum, onde a letra O, segundo a tradição Patrísti-
ca, representaria os limites conhecidos do Ecúmeno e o T, em seu traçado 
horizontal, representaria o Mar Mediterrâneo, a linha que divide os con-

* ??

Livro 1.indb   187 7/18/2012   4:42:55 PM



188

tinentes europeu, africano e asiático, mapas com a função ideológica de 
representarem a concepção cristã do mundo em que eram feitos, tripartidos 
como a santíssima trindade, separados por braços de água formadores do T, 
símbolo da cruz, os Portulanos, representariam a saída da Idade Média, do 
feudalismo, do poder da terra nas mãos da Igreja e seu centro em Jerusalém, 
representariam o comércio e o poder das cidades. 

A idéia de um centro único, até agora predominante nas produções 
representativas dos espaços ocupados pelos povos, isto é, o povo produtor 
se colocando como centro do mundo, é questionada e eliminada das repre-
sentações portulanas. O centro se multiplica. Partimos em direção ao mar 
aberto. Se, graficamente falando, os OTs representam um todo harmônico, 
os Portulanos rompem com esse todo saindo em várias direções. A Rosa 
dos Ventos agita-se. Esta imagem é facilmente perceptível em um Portu-
lano. Agora as imagens cartográficas passam a ter uma função prática. Seu 
nome nos dá indicações dessa função: conduzir a portos seguros os navios 
que se aventurassem nas marés, assegurando-lhes a possibilidade do retorno. 
Mas, sendo uma produção de transição, seu interior é repleto de imagens 
denotativas de uma concepção de mundo ainda relacionado à visão bíblica, 
defendida pelos povos envolvidos na sua confecção.

Tecnicamente falando, os Portulanos representam a junção de instru-
mentos no sentido da orientação marítima: a bússola, a agulha magnética 
e o compasso de navegação. Os mapas eram desenhados sobre uma tela 
de rumos da agulha magnética, desenvolvida a partir de um centro, local 
em que, geralmente, se colocava a rosa dos ventos, agora representada com 
32 rumos. O mapa poderia possuir vários centros, cada qual representado 
por uma rosa dos Ventos. O traçado das loxodromias (rumos) tinha caráter 
eminentemente prático, baseando-se nas artes de navegação dos pilotos do 
Mediterrâneo. 

Segundo Pujades i Bataller (2008), o traçado da costa do Mediterrâneo 
e a localização dos portos tal como se apresenta nos Portulanos do século 
xiv é resultado de um longo período de navegações comerciais que vem 
desenvolvendo-se 1204, quando Constantinopla passa para o controle 
comercial de Veneza, permitindo assim a abertura do Mar Negro à navegação 
ocidental. Com a conquista definitiva de Maiorca, pelos cristãos em 1229, 
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estes passam a ter o comercio da área do Gilbratar aberto as naus catalãs e 
italianas que atravessam em direção à Inglaterra e Flandres, ampliando o 
conhecimento sobre a costa mediterrânica. 

É difícil precisar com exatidão como a bússola chegou na Europa. Ja-
cob D`Ancona, nascido em 1221, membro da comunidade judaica e rabino 
em Florença, continuando a tradição dos judeus radanitas, realiza uma via-
gem comparável a de Marco Pólo, de quem era contemporâneo, mantendo 
e estabelecendo contatos entre comerciantes do Extremo Oriente, Oriente 
Médio e a Europa cristã medieval. Sua família era respeitada pelo poder co-
mercial que mantinha entre as repúblicas italianas de Genova, Veneza e Pisa, 
controlando os negócios derivados do transporte de mercadorias a longa dis-
tância. Em 1273, D´Ancona encontra em Zayton (atual Guangzhou) uma 
comunidade judaica atuante e, segundo consta, existente na China desde o 
século vii, relacionados ao comércio da seda e do papel.  Em contato com o 
rabino da região, Natham bin Dattalo, recolhe informações que lhe permite, 
em seus manuscritos de viagem (280 folhas), detalhar a situação dos portos 
e das cidades, descrever barcos e uso das bússolas e outras inovações técnicas 
de que já dispunham os chineses no século xiii, além de características mor-
fológicas e tipos de tripulação que encontrava pelo caminho.  

Depois dele, teremos a menção feita por Raimundo Llull (1235-1315) 
que em seu livro Fênix das maravilhas da Cidade, em 1286, diz que os nave-
gantes de seu tempo serviam-se de “instrumentos de medida, de cartas ma-
rítimas e de agulha imantada”. Raimundo Llull, o Doutor Iluminado, é tido 
como o primeiro a desenvolver a idéia de circunavegação da África; a incluir 
o compasso como instrumento de navegação das cartas marítimas, descreve 
e aperfeiçoa o Nocturlábio, instrumento utilizado para determinar as horas 
durante a noite; inventor do polígrafo; viajante herdeiro da influência islâ-
mica, conhecedor de diversas partes do mundo, herdeiro do conhecimen-
to produzido em Toledo, conseguindo unir cristão, islâmicos e judeus no 
trabalho de compilação dos antigos gregos, produtor dos “Ordenamentos 
para os Quatros Livros das Estrelas” e o “Livro do Saber da Astronomia”, 
trabalhos sobre astrolábios e quadrantes que serão utilizados em Sagres e 
na Espanha para completar a fisionomia da Terra. Llull, em suas teorias a 
respeito do universo, utilizou-se das análises que fez dos movimentos das 
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marés, intuiu a existência de um novo continente ocidental, além dos mares, 
assim como já o havia feito Sêneca, Isidoro e outros.

A partir do século xiii, a Rosa dos Ventos já possuía os rumos e direções 
de quase todos os ventos. A Rosa dos Ventos, já era conhecida desde a época 
dos gregos que, porém, a utilizavam com apenas oito rumos. A junção da 
bússola com agulha magnética sobre a Rosa dos Ventos permitiram a amplia-
ção de seus rumos. A produção dos Portulanos foi ampliada com a aceleração 
do comércio marítimo e permite sua intensificação. Partem navios de vários 
portos, carregados, valiosos. É necessário que cheguem com segurança. Os 
primeiros exemplares estavam reunidos nos chamados “livros de derrota” 
do navio, onde se traduziam em milhas as distâncias de um porto a outro, 
descreviam-se os ancoradouros e os rumos magnéticos que vinculavam en-
tre si esses pontos da costa. Estes dados, anexados aos livros de “Derrota”, 
com sua utilização passaram a ser representados graficamente e chamados 
de “Portulanos” ou “cartas portulanas”, ganhando uma autonomia em re-
lação aos livros de Derrota e ganhando também status de presentes reais. 
Sobraram muitos exemplares desta época, principalmente os destinados a 
reis e armadores, a maior parte feito em pergaminho, com grande preocupa-
ção com a beleza estética, comparada à tradição cromática dos miniaturistas 
que ilustravam os códices medievais. Campbell (1986), em seu interessante 
Census of Pré-Sixteenth Century Portolan Charts, identificou 180 exemplares 
sobreviventes deste período.

Sabe-se que o rei Pedro de Aragão ordenou que os barcos navegassem 
com dois exemplares destas cartas, para facilitar as anotações de viagens.Os 
exemplares sobreviventes, provavelmente não foram os utilizados pelos mari-
nheiros e sim os feitos, com primor, para oferendas a reis e nobres que muitas 
vezes os recebiam em troca de favores e ajudas militares. Os exemplares car-
regados nos navios não sobreviveram, talvez por terem sido confeccionados 
em um material mais frágil, como o papel de pano, por exemplo, que já se 
encontrava em uso extensivo pela Península Ibérica, desde sua implantação 
em torno do século xii.

Outra característica dos Portulanos é que o pescoço do animal do qual 
foi extraída a pele, estava sempre voltado para a esquerda, oeste e a flor de lis 
que encimava a Rosa dos Ventos sempre indica o norte. Na maioria deles en-
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contramos também uma cruz indicando o leste, menção a terra sagrada para 
as três religiões que, de certa maneira, haviam produzido o conhecimento 
necessário para os Portulanos.  Quanto à flor de lis, alguns a entendem como 
sendo uma homenagem aos Bourbons, pois consta de seu escudo de armas, 
outros a entendem como um símbolo hebraico constante do Pentateuco. 

De qualquer maneira, os Portulanos também terão um papel inovador 
no plano da linguagem cartográfica, pois neles serão introduzidos alguns 
símbolos procurando universalizar sua leitura como, por exemplo, linhas 
de rios esboçados suavemente; nome dos principais portos em vermelho, 
perpendicular a costa, nome dos mares indicado dentro de uma moldura 
colorida; no interior, desenhos de cadeias de montanhas; rotas, vilas e cida-
des indicadas por signos e bandeiras retratando seus soberanos, indicando 
o claro caráter político destas cartas. Não podemos esquecer que durante o 
século xiv já ia adiantado o processo de nacionalização e posse territorial. As 
cartas portulanas, com seus símbolos indicam a posse territorial e a possibi-
lidade do comércio marítimo existente entre os portos e senhores de então.

A origem deste modelo cartográfico ainda esta sendo estudado, sendo 
apontado pelos historiadores a Carta de Pisa ou Pisana (1311), como sen-
do o primeiro exemplar realizado com as características Portulano. Esta car-
ta, atribuída a Pietro Vesconte, foi produzida em Genova no momento em 
que esta cidade, com seus portos e cidades aliadas, constituía-se em um dos 
pólos marítimos de maior movimento no Mar Mediterrâneo. Essa produ-
ção cartográfica era baseada na prática dos marinheiros e trabalhava com os 
dados trazidos pelos navios mercantes que se transformaram em laboratório 
de trabalho. Vesconte é conhecido também pela produção de cartogramas 
feitos para a ilustração de códices, como o Livro dos Segredos, de Marino 
Sanudo (1321), obras que apresentam os conhecimentos adquiridos a partir 
das Cruzadas e com elas relacionados. Apresentavam um trabalho de escala 
bastante preciso.

Genova e também Veneza foram cidades produtoras deste tipo de car-
tas marítimas, mas, apesar das inovações apresentadas pela cartografia ita-
liana, a partir do século xiv, esta perde espaço para a produção maiorquina. 
A partir do século xiii, a região de portos mais ativa da Península Ibérica, 
Barcelona, Palma e Valência, passa para o controle político do Reino de Ara-
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gão, reino hispanocristão que absorverá, primeiro, o comércio e, lentamente, 
o conhecimento islâmico e judeu, na medida em que, devido a necessida-
des populacionais permitirá, em um primeiro momento, a permanência dos 
vencidos em seus territórios. Após tentativas de levante por parte do Islão, 
estes serão expulsos, sendo permitida a permanência dos judeus que passam a 
exercer papel fundamental na organização do novo Império, sendo a produ-
ção cartográfica um dos elementos fundamentais para a continuidade da ex-
pansão dos reinos cristãos, na medida em que alavanca o comércio marítimo.

A Carta de Angelino Ducert (ou Dalorto, um genovês), produzida na 
cidade de Palma de Maiorca, capital das Ilhas Baleares, é apresentada como 
sendo o primeiro exemplar nela realizado, em agosto de 1339 (assinada e 
datada, como pode ser observado no exemplar original preservado em boas 
condições na Biblioteca Nacional de Paris (Terra de Papel-1981). Esta car-
ta, que acompanha as características da Carta Pisana quanto a técnica de 
produção das loxodromias e utilização da Rosa dos Ventos, apresenta uma 
iconografia bastante apurada, talvez decorrente do grupo de iluministas que 
produziam miniaturas na região além Pirineus, principalmente Perpinãm, 
neste momento, parte da Coroa de Aragão.

A produção maiorquina de Portulanos atinge seu auge com a família 
Cresque - Abraham e Jafudá, hebreus protegidos pela Coroa de Aragão.Não 
se sabe muito desta família, mas encontramos referencia a Mayr Cresques, 
magister, morto em 1380 entre os físicos de Perpignãm; outro judeu com 
o mesmo título “magister” Crescas, aparece contratado por vinte florins de 
ouro como pagamento por serviços médicos prestados em 1396 na cidade 
de Marseille, Vidal Cresca Caslari aparece como poeta e físico em 1327, em 
Avignon. (Alteras, I. 1978) E, talvez o mais conhecido, o filosofo Hasday 
Cresques (Barcelona, 1340 e Zaragoza, 1410-11) que, com sua crítica ao 
sistema aristotélico abre novos horizontes científicos ao questionar a não 
possibilidade de existência do espaço vazio.

 Abraham Cresque, além de produzir cartas de marear, administrava 
uma oficina em que eram produzidos instrumentos astronômicos e de nave-
gação sendo apaixonado defensor da esfericidade da terra, provável influen-
cia de Ramom Llull, em sua permanência em Maiorca. Seu filho Jafudá,terá 
uma histórica participação na produção cartográfica de Sagres. Após ter se 
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convertido e assumido o nome de Jaime Ribes, será um dos coordenadores 
do observatório e laboratório cartográfico instalado pelo Infante D. Henri-
que. Quanto a este dado é interessante notar que, ainda que a existência de 
uma escola em Sagres seja questionada, o dado da presença de alguém da 
família Cresque a serviço de D. Henrique, em Portugal no início do século 
xv é dado como fato comprovado. (Randles, W. 1993). 

Segundo carta assinada em 05.11.1381 pelo príncipe João de Aragão, 
que breve  tornaria-se o Rei João i, a família Cresque foi contratada para a 
realização de um presente digno de reis: uma série de cartas náuticas que re-
presentasse o “oeste e leste” e todas as coisas existentes entre o Estreito de Gil-
bratar e o ocidente. Consta desta carta uma quantia pelo trabalho: Abraham, 
o pai, experiente cartógrafo, construtor de relógios, compassos e outros tipos 
de instrumentos marítimos, comissionado por Don João de Aragão como 
“Magister mappamundorum et bruxolarum, receberia por seu trabalho 150 
florins aragonenses de ouro, e Jehudá, o filho, comissionado como“Magister 
cartorum navigandi” receberia 60 libras maiorquinas, 

 Essa encomenda, feita por um rei, era para outro rei: destinava-se a 
seu primo, o rei Carlos v, da França. Esse presente tornou-se um dos mais 
significativo exemplar da história da cartografia medieval: o conhecido Atlas 
Catalão, realizado no ano de 1375, em Palma de Maiorca e hoje preservado 
na Biblioteca Nacional de Paris.  É interessante notar que, como iniciava-se 
a construção das nacionalidades, a busca de moedas significativas do poder 
de cada rei ou região também já se manifestava.. Podemos inferir da infor-
mação acima que a ilha de Maiorca deveria ter uma moeda própria, como o 
“Mallorcam” enquanto o reino de Aragão mantinha outra moeda, o “Florin 
aragonense”. 

Essa obra, exemplar único em beleza relacionado à prática miniaturista, 
faz parte de uma tradição baseada na transmissão de conhecimentos e de uma 
certa maneira de ver e fazer ciência, comum nessa época histórica, em que 
os conhecimentos são transmitidos de pai para filho, dentro de uma mesma 
família, que trabalham como equipe dentro de oficinas, realizando todas as 
etapas para a produção do conhecimento, desde o levantamento prático dos 
dados, passando pela produção do suporte e da gravação do conhecimento 
neste suporte. O Atlas Catalão é um exemplo concreto desta prática, além 

Livro 1.indb   193 7/18/2012   4:42:56 PM



194

de um belíssimo exemplar de arte medieval, seguindo a tradição dos minia-
turistas. 

Sabe-se que o Atlas, produção provavelmente solicitada por Pedro iv, 
pai de João i, em seu processo de expansão do reino de Aragão em direção aos 
territórios islâmicos, para ser enviado a Carlos v da França, quando necessita 
da ajuda deste para fazer frente às investidas de Castela, foi composto em seis 
folhas de pergaminhos. Estaria este material incluso no preço proposto pela 
carta? Provavelmente, não. Segundo Febvre (1990) os pergaminhos eram 
comprados em feixes (normalmente uma dúzia e meia de peles inteira), por 
unidades ou por cadernos (isto é, já cortado e dobrado em cadernos de seis 
ou 8 folhas) custando cada folha em estado bruto de 10 a 20 soldos( moedas 
de 5 cents) mais  4 a 6 dinheiros para “rère”, isto é, torna-las próprias para 
receber a escrita. Mais uma vez, vê-se aqui a diversidade de moedas...

 Esta preparação tem a sua técnica desenvolvida ao longo de toda histó-
ria humana. Não podemos esquecer que nossas primeiras roupas eram pre-
paradas com peles de animais, que tiveram a carne raspada com pedras. Se-
gundo Katzenstein (1986), desde o século vii foi ocorrendo à substituição, 
na Europa, do papiro pelo pergaminho, devido a suspensão da importação 
do papiro, a partir do século xi, devido a questões políticas entre islâmicos e 
cristãos. A produção do pergaminho era bastante trabalhosa, pois exigia um 
longo processo de limpeza, separação entre o couro cru e o pergaminho pro-
priamente dito, estiramento, secagem, raspagem e polimento para, enfim, a 
peça poder receber a tinta da escrita. 

 Teria a família Cresque fornecido também o material para a realiza-
ção do Atlas Catalão? Não temos nenhum indício concreto que nos permita 
afirmar tal situação a não ser suposições, pois sendo uma norma dos antigos 
judeus a produção da Torah em pergaminhos e, devido a sua condição his-
tórica de constantes diásporas, eram produtores muito conceituados, ainda 
que bastante descriminados devido ao mau cheiro do local onde trabalha-
vam. Na literatura rabínica encontramos muitas referências sobre a técnica 
de produção do pergaminho considerado um material sagrado para receber 
os ensinamentos divinos e Wattenbach ( Katzenstein:1986 ) afirma que, 
na Alemanha, durante os séculos xiv e xv a produção dos pergaminhos 
estava centrada nas mãos dos judeus. Segundo ele, em 1349, o Imperador 
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Carlos iv estipulou que os judeus de Frankfurt deveriam servi-lo e a seus des-
cendentes (...) com pergaminho quando viessem a Frankfurt. A Corte Pon-
tifícia também utilizava destes pergaminhos: em decreto municipal de 1234, 
em Avignon, os judeus foram obrigados a fornecer o pergaminho purpúreo 
como pagamento de impostos.

Voltando ao Atlas, sabemos que é composto por seis folhas de pergami-
nhos, um caderno, portanto. Cada folha mede aproximadamente 65 cm por 
50 cm, tendo o Atlas um tamanho total de 65 cm por 300 cm, unidos por 
cordões de couro. Era costume esses códices serem armazenados em caixa de 
madeira. Se o Atlas Catalão o foi não podemos afirmar. O que temos hoje, 
na Biblioteca de Paris, é uma caixa de madeira, recoberta com velino escuro, 
decorado a frio, feita em torno de 1503-1515 pelo atelier de Luiz xii.

 A montagem do Atlas Catalão nos remete aos antigos dipticos, livros 
utilizados desde o antigo Egito onde folhas de madeira recobertas com cera 
traziam mensagens nelas gravadas. O Atlas Catalão forma um códice, forma 
de livro que substituiu os antigos rolos de papiro. Um códice é composto 
de folhas protegidas por placas de madeira, costuradas umas as outras. No 
caso do Atlas, a folha pergaminho foi colada a duas placas de madeira, sendo 
dobrada ao meio (hoje se apresentam cortadas devido ao uso), e formando 
um MappaMundi, quando abertas. Esta possibilidade de abertura e forma-
ção de um mappamundi como peça separada provoca discussões em relação 
à denominação Atlas para essa produção, uma vez que por Atlas entende-se 
um conjunto de mapas apresentados sob forma de livros, impossibilitados de 
separação. A denominação Atlas mantém-se por uma tradição. (Pujades I 
Bataller: 2008)

As duas primeiras folhas contêm uma compilação de texto caligrafado, 
sobre cosmografia, astronômia e astrológia traduzido para o catalão, mais uma 
característica das nacionalidades nascentes, insistindo sobre a esfericidade da 
terra e representando os conhecimentos mais recentes sobre o mundo conhe-
cido assim como informações úteis aos marinheiros sobre as marés e o calculo 
das horas durante a noite e o dia. Os textos são ilustrados com muitas gra-
vuras: Tábuas das marés; calendário perpétuo, um Homem sobre o qual são 
mencionados os signos do zodíaco e um diagrama circular representando as 
quatro estações, com informações sobre o zodíaco, os sete planetas conhecidos 
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e um diagrama das constelações. 
Essas duas primeiras pranchas, com seu texto caligrafado e suas imagens 

manuscritas sintetizam um conhecimento hoje representativo de áreas de in-
teresses diversificados, mas que, naquele momento, encontram-se bastante 
interligados: o religioso, comercial e científico, extremamente importantes 
para a continuidade do processo de expansão marítima e, conseqüentemen-
te, do conhecimento sobre o mundo habitado, o ecúmena, como diriam 
os gregos. Aliás, geralmente retomam-se os gregos para o início da História 
da Cartografia, porém o conhecimento representado nas pranchas i e ii do 
Atlas Catalão retoma tempos anteriores, pois são atualizações de antigas tá-
buas astronômicas, com uma tradição que remonta aos mesopotâmicos. Não 
podemos nos esquecer que foram feitas em um período em que a separação 
entre astronomia e astrologia não era muito clara e o tema calendário era im-
portante não só em relação a colheitas, mas também para a organização das 
festas religiosas, tão fundamentais aos três “povos” que habitavam a Península 
Ibérica e, principalmente, para a tomada de decisões conforme os auspícios 
dos planetas. 

A expressão “povos” com certeza cria dúvidas quanto a sua correção uma 
vez que a história da ocupação desta península, para nos atermos apenas aos 
séculos relativos a uma Idade Média menos elástica – da invasão dos povos do 
norte sobre o império romano até a expansão marítima européia – produzirá 
uma variedade e diversidade de combinações culturais, religiosas e políticas, 
difíceis de serem mapeadas e compreendidas em toda a sua extensão. Porém, 
em nosso estudo, a tentativa de compreensão dos conhecimentos necessários 
para a confecção de um modelo cartográfico entendido como de transição 
entre uma cartografia em que o ideológico predomina sobre as outras faces 
da cartografia – os Ots, para uma cartografia, em que a face dita científica 
e racional passa a ser predominante – a cartografia francesa do século xvii 
em diante, passa pela relação estabelecida entre os povos do Islã, os hebreus 
e os hispanocristãos, ainda que pese as diversas combinações advindas desta 
integração, são os três “Povos do Livro” os responsáveis pela construção 
deste modelo cartográfico conhecido como Portulano. 

 A característica da produção cultural medieval dificulta a separa-
ção dos saberes assim como o conhecemos hoje. Romano, 1992, refuta aos 
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Cresque o título de cosmógrafos, classificando a obra principal atribuída a 
eles como arte e eles como simples desenhistas de pergaminhos, chegando, 
inclusive, a refutar a existência de uma “escola cartográfica maiorquina”. Não 
temos como refutar tal afirmação, ainda que o título com o qual é designado 
na carta de Aragão – mestre em bússolas – o contradiga, mas podemos en-
tender o conhecimento representativo de um desenvolvimento científico que 
foi sendo transmitido ao longo da história e que os Cresque, herdeiros deste 
conhecimento naquele momento, o sintetizam através das imagens e texto 
constantes nas duas primeiras páginas do Atlas Catalão e nos mapas subse-
qüentes. A importância do conhecimento sobre horários e marés extrapola 
a navegação mediterrânica, uma vez que este como mar fechado e bastante 
conhecido já era bastante navegável. Não é por acaso que Jafudá Cresque, 
agora como Jaime Ribes, estará presente em Sagres. Segundo palavras do 
próprio Romano:

Judios autores de obras em árabe, judios traductores del árabe al hebreo, judios 
cotraductores del árabe al latin, judios tradutores del árabe al castellano, ju-
dios autores de obras científicas em castellano y em hebreo fueron el principal 
vehículo del contacto cultural entre Oriente y Ocidente y em este sentido no 
solamente es lícito hablar de actividad transmisora, sino incluso y abiertamente 
del legado de los judios. (pp.29-30)

Acompanhando Romano, em sua linha de pensamento, a mesma de-
senvolvida por Katzenstein quanto à produção do suporte da escrita – a 
transmissão do conhecimento a partir das famílias judaicas, um aspecto im-
portante do como se realizou a contribuição científica dos judeus neste pro-
cesso, foi primeiro a transmissão oral a partir dos aspectos religiosos e histó-
ricos de seu povo e depois a escrita, que possibilitou o papel de constantes 
tradutores do conhecimento gravado e sobrevivente ao longo da história, 
assim como a produção das técnicas e materiais necessários para a sua pre-
servação em suportes disponíveis ao longo de suas deslocações geográficas. 

Na Andaluzia dos séculos xi-xii, não ocorreu uma produção científi-
ca realmente inovadora, podemos até afirmar, com Eisenstein (1990) que 
foram uns trezentos anos só de compilação e atualização de antigos dados. 
O que talvez tenhamos de inovação é justamente a atualização de dados e 
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instrumentos a partir de uma nova geografia. Os saberes trazidos do oriente 
próximo e distante passaram por uma atualização constante a partir dos da-
dos conseguidos com as viagens realizadas, tanto pela expansão islâmica em 
direção ao Ocidente quanto à ida ao Oriente por parte dos Cruzados e dos 
mercadores. Conhecimentos e técnicas como bússola e papel serão aplicados 
a novas estrelas e novos mares. A ciência assume ares de Saber Fazer, intro-
duzindo o conhecimento prático como um saber complementar a tradução 
dos antigos documentos e dando origem às chamadas Escolas, local em que 
se realizam instrumentos e todo o equipamento necessário para a produção 
do conhecimento. Como colocamos acima, o termo Escola, bastante ques-
tionado no caso da de Sagres, tem sido utilizado para designar a produção de 
conhecimento ocorrida na Bagdá do século viii e Toledo do século xi, com 
seus tradutores. 

No quadro das Tabelas Astronômicas sintetizadas em seu livro, Ro-
mano, apresenta-nos a participação judaica neste trabalho, iniciando-a em 
1126, com Mosé Sefardi até Abraham Zacuto, em 1513, com meridianos 
que passam por Raqqa, Tolouse, Pisa, Toledo, Montpellier, Barcelona, Per-
pinãm, Toledo, Toledo, Salamanca e finalmente em Jerusalém, de uma certa 
maneira representando os lugares pelos quais as comunidades judaicas iam se 
deslocando, fugindo das perseguições ou levando o seu comércio. A impor-
tância desta transmissão materializa-se no Almanaque Perpétuo de Abrahão 
Zacuto, possível professor de astronomia em Salamanca, em 1473 e o mais 
representativo da escola judaica de astronomia daquele tempo.Este Almana-
que teve uma versão mais simplificada para uso dos marinheiros, o conhecido 
Regimento do Astrolábio e do Quadrante. Através do uso do astrolábio, 
do quadrante ou dessas tabelas os marinheiros podiam determinar posições 
aproximadas em relação ao Equador. Tanto esse conhecimento como o cal-
culo das subidas e descidas das marés, também encontrado no Atlas Catalão, 
serão fundamentais para a navegação portuguesa em mar aberto.

Outro aspecto importante deste processo, tendo a Escola de Tradutores 
de Toledo como destaque, é a questão da utilização da língua popular (o 
romance) para os registros dos dados das tabelas e textos herdados através do 
contato com o Islão. Os judeus puderam exercer o papel de destaque no pro-
cesso justamente pela capacidade de traduzir para o romance tanto o árabe 
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como o latim, permitindo aos novos dominadores, os hispanocristianos, o 
domínio desta produção. Não podemos esquecer que foi constatada a pre-
sença de judeus na Península Ibérica desde os tempos do Império Romano.
(Millas Vallicrosa, 1973)

Em Vishnitzer (1922) encontramos outra linha de transmissão. Em seu 
artigo Illuminate Haggadahs, em que realiza um estudo comparativo entre 
Haggadahs, afirma:

“History shows even two periods of upward development in Jewish 
intellectual culture in Spain. For the student of the artistic production 
of the Jews it is particularly noticeable that the Spanish Jews played a 
considerable part in literary work closely connected with the graphic 
arts. They wrote and translated treatises on astronomy, medicine, 
geology, geo- graphy, and the occult sciences, all of which required 
explanatory illustrations. Writers like Ibn Sid, the Hazan of Toledo, 
who edited the famous astronomical tables, Judah ben Mosca, Abraham 
and Samuel Levi, who translated Arabic astrological writings, Judah 
Cresques, who compiled the Catalan Map, all of them were connected 
with calligraphists and illuminators, who copied their writings, 
decorated and illustrated them, even as Moses Arragel was necessarily 
connected with the artists of Toledo who illuminated his work”. 

As quatro folhas restante do Atlas Catalão, se abertas como sua mon-
tagem permite, formarão um mapa-múndi representativo dos conhecimen-
tos geográficos decorrentes das grandes viagens realizadas no último século: 
Benjamim Tudela, Jacob D´Ancona, Marco Pólo entre outros. 

Todas estas questões, no entanto, continuam em aberto. Dúvidas quan-
to a autorias e origens são ainda constantes nos estudos sobre Portulanos. Por 
exemplo, quanto à autoria que aparece quase como um consenso na literatu-
ra a respeito, pode e é questionada pelo estudo feito por Campbell (1986), ao 
analisar a edição de Grosjean – um facsímile do Atlas Catalão. Segundo ele 
a carta é datada de 1381, portanto 15 ou 16 anos após a construção do dia-
grama cosmográfico do Atlas que contém uma data grafada (1375 ou 1376), 
contratando os serviços da família Cresque não necessariamente comprova 
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que foram seus autores, apenas nos confirma que realizavam serviços para a 
coroa de Aragão. 

O método freqüentemente utilizado para datar estas cartas, ou seja, 
análise das toponímias e símbolos expressos na carta analisada dificilmente 
vem acompanhada de uma análise técnica do suporte e dos materiais utiliza-
dos para sua realização, como por exemplo, o censo realizado por Campbell 
(1986), um trabalho extensivo de compilação de todos os censos conheci-
dos, procurando apontar diferenças existentes entre analises propostas, mas 
que não apresentam nenhuma análise quanto aos materiais utilizados para 
sua confecção. 

Normalmente são consideradas como feitas a partir de um padrão, um 
modelo e as constantes marcas de fixação dos pergaminhos em um suporte 
para que o padrão utilizado não saia do local fixado pode ser uma prova 
desta prática, mas qual o padrão origem também é de difícil precisão. No 
mesmo texto mencionado, Campbell questiona a teoria de Grosjean que 
defende como base as cartas produzidas pelo Império Romano, pois os Por-
tulanos apresentam formas da costa litorânea não produzida pelos romanos 
que se ocupavam mais com rotas e interiores, na sua busca de impostos e 
imposições. Na leitura feita por Palomo (2002), este apresenta os trabalhos 
de Laurenziano Galdiano, 1351 e o de Angelino Dulcert, 1359 como padrão 
do desenho das pranchas iii e iv e os trabalhos de Ebstford e Heresford como 
antecedentes dos elementos decorativos com base nas lendas bíblicas e clás-
sicas. As pranchas v e vi, relativas à extensão em direção à Ásia seriam fruto 
das descrições feitas nos relatos de viagens de Marco Pólo e Mandeville, com 
ilustrações biblicas. 

Tanto Palomo como Campbel, assim como a literatura relativa aos Por-
tulanos em geral, consideram o Atlas Catalão como sendo uma obra única, 
com caráter enciclopédico apresentando uma verdadeira proposta gráfica 
para a confecção de mapas a partir de símbolos representativos do espaço, 
tempo e da história conhecida. Palavras e imagens que se preocupam não 
apenas com a descrição dos lugares, mas, também, com a pessoa e sua produ-
ção.  É uma tradição que remonta anterior a Idade Média e vamos encontrar 
em Ptolomeu, na sua Geografia, essa proposta de leitura cartográfica da 
realidade, assim como encontramos em Ptolomeu a expressão técnica mais 
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avançada do período em foi realizada. 
O Atlas Catalão recolhe todas as informações de Marco Polo e, com 

grande habilidade artística, cruzam legendas e descobertas científicas, mos-
trando, ao mesmo tempo, as divisões regionais do espaço mongol, correta-
mente localizadas, com Combaluc (Pequim), a sede do Grão-Cã - a figura 
mítica de Anti Cristo do Extremo Oriente, conforme o relato dos irmãos 
Polo. (Terra de Papel). A tradição que criam é de unir a beleza com a pre-
cisão dos dados geográficos que será seguida principalmente na produção da 
escola cartográfica holandesa.

 A visão de mundo de Ptolomeu não se encontra questionada nos Por-
tulanos, mas dados e técnicas são acrescidos a este conhecimento transpor-
tado da Antiguidade pelas constantes migrações humanas, combinadas nas 
tarefas realizadas durante os séculos ix-xiv em uma Europa palco das ações 
expansionistas islâmico-cristãs, corroboradas pela ação contínua do povo 
hebreu em sua tradição de Saber e Fazer. Técnicas de produção de instru-
mentos e materiais aliados a tradições de transmissão familiar possibilitam a 
ampliação da apropriação sobre o mundo ocorrida então. 
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A pesquisa mineral no século xvii: 
o mapa da baia de Paranaguá, de 

Pedro de Souza Pereira (1653)

Jefferson de Lima Picanço*

Resumo

Este artigo o mapa de baia de Paranaguá, de 1653, assim como recupera 
a carta que o descreve. Amplamente conhecido, foi anteriormente atribuído 
a Eleodoro Ébano Pereira por vários estudiosos. Demonstra-se que o mapa 
foi executado por Pedro de Souza Pereira, parente do Governador Geral Sal-
vador Correa de Sá e Benevides, e é o mais antigo mapa de recursos minerais 
da colônia. Nele estão descritos a baía, suas barras, as principais ilhas e 21 
localizações de minas de ouro. Com este mapa, Pedro de Souza Pereira pro-
cura localizar as lavras e organizar a produção das catas de ouro aluvionar no 
período 1651-59. Esta organização seria importante para que Salvador Correa 
pudesse reivindicar privilégios reais como governador das minas. No entanto, 
o fraco rendimento destas minas e a oposição dos paulistas inviabilizam as 
lavras. Com a revolta do Rio de Janeiro, em 1660, Salvador Correa perde seu 
poder na região, e as lavras voltam a ser exploradas sem controle real. As lavras 
paulistas, entre elas Paranaguá e Curitiba, tiveram uma capital importância na 
geração de recursos humanos que vieram a descobrir as lavras do século xviii. 

Palavras-chave: Cartografia, Brasil colônia, Mineração, ouro aluvionar, 
século xvii

1 – Introdução

Em 1920, o historiador paranaense Moises Marcondes encontra, na 
sala do diretor da seção do Archivo da Marinha e Ultramar, da Biblioteca Na-
cional de Lisboa, um mapa da baia de Paranaguá (figura 1). Este mapa tem 
a data de 20 de maio de 1653, e mostra a baía de Paranaguá, suas principais 
ilhas, alguns dos rios que nela deságuam, bem como a vila de Paranaguá e os 
campos de “Queretiba”, estes simbolizados por duas casas, uma cruz e um 
pelourinho na parte superior do mapa. 
* Consultor autônomo - jeffpicanco@yahoo.com
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Neste mapa constam ainda 21 indicações de minas, o que o torna o 
mais antigo mapa de ocorrências minerais até hoje conhecido no Brasil. 
Moises Marcondes, intrigado, publica o mapa e uma nota1, onde tenta 
descobrir o autor do mapa, a importância deste documento para a história 
da mineração de ouro e para a história do atual estado do Paraná. 

Este mapa foi executado em 1653 por Pedro de Souza Pereira. 
Nomeado provedor-mor das minas, este tinha consigo uma carta régia, com 
instruções sobre como providenciar o reconhecimento das minas de ouro 
recém descobertas nestas capitanias do sul do Brasil. Em carta de 20 de maio 
de 16532, Pedro de Souza Pereira informa ao Rei das diligências realizadas 
durante esta sua viagem, bem como da carta que havia feito. Este artigo tem 
como objetivos, dentro de suas limitações, amarrar as duas pontas desta 

1 Marcondes, M. Planta da Baía de Paranaguá – nota Explicativa. In: Marcondes, M. (org) 
Documentos para a história do Paraná. Coritiba, 1924.

2 Carta do Provedor da Fazenda do Rio De Janeiro e Administrador Geral das minas do 
sul do Brasil Pedro de Souza Pereira, dirigida ao R, na qual o informa circunstanciadamente 
acerca das minas que se tinham descoberto e do que era necessário fazer-se para as conservar. 
Vila da Conceição, 20 de maio de 1653. Anais Bibl. Nac. 39:202-205.

Figura 1 – Mapa da Baia de Paranaguá (1653) de Pedro de Souza Pereira
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historia3, e estabelecer definitivamente Pedro de Souza Pereira como o autor 
da carta e seu contexto histórico em que ela foi feita.

2 – As Minas de Paranaguá

As primeiras entradas conhecidas em busca de ouro na região vicentina, 
que abrange os atuais estados de São Paulo e Paraná, datam do inicio da coloniza-
ção4. A descoberta de minas de ouro na região de São Paulo é realizada durante o 
período da União Ibérica (1580-1640), no governo de Dom Francisco de Sousa 
(1599-1610).  Entre 1590 a 1630, são exploradas as jazidas de ouro de aluvião ao 
redor de São Paulo, na serra do Jaraguá, em Guarulhos e em Itapecerica5. Dom 
Francisco implanta um modelo “castelhano” de organização econômica, que fo-
menta a agricultura para subsidiar a mineração. Quando se dá o trancamento do 
trafico negreiro e o fechamento do comercio português no Atlântico Sul6, entre 
1620 e 1650, São Paulo emerge como um centro produtor de alimentos para a 
colônia. Aumenta neste período a busca por cativos guarani para trabalhar nestas 
lavouras, e não é por acaso que este é o período de maior intensidade dos ataques 
bandeirantes às missões jesuíticas do Guairá, Tape e Itatins 7. 

As jazidas de ouro em toda a região vicentina são muito pequenas e pou-
co viáveis. No entanto, a partir de meados do século xvii a mineração aurífera 
se expande para o sul, com a descoberta das minas de Iguape (fundada em 
1637) e Paranaguá (1648). No planalto, Curitiba é fundada em 1668. 

As jazidas de Paranaguá foram provavelmente descobertas por volta de 
16208, mas tiveram seu período mais importante de exploração e lavra entre 

3 Picanço, J.L. A pesquisa mineral no século xvii – o mapa de Pedro de Souza Pereira (1653). 
In: 40º Congr. Bras. de Geologia. Anais, pág 162, 1998.

4 Nogueira, A, R. & Maffei, L.A. O ouro na capitania de São Vicente nos séculos xvi e xvii. 
Bol Inst. Hist. SP, pp 7-135, 1966.

5 Juliani, C. Beljavkis, P; Juliani, L.J.C.O.; Garda, G., As mineralizações de ouro de 
Guarulhos e os métodos de lavra no período colonial. Geologia ciência-técnica, cepege 
(113): 8-25, 1995.

6 Alencastro, LF. O Trato Dos Viventes. Formação do Brasil no Atlântico Sul. Cia das Letras, 
2000, 525 pag., pag 208.

7 Monteiro, JM. Negros da Terra – Índios E Bandeirantes nas origens de São Paulo. Com-
panhia das Letras, 1995, 300 pp

8 Nogueira & Maffei, op. cit. 
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1640/1660. Para alguns historiadores, sobretudo paranaenses, numa linha 
histórica que inclui Vieira dos Santos, Ermelino de Leão, David Carneiro e 
Reinhardt Maack, afirmam que as descobertas auríferas no atual estado do 
Paraná são as primeiras deste tipo realizadas no Brasil, por volta de 1570-78, 
bastante discutível em vista das fontes primarias disponíveis9.

O primeiro registro oficial da existência de ouro na região data de 164610, 
quando o capitão Gabriel de Lara, apresentou à Casa de Fundição de São Pau-
lo rochas que descobriu no “Pernagoa”, as quais, uma vez fundidas, resultaram 
em 20 oitavas de ouro (70 g). A partir desta notícia aumenta o interesse por 
esta região, até então secundária, na expansão da Capitania de São Vicente. 
A vila de N. S. do Rosário de Paranaguá é fundada em 1648, desmembrada e 
elevada à capitania a partir de 1656. 

Já em 1648, logo após o manifesto de Gabriel de Lara, o governador geral 
Duarte Corrêa Vasqueannes envia a Paranaguá o General Eleodoro Ébano Perei-
ra, com o título de “capitão das canoas de guerra dos mares do sul”, para registrar as 
minas e organizar a fiscalização e a arrecadação. Numa série de autos que manda 
fazer11, Eleodoro toma o depoimento dos homens bons da vila, a respeito de 
pesquisas e catas que ele mesmo mandara abrir. Provavelmente, Eleodoro entrou 
em conflito direto com Gabriel de Lara, o homem forte da vila. Talvez por este 
motivo, Dom João iv nomeia Pedro de Souza Pereira em lugar de Eleodoro. 
Uma carta régia, datada de 28 de novembro de 1651, instrui Souza Pereira ir a 
Paranaguá entabolar, isto é, registrar as minas e também a coletar mais e melhores 
amostras de pedra, visto que as enviadas por Ébano foram de pequena monta e 
insuficientes para os testes metalúrgicos12. 

9 Para uma critica destas posições, veja-se: Picanço J. L (2005) Comentários sobre o artigo 
“O Paraná na história da Mineração no Brasil no século xvii” de Liccardo et al. (2004). Boletim 
Paranaense de Geociências, 56:121-123.

10 treslado do aviso que veyo do provedor das minas de sampaulo bertoomeu fz de farias 
sobre as minas de ouro. Rev. Inst. Hist. Gergr. SP,, P258.

11 Informação dada pelo comissário geral das minas general Eliodoro Ébano e assinada por 
ele e pelos oficiais da câmara da villa de Nª Sª do rosário de Paranaguá acerca do descobri-
mento de minas. Rev. Inst Hist. & Geog. Bras. Tomo especial i (1956).

12 treslado da carta de sua Magde  escripta ao Cappam Pó. De Souza Pereira sobre estepar 
(10 de dezembro de 1652). Rev. Arq. Mun. São Paulo, llx:84-99
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3 – Pedro De Souza Pereira 

Pedro de Souza Pereira era fortemente ligado à família Sá, que con-
trolava o Rio de Janeiro no século xvii. Em diversos documentos, Salvador 
Correa de Sá e Benevides refere-se a Pedro de Souza Pereira como primo13, 
o que não necessariamente sugere consangüinidade, mas, principalmente, 
afinidade. Casou-se, em 1651, com Ana Corrêa de Sá, parente de Salvador 
Correa. Pedro de Souza Pereira ocupou o cargo de provedor-mor da fazenda, 
no Rio de Janeiro de 1639 até a sua morte, por volta de 1670.  Neste período, 
foi um dos membros mais importantes da família Correa de Sá, particular-
mente ligado à Salvador Correa de Sá e Benevides. De fato, na documentação 
levantada, Pedro de Souza Pereira quase sempre aparece como o preposto ou 
como o representante de Salvador Correa de Sá e Benevides14. 

Pedro de Souza Pereira viaja a Portugal em navio inglês antes de 1647, se-
gundo se depreende de uma carta de Salvador Correa15. Provavelmente como 
delegado deste, uma vez que Salvador Correa de Sá e Benevides encontra-se 
preparando a sua expedição que, em 1648, retoma Angola aos Holandeses.

Souza Pereira ocupa o cargo de administrador das minas entre 1652 e 1659.  
Nos primeiros dois anos no cargo, Pedro de Souza Pereira empreende uma série 
de viagens as capitanias do sul: nomeado Administrador das Minas Do Sul em 
dezembro de 1652, trabalha em Paranaguá, Iguape e Itanhaém  entre março-
maio1653; em julho de 1653 está em São Paulo. Em janeiro de 1654 está de 
volta ao Rio16. 

Souza Pereira conseguiu fazer as lavras de Paranaguá produzir, e contro-
lou ao menos parcialmente a sonegação, apesar das resistências de Gabriel de 
Lara e dos outros mineradores.  Em 1654, Souza Pereira envia os quintos do 
ouro a Portugal, na frota de frota de Francisco Brito Freire. Torna a fazer o 
mesmo em 1657, na frota de Pedro Jacques de Magalhães17. Neste período, 

13 Boxer, C.R. Salvador Correia de Sá e Benevides e a luta pelo Brasil e Angola. São Paulo: cen, 1964

14 Boxer, 1964, ibid, pag. 314

15 Boxer, 1964, ibid, pag. 234.

16 Carta do administrador das minas do sul, Pedro De Souza Pereira para d João em que dá conta 
do mau procedimento dos descobridores das minas. Rev. Inst. Hist. & Geog. Bras. Tomo especial 
i (1956)

17 Boxer, ibidem, 314-5
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Pedro de Souza Pereira foi acusado de fazer estancos de aguardentes, vinhos 
e outras fazendas, para comprar ouro para enviar os quintos. 

Em 1658, Pedro de Souza Pereira é acusado pela morte de Dom Jaime Co-
mas (Comére?), mineiro de provável origem espanhola e com 18 anos de experi-
ência nas minas do Peru. A morte de D. Jaime é atribuída pelos revoltosos do Rio 
de Janeiro a Pedro de Souza Pereira. Para os camaristas paulistas, no entanto, Dom 
Jaime teria morrido acidentalmente ao despenhar subitamente de uma cata18. 

Com a revolta do Rio de Janeiro, feita contra o poderio da família Sá, Tomé 
de Souza Alvarenga, Martim Correa Vasques, Pedro de Souza Pereira e respec-
tivas famílias, pessoas da confiança de Salvador Correa, são presos e remetidos 
a Lisboa19. Segundo Boxer, Pedro de Souza Pereira seria reconduzido ao cargo 
com o fim da revolta. Sua morte pode ter ocorrido por volta de 1670. Existe a 
documentação informando que seu filho, Tomé de Souza Pereira estava servindo 
no cargo de provedor em 1674, em razão da morte de Pedro de Souza Pereira20. 

4 – Caminhos Da Baia De Paranaguá

A baía de Paranaguá, de início, despertou pouca atenção nos explora-
dores, pois não possui grandes rios que possam estabelecer uma comunicação 
imediata com o interior. Outro fator importante é que a baia de Paranaguá 
ficava numa região limítrofe entre os estabelecimentos portugueses e castelha-
nos nesta parte da América. A dubiedade das disposições do tratado de Torde-
silhas gerou uma incerteza sobre tais limites. Para os castelhanos, o limite de 
suas terras estava em Cananéia, que foi ocupada por espanhóis no inicio da 
colonização21. O Adelantado Cabeza de Vaca, ao entrar por terra para o Para-
guai, em dezembro de 1541 toma posse daquelas terras para o rei de Espanha. 

Para os portugueses, o limite com as terras castelhanas ficava na ilha de 
Santa Catarina, ou no porto dos Patos (a atual Laguna) ou, mais longe ain-
da, no estuário do rio da Prata. Após o achamento de Cabral, são remetidas 
diversas expedições para descobrir e reconhecer as costas da nova terra. Em 

18 Leão, E. verbete:  Minas de Paranaguá. In: Leão, E. Dicionário Histórico e Geográfico do 
Estado do Paraná. Tomo vii , pp 1322-1348, 1926.

19  Boxer, 1964, op. cit, pags 327, 337, 416.

20 Boxer, 1964, op.cit, pag 329.

21 Southey, R. História do Brasil (3 vols). São Paulo, Edusp/Itatiaia, 1982.
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1531-32 Martim Afonso de Sousa, em viagem de reconhecimento e tomada 
de posse da nova terra, envia Pero Lopes de Souza a reconhecer e navegar 
pelo estuário do Prata. Martim Afonso, em 1531, envia Pero Lobo e 80 ar-
cabuzeiros, rumo ao interior do continente, em busca de tesouros. 

Observa-se que o topônimo Superagui é mais freqüente que o topônimo 
Paranaguá nos relatos de viagens e nos mapas produzidos no inicio da ocupa-
ção portuguesa até o começo do século xvii22. Os caminhos para o litoral pa-
ranaense eram primitivamente feitos entre Cananéia e a ilha de Superagui pelo 
canal do Ararapira. Hans Staden, marinheiro alemão, é o primeiro europeu a 
citar a ilha de Suprawai (Superagui), onde naufraga em 1549. Onde, aliás, já 
encontra portugueses, vindos de Cananéia23. 

O topônimo Paranaguá é encontrado nos mapa-múndi pela primeira vez 
somente a partir de 161024. O acesso primitivo à baia era feito por Superagui, 
pelo canal do Ararapira e pelo Varadouro.  A barra de Paranaguá deve ter sido 
mais usada a partir da fundação da vila, em meados do século xvii. E mesmo este 
acesso não era feito até recentemente pelo pela barra sul, pelo Canal da Galheta, 
cujo nome primitivo era Vupubetuba. Os acessos à baía de Paranaguá eram o ca-
nal norte e, principalmente, o canal de sueste, onde no século xviii foi construída 
a fortaleza da Ilha do Mel e, no século xix, o Farol das Conchas. 

A primeira referência a Paranaguá em documentos escritos é de 1614, com a 
concessão da sesmaria a Diogo de Unhate. Não obstante, Unhate era morador em 
Santos em 1636, passando por ser fundador de São Sebastião conjuntamente com 
João de Abreu.  É bastante duvidoso que houvesse tomado posse de sua sesmaria25. 

A primeira representação cartográfica exclusiva da baia de Paranaguá é o 
mapa da Capitania de Santo Amaro, no Atlas de Albernás (1631)26, que representa 
tão somente as três entradas de sua barra. Feito com base nas observações de D 
Jerônimo Ataíde, e desenhados pelo cartógrafo português João Albernás, o Atlas 

22 Maack, R. contribuição à historia das explorações geográficas e geológicas do estado do Paraná. 
in : Maack, R. Geografia Física do Estado do Paraná. badep/ufp/ibpt, 1968, 350 pp.: pag 3-71.

23  Handelmann, H. História do Brasil (2 vols). São Paulo, Edusp/Itatiaia, 1981.

24  Maack, 1968, op. cit.

25 Martins, Romário (1953) História do Paraná. Curitiba, Travessa dos Editores, 1995, 524 pp.

26 Albernaz, JT. Mapa da capitania de Santo Amaro, 1631. in: mapas históricos brasileiros. 
São Paulo, Abril Cultural, 1970.
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Figura 2 – detalhe da legenda do Mapa; ver também tabela 1

conta com 36 mapas abrangendo as mais importantes feições habitadas da costa 
brasílica e suas capitanias.  Esta carta representa tão somente as três entradas da 
barra de Paranaguá, sem qualquer outro detalhe digno de nota. Comparado com 
os outros mapas deste Atlas (como, por exemplo, a carta da ilha de São Vicente), a 
completa falta de detalhes desta planta mostra que praticamente nada se conhecia 
do interior da baia de Paranaguá nesta época, a não ser as barras de sua entrada. 

5 – O Mapa da Baia de Paranagua

Em carta de 20 de maio de 165327, da Vila da Conceição (Itanhaém), Pe-
dro de Souza Pereira informa ao Rei da sua viagem às capitanias do sul. Nesta 
carta, informa do resultado dos rendimentos dos quintos, de notícias de minas 
de prata que lhe são fornecidas por Antonio Nunes Pinto, bem como descreve 
uma vistoria que fez com o Capitão-mor Gabriel de Lara na mina de pedras 
que este fora descobridor. Critica os que vão às catas “explorar como querião”, 
bem como indica ser de pouca utilidade a casa de fundição de São Paulo, e 
indica a casa de fundição de Paranaguá como mais apta a receber e quintar o 
ouro que vinha daqueles distritos. 

27 Carta do Provedor da Fazenda do Rio De Janeiro e Administrador Geral das minas do 
sul do Brasil Pedro de Souza Pereira, dirigida ao R, na qual o informa circunstanciadamente 
acerca das minas que se tinham descoberto e do que era necessário fazer-se para as conservar. 
Vila da Conceição, 20 de maio de 1653. Anais Bibl. Nac. 39:202-205
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Apenso a esta carta está uma descrição das capitanias do sul e um mapa28 
da baia de Paranaguá, feito por Pedro de Souza Pereira ou seus auxiliares. De 
acordo com a carta, o mapa provavelmente foi executado entre os meses de 
março e maio de 1653, mostrando a baia, as principais ilhas, alguns dos rios 
que nela deságuam, bem como a vila de Paranaguá e os campos de Curitiba, 
estes simbolizados por duas casas, uma cruz e um pelourinho na parte superior 
do mapa. Para uma discriminação da toponímia do mapa, veja-se a figura 2 
e a tabela 1.

 Neste mapa, constam ainda 21 indicações de minas, o que o torna o 
mais antigo mapa de ocorrências minerais até hoje conhecido no Brasil. Os 
rios auríferos indicados neste mapa são principalmente o Cubatão (atual rio 
Nhundiaquara), o Cacatu, o Curitibaíva, o Cachoeira e o Faisqueira. Já pelo 
mapa se depreende que o grosso das faisqueiras ficava no vale do Cubatão, 
inclusive as “minas de pedra”, manifestadas por Gabriel de Lara em 1646.

 

28 Planta da Bahia de Paranaguá, compreendendo as barras de Soporagui e de Ubupetuba, 
as ilhas do Mel, das Peças das Cobras, das Gamelas, Rosa, Ibirarema e perspectiva da cidade 
de Paranaguá. 0,3 x 0,41 m, colorida, nº 373 da coleção de mapas. Anais Bibl. Nac. 39:209.

Figura 3 – localização das “minas” no mapa da baia de Paranaguá.
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legenda Nome Nome atual
a Ilha do Mel
b pedra no meio da barra
c Barra desoporagui Barra de Superagui
d Ilha das Pessas Ilha das Peças
e Varadouro Canal do Varadouro
f Ilha das Cobras
g Ilha das Gamelas
h ilha donde crião os guaras e aues verm. Ilha das Rosas
i Barra de Vupubetuba Canal da galheta
l Ilha Rasa
m Primeira povoação Ilha da cotinga
n A cidade do Pernagoa
o Ilha de Ibirarema Ilha do Teixeira?
p Ilha de Guarapirocaba Ilha da Ponta Grossa
q casa donde comesão as minas
r Caminho de Quereitiba Vale do rio Curitibaiba? 
s tromba da Serra de Guararabi Serra do Marumbi?
t Campos de Quereitiba Campos de Curitiba
u Povoação nova Vila dos cortes? Atuba?
x Recifes na barradesoporagui

Tabela 1 
Identificação dos topônimos da carta e sua atual toponímia

O outro rio largo paralelo ao rio Cubatão parece ser o Cacatu. A indi-
cação “caminho de queretiba” pode indicar o rio Curitibaiva, ou “caminho 
de Curitiba” na língua geral29, e que foi, efetivamente, o primeiro caminho 
utilizado para alcançar o planalto. Um dos rios a seguir parece ser o rio 
Cachoeira, com poucas indicações de minas e um traçado muito impreciso. 
Outro rio com poucas indicações de minas é o rio Faisqueira, que deságua 
na ilha dos Guarás (atual ilha das Rosas). 

A Baia dos Pinheiros praticamente não parece no mapa. Provavelmen-
te não foi levantada por Pedro de Souza Pereira, assim como não o deve ter 
sido o interior da baía de Antonina, com o traçado rios que nela deságuam 
muito imprecisos. 

29 Leão, E. Minas de Paranaguá. In: Leão, E. Dicionário Histórico e Geográfico do Estado 
do Paraná. Tomo vii, pag. 1322-1348, 1926.
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A ilha dos Guarás, Ibirarema e Guarapirocaba tiveram seus nomes alte-
rados no decorrer do tempo, respectivamente, para Ilha do Rosa, do Teixeira 
e da Ponta Grossa. Por outro lado, as grandes ilhas da porção oriental da baía 
(ilha do Mel, das Peças, das Cobras, das Gamelas, Rasa), mantiveram seus 
nomes coloniais. O mesmo acontece com Superagüi e os seus acessos, como 
o canal do Varadouro, e a barra do Ararapira.

No mapa consta inclusive a profundidade das barras da baia de Parana-
guá, sondada por Pedro de Souza Pereira. A barra de Vubupetuba apresenta 
uma profundidade medida de 2 braças a duas braças e meia em todo o canal. 
A barra norte apresenta profundidades de 6 a 7 braças no interior da baia, 8 
braças na barra e 10 braças defronte a ilha do Mel.

Os campos de Curitiba são representados por uma árvore, dois casebres, 
um cruzeiro e um pelourinho. Esse fato provocou inúmeras controvérsias sobre 
a real data de ocupação do planalto, afinal a vila de Curitiba só seria inicial-
mente fundada em 1668. No entanto, para Sergio Buarque de Holanda30, 
esta representação não teve um caráter de exatidão, mas sim marcava os 
índicos de povoamento recolhidos pelo elaborador da carta. No entanto, a 
denominação “povoação nova” pode marcar a indicação dos antigos arran-
chamentos na região do Atuba (Vila Dos Cortes?)31. 

A vila do Pernagoa aparece representada com riqueza de detalhes: ca-
sario, igreja, pelourinho. As pessoas ali figuradas, segundo Marcondes32 po-
30 Buarque de Holanda, S. Mineração: antecedentes luso-brasileiros. In: Buarque de 
Holanda, S. (ed.) História Geral da Civilização Brasileira. t. i, vol. ii, São Paulo: Difusão 
Européia do Livro, pg. 228-258,1960.

31 Martins, Romário (1953) História do Paraná. Curitiba, Travessa dos Editores, 1995, 524 pp

32 Marcondes, M. Planta da Baía de Paranaguá – nota Explicativa. In: Marcondes, M. (org) 
Documentos para a história do Paraná. Coritiba, 1924. 

Figura 4 – A Ilha do mel e as barras da baia de Paranaguá sondadas por Pedro de Souza Pereira
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deriam ser uma representação simbólica das autoridades da terra. Também a 
representação da Cruz seria um marco divisor do rocio, que seria demarcado 
logo a seguir, em 1654.  De todo o modo, a representação de um navio indica 
claramente o antigo porto da vila. O barco representado com a proa embi-
cando na foz do Cubatão é uma clara manifestação da mais óbvia das vias de 
penetração. Os barcos representados na barra norte e no canal do Varadouro 
também pode ser uma indicação da maior navegabilidade destes canais. 

Afora a vila de Paranaguá, existe uma concentração de casas representa-
das na ilha da Cotinga, indicando serem a “Primeira Povoação”. Conforme a 
tradição, a primeira povoação situava-se nesta vila, tendo se mudado por oca-
sião da fundação da vila, para as margens do rio Taguaré (atual Itiberê). Existe 
uma pequena concentração de casas a oeste da vila, sem denominação, mas 
situadas próximas à ilha de Ibirarema (do Teixeira). Por analogia, pode repre-
sentar um primeiro núcleo de povoação próximo do que hoje é a colônia Ale-
xandra. No outro lado da baia uma casa pode indicar, da mesma forma, um 
núcleo de povoamento próximo a atual colônia de pescadores de Eufrosina. 

Depois da ilha de Ibirarema/Teixeira, há a indicação de uma casa, com 
a denominação, na legenda, de “casa de onde começam as minas” (figura 2). 
No mapa está igualmente indicado: “daqui começam as minas” (figura 3). 
Por se situar a oeste desta ilha, pode ser uma antiga povoação já na foz do 
rio Cubatão/Nhundiaquara. Esta casa poderia se tratar de um posto fiscal 
ou equivalente, embora seja somente uma suposição. Nada existe nos docu-
mentos que possa sugerir esta hipótese. De todo modo, essa denominação, 
duplamente reforçada, parece refletir alguma importância alem da mera lo-
calização geográfica. 

Há três representações de animais na carta: a primeira é a de um cava-
lo, no interior da ilha do Mel. A segunda e a terceira ocorrem na “tromba da 
Serra da Guararabi” (Marumbi), e são uma cabra e uma garça. À primeira 
vista, podem ser somente elementos decorativos. 

Característica destas cartas todas é a tentativa de representação tridi-
mensional das baias e portos representados. A perspectiva quase sempre é a 
de quem entra na baia, o que mostra o seu caráter prático, visando auxiliar 
a abordagem a partir do mar. 

Já o mapa de Pedro de Souza Pereira não guarda escalas, nem proporções. 
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Para Moisés Marcondes33, esta característica da carta indica que “não foi ela-
borado por cartógrafo profissional, mas com capricho e amor ao detalhe”. Por 
outro lado, a  legenda do mapa de Pedro de Souza Pereira, embora completa, 
denuncia uma tarefa feita às pressas, com os itens mais novos se acumulando 
à esquerda, devido à falta de previsão de espaço, se tornando quase ilegíveis.

Segundo uma carta citada por Charles Boxer, em junho de 165334 o mapa 
de Pedro de Souza Pereira – ou uma de suas cópias – foram apreendidas por 
piratas holandeses, que então faziam uma intensa guerra de corso contra os na-
vios portugueses – estamos aqui passando pelos episódios finais da insurreição 
pernambucana. Esse era um dos principais preocupações das autoridades por-
tuguesas, citada inclusive pelo rei, que em carta de 28 de novembro de 165135 
sugere a Pedro de Souza Pereira precauções em caso das cartas e das amostras 
serem capturadas por piratas. Em 1722, o governador D. Rodrigo Cezar de 
Menezes manda suspender as atividades de mineração na região de Paranaguá, 
em não só pelo seu pouco resultado, mas pelo perigo da região sofrer “pela 
invasão do inimigo e estrangeiros, pois se acha aquella villa na costa do mar, sem 
fortaleza, nem defesa alguma”36. 

6 – Conclusões

O mapa da baia de Paranaguá, publicado por Moises Marcondes37 e tam-
bém na coleção Mapas Históricos Brasileiros38 foi executado por Pedro de Souza 
Pereira, conforme provam as cartas citadas. 

O referido mapa não é um documento cartográfico de fino acabamen-
to. No entanto, tem riqueza de detalhes cartográficos e é bastante preciso nos 
nomes topográficos. O mapa foi utilizado para informar Lisboa sobre as minas 
descobertas, sobre a localização e o acesso e das minas de Paranaguá. Juntamente 

33 Marcondes, op.cit.

34 Hoge raad to heeren xix. Recife, 15/jun/1653, Ms José Higino. apud Boxer 1964, (op.
cit.), pág 315.

35 treslado da carta de sua Magde  escripta ao Cappam Pó. De Souza Pereira sobre estapar 
(10 de dezembro de 1652);.Rev. Arqu. Mun. São Paulo, llx:84-99

36 Sobre a mineração de ouro em Pernagoa Boletim do arquivo municipal de Curitiba, x, p17..

37 Marcondes, op. cit

38 Mapas Históricos Brasileiros. Abril cultural, 1970.
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com a carta, informam também detalhes sobre o tipo das lavras, as formas de 
ocorrência do ouro e os trabalhos em execução. Com base neste documento, po-
deriam ter sido tomadas decisões importantes, como a organização das defesas 
da costa contra invasões, o ordenamento do território, e muitas outras. 

Durante todo o período da mineração em terras vicentinas, áreas de mine-
ração igualmente importantes, como as lavras ao redor de São Paulo e de Iguape, 
não tiveram executados, ao que se saiba, mapas similares. Os paulistas, a todo o 
tempo, procuravam evitar fazer publicidade de suas descobertas, com medo que 
tinham de perder sua liberdade, conforme os depoimentos da época39. 

Pedro de Souza Pereira, vinculado a Salvador Correa de Sá, estava interessa-
do no direito às lavras. É com base neste interesse que Eleodoro Ébano Pereira a 
Paranaguá em 1648/49, uma vez que Salvador Correa estava neste tempo recon-
quistando Angola aos holandeses. Salvador havia sido nomeado governador das 
minas de São Paulo já no tempo do rei espanhol Felipe iv, nomeação esta confir-
mada pelo novo rei português, d. João iv em 164340. Apesar da viva oposição dos 
paulistas, Salvador tenta assenhorear-s da minas e obter, assim, privilégios reais. 

Durante o período de Pedro de Souza Correa como administrador das 
minas, como preposto de Salvador Correa, observa-se um movimento visando 
organizar a produção e institucionalizá-la, com a cobrança dos impostos e a orga-
nização das catas. Depois da visita de Salvador Correa as minas em 1660, ocorre 
um desestimulo geral. Parte porque Salvador não viu grande vantagem nas lavras 
parnanguaras. E, principalmente, porque a revolta do Rio de Janeiro, neste mes-
mo ano, acaba com o poderio de salvador Correa no sul do Brasil. 

O mapa da baia de Paranaguá de Pedro de Souza Pereira representa, por-
tanto, um importante documento deste período. Por meio deste mapa temos 
que a maior parte da baía achava-se já conhecida e devassada, mantendo desde 
então a mesma toponímia. Representou uma etapa importante da mineração 
vicentina, a qual foi muito importante em conhecimento e desenvolvimento 
de técnicas exploratórias que propiciaram os gold rushes do século xviii em 
Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. 

39 Buarque de Holanda, 1960, op. cit.

40  Boxer, 1964, op. cit., pag 204.
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Os Mapas do Imperador: a catalogação e 
identificação da Cartografia da 
Coleção Teresa Cristina Maria

Ana Cristina Campos Rodrigues*

Resumo

D. Pedro ii é tido como um homem de ciência e com amplos interes-
ses. Na saída da família imperial do Brasil, boa parte de sua coleção biblio-
gráfica e documental ficou para trás, sendo depois doada a instituições com 
o nome de ‘Coleção Teresa Cristina Maria’. A coleção é composta por livros, 
documentos manuscritos, fotos, gravuras e mapas, que formam um panora-
ma dos interesses do imperador e da ciência da época. No presente trabalho, 
iremos apresentar a parte da coleção cartográfica presente na Biblioteca Na-
cional, sua composição e como está sendo feito o tratamento desse fundo, 
que vai de obras raras como uma edição do século xv da Geografia de Pto-
lomeu até a mapas que acompanhavam os jornais londrinos do século xix.

Palavras-chave: Coleção, Mapas, Biblioteca Nacional, D. Pedro ii

Já faz parte do imaginário brasileiro a figura do Imperador D. Pedro ii 
como um homem de letras e ciências, interessado em acumular conhecimento 
de todos os tipos. Essa imagem, que também foi conscientemente construída 
pelo governo imperial, chegou mesmo aos dias de hoje em que o último impe-
rador do Brasil é sempre descrito como um grande interessado em tecnologia. 

Um testemunho físico que ajuda a corroborar essa imagem é o gigan-
tesco acervo deixado por ele ao ser exilado com a proclamação da República. 
Com a atropelada ida da família imperial para a Europa, boa parte dos seus 
pertences permaneceu em terras brasileiras, nos espaços antes ocupados pela 
mesma, em público ou privado. Assim, após um levantamento feito por 
uma comissão – composta tanto por pessoas ligadas a D. Pedro ii quanto 
por aqueles ligados ao novo regime – a parte desse acervo que não deveria ser 

* Técnico em Documentação da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro – Setor de Cartografia 
-anacrisrodrigues@gmail.com
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devolvida à família Imperial foi doada a três instituições: Museu Imperial, 
Biblioteca Nacional e Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

A condição para a doação desse acervo foi de que dentro das instituições 
a coleção deveria permanecer agrupada com o nome da segunda esposa do 
imperador, a imperatriz Teresa Cristina Maria. 

É praticamente impossivel quantificar o tamanho do acervo que foi 
dividido entre as três instituições. Sabe-se que apenas do Paço de São Cristo-
vão foram retirados mais de 48.000 volumes encadernados, além de fotogra-
fias, gravuras, desenhos, mapas, manuscritos, medalhas e moedas. Estima-se 
que mais de cem mil itens tenham sido distribuídos entre o ihgb – que ficou 
com aproximadamente um sexto dessa coleção – e a Biblioteca Nacional.

Na Biblioteca Nacional, ainda no prédio da rua do Passeio que ocupou 
até 1910, a parte da coleção que lhe coube ocupou toda uma ala, sem ser 
separada em um primeiro momento.  Assim, no começo a coleção perma-
neceu unida.

Com as mudanças na metodologia de guarda de acervo, a coleção foi des-
membrado e seus documentos espalhados pelas seções especializadas. Inicialmen-
te, os documentos referentes à Cartografia ficaram em uma seção de Mapas, que 
posteriormente uniu-se a de Estampas, formando a seção de Iconografia.

Somente em 199(), a Cartografia voltou a existir como parte inde-
pendente na guarda de acervo. A parte de mapas e atlas da coleção Teresa 
Cristina Maria acompanhou a mudança. 

Houve então uma preocupação em catalogar melhor o acervo carto-
gráfico, inclusive no que diz respeito ao tratamento e pesquisa sobre as cole-
ções presentes no setor, incluindo a coleção de mapas e atlas do imperador.

Segundo uma estimativa publicada no relatório presente no volume 
xx dos Anais da Biblioteca Nacional, a coleção Teresa Cristina Maria possuia 
1230 mapas impressos, além de 177 manuscritos. Nessa contagem, prova-
velmente não foram incluídos os atlas, considerados como volumes. Porém, se 
levarmos em consideração as fichas topográficas encontradas no setor de Car-
tografia em 2006, apenas 90 exemplares – entre mapas impressos, manuscritos 
e atlas – estavam indicados como pertencentes à coleção. Desde então, o setor 
de Cartografia vem fazendo esforços no sentido de tentar reunir novamente a 
coleção como um todo. 
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Isso tem sido feito de duas maneiras.
Primeiro, tem sido feito um levantamento de todos os documentos car-

tográficos pertencentes ao imperador. Para isso, contamos com três fontes 
principais de pesquisa. 

Um delas é o Catálogo de cartas, planos, plantas e mapas geográficos que 
enumera os documentos do tipo presentes no gabinete do imperador. Atu-
almente este catálogo encontra-se na Biblioteca Nacional, no setor de Ma-
nuscritos. O caderno, manuscrito, não é uma relação completa do material 
cartográfoco pertencente ao imperador, já que lista apenas o que estava na 
residência imperial.

Outro livro que guiou a reconstrução do acervo foi o Catálogo da Ex-
posição de História do Brasil. A Exposição foi uma iniciativa apenas parcial-
mente bem sucedida de Ramiz Galvão, então diretor da Biblioteca Nacional, 
com apoio do ministro do Império, Homem de Melo. A iniciativa deveria 
englobar “tudo o que concerne à história pátria’, mas contou com pouca co-
laboração de colecionadores particulares e mesmo dos governos provinciais. 
A Exposição então foi fortemente baseada no acervo da própria Biblioteca 
Nacional. Porém o próprio Imperador cedeu material em empréstimo. 

O grande legado da Exposição de 1881 foi, sem dúvida, o seu catálogo. 
Apesar das incoerências e falhas, é o maior levantamento bibliográfico sobre 
material relativo ao Brasil feito até então. E justamente um dos pontos que ga-
nhou maior destaque nesse trabalho foi a formação territorial brasileira, dan-
do muita enfâse em mapas e atlas, além de descrições e narrativas de viagem. 

Cada entrada de cada peça no cátalogo é acompanhada pelo nome do 
expositor que emprestou o acervo. Portanto, ao cruzarmos os mapas listados 
no século xix como pertencentes ao Imperador com os dados da base da 
Cartografia da bn conseguimos identificar peças que antes não possuiam a 
indicação da Coleção Teresa Cristina, mas que pertencem ao acervo doado 
por D. Pedro ii. Isso é especialmente verificado no caso de material manus-
crito, mas também quando o material impresso tem ex-libris da Coleção ou 
dedicatória ao Imperador e membros da Casa Imperial.

Por fim, outra fonte de informação sobre o material cartográfico de D. 
Pedro ii foi o Catalogo dos atlas, cartas, planos geographicos, hydrographicos, 
cartas astronomicas, mappas historicos e panoramicos e vistas photographicas : 
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pertencentes a Bibliotheca do Imperador e por elle doados ao Instituto Historico e 
Geographico Brazileiro. Como dito anteriormente, o acervo vindo das diversas 
propriedades imperiais foi levantado e dividido entre três instituições. A 
parte cartográfica ficou essencialmente entre o ihgb e a Biblioteca Nacional. 

Como não era incomum que o imperador possuísse mais de um exem-
plar de determinado mapa, material que esteja listado no referido catálogo 
e também esteja presente no acervo da Biblioteca, é verificado para ver se 
possui indicativo de ter pertencido ao imperador.

Além desse cruzamento de fontes catalográficas com a base de dados e 
o próprio catálogo da Biblioteca, tem sido feito um levantamento manual, 
aproveitando o inventário do material. No momento, após termos termina-
do de conferir o Catálogo da Exposição de História do Brasil, estamos passando 
pelo material presente no ihgb. O Catálogo de cartas, planos, plantas e mapas 
geográficos foi deixado por último por ser manuscrito, logo demandando mais 
atenção e tempo, assim como proporcionando uma maior margem de erros 
e enganos na transcrição.

Em um primeiro momento do trabalho, começou-se a proceder ao 
tratamento técnico do material assim que este fosse identificado como per-
tencente a coleção. Porém, devido a necessidade de se ter com mais rapidez 
uma ideia do quanto poderia ser recuperado da mesma, passou-se a proce-
der a um levantamento geral do acervo para somente depois poder proceder 
a um tratamento técnico da coleção como um todo. Somente após todo o 
processo de identificação ser concluído é que iremos encaminhar os docu-
mentos para higienização, restauração e digitalização.

Para um documento ser considerado parte da coleção, ele deve possuir 
o ex-libris ou uma indicação segura de que o documento tenha sido de pro-
priedade da familia imperial – essa indicação pode ser, além da encontrada na 
pesquisa nos catálogos, o brasão da familia imperial ou uma dedicatória.

Porém, mesmo faltando identificar uma parte substancial da coleção, 
podemos dar algumas de suas características e verificar como suas peças foram 
pertencer à familia imperial brasileira

É preciso destacar que a coleção é mais do que apenas “de D. Pedro ii”. 
Ela reune uma grande parte do acervo particular dos integrantes da família 
imperial brasileira até 1889. Por isso, há a presença de documentos marcados 
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como “Biblioteca Particular de Sua Majestade Imperial” (14 identificados até 
o momento, com o carimbo “Bibl. Particular de S.M.I.”) e “Princesa Real 
Leopoldina” ( 6 identificados até agora, 1 com a inscrição no verso : “Pertence 
a S.A.I. Princeza do Brazil Leopoldina”, os demais com o carimbo “Princesa 
Real D. Leopoldina” ), além daquelas identificados pelo ex-libris da coleção. 
Tematicamente, o escopo da coleção é amplo, abrangendo várias áreas de inte-
resse da família imperial, sendo que alguns especialmente ao imperador.

Um destaque da coleção é o exemplar da Geografia de Ptolomeu de 
1486, uma das primeiras edições impressas da obra. Apesar de não podermos 
falar em porcentagem dos mapas, pois o levantamento ainda não foi com-
pleto, já podemos ver que existem assuntos que se repetem na coleção. É o 
caso das ferrovias, um grande interesse do imperador. Há mapas detalhados 
dos planos de construção de ferrovias por todo o Brasil, como a da Estrada de 
Ferro do Recife ao Limoeiro, uma série de mapas manuscritos descrevendo todo 
o trajeto da linha. A urbanização também aparece na coleção, com mapas 
representando as obras públicas de países como Holanda, França, Egito, Itália 
e do próprio Brasil.

Outro ponto de destaque na coleção são os estudos de geologia e mi-
neralogia, com mapas sobre o assunto de vários lugares, inclusive o Itinerario 
indicando as lavras de ouro e topazios, jazidas de mineraes e fabricas de ferro 
dos arredores de Ouro Preto. O documento, um manuscrito datato de 1881, 
foi produzido pela Escola de Minas de Ouro Preto, instituição fundada pelo 
Imperador para fomentar o ensino da mineralogia no país. 

Os mapas referentes a guerra do Paraguai são também representativos, 
como o Esboço do Theatro das Operações das Cordilheiras e do Norte do Para-
guay, que foi organizado pela comissão de engenheiros do Ministério da Guer-
ra, que traz uma relação com os nomes e as datas dos combates, e a Planta da 
fortaleza de Humaitá e da cidade de Assunção e seus arredores, título atribuido a 
um manuscrito de provável origem paraguaia, que indica as linhas de tiro do 
exército paraguaio contra as terras argentinas. Aliás, nesse ponto do levanta-
mento, podemos dizer que as plantas e atlas de interesse militar representam 
uma boa parte da coleção.

Por não ter sido inventariada e catalogada adequadamente nos mais 
de cem anos em que esteve sob a guarda da Biblioteca Nacional, a parte 
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cartográfica da Coleção Teresa Cristina Maria não despertou interesse como 
um todo em pesquisadores. O que é lamentável, dada a riqueza, a diversidade 
e a qualidade da coleção, que é um acervo inestimável para estudar a familia 
imperial brasileira.
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Traços do desenvolvimento cognitivo 
dos cartógrafos nos mapas do Brasil 

dos séculos xvi e xvii1

Fernando Luiz de Paula Santil*
Vagner de Souza Serikawa**

 
Resumo

Este trabalho tem por objetivo verificar a similitude dos mapas dos 
cartógrafos dos séculos xvi e xvii com os desenhos elaborados por crian-
ças, subsidiando os traços característicos desses profissionais em seus mapas. 
Trata-se de um estudo exploratório, que visou identificar e reconhecer o 
processo de construção do conhecimento espacial elaborado por esses atores 
a partir de suas representações cartográficas, valendo-se, como parâmetro de 
comparação, da teoria do desenvolvimento cognitivo apresentada por Pia-
get. Observou-se nos mapas avaliados que há exagero de detalhes na propor-
ção entre objetos, como, por exemplo, na igualdade do tamanho de um ca-
nhão com o de uma casa. Além disso, a representação cartográfica observada 
é do objeto visto (pictórico) como fazem as crianças na faixa etária de 6 a 9 
anos de idade. Detectou-se também simultaneidade da visão vertical com 
a oblíqua nos mapas. Essas avaliações preliminares das representações não 
correspondem a todos os estágios do desenvolvimento cognitivo da criança. 
Apesar das observações indicadas, pode-se apontar inicialmente que esses 
profissionais estão no período operatório concreto do desenvolvimento cog-
nitivo das crianças, com erros na proporcionalidade, confusões entre planos 
e nas representações gráficas.

Palavras-chave: Historia da Cartografia, mapa, desenvolvimento cognitivo.

1 – Introdução

Saber que o mapa é “a representação simbólica de um espaço real, que 
se utiliza de uma linguagem semiótica complexa: signos, projeção e escala” 
1 Projeto de Iniciação Científica (processo no 5833/2008/uem).
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(Passini, 1994), torna-se essencial para se descobrir que a sua elaboração 
passa por três fases: seleção, abstração e organização das informações, que o 
comporão e são provenientes das transformações psicológicas ocorridas na 
‘mente’ de seu produtor. Contudo, a elaboração desse produto está sujeita 
ao domínio do espaço geográfico, que impõe a codificação e a sua tradução 
por meio da relação entre significante e o significado que correspondem, 
respectivamente, a representação gráfica e o conteúdo (a informação). 
“Como o ser humano é capaz de representar internamente o ambiente, essas 
representações, centralizadas nas relações espaciais e socioculturais, simulam 
o conhecimento sobre o mundo externo, esse é o objetivo da Psicologia 
Cognitiva” (Gardner, 2003).

No final da década de 1950, Jean Piaget começa seus estudos sobre o 
processo de desenvolvimento cognitivo (pensamento), por ele denominado 
lógico-formal. Isto é, o indivíduo é capaz de representar mentalmente os ob-
jetos quando as relações espaciais topológicas, projetivas e euclidianas forem 
absorvidas. A representação do objeto visto (percebido) até a representação sim-
bólica, que é a imagem mental do objeto com a sua apresentação física, permitirá 
que o indivíduo as manipule de modo a elaborar o seu raciocínio (inteligência).

Nesse contexto, as pesquisas em Cartografia têm mostrado preocupa-
ção na aprendizagem com a leitura do mapa, mostrando que o indivíduo 
precisa agir para então construir o espaço, sendo enfatizada a necessidade 
de formar os conceitos e as relações para posterior representação mental e, 
conseqüentemente, uso do mapa. A teoria apresentada por Piaget e seus co-
laboradores indica que a passagem da ação para a operação pode habilitar as 
pessoas a compreenderem as informações contidas no mapa (Santil, 2008). 

Um aspecto não mencionado por Piaget e seus colaboradores é que o 
indivíduo usa a linguagem para se comunicar e manter contato com outras 
pessoas. Estas ações podem interferir no conhecimento prévio que a pessoa 
já possua. Dessa forma, as representações mentais e as imagens criadas serão 
os resultados do que ela incorporou; fruto do contexto sociocultural em que 
ela está inserida (Santil, 2008). Como afirma Almeida (2003), os mapas só 
podem ser compreendidos se vistos no contexto histórico-cultural em que foi 
produzido, o que significa compreender os limites técnicos pertinentes em 
cada época, esse é o objeto da Cartografia histórica. 
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Porém, pode-se avaliar o desenvolvimento cognitivo com base nas re-
presentações propostas por seus atores, no caso as elaboradas pelos cartó-
grafos. Neste trabalho, o problema de pesquisa foi compreender os mapas 
apresentados nos séculos xvi e xvii do ponto de vista da psicologia cogniti-
va, comparando-os com os executados por crianças nos diferentes estágios 
(ou fases) propostos por Piaget, que é o objeto da História da Cartografia. A 
esse respeito, Thrower (1999) comenta que esse estudo trata-se da evolução 
da Cartografia nas culturas.

O tema História da Cartografia no Brasil é um campo inexplorado, 
apresentando-se como destaque as obras publicadas por Costa (2004, 2005 
e 2007), que abordam os elementos básicos dos mapas das Minas Gerais e, 
portanto, do Brasil em distintas fases de nossa ocupação territorial. É parco 
os estudos a respeito de nosso território e da evolução da representação car-
tográfica apresentadas em nossos mapas históricos.

Slocum et al. (2001) comentam que essas pesquisas são necessárias 
porque a representação espacial dos dados pode guiar, restringir e determi-
nar ‘igualdades’ do comportamento cognitivo. Procurar entender como as 
pessoas criam e utilizam as representações dos dados espaciais é uma delas. 
Por outro lado, compreender a linguagem cartográfica cujas ‘regras’ são em-
pregadas pelos cartógrafos sobre a locação de símbolos em um mapa, pode-
-se contribuir com os estudos da semiótica nos quais a reconstrução mental 
do fenômeno representado instiga a capacidade do usuário de entrar em um 
mundo repleto de significação no qual ele consiga perceber, racionar e agir 
sobre o espaço geográfico com o uso do mapa (Santil, 2008).

2 – Psicologia Cognitiva: Aspectos da Teoria de Piaget

Os estudos que predominavam no início do século xx apontavam que 
não havia diferenças cognitivas entre adultos e crianças, pois se acreditava que 
os adultos sabiam mais porque eram maiores e mais velhos. Em 1921, quan-
do retornou a Suíça, Jean Piaget (1896-1980) começou a estudar as crianças, 
observando e fazendo registros de tudo que elas faziam como os gestos, as 
palavras e os processos de raciocínio. 

Piaget percebeu em seus filhos e nos estudos realizados com outras 
crianças, que elas não pensavam como os adultos porque não possuíam as 
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mesmas habilidades, mas uma maneira diferente de pensar em grau e classe, 
que se processa em estágios ou fases em seu desenvolvimento.

Esse desenvolvimento foi denominado por Piaget de teoria do desen-
volvimento cognitivo na qual a passagem de um estágio para outro depende 
da maturação biológica e de uma motivação, uma necessidade imposta pelo 
meio. Assim, a criança aumenta suas habilidades cognitivas interagindo-se 
com o meio e o meio com ela; a construção do espaço é primeiramente um 
processo perceptivo e, posteriormente, um processo representativo. No con-
ceito geográfico de espaço, deve ser considerado o aspecto psicológico, não 
somente físico, cinemático e geométrico (Domingos, 2006). 

O conceito de construção do espaço depende do desenvolvimento 
mental, os estudos Piagetianos demonstram existir uma sequência na cons-
trução do espaço. Primeiro a criança reconhece objetos familiares (órgãos 
sensoriais atuando); em seguida, as formas topológicas e, por fim, coorde-
nam as operações em termos espaciais. A percepção é o elo de conhecimento 
dos objetos por meio do contato direto, e as representações dos objetos não 
percebidos no momento são apenas lembradas. Para Piaget (1993), o de-
senho é uma representação, isto é, ele supõe a construção de uma imagem 
bem distinta da própria percepção. 

Isso significa que ocorre a ação, a interação com o meio no qual a 
aquisição de conhecimento do ambiente se dá mediante os processos de as-
similação – fruto da ação do indivíduo sobre o meio – e acomodação – ação 
do meio sobre o indivíduo – “para posterior representação, na qual compa-
rece o objeto obtido pela ação e o construído mentalmente”, que compõem 
o processo cognitivo (Petchenik, 1977). Cada um dos estágios propostos 
por Piaget tem suas características e uma forma particular de equilíbrio, de 
acordo com idade da criança, que rapidamente passa para dar lugar a novos 
aprendizados. Toda necessidade vai ocasionar um desequilíbrio e o indivi-
duo se mobiliza para buscar um novo equilíbrio, assim suas ações vão estar 
sempre buscando um continuo movimento de reajustes ou equilibração, 
como ilustra a Figura 1.
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Piaget dividiu a teoria do desenvolvimento cognitivo em quatro está-
gios, a saber: sensório-motor, pré-operacional, operatório concreto e opera-
tório formal. Neste estudo, foram desconsiderados os dois primeiros estágios. 
O estágio denominado operatório concreto aponta que as crianças começam 
a lidar com conceitos abstratos, como número e afetividade, e possui capa-
cidade de resolver problemas concretos, caracterizando uma lógica interna 
consistente.  Nessa fase a criança desenha só o que ela já conhece e não o que 
ela vê. As relações de vizinhança e proximidade, que são as relações topológi-
cas, são respeitadas; as projetivas e euclidianas começam a aparecer, mas com 
falhas nas perspectivas e nas distâncias. Por exemplo, o desenho de casas 
em uma montanha, na qual as casas são feitas acompanhando à inclinação 
do terreno. Quanto à fase operacional formal coincide com a adolescência, 
vai ser definido pela capacidade de resolver problemas abstratos, sem a ne-
cessidade de objetos concretos, pois a criança começa a raciocinar lógica 
e sistematicamente. Começam as criações de hipóteses, questionamentos. 
Nessa nova fase a criança não vai mais usar estratégias da fase anterior, ela 
só vai representar os elementos visíveis do objeto. Aparecem os desenhos 
feitos em perspectiva com características particulares, encerrando as relações 
projetivas e euclidianas. Há um melhoramento nos desenhos, construído no 
estágio do realismo intelectual. Assim, “as relações projetivas determinam e 
conservam as posições reais das figuras, umas em relação a outras, e as rela-
ções euclidianas determinam e conservam suas distâncias” (Passini, 1994).  O 
quadro 1, elaborado por Paganelli (1982), é o resultado das pesquisas feitas 
por Piaget e seus colaboradores, mostrando com idade aproximada, as rela-
ções e conservações espaciais para os estágios operatório concreto e o formal.

Figura 1 – As funções equilíbrio e desequilíbrio na construção das habilidades cognitivas. Organização: 
Serikawa (2008).
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3 – Análise dos Mapas

Os procedimentos adotados neste trabalho foram: (a) seleção e análise 
dos mapas das coleções “Tesouro dos Mapas” e “Brasil Colonial”, levando-se 
em conta a semelhança com os desenhos das crianças e, em seguida, (b) com 
base no quadro 1, definiu-se em qual estágio do desenvolvimento cognitivo 
se assemelha os mapas dos cartógrafos. 

Nos mapas aparecem contraste entre os tipos de visão obliqua e visão 
vertical, que é uma característica da fase denominada por Piaget de operató-
rio concreto. É nessa fase que a criança começa a adquirir as relações de eu-
clidianas, por isso à dificuldade de representar coordenadas gráficas, medidas 
métricas e proporcionalidade. A Figura 2 mostra um desenho feito por uma 
criança de 6 anos, no qual se vê a dificuldade de representar coordenadas 
gráficas.

Quadro 1 
Relações e conservações espaciais apresentam as idades, aproximadas, em que as mesmas 

se ‘equilibram’.

Fonte: Paganelli (1982).
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As representações das feições cartográficas nos mapas mostram elemen-
tos maiores do que realmente são. Por exemplo, muralhas, fortes e canhões 
aparecem maiores que as malhas e plantas baixas das cidades, que represen-
tam os caminhos. Verifica-se que as relações espaciais projetivas e euclidianas 
estão com desenvolvimento em processo lento. Por outro lado, os destaques 
desses elementos têm por objetivo facilitar as atividades de uso do mapa, 
tornando-o um veículo no processo de comunicação cartográfica. Esta é 
considerada como fator dominante na função dos mapas. De acordo com 
Koeman (1971), os mapas têm funções específicas para grupos específicos de 
usuários. A Figura 3 ilustra esses aspectos. 

Luquet (1969) aponta que o espaço projetivo euclidiano está indicado 
como o realizado por crianças de 9 a 10 anos de idade, porém a solução apre-
sentada pelos cartógrafos foi a de combinar o objeto visto com o abstrato para 
se fazerem comunicar. Este fato pode ser observado em mapas turísticos. Mè-
redieu (1974) indica ainda que àqueles mapas se assemelhem as plantas mi-
nuciosamente desenhadas pelas crianças e cujos elementos são representados 
‘chapados’. Além disso, a Figura 3 demonstra o conflito em relação ao ponto 
de vista, quando o autor mistura a visão frontal com a vertical. 

Figura 2 – Desenho de uma criança de 6 anos, dificuldade nas coordenadas gráficas. Fonte: Mèredieu 
(1974, p.60).
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Nota-se na Figura 4 que, representa um mapa do Brasil de 1691, o au-
tor considera a visão frontal, não apresentando cuidado com as perspectivas, 
com as proporções e as distâncias dos elementos uns em relação aos outros 
e com a escala. As representações pictóricas são mais exageradas, tais como 
as casas, os animais e os índios, e não correspondem à proporcionalidade do 
relevo indicada no mapa, o que revela a representação do imaginário do pro-
dutor do mapa. Luquet (1969) assinala que há semelhanças com os desenhos 
elaborados por crianças de 6 a 9 anos de idade, que os denomina por realismo 
intelectual.

Figura 3 – Malhas da cidade mostram uma diferença na proporção em relação ao forte – mapa de 1638.
Fonte: Reis (2000, p. 33).

Figura 4 – Representação pictórica exagerada, uma forma de facilitar a compreensão – mapa de 1691. 
Fonte: Miceli (2000, p.253).
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Outra característica observada é uma variante do plano deitado, chama-
do por Mèredieu de fenômeno do reflexo, parecido com o que a criança re-
presenta sob a primeira figura, uma mesma no outro sentido, deitada, como 
se ela fosse vista na água. A Figura 5 ilustra esse fenômeno no qual compara o 
desenho da criança com o mapa do cartógrafo. Mèredieu (1974) assinala que 
“esse é o caso particular do castelo que a principio é apenas casa cujos dois 
lados foram desenvolvidos e representados sob a forma de torres”.

Figura 5 – Fenômeno do reflexo comparado com mapa de 1792, que mostra duas formas de representar 
as montanhas.  Fontes: Mèredieu (1974, p.48) e Miceli (2002, p.33-34).

A criança vai desenvolver as habilidades de desenhar conforme o conta-
to com o desenho, no qual irá construir hipóteses sobre o meio em que vive. 
Luquet (1969) foi um dos primeiros a estudar o desenho infantil do ponto de 
vista do desenvolvimento cognitivo e Piaget ao tratar o desenvolvimento do 
desenho espontâneo adota os estágios propostos por Luquet. Outros autores 
vão relacionar essas teorias também à afetividade, a natureza dos seus pensa-
mentos e as influências socioculturais, que fogem do escopo deste trabalho.

4 – Considerações Finais

Há muita preocupação dos cartógrafos no ensino e na produção de mapas, 
e a psicologia cognitiva é uma corrente cientifica que tem colaborado muito com 
esses estudos. Nesta pesquisa foi assinalado que existe uma similitude entre as 
representações dos cartógrafos com a representação do espaço geográfico pelas 
crianças, que foi pautada pela teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget.

Essas representações não correspondem a todos os estágios do desenvol-
vimento cognitivo da criança. Apesar das observações indicadas, essa avalia-

Livro 1.indb   233 7/18/2012   4:43:14 PM



234

ção preliminar indica inicialmente que esses profissionais estão no período 
operatório concreto do desenvolvimento cognitivo das crianças, com erros 
na proporcionalidade, confusões entre planos e nas representações gráficas. 
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Motivação toponímica da Comarca do Serro Frio: 
estudo dos registros setecentistas e oitocentistas em 

mapas da Capitania de Minas Gerais

Márcia Maria Duarte dos Santos*
Maria Cândida Trindade Costa de Seabra**

Resumo

O “Mapa da Capitania de Minas Gerais com as Devisas de suas 
Comarcas” e a “Carta Geográfica da Capitania de Minas Gerais” são 
fontes primárias de informação e memórias históricas de um patrimônio 
lingüístico de grande interesse para os estudos toponímicos. Objetos 
de estudo deste trabalho, foram analisados desses mapas os topônimos 
referentes aos assentamentos da população, circunscritos a Comarca do 
Serro Frio, território composto, atualmente, por municípios mineiros, em 
sua maioria, das mesorregiões geográficas Jequitinhonha, Norte de Minas e 
Metropolitana de Belo Horizonte. Os resultados, alcançados com a análise 
dos dados estudados, são apresentados por meio de verbetes, diagramas e 
mapas que evidenciam as camadas dialetais presentes na língua padrão e a 
distribuição toponímica em categorias taxionômicas referentes aos principais 
padrões motivadores dos topônimos brasileiros.

Palavras-chave: Toponímia da Comarca do Serro Frio, Toponímia 
Histórica de Minas Gerais, Lingüística Histórica, Antropologia Lingüística, 
Fontes Cartográficas Históricas, Cartografia Histórica.

1 – Introdução

Os mapas históricos são fontes primárias de informação e memórias de 
registros onomásticos de grande valor para os estudos toponímicos. Dentre 
esses mapas, do acervo dos registros sobre o território de Minas Gerais, dois 
são de particular interesse para os estudos da toponímia mineira, consideran-
do a data de sua realização, a credibilidade de seus autores e a fidedignidade 
* Pesquisadora do Centro de Referência em Cartografia Histórica da Universidade Federal de Minas Gerais 
- mdsantosy@yahoo.com.br 
** Professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais - candidaseabra@gmail.com
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de suas informações. Trata-se do “Mapa da Capitania de Minas Gerais com 
as Devisas de suas Comarcas” e a “Carta Geográfica da Capitania de Minas 
Gerais” que, elaborados, respectivamente, em 1778 e 1804, estão entre os mais 
antigos documentos cartográficos sobre o território de Minas Gerais, sob a 
guarda de instituições arquivísticas e museológicas, no Brasil e no exterior. 1 
Seus autores, José Joaquim da Rocha (1740 - 1804) e Caetano Luiz de Mi-
randa (1774 -1837), são de origem diferentes e se ocuparam também com 
diferentes atividades.

O primeiro, segundo Resende (1995, p.13-66), nascido em Portugal, 
veio do Reino, para servir no Regimento de Cavalaria Regular de Minas Ge-
rais, onde exerceu funções de engenheiro militar, um pouco antes ou durante 
o governo, daquela Capitania, de Luís Diogo Lobo da Silva (1763-1768). 
Considerado perito em questões estratégicas, profundo conhecedor do ter-
ritório das Minas, desenvolveu, entre outros trabalhos, os de mapeamento, 
até a sua baixa da carreira militar em 1778. Por essa época já tinha realizado 
o “Mapa da Capitania de Minas Gerais com as Devisas de suas Comarcas” e 
quatro outros, versando sobre as comarcas de Minas.2 Esses mapas e as mo-
nografias sobre aspectos históricos e geográficos do território mineiro, essas 
elaboradas a partir dos anos oitenta dos setecentos e dedicadas aos seus go-
vernadores, foram muito difundidos e amplamente utilizados, na elaboração 
de documentação pelo Governo da Capitania e em textos da historiografia 
sobre as Minas setecentista.3 Além desses trabalhos mais conhecidos, sabe-se 
que o autor produziu, embora não se conheça o contexto dessas produções, 
dois mapas – um do julgado das cabeceiras do rio das Velhas, em 1780, e 
outro da região do rio Doce, em 1798, respectivamente das regiões noroeste 

1 Exemplares do mapa de Rocha são encontrados no Arquivo Histórico do Exército - ahex 
e na Biblioteca Nacional, ambas as instituições situadas no Rio de Janeiro, Brasil. O mapa 
de Miranda pode ser encontrado também no ahex, rj, Brasil e uma cópia no Gabinete 
de Estudos Arqueológicos da Engenharia Militar, Direcção de Infra-Estruturas do Exército, 
Lisboa, Portugal.

2 Os mapas das Comarcas de Serro Frio, Vila Rica, do Rio das Mortes e de Sabará, todos de 
1778, fazem parte dos acervos do ahex – os três primeiros, e do Arquivo Publico de Minas 
Gerais, apm, situado em Belo Horizonte, mg.

3 Essa difusão e utilização da produção textual e cartográfica de Rocha, como registrado por 
Resende (1995, p. 47-49), ocorreram entre seus contemporâneos e posteriormente, e, muitas 
vezes, sem referência a sua autoria.
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e leste da Capitania.4

Por sua vez, Miranda nasceu na Capitania de Minas Gerais, no arraial 
de Santo Antônio do Tijuco (Diamantina, sede municipal), e trabalhou como 
funcionário da Intendência da Demarcação Diamantina, onde suas habilida-
des artísticas foram muito solicitadas. É de sua autoria, entre outras iconogra-
fias, uma vista panorâmica de uma lavra de diamantes no rio Jequitinhonha, 
datada de 1803, que foi ofertada pelo Intendente Modesto Antônio Mayer 
(1801-1807) ao Governador da Capitania de Minas Gerais, Pedro Maria 
Xavier de Ataíde e Melo (1803-1810).5 Miranda foi também um cartógrafo 
competente, haja vista os três trabalhos que se conhece de sua autoria, realiza-
dos, provavelmente, para atender interesses da Intendência da Demarcação 
Diamantina. Os dois mais antigos - a “Carta Geográfica da Capitania de 
Minas Gerais”, como já citado, de 1804, e o “[Itinerário da] Viagem de João 
Severiano Terrabuzi do Rio de Janeiro até a Vila do Bom Sucesso em Minas”, 
de 1814, apresentam-se delicadamente iluminados. Essa característica dessas 
cartas é comum a alguns dos mapas de Rocha, particularmente os realizados 
sobre as Comarcas de Minas,  sugerindo que tenham sido feitos para home-
nagear ou a atender solicitação de pessoas de posição notável, considerando 
suas características estéticas. O mais recente, datado de 1820, que representa 
a freguesia da Vila do Príncipe (Serro, sede municipal),  destacando nesta cir-
cunscrição, entre outras informações, os limites da Demarcação  Diamantina, 
embora manuscrito e aquarelado, não é iluminado.6 

4 A primeira representação é um manuscrito pertencente ao Ministério do Itamaraty - mi, 
situado no Rio de Janeiro, Brasil, intitulado “Mostrace neste mapa o julgado das cabeceiras 
do rio das Velhas [rio Araguari] e parte da Capitania de Minas Geraes com a deviza de ambas 
as capitanias”. O segundo, também manuscrito e aquarelado, pertence a ahex, rj, Brasil.

5 A iconografia “Vista do Serviço Diamantino no Sítio do Monteiro no Rio Jequitinhonha...”, 
um desenho em bico de pena e aquarela, faz parte do acervo do Museu do Ouro, - mo, Sabará, 
de Minas Gerais.

6 Os mapas de 1804 e o de 1820 pertencem ao acervo do ahex, rj, enquanto o de 1814, ao 
do m.o., Sabará, mg, rj. Outras informações sobre a cartografia de Miranda e dados biográ-
ficos podem ser encontrados nos trabalhos de Santos et al (inédito) e Cintra et al (inédito), 
que estão sendo apresentados no iii Simpósio Luso Brasileiro de Cartografia Histórica (Ouro 
Preto, novembro de 2009).
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2 – As Fontes Cartográficas Analisadas E Os Pressupostos Teórico-
Metodológicos 

Os elementos geográficos representados nos mapas, focados neste es-
tudo, compreenderam assentamentos populacionais, mais e menos estáveis, 
como as vilas, arraiais, registros, guardas e patrulhas de soldados, excluindo-se 
as fazendas, as aldeias de gentios e os gentios ainda não aldeados. Sobre os ele-
mentos considerados, são representados por: i, Rocha, as vilas, sem distingui-las 
como sedes de comarca ou não; os arraiais, estes diferenciados segundo sedes 
de paróquias ou capelas, embora sem referência à sua denominação genérica; e 
registros, guardas e patrulhas de soldados, tomados em conjunto; ii, Miranda, 
as vilas, realçando a cabeça de comarca, como uma categoria à parte das demais; 
os arraiais, distinguindo os que tinham paróquias instaladas, chamando-os de 
arraiais freguesias, e outros tipos, um que chamou simplesmente de capelas, e, 
outro, arraiais, considerados como uma categoria e não uma denominação gené-
rica; e os quartéis que parece compreender todos os elementos assinalados como 
registros, guardas e patrulhas de soldados por Rocha. 

Esses elementos foram estudados circunscritamente à Comarca do Serro 
Frio da Capitania de Minas Gerais - uma das quatro que constituíram o ter-
ritório da Capitania quando da sua criação em 1720, mas que foi aumentada 
em 1756, com a incorporação do extenso termo de Minas Novas, pertencente, 
anteriormente, à Capitania da Bahia. Nota-se que a ocupação e a valoriza-
ção desse território foram impulsionadas pelas descobertas, primeiramente, 
de ouro, e depois, de diamantes, a partir da primeira década dos Setecentos e 
que ele abriga localidades muito antigas, criadas próximas às lavras e ao longo 
dos caminhos que levavam à Bahia. Limitada ao norte com as Capitanias de 
Pernambuco e Bahia, a leste, ao sul e a oeste, respectivamente, com a Comarca 
do Espírito Santo, a de Vila Rica e a de Sabará, seu território compreende, 
atualmente, municípios que compõem as seguintes mesorregiões geográficas 
mineiras: Jequitinhonha, Norte de Minas e Metropolitana de Belo Horizon-
te – com a maioria das ocorrências da toponímia estudada; e Vale do Rio 
Doce, Central Mineira, Vale do Mucuri - com poucas ocorrências.

A coleta referente aos elementos geográficos analisados contabilizou 95 
topônimos, dos quais 40 são referentes ao mapa de Rocha e 55 ao de Mi-
randa. A partir desse levantamento, buscou-se identificar referências atuais 
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sobre a localização desses topônimos no espaço geográfico mineiro, inven-
tariando aqueles que permaneceram – cerca de 42 ocorrências, seja com a 
mesma denominação registrada anteriormente, seja com nomes diferentes, 
anotando-se as mudanças. Em relação a esses corpora foram examinadas as 
origens e as motivações toponímicas sob o ângulo do ambiente, físico e an-
tropocultural. Tal postura encontra respaldo em Sapir (1961, p.44) que de-
fine: o ambiente físico, em referência à topografia e ao clima de uma região, 
bem como à fauna, à flora e aos recursos minerais do solo, o que o autor 
chama de “base econômica da vida humana”; e o ambiente antropocultural, 
concernentemente às forças sociais que “modelam a vida e o pensamento 
de cada indivíduo”, tais como a religião, os padrões étnicos, a organização 
política e as manifestações artísticas. Considera-se, então, que embora haja 
dois grupos de fatores ambientais, o fator físico só se reflete na língua quan-
do, sobre ele, atuou a força social, ou seja, o surgimento de um símbolo 
lingüístico reporta-se à influência da parte social do ambiente, aos membros 
do grupo que nele interagem. 

É nessa perspectiva que se procedeu a análise dos nomes de lugares 
coletados, seguindo as taxionomias toponímicas sugeridas e adotadas por 
Dick (1990a, p. 31), que distribui em 27 taxes sua classificação. As taxes 
de natureza física compreendem os astrotopônimos, cardinotopônimos, cro-
motopônimos, dimensiotopônimos, fitotopônimos, geomorfotopônimos, 
hidrotopônimos, litotopônimos, meteorotopônimos, morfotopônimos e 
zootopônimos. E as taxes de natureza antropocultural incluem os animo-
topônimos, antropotopônimos, axiotopônimos, corotopônimos, cronotopô-
nimos, dirrematopônimos, ecotopônimos, ergotopônimos, etnotopônimos, 
hierotopônimos, hagiotopônimos, mitotopônimos, historiotopônimos, ho-
dotopônimos, numerotopônimos, poliotopônimos, sociotopônimos e soma-
totopônimos.

3 – Topônimos da rede onomástica dos séculos xviii e xix

Os topônimos pesquisados foram descritos em verbetes, onde são gra-
fados como figuram nos mapas e segundo as classificações definidas pelos 
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cartógrafos estudados. 7 Nos verbetes são registrados, também, aspectos dos 
topônimos que os integram à sociedade e à cultura a que pertencem, como se 
apresentam a seguir. 

3 .1 –  Vila 8 > Cabeça de Comarca 9 

Vª do  Princepe 7  / Vª do Pre 8 – Axiotopônimo 10• português < latim 
• Com o nome de Vila do Príncipe, o arraial de Lavras Velhas do Serro 
ou arraial do Ribeirão das Lavras Velhas é elevado a vila por Dom Brás 
Baltazar da Silveira, em 29 de janeiro de 1714, a 5ª vila mais antiga de 
Minas. 11 Denominações posteriores: Serro do Frio, Serro Frio, Serro 12 
(1838 – Lei 94, de 6/3/1838)13. Atualmente, sede municipal, situa-se 
na microrregião de Conceição do Mato Dentro, mesorregião Metro-
politana.  Adjetivo pátrio: serrano.

7 Essas definições que correspondem ao estatuto político-administrativo de um assentamen-
to da população da Capitania de Minas Gerais podem variar, segundo o autor: seja, em razão 
de uma real mudança – como a elevação de um arraial à condição de arraial freguesia, com a 
instalação de uma paróquia, ou à condição de vila; seja em razão da perda do status anterior, 
o que não era incomum, principalmente em se tratando das freguesias. Algumas vezes, as 
mudanças de classificações ocorrem, supõe-se, devido a maior ou menor fidedignidade das 
fontes dos dados utilizados pelos autores ou em razão de diferenças conceituais. Essas dife-
renças não prejudicam, porém, a análise realizada, uma vez que, neste estudo, as classificações 
dos topônimos são usadas apenas para apresentá-los ao leitor.

8 “Mapa da Capitania de Minas Gerais com a divisa de suas comarcas”, de 1778.

9 “Carta Geográfica da Capitania de Minas Gerais”, de 1804.

10 Topônimo que remete a títulos.

11 Sobre as vilas criadas na Capitania de Minas Gerias, segundo Costa (1963, p.68): 3 da-
tam de 1711, Vila do Ribeirão do Carmo, Vila Rica, Vila Real do Sabará; 1, de 1713, Vila de 
São João del Rei; 2, de 1714, Vila Nova da Rainha, hoje Caeté, e Vila do Príncipe, hoje Serro.  

12 Topônimo relativo à geografia física.

13 Em destaque neste verbete e nos outros a denominação atual da localidade. Esta e outras 
informações sobre sua situação política-administrativa, segundo: Barbosa (1995); Instituto 
de Geociências Aplicadas, Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (1993) 
e Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 
Instituto de Geociências Aplicadas - iga (2006).
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3.2 – Vilas 7 > Vilas 8

Vª. do Fanado 7 – Animotopônimo 14 • português < origem não esclare-
cida • Nomeia antiga Vila onde, hoje, situa-se a sede do município de 
Minas Novas, microrregião de Diamantina, mesorregião do Jequitinho-
nha. Pode significar aquilo “que não tem bastante largura” (Houaiss, 
2001); “escasso, miserável ou pobre, fracassado” (Bluteau, 1712). O 
termo remete ao rio Fanado e esse, por extensão, à região. Denomina-
ções posteriores: Minas Novas do Fanado, Fanado das Minas Novas, Nossa 
Senhora do Bom Sucesso das Minas Novas do Araçuaí, Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, Bom Sucesso, Minas Novas15 (1840 – Lei 163, de 9/3/1840). 
Adjetivos pátrios: minas-novense, fanadeiro.
V. do Bom Suceso 8 – Hierotopônimo 16 • português < latim • No mapa 
do século xix, Vila do Bom Sucesso substitui o topônimo Vila do Fanado. 
Remete a Nossa Senhora do Bom Sucesso, protetora de uma irmandade 
que teve início em Portugal no século xvi e que chegou ao Brasil no sé-
culo xvii. Entre seus devotos no Brasil setecentista, consta o Padre Faria 
que, participando de uma das primeiras bandeiras de desbravamento 
nos sertões de Minas Gerais, descobriu ouro no local onde se encontra 
hoje o bairro Padre Faria na cidade de Ouro Preto. Confiando na pro-
teção da Virgem do Bom Sucesso, o vigário bandeirante trouxe uma 
imagem da Santa em sua ousada expedição e, após o êxito alcançado, 
ergueu em agradecimento uma pequena capela sob este orago, junto 
aos veios auríferos. Após a retirada do Padre Faria de Vila Rica, grande 
escândalo abalou a ermida, que foi interditada devido ao assassinato de 
um sacerdote dentro da igreja, quando celebrava a Missa. Os fiéis cons-
truíram um outro templo, dedicado à sua Padroeira, conhecido atual-
mente como a “Capela do Padre Faria”. Devido ao êxito da “bandeira” 
do Padre Faria, a Senhora do Bom Sucesso passou a ser invocada tam-
bém como Protetora dos bens terrenos, não perdendo, entretanto, seu 
antigo caráter protetor. O culto espalhou-se pelo Vale do Paraíba e na 
região das Minas Gerais, onde os santuários mais famosos encontram-se 

14 Topônimo que abrange áreas do psiquismo humano.

15 Topônimo de índole mineral.

16 Topônimo que se refere a nomes sagrados.
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nas cidades de Caeté, Bom Sucesso e Minas Novas. 

3.3 – Paróquia 7 > Arraial 8

Água Suja 7 / Água suja 8 – Hidrotopônimo 17 • português < latim • 
Segundo Barbosa (1995, p. 48), Água Suja é um dos arraiais surgidos 
pelas explorações do sertanista Sebastião Leme do Prado e outros, no 
Serro Frio. Sobre topônimos compostos com o vocábulo água, afirma 
Dick (1990, p. 251-252): “[...] surgem na hidrotoponímia brasileira, 
com expressivos índices de exemplificação, as fontes, os olhos d’água, 
os lagos, as lagoas, e a própria água, em formas compostas: Água Azul, 
Água Bela, Água Bonita, Água Clara, Água Doce, Água Boa”. De acor-
do com Senna (1926, p. 197), “com a palavra ‘agua’ muitos locaes mi-
neiros se compuseram, dentro da nossa lingua, segundo o falar brasilei-
ro”. Bastante comum é o termo água estar ligado a locais de mineração. 
Denominações posteriores: Água Limpa, Berilo 15 (1838 – Lei 94, de 
6/3/1838). Situa-se na microrregião de Capelinha, mesorregião Jequiti-
nhonha. Adjetivo pátrio: berilense. 

Chapada7,8– Geomorfotopônimo12 • português < origem desconhecida • 
Termo não registrado por Bluteau (1712), nem por Morais e Silva 
(1813). Beaurepaire-Rohan (1889) diz que a “[...] No Planalto de 
uma região podem-se observar montanhas e serras; a chapada é, pelo 
contrário, uma perfeita planície, ainda que de extensão limitada.” Re-
gistramos Chapada como denominações anteriores para a Paróquia (sé-
culo xviii) e o Arraial (século xix) onde hoje se situa o município Cha-
pada do Norte 12 (1962 – Lei 2764, de 30/12/1962), microrregião de 
Capelinha, mesorregião de Jequitinhonha. Adjetivo pátrio: chapadense.

3.4 – Paróquia 7 > Arraial Freguesia 8

Comceição 7 / Conceição 8 – Hierotopônimo 16  • português < latim 
• Segundo Barbosa (1995, p. 91-93), em 1703 o topônimo Conceição 
já nomeava capela no município hoje conhecido como Conceição do 

17 Topônimo relacionado à água.
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Mato Dentro 16 (1840 – Lei 17, de 23/3/1840). Motivado pela fé devo-
cional na Virgem Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal 
desde o ano de 1646, este topônimo se manteve nomeando parte do 
território do Serro. Posteriormente, o nome Conceição do Serro foi par-
cialmente alterado para Conceição do Mato Dentro (adoção do nome: 
1943 – D.L. 1058, de 31/12/1943) e encontra-se situado na microrre-
gião homônima, mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte. Adje-
tivo pátrio: conceicionense.
Iracambira 7 / Itacambira 8 – Litopônimo 15 • indígena (tupi) • De ita, 
ferro; acambira (osso erguido): complicada formação descritiva de uma 
forquilha de ferro (Silveira Bueno, 1998, p. 168). Atualmente, sede 
municipal (Lei 2764, de 30/12/1962), situada na microrregião de Grão 
Mogol, mesorregião Norte de Minas. Adjetivo pátrio: itacambirense.
Rº Pardo 7 / Quartel Rio Pardo 8 – Hidrotopônimo 17 • português < 
latim • Segundo Barbosa (1995, p. 285) Rio Pardo é uma das antigas 
paróquias, hoje pertencente ao então território mineiro. Na época de sua 
instalação, no século xviii, a paróquia e a freguesia pertenciam à Bahia, 
localizando-se em terras do Conde da Ponte. No início do século xix, 
de acordo com o mapa de Miranda, registra-se o topônimo Quartel Rio 
Pardo, um sinal da ampliação das “guardas e patrulhas de soldados”, na 
região, posteriormente ao século xviii. O município que foi emancipado 
em 1831 e passou a adotar o nome Rio Pardo de Minas 17 em 1943 (D.L. 
1058, de 31/12/1943), está situado na microrregião   de Salinas, mesor-
região Norte de Minas. Adjetivo pátrio: rio-pardense.
Rº Vermelho 7 / R. Vermelho 8 – Hidrotopônimo 17• português < 
latim • Barbosa (1995, p. 288) diz que a paróquia de Rio Vermelho foi 
instituída por provisão de 5 de abril de 1810, mas a carta geográfica 
consultada já apontava a existência dessa paróquia em 1778. É atual-
mente sede municipal (D.L 148, de 17/12/1938), situando-se na mi-
crorregião de Conceição do Mato Dentro, mesorregião Metropolitana 
de Belo Horizonte. Adjetivo pátrio: rio-vermelhense.
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3.5 – Paróquia 7 > Capela 8

Morrinhos 7, 8 – Geomorfotopônimo 12 • português < origem incerta • 
Segundo Barbosa (1995, p. 200) Morrinhos é um dos mais antigos ar-
raiais das margens do São Francisco. Esse autor menciona, também, que 
o local onde se situa Morrinhos não tem nada a ver “com o bandeirante 
e guerreiro” Matias Cardoso18 – topônimo que desde 1923 (Lei 843, de 
7/9/1923) substitui o nome dessas antigas paróquia e capela que, atual-
mente, situa-se na microrregião de Januária, da mesorregião Norte de 
Minas. Adjetivo pátrio: matiense.

3.6 – Capela 7 > Quartel 8

São Gonlº 7/ S. gonçalo 8 – Hagiotopônimo 19 • português < latim • 
Segundo Barbosa (1995, p. 314) na divisão administrativa de 1911, São 
Gonçalo já figura com a denominação de São Gonçalo do Rio das Pedras19. 
É um distrito do município do Serro, da microrregião de Conceição do 
Mato Dentro e mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte. 

3.7 – Capelas 7 > Capelas 8

Pedras do Padre Manoel7 / P. Mel8– Litotopônimo 15• português < 
latim.
Pedras dos Angicos 7  / Pedra dos Angicos 8 – Litotopônimo 15 • 
português < latim + origem controvertida (angicos) • Conforme consta 
em Barbosa (1995, p.311), “Pedra dos Angicos foi elevada à categoria 
de cidade, pela lei Nº 2416, de 5 de novembro de 1877, com a deno-
minação de São Francisco 19. Encontra-se situada na microrregião de Ja-
nuária, mesorregião Norte de Minas. Adjetivo pátrio: são-franciscano. 

3.8 – Capela 7  > Arraial 8

Arasuai 7 / Arassuai 8 – Hidrotopônimo 17 • indígena (tupi) • Segundo 
Capelle (1980, p. 439), araçuaí (ara + açoi + y) significa “rio do tempo 

18 Topônimo relativo a nomes próprios individuais.

19 Topônimo relativo ao nome de santos e santas.
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encoberto, do chapéu” – nome que foi recebendo alterações e sofrendo 
mudanças ao longo do tempo: Mercês do Araçuaí, Nossa Senhora das Mer-
cês do Araçuaí (1843, Lei Nº 1143 – quando foi elevado a freguesia), Ca-
labar, Mercês de Diamantina. De acordo com Barbosa (1995, p. 335), 
“a mais infeliz de todas as trocas de denominação se verificou em 1923, 
com a lei Nº 843, que alterou quase toda a toponímia antiga mineira 
e na qual se notou a preocupação de destruir toda a denominação de 
origem religiosa; Mercês do Araçuaí passou, então, a chamar-se Calabar. 
Em 1930, a lei 1160, de 19 de setembro, restituiu-lhe o nome antigo, 
um pouco alterado; passou a ser Mercês de Diamantina. Com a emanci-
pação do município em 1962 (Lei 2764, de 30/12/1962), o antigo dis-
trito de Diamantina, recebeu o nome de Senador Modestino Gonçalves.10 
Está situado na microrregião de Capelinha, mesorregião Jequitinhonha. 
Adjetivo pátrio: modestinense.
Barra do Rio das Velhas 7 / Barra do Rº das Velhas 8 – Geomorfotopô-
nimo 12 • português < latim • Segundo Barbosa (1995, p.142), na confluên-
cia do Rio das Velhas com o Rio São Francisco, “surgiu a povoação denomi-
nada Barra do Rio das Velhas”; decalque lingüístico de Guaicuí – “mulher 
velha”; conforme aponta Aires de Casal, apud Capelle (1980, p. 708), “Rio 
das Velhas, originalmente Guaycuhy, que na língua dos aborígenes significa 
o mesmo .” Guaicuí  17 é hoje distrito de Várzea da Palma, município situa-
do na microrregião de Pirapora, mesorregião Norte de Minas.
Comgonhas 7 / Congonha 8 – Fitotopônimo 20  • indígena (tupi) • Segun-
do Capelle (1980, p. 601), congonha é “a erva-mate”. O nome Congonhas 
do Norte 23 foi adotado em 1911 (Lei 556, de 30/8/1911) e o município foi 
emancipado em 1962 (Lei 2764, de 30/12/1962). Situa-se na microrregião 
Conceição do Mato Dentro, mesorregião Metropolitana de Belo Horizon-
te.  Adjetivo pátrio: norte-congonhense.

Corgos 7 / Corregos 8 – Hidrotopônimo 17 • português > latim • Macha-
do (1984) aponta “Corgo” como palavra derivada de “córrego”; segundo 
ele a variante “Corgo” é topônimo freqüente na Galiza: Corunha, Lugo, 
Orense. 

20 Topônimo motivado por nomes de plantas.
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Gaspar Soares 7 / Gaspar Soares 8 – Antropotopônimo 18 • persa + por-
tuguês • Segundo Barbosa (1995, p. 213), Gaspar Soares foi um mineiro 
que viveu na região no início do século xviii. Com a criação do distrito, 
o lugar passa a ser designado pelo nome de Nossa Senhora do Pilar e, pos-
teriormente, Nossa Senhora do Pilar do Morro de Gaspar Soares. Em 1819, 
adota-se o nome Morro do Pilar12, que se mantém quando em 1953 (Lei 
1039 de 12/12/1953), o município é emancipado. Situa-se na microrre-
gião de Conceição do Mato Dentro, mesorregião Metropolitana de Belo 
Horizonte. Adjetivo pátrio: morrense.
Peçanha 7/ Pecanha 8– Antropotopônimo 18 • português > italiano • Em 
Barbosa (1995, p. 246), mostra-se a motivação do topônimo Peçanha: ori-
gina-se de João Peçanha Falcão que fez um “descoberto” na região do Serro 
no ano de 1758. Em 1875 (Lei 2132, de 25/10/1875), cria-se o município 
de Peçanha 18 que se encontra, atualmente, situado na microregião homôni-
ma, mesorregião Vale do Rio Doce. Adjetivo pátrio: peçanhense.
Piedade 7/ piedade 8– Hierotopônimo 16• português > latim • À “Nossa 
Senhora da Piedade, de quem o arraial tomou o nome”, foi erguida uma 
capela na região de Minas Novas, pouco antes de 1755 Barbosa (1995, 
p. 358). Piedade, como era conhecida, teve seu nome substituído por 
Turmalina 15 em 1923 (Lei 843, de 7/9/1923). A criação do município, 
com esse mesmo nome, ocorreu em 1948 (Lei 336, de 27/12/1948). 
Está situado na microrregião de Capelinha, mesorregião Jequitinhonha. 
Adjetivo pátrio: turmalinense. 
S. Domingos 7 / São Domos 8 – Hagiotopônimo 19 • português < latim • 
Segundo Barbosa (1995, p. 369), o arraial com o nome de São Domingos 
data de 1728. Virgem da Lapa 16 nomeia o município desde sua criação 
em 1948 (Lei 336, de 27/12/1948) que está localizado na microrregião de 
Araçuaí, mesorregião Jequitinhonha. Adjetivo pátrio: virgolapense. 
Securiu de baxo 7 / Sucuriu de Baixo 8 ~ Securiu de Sima 7 / Sucuriu 
de Cima 8 –Zootopônimo 21 • indígena (tupi) + português < latim • Su-
curiú é um tipo de sucuri – a sucuri amarela. Origina-se do termo tupi 
sucuri-yu (Silveira Bueno, 1998, p. 321). Esse topônimo foi substituído 
pelo nome Francisco Badaró 18 em 1948 (Lei 336, de 27/12/48) que 

21 Topônimo motivado por nomes de animais.
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continuou nomeando a cidade e o município, emancipado em 1962 
(Lei 2764, de 30/12/1962), situado na microrregião de Capelinha, me-
sorregião Jequitinhonha.  Adjetivo pátrio: badaroense.
Tejuco 7 / Tejuco 8 – Litotopônimo 15• indígena (tupi) • “Ty –yuc, água 
podre, lama, brejo” (Sampaio, 1987, p. 329). Famoso arraial, sede da 
Intendência dos Diamantes, responsável pela administração da extensa 
área em seu entorno, conhecida como Demarcação Diamantina, criada 
em 1732, com o intuito de garantir a exploração dos diamantes, se-
gundo os interesses da Coroa portuguesa. Topônimo mudado em 1831 
para Diamantina 15 (Decreto de 13/10/1831), quando houve a criação 
do município, localizado, atualmente, na microrregião de Capelinha, 
mesorregião Jequitinhonha. Adjetivo pátrio: diamantinense.

3. 9 – Registros, guardas e patrulhas de soldados 7 > arraial 8

Chapada 7 / Chapada 8 – Geomorfotopônimo 12 • português < origem 
desconhecida • O nome geográfico Chapada submeteu-se a uma mudan-
ça parcial em fins do século xix – São João da Chapada. Segundo Bar-
bosa (1995, p. 317), “o povoado com o nome de Chapada, foi elevado 
a distrito em 1861, com a lei Nº 1103, de 16 de setembro”. A lei Nº 
1999, de 14 de novembro de 1873, determinou a denominação que per-
maneceu: São João da Chapada 19, distrito do município de Diamantina. 
Rio manço 7 / Rio Manco 8 –Hidrotopônimo 17 • português < latim • Bar-
bosa (1995, p. 105) diz que “formado o povoado, foi, em 1839, elevado a 
distrito, com a denominação de Rio Manso [...]”. Em 1938, ainda perten-
cendo ao município de Diamantina, teve sua denominação mudada para 
Couto de Magalhães 18, nome que persistiu com a criação do município (Lei 
2764, de 30/12/1962), situado, atualmente, na microrregião de capelinha, 
mesorregião Jequitinhonha.  Adjetivo pátrio: coutense.

3.10 – Registros, guardas e patrulhas de soldados 7 > capelas 8

Conceição 7 / Conceição 8 – Hierotopônimo 16 • português < latim • 
Barbosa (1995, p. 105) não registra o topônimo “Conceição”, mas sim o 
“Distrito de Nossa Senhora da Conceição de Extrema”, criado pela lei Nº 
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1691, de 30 de novembro de 1880. Segundo Barbosa, esse distrito “teve sua 
denominação mudada para Cristália 15, pela lei Nº 843, de 7 de setembro de 
1923”, quando foi criado o município, localizado, atualmente, na microrre-
gião de Grão Mogol, mesorregião Jequitinhonha. Adjetivo pátrio: cristaliense.
Gorutuba 7 / Gurutuba 8 – Litotopônimo 15 • indígena (tupi) • Barbosa 
(1995, p. 140) registra o topônimo “São José de Gorutuba” como denomi-
nação de antigo povoado, elevado a paróquia em 14 de julho de 1832. Em 
1923, a forma toponímica voltou a ser Gorutuba, nome que se manteve 
com a criação do distrito do município de Porteirinha, situado, na atual 
microrregião de Janaúba, mesorregião Norte de Minas. Segundo Silveira 
Bueno (1998, p. 133), “Gorutuba” é vocábulo de origem tupi (curu-tyba), 
que significa “o pedregulhal, lugar de muitos pedregulhos”.
Gouveia 7/ Gouveia 8 – Antropotopônimo 18• português • De acordo com 
Barbosa (1995, p. 40) o povoado de Gouveia “existia, no termo do Ser-
ro Frio, em 1738, e surgiu nas lavras da viúva Francisca de Gouveia”. O 
município foi emancipado em 1953 (Lei 1039, de 12/12/1953), tendo 
sempre Santo Antônio como seu padroeiro. Está localizado na microrre-
gião de capelinha, mesorregião Jequitinhonha. Adjetivo pátrio: gouveano.
Parauna 7 / Parauna 8 – Hidrotopônimo 17 • indígena (tupi) • Nome 
tupi cujo significado é “rio preto”; “de pará, rio; uma, preto” (Silveira 
Bueno, 1998, p. 265). Com o decreto lei Nº 1058, de 31 de dezembro 
de 1943, o topônimo “Paraúna” foi alterado para “Ponte do Paraúna”. 
Com a lei Nº 2764, da criação do município, novamente alterou-se a 
denominação para Presidente Juscelino 10. Situa-se na microrregião de 
Curvelo, mesorregião Central Mineira. Adjetivo pátrio: juscelinense. 
S. Crus 7 / Sta. Crus 8 – Hierotopônimo 16 • português < latim • Se-
gundo Machado (1984) Cruz é um “topônimo muito vulgar em Por-
tugal, no Brasil e na Galiza”; também o é, complementa esse autor,“em 
compostos como Santa Cruz”, forma muito freqüente em “Portugal, 
Açores, Madeira, Cabo Verde, Angola e Brasil.”
Simão Vieira 7 / Simão Vieira 8 – Antropotopônimo 18 • português • Ficava 
nas proximidades da cidade de Minas Novas – mg, à beira do rio Jequiti-
nhonha, no local onde existiam barcas para a sua passagem (Cunha Ma-
tos, 1897, p. 462 e 481).
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3.11 – Registros, guardas e patrulhas de soldados 7 > Quartel 8

Duas Barras 7/ Duas Barras 8 – Numerotopônimo 22 • português • Bar-
ra pode ter, como termo geográfico, duas acepções: desembocadura de 
rio, foz; banco de areia trazido pelos rios.
Caite mirim 7 / Caetemirim 8 – Fitotopônimo 20 • indígena (tupi) • 
Nome tupi cujo significado é composto de caité (caá-ité) “mato ainda 
em formação, não crescido, ou mato já desenvolvido, feito” + mirim 
(pequeno) (Silveira Bueno, 1998, p. 88, 221).
Galheiro 7/ Galheiro 8 – Zootopônimo 21 • português • Nome dado 
ao veado.
Inhasica 7 / Inhacica 8 – Fitotopônimo 20 • indígena (tupi) • Segundo 
Sampaio (1987, p. 250), inhancica se compõe de “Ynhã-ycica, a resina de 
esguicho; a resina que escorre. É uma acácia”. Há, ainda, nessa mesma 
região um ribeirão denominado Inhacica, afluente do rio Jequitinhonha, 
entre Diamantina e o rio Jequitaí.
Itucambirosú 7 – Litotopônimo 15 • indígena (tupi) • Segundo Capelle 
(1980, p. 762), itacambiruçu (itacambi + uçu) significa “forquilha grande 
de pedra; nome de rio de Minas, afluente do Jequitinhonha”.
Passagem da bahia 7 / passagem da bª . (rio Jequitinhonha) 8 – Hodo-
topônimo 23 • português • Topônimo que se refere a vias de comunicação.
Pé do Morro 7/ Pé do Morro 8 – Somatotopônimo 24 • português • 
Nome Geográfico empregado em relação metafórica à parte de baixo 
do corpo humano.
Rabello 7/ Rabelo 8 – Antropotopônimo 18 • português • Pode ter 
sido motivado pelo apelido de família do sertanista Francisco Rabelo 
– “sertanista da Bahia que em 1726 teve patente de mestre de campo 
para ir ao descobrimento de minas de esmeraldas, nas divisas com 
Minas Gerais” (Franco, 1989, p.329). 
Tocayo 7 / Tocaios 8 – Etnotopônimo 25 • indígena • Grupo de indígenas 

22 Topônimo relativo a numerais.

23 Topônimo que se refere aos caminhos, às vias de comunicação rural e urbana.

24 Topônimo dotado de caráter metafórico e que tem seus nomes interpretados como desig-
nativos em relação analógica às partes do corpo humano ou do animal.

25 Topônimo relativo a grupos étnicos, tribos isolados ou não.
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que “participavam do bloco botocudo e povoavam a antiga e larga região 
de Minas Novas, nas margens do Rio Araçuaí” (José, 1965, p. 37). 

3.12 – Arraial 8

Curmataí 8– Hidrotopônimo 17 • indígena (tupi) • Segundo Capelle 
(1980, 643) esse termo é composto por curimatá + y = rio dos curimatãs. 
“Curimatã é peixe de água doce, de carne tenra, mas com gosto de lodo, 
que vive em lagoas estagnadas”. Atualmente grafa-se Curimataí.
Inhai 8 – Hidrotopônimo 17 • indígena (tupi) • “De Y-nhã, a água corren-
te, a enxurrada; y-nhã, aquela que corre”, de acordo com Sampaio (1987, 
p. 249). Inhaí é distrito de Diamantina.
Rio do Peixe 8 – Hidrotopônimo 17 • português < latim • Machado (1984) 
aponta os topônimos Rio e Peixe como sendo freqüentes tanto em Portugal 
quanto no Brasil.
Rio Preto 8 – Hidrotopônimo 17 • português < latim • Às margens do rio 
Preto, formou-se um arraial que teve sua primeira capela dedicada a S. 
Gonçalo (Barbosa, 1995, p. 132). Atualmente, São Gonçalo do Rio Preto 
é município, da microrregião de Capelinha, mesorregião Jequitinhonha.
Tapera 8 – Ecotopônimo 26• indígena (tupi) • “De tapê, tapuera (taba+puera) 
= o que foi aldeia, ruína; casa engenho, fazenda, núcleos de povoamento 
abandonados ou em via de desmoronamento” (Capelle, 1980, p. 1136). 
Em 1858, a lei Nº 902, de 8 de junho, elevou o arraial de Tapera a Paróquia, 
passando a se chamar Santo Antônio da Tapera. Com a criação do distrito 
em 1938, a denominação de Santo Antônio da Tapera foi parcialmente alte-
rada para Santo Antônio do Norte 18 (distrito de Conceição do Mato Dentro, 
situado na microrregião homônima, na mesorregião Metropolitana de Belo 
Horizonte), de acordo com Barbosa (1995, p. 307).
Itapanhua Canga 8– Litotopônimo 15 • indígena (tupi) • Forma que remete 
a “Tapanhuacanga (tapuia + uma + acanga) = cabeça de negro; minério de 
ferro, de teor pobre”, conforme afirma Capelle (1980, p. 1155). Itapanho-
acanga 15 é hoje distrito do município de Alvorada de Minas, situado na 
microrregião de Conceição do Mato Dentro, na mesorregião Metropolita-
na de Belo Horizonte.

26 Topônimo relativo à habitação em geral.
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3.13 – Capelas 8

Extrema 8 – Dimensiotopônimo 27 • português < latim • Que está em uma 
extremidade ou em um ponto bem afastado. Atualmente, Ibiaí, sede mu-
nicipal, localizada na microrregião de Montes Claros, mesoregião Norte 
de Minas, que foi criada em 30 de dezembro de 1962 (L. 2764). Adjetivo 
pátrio: ibiaiense.
Itambé 8 – Litotopônimo 15 • indígena (tupi) • Variante de “itá-aimbé, a 
pedra afiada, ponteaguda”. (Silveira Bueno, 1998, p. 169). Atualmente, 
Itambé do Mato Dentro é um município, criado pela Lei 1058 (30/12/1962), 
situado na microrregião de Conceição do Mato Dentro, mesorregião Me-
tropolitana de Belo Horizonte, que já foi chamado de Itacaru, quando em 
31 de dezembro de 1943, foi transferido do município de Conceição do 
Mato Dentro para o de Santa Maria de Itabira. Adjetivo pátrio: itambeense.
S. An.io 8 – Hagiotopônimo 19 • português < latim • De acordo com 
Barbosa (1995), embora o município de Santo Antônio do Rio Abaixo19 
só tivesse se emancipado em 1962 (L. 2764) o povoado com esse mesmo 
nome já existia desde 1788. Não obstante, no mapa do início do século 
xix, encontra-se registrado apenas como Santo Antônio. Situado na mi-
crorregião de Conceição do Mato Dentro, mesorregião Metropolitana 
de Belo Horizonte. Adjetivo pátrio: rio-abaixense.
S. do Porto 8 – Hierotopônimo 16 • português < latim • Barbosa (1995, 
p. 336) mostra que o “distrito de Senhora do Porto foi criado em 1854”, 
tendo sido elevado à freguesia em 1856 com “o título de Nossa Senhora 
do Porto de Guanhães”. Com a Lei de Nº 843, de 7 de setembro de 
1923, esse nome foi reduzido para “Porto de Guanhães”. Em 1938, esse 
topônimo foi novamente alterado para Senhora do Porto 16. Município 
em 1953 (L. 1039), situado atualmente na microrregião de Ganhães, 
mesorregião Vale do rio Doce. Adjetivo pátrio: portuense. 
S. João 8 – Hagiotopônimo 18 • português < latim <  hebraico • Santo de 
devoção da igreja católica. 
Santo Antônio 8 – Hagiotopônimo 19 • português < latim • Segundo Ma-
chado (1984), o topônimo Santo Antônio é bastante comum em Portu-
gal e no Brasil, motivado pela fé no santo da igreja católica. A criação do 

27 Relativo a extensão, comprimento, largura, dimensão, profundidade.
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distrito de Santo Antônio do Riacho dos Machados data de 1875, já a 
redução do nome para Riacho dos Machados 17 acontece em 1923 e se 
mantém com a criação do município em 1962 (L. 2764). Localiza-se na 
microrregião de Janúba, mesorregião Norte de Minas. Adjetivo pátrio: 
riacho-machadense.
S. Domos 8 – Hagiotopônimo 19 • português < latim • Barbosa (1995, p. 
118) relata que “por volta de 1750, Domingos José da Silva, português, 
depois de explorar o rio do Peixe, apossou-se de uma sesmaria de mata vir-
gem, perto da atual cidade, aí erigiu a capela dedicada a S. Domingos, ten-
do mandado vir a imagem de Portugal. Ao redor da capela, formou-se o 
arraial de São Domingos do Rio do Peixe.” Ao ser elevado a cidade, esse to-
pônimo foi mudado para Dom Joaquim 9 (Decreto-Lei 148, 17/12/1938). 
Situa-se na microrregião de Conceição do Mato Dentro, mesorregião Me-
tropolitana de Belo Horizonte Adjetivo pátrio: dom-joaquinense. 
Rº Pardo 8 – Hidrotopônimo 17• português < latim. 

3.14 – Quartel 8

Andaia 8– Fitotopônimo 20 • indígena (tupi) • De acordo com Sam-
paio (1987, p. 194), anda-yá é variante de indayá e significa “copioso em 
amêndoas”.
Bandeirinha 8 – Ergotopônimo 28• português < castelhano < *gótico • Pe-
quena bandeira. 
Picada 8 – Hodotopônimo 23• português < latim • Segundo Souza (2004, 
p. 249) picada “é o caminho estreito aberto nas matas e nos campos cerra-
dos, trilho de penetração para o mais íntimo deles.”

4 – Leitura sócio-cultural da região 

O inventário realizado contabilizou 95 topônimos, cabendo aos mapas 
dos séculos xviii e xix, respectivamente, 42% e 58% dos nomes estudados. 
Observa-se que os topônimos detectados que se mantiveram, ou que substi-
tuíram, de maneira total ou parcial, os nomes de lugares dos séculos xviii e 
xix, no século xxi, correspondem a 44% do total da toponímia pesquisada, 
28 Refere-se a elementos da cultura material do homem.
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compreendendo especialmente às localidades que se classificavam como vilas 
e arraiais. Do mapa de Rocha, do final do século xviii, apenas o arraial capela 
Pedras do Padre Manuel, situado às margens do rio São Francisco, bem ao 
norte da Comarca do Serro Frio, não foi registrado entre os topônimos atuais, 
e do mapa de Miranda, os arraiais capelas, além do já citado, os denomina-
dos: S. João, situado à sudeste do arraial do Arassuai (Senador Modestino 
Gonçalvez), Sta Crus e Simão Vieira, próximos à freguesia de Itacambira, nas 
margens do rio Jequitinhonha, e o de Rio Pardo, localizado próximo ao arraial 
do Tejuco (Diamantina), no caminho que ligava esse arraial à Barra do Rio das 
Velhas (Guacuí, distrito de Várzea da Palma). 

A taxa relativa às localidades em que não se encontraram correspon-
dências na toponímia atual diz respeito, por sua vez, aos registros, guardas 
ou patrulhas de soldados, ou ainda quartéis, tendo em vista sua natureza 
menos suscetível de evoluírem para assentamentos urbanos mais estáveis. A 
participação relativa alta desses elementos, principalmente no mais antigo 
dos mapas pesquisados - 43% e 24%, explica a freqüência baixa dos topôni-
mos correspondentes às localidades inscritas no território do Serro desde o 
século xviii.

Em relação à origem dos topônimos, observa-se, conforme se apresen-
ta na Figura 1, em 1, que nos séculos xviii, xix e xxi, segundo os documentos 
estudados, predominam os registros de nomes portugueses, seguidos pelos 
indígenas e, em menor quantidade, híbridos. Embora os resultados referentes 
aos corpora analisados sejam diferentes, para cada uma das categorias citadas, 
essas diferenças não são realmente significativas. Isso permite afirmar que a 
tendência observada no estudo é de predominância da toponímia de origem 
portuguesa, com o decréscimo da que tem origem indígena, mantendo-se es-
tável a participação dos nomes híbridos.  Destaca-se que os nomes portugue-
ses compreendem 14 taxes das 27 apresentadas na classificação proposta por 
Dick (1990a, p. 31), incluindo um número maior de taxes de natureza antro-
pocultural. A propósito dos nomes indígenas, é importante salientar que, com 
exceção dos etnotopônimos e ecotopônimos – topônimos de natureza antro-
pocultural, todos os outros nomes estudados são de natureza física, motivados 
por nomes que remetem ao mundo mineral, à hidrografia, à geomorfologia, 
à vegetação, e à fauna. Os nomes híbridos (indígena + português) de nossos 
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corpora são, todos de natureza física, compreendendo referências à vegetação 
e à fauna. No que se refere à natureza dos topônimos pesquisados, conforme 
pode ser observado na Figura 1, em 2, verifica-se que há predominância 
dos nomes de lugares de natureza física sobre os antropocultural, nos três 
conjuntos de dados pesquisados. Observa-se que é igual a participação de 
ambas as categorias consideradas, tanto para os dados referentes ao século 
xix, como para os do século xxi. Nota-se também que a maior diferença 
entre os dados de uma categoria e outra é encontrada no corpora referente 
ao mapa do século xviii.

A distribuição geográfica dos topônimos pesquisados, no território da 
Comarca do Serro Frio, como pode ser visto nas figuras 2 e 3, mostra, nos 
mapas do século xviii e xix, três regiões definidas em função da densidade 
das localidades, em que a central –orientada no sentido sudoeste-leste, é a que 
apresenta o maior número de localidades estudadas, seguindo-se, ao norte 
daquela, a ocupada com muito poucas, e a situada ao sul, caracterizada, mais 
propriamente, como um vazio em termos do número dos assentamentos ana-
lisados. A par disso, verifica-se que as áreas distinguidas apresentam diferenças 
em relação à natureza dos seus topônimos, como pode ser visto na Figura 
2, comparando-se os registros dos séculos xviii e xix, tornam-se esmaecidas 
ou mais vivas. Nesse sentido, nota-se que a região central assinala a presença 
de topônimos de ambas as naturezas, acentuando-se nela, nos oitocentos, os 
antropoculturais, enquanto que a região norte, onde se verificava, nos setecen-
tos, exclusivamente, topônimos de natureza física, registra mudanças com a 
introdução de topônimos antropoculturais, e, que, por fim, a sul, assinalando 
apenas um topônimo físico, nos setecentos, contínua, nos oitocentos, exclusi-
vamente com essa taxe.
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Figura 1 – Origem e Natureza dos Topônimos da Comarca do Serro Frio da Capitania de Minas Ge-
rais e dos Correspondentes Atuais do Território Mineiro. Org.: Santos, M.M.D.Dos; Seabra, M.C.T.; 
Mouchrek, N.M.
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Figura 2 – Origem dos Topônimos da Comarca do Serro Frio da Capitania de Minas Gerais e dos 
Correspondentes Atuais do Território Mineiro. Org.: Santos, M.M.D.Dos; Seabra, M.C.T.; Mouchrek, 
N.M.
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Figura 3 – Natureza dos Topônimos da Comarca do Serro Frio da Capitania de Minas Gerais e dos Cor-
respondentes Atuais do Território Mineiro. Org.: Santos, M.M.D.Dos; Seabra, M.C.T.; Mouchrek, N.M.
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Sobre as taxionomias de natureza física, presentes nas referências ana-
lisadas, sobressaem, tanto nos corpora do mapa dos setecentos, como o dos 
oitocentos, os hidrotopônimos, seguidos pelos litotopônimos e os geomor-
fotopônimos, como se apresenta na Figura 4, em 1. Em cada um desses 
mapas, as participações dessas taxes, tomadas em conjunto, correspondem, 
respectivamente, à 84% e à 73%. Os fitotopônimos e os zootopônimos regis-
tram, igualmente, a menor participação percentual – 26% das ocorrências, 
no mapa dos setecentos, e 27% no dos Oitocentos. Na atualidade, verifica-se 
também que a maior produtividade é assinalada aos hidrotopônimos, litoto-
pônimos e geomorfotopônimos, entretanto, a participação dos litotopôni-
mos supera a dos hidrotopônimos.  Além dessa diferença, outra se destaca, 
qual seja, a ausência de participação de fitotopônimos e zootopônimos.

As taxionomias de natureza antropocultural constantes nos mapas es-
tudados são: animotopônimo, antropotopônimo, axiotopônimo, etnotopô-
nimo, hagiotopônimo, hierotopônimo, hodotopônimo, numerotopônimo, 
ecotôponimo e somatotopônimo. Em relação a essa categoria, como se pode 
visualizar na Figura 4, em 2, as taxes mais produtivas dos mapas do século 
xviii e xix - antrotopônimos, hierotopônimos e hagiotopônimos, contabili-
zam em conjunto, respectivamente, 64% e 68% das ocorrências. Essas taxes 
têm, entretanto, participações diferentes em ambos os mapas, no mais anti-
go predominando os antrotopônimos e no mais novo os hierotopônimos e 
os hagiotopônimos. As demais taxes assinalam participações baixas no mapa 
dos setecentos e no dos oitocentos, embora, neste último se verifique uma 
participação mais valorizada de uma taxe que também ganha mais expressão 
na toponímia atual – a de axiotopônimos. Com referência aos topônimos 
das localidades que permanecem inscritas no espaço geográfico de Minas 
Gerais que corresponde ao da Comarca do Serro, além da participação mais 
significativa da taxe que remete a títulos - homenagens a personalidades ou 
notáveis naturais da localidade ou da região, já citada, chama a atenção a 
ausência de participação das taxes – hodotopônimos, dimensiotopônimos, 
numerotopônimos, ecotopônimos e etnotopônimos, lembrando sempre 
que esses dados são relativos aos tipos de assentamentos da população ser-
rana pesquisada. 

A taxe dos antropotopônimos - predominante no século xviii, a ter-
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ceira mais importante no século xix e a segunda no século xxi, e a dos 
axiotopônimos, que começa a se destacar no século xix, na quarta posição, 
alcançando a terceira no século xxi, demonstram que tinham informações 
importantes para os homens que ocuparam o território serrano: a primeira 
mostrando quem era o “proprietário” dessa parte das Minas e a segunda os 
notáveis da localidade ou região, merecedores de homenagens, embora às 
vezes impostas. Os nomes sagrados e os nomes de santos que ocupam posi-
ções diferentes, mas sempre destacadas, nas referências temporais estudadas, 
demonstram a fé cristã dos novos “donos da terra”. 
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Figura 4 – Distribuição dos Topônimos da Comarca do Serro Frio da Capitania de Minas Gerais e 
dos Correspondentes Atuais do Território Mineiro, Segundo as Taxas Físicas e Antropoculturais. Org.:  
Santos, M.M.D.Dos; Seabra, M.C.T.; Mouchrek, N.M.
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No século xxi, os topônimos correspondentes aos nomes coletados em 
mapas dos séculos xviii e xix sofrem modificações ortográficas, reduções, 
ampliações, mudanças. Em relação às taxes, pode-se afirmar que predomi-
nam os nomes de natureza física em relação aos nomes de natureza antro-
pocultural, como pode ser visto na Figura 4. A toponímia de natureza física 
conta com litotopônimos (41%), hidrotopônimos (27%), geomorfotopôni-
mos (23%), fitotopônimos (9%). A toponímia de natureza antropocultural 
registra hagiotopônimos (39%), antropotopônimos (33%), axiotopônimos 
(15%), hierotopônimos (15%), etnotopônimos (5%).

5 – Considerações Finais

Tendo em vista os dois 02 mapas analisados, notam-se mais similari-
dades do que diferenças entre os dados analisados e sobre elas ressaltam-se: 
i) 02 das taxes mais produtivas analisadas, considerando as de natureza física 
e de natureza antropocultural, são os hidrotopônomos e litopônimos, que 
aparecem tanto no mapa do século xviii quanto na carta do século xix, em-
bora com pequenas diferenças quanto ao índice de produtividade; ii) em re-
lação as taxes mais produtivas antropoculturais,  mapa do século xix aponta 
um número maior de hagiotopônimos, hierotopônimos e axiotopônimos, e um 
menor número de antrotopônimo, em relação ao do século xix, iii) a língua 
portuguesa funciona como base lingüística da grande maioria da toponímia 
em ambos os mapas estudados; v) a participação significativa de registros de 
topônimos de base indígena no mapa do século xviii e no do xix, embora 
um pouco mais expressivamente neste último; iv) a ausência de topônimos 
de base africana, tanto em um como outro mapa estudado.

Aspectos geográficos marcantes, possivelmente, motivaram a denomi-
nação dos topônimos, destacando-se o que pode ser justificado pelas seguin-
tes particularidades regionais: i) a grande disponibilidade hídrica, referente 
as bacias hidrográficas do rio São Francisco, Doce, Jequitinhonha e Mucuri, 
bem como a sua importância para as atividades mineradoras, que parece 
justificar a produtividade de hidrotopônimos; ii) a riqueza mineral e o tra-
balho de mineração são apontados pelos litotopônimos que também alcan-
çam grande produtividade; a vegetação de cerrado, apresentando variadas 
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espécies de plantas, parece justificar a fitotoponímia, registrando-se que toda 
ela é de base tupi; iii) elementos da topografia da região registrada pelos 
geomorfotopônimos.

Dick e Seabra (2002, p. 64), em seu trabalho sobre os Caminhos das 
águas, povos dos rios: uma visão etnolingüística da toponímia brasileira, afirmavam 
que “qualquer estudo da toponímia brasileira [...] ainda que em perspectivas 
diversas e sob distintas orientações ou critérios de análise [...] sempre envolve 
alguma referência a dois pontos nucleares: a posse do território pelo domínio 
dos caminhos terrestres e lacustres e a conquista espiritual dos locais”; ao tomar 
posse dessas novas terras, não só as características físicas da região servem de ins-
piração para o nomeador – nomes sagrados e de santos católicos são evocados, 
indicando o reconhecimento do solo, sob a proteção cristã, donde, nos mapas 
estudados, a freqüência dos hierotopônimos e dos hagiotopônimos.

Conforme se observou, os nomes de lugares ultrapassam a mera função 
nomenclatória; eles refletem o modo de viver de uma sociedade e a maneira 
dessa sociedade representar os seus valores. É, pois, de acordo com Seabra 
(2004, p. 354)  “ferramenta e fundamento da experiência humana, transmi-
tindo informações e refletindo a história dos povos”.
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A capitania de Minas Gerais no início dos Oitocentos, 
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Resumo

Apresenta-se o estudo da Carta Geographica da Capitania de Minas Gera-
es, realizada em 1804, pertencente ao acervo do Arquivo Histórico do Exército 
(ahex, rj, Brasil), e notas biográficas sobre seu autor, Caetano Luiz de Miran-
da, natural do Arraial do Tijuco (Diamantina, sede municipal) e funcionário 
da Intendência dos Diamantes, da Demarcação Diamantina, da Capitania 
de Minas Gerais. Seus objetivos compreenderam a identificação, a análise e a 
interpretação das informações registradas no mapa, por meio de notas expli-
cativas e dos signos cartográficos. A par destes, o estudo visou estabelecer um 
juízo do valor do mapa como fonte primária de informação, considerando 
a atualização e a fidedignidade dos dados da representação, relativamente à 
época de sua realização. Os dados em foco corresponderam aos elementos da 
dimensão do espaço geográfico construída pelos homens.

Palavras-chave: Cartografia Histórica; Fontes Cartográficas Primárias; 
Capitania de Minas Gerais; Caetano Luiz de Miranda; Carta Geográfica da 
Capitania de Minas Gerais.

 1 – Introdução

Mapas da Capitania de Minas Gerais encontram-se sob a guarda de 
museus e arquivos, localizados tanto no Brasil, como em Portugal. Nos 
acervos de instituições nacionais, segundo Santos et al (2003), situam-se 
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cerca de sete exemplares diferentes sobre o território mineiro, na sua maio-
ria manuscritos elaborados originalmente entre 1778 e 1815. Tidos como 
artefatos históricos de grande valor, os mapas desse conjunto são, porém, 
pouco estudados, em referência aos paradigmas cartográficos que guiaram 
sua elaboração, as fontes de suas informações, o contexto e a motivação para 
sua realização, entre outros aspectos. Desses mapas, o mais antigo, datado de 
1778, o manuscrito em aquarela Mapa da Capitania de Minas Geraes, com 
a Diviza de suas Comarcas 1, de Joaquim José da Rocha, é o mais estudado 
e divulgado na literatura de cartografia histórica e historiografia. Um outro 
manuscrito, similarmente, feito em bico de pena e aquarela, bem como, 
situado entre os mais antigos, a Carta Geographica da Capitania de Minas 
Geraes 2, realizado em 1804, por Caetano Luiz de Miranda 3, tem também 
recebido alguma atenção, sem mobilizar o interesse destacado ao primeiro.4 

O estudo sistemático do mapa de Miranda, além de proporcionar o 
conhecimento de suas propriedades cartográficas, pode propiciar impactos 
muito positivos na produção bibliográfica sobre a geografia, a história e a 
cartografia da Capitania de Minas Gerais, pois encerra a possibilidade de se 
inventariar dados, tendo em vista seu uso comparativamente ao de outras 
fontes cartográficas, relativas ao mesmo território. Esse inventário pode ser 
particularmente valioso, dada a época da realização do mapa, uma vez que 
importantes mudanças já estavam em curso na Capitania de Minas Gerais, 
evidenciando: de um lado, o fortalecimento econômico e social da então pe-
riférica Comarca do Rio das Mortes e da porção mais ocidental e setentrional 
da Comarca do Sabará ou do Rio das Velhas, que compunham a capitania; 
e, de outro lado, a reconversão e a diversificação das atividades econômicas, 
1 Exemplares desse mapa são encontrados no Arquivo Histórico do Exército - ahex e na 
Biblioteca Nacional, ambas as instituições situadas no Rio de Janeiro, Brasil.

2 O mapa citado pertence ao acervo do ahex, rj, Brasil. Uma cópia manuscrita do mesmo 
encontra-se no acervo do Gabinete de Estudos Arqueológicos da Engenharia Militar, Direc-
ção de Infra-Estruturas do Exército, Lisboa, Portugal.

3 Não existe uniformidade na grafia do nome do autor do mapa; nas referências sobre o 
mesmo, encontram-se as duas formas: Luiz e Luis.

4 Estudos sobre Rocha e sua obra que incluem mapas e monografias sobre a Capitania de 
Minas Gerais podem ser encontrados em Resende (1995), Costa et al (2002), Santos et al 
(2003), Costa et al (2004). Sobre Miranda, ou mais precisamente, sobre sua produção carto-
gráfica remete-se a algumas notas em catálogos, em Santos et al (2003) e em Cartas (2007).
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sobretudo as de mineração, nas comarcas de Vila Rica e do Serro Frio que 
tinham sido responsáveis pela grande produção aurífera e diamantífera da 
capitania, na primeira metade dos Setecentos. 

Considerando o exposto, este trabalho foi desenvolvido visando: iden-
tificar, analisar e interpretar as informações registradas na “Carta Geográfi-
ca”, por meio das notas explicativas, inseridas no plano de representação car-
tográfico, e dos signos que configuram a imagem cartográfica propriamente 
dita; e, estabelecer o valor do mapa como fonte primária, dado a atualização 
e a fidedignidade da informação representada, relativamente à época de sua 
realização. As informações em foco compreendem os elementos da dimen-
são do espaço geográfico construída pelos homens, a saber, limites, povoa-
ções, caminhos, guardas, registros e aldeamentos de índios.

2 – Sobre o autor do mapa 

Caetano Luiz de Miranda nasceu, em torno de 1774, no arraial Santo 
Antônio do Tijuco, que se formou no início dos Setecentos, com as lavras de 
ricos depósitos auríferos, na região conhecida como Serro Frio. Essa região 
tornou-se uma comarca da Capitania de Minas Gerais, na sua criação em 
1720, e o arraial, o centro do Distrito, ou da Demarcação Diamantina, que foi 
estabelecido pela Coroa portuguesa, em 1734, quando se confirmou a abun-
dância de jazidas de diamantes na área. Por sua vez, o distrito correspondia 
à área de jurisdição da Intendência dos Diamantes, dotada de um regimento 
administrativo especial. Esse regime, embora destinado à proteção dos inte-
resses da Fazenda Real e à regulação dos negócios concernentes à extração 
do diamante, em detrimento da exploração aurífera que já existia na região, 
influenciava todas as esferas da vida política, social e econômica dos habitantes 
da demarcação. Foi aí que Miranda morreu. Era o ano de 1837, um ano antes 
da instituição da cidade de Diamantina, que tinha se tornado uma vila em 
1831, e arraial freguesia em 1817, e cinco anos após a extinção da poderosa 
Intendência dos Diamantes e o seu temível regimento. E, no distrito, segundo 
registros da história de Diamantina, Miranda trabalhou como funcionário da 
Intendência e na administração de Modesto Antônio Mayer, de 1801 a 1807, 
e na de Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt e Sá, de 1807 a 1822.
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Nas “Memórias do Distrito Diamantino”, de Joaquim Felício dos San-
tos, cuja primeira edição é de 1864, encontram-se dois desses registros. O 
primeiro situa-se por volta de 1821, após o regresso de João vi a Portugal, 
deixando o príncipe D. Pedro encarregado de um governo provisório e às 
voltas com as conseqüências da revolução liberal portuguesa de 1820. Dentre 
essas, cita-se a decisão dos revolucionários de que fossem convocadas as Cor-
tes, cujos representantes seriam eleitos em todo o mundo português, para re-
digir e aprovar uma constituição. Na América portuguesa, esses representantes 
foram eleitos indiretamente, a partir da formação, sucessivamente, das juntas 
eleitorais de freguesias, comarcas e capitanias. Nela, esses representantes tam-
bém deveriam, por meio eletivo, definir juntas governativas leais à revolução 
liberal, nas suas várias capitanias. 

No Distrito Diamantino, a eleição foi presidida pelo Intendente Câma-
ra, no lugar das autoridades que por instrução legal deveriam presidir as elei-
ções – o Juiz Ordinário ou o Juiz de Fora, dado a ausência destas, em razão 
do regimento que o governava. Na eleição, Miranda foi nomeado secretário 
e indicado pelos votantes para integrar o corpo de eleitores da freguesia do 
Tejuco (Diamantina, sede municipal). Posteriormente, já na Vila do Príncipe 
(Serro, sede municipal), sede da Comarca do Serro Frio, ele, entre outros, 
foi escolhido para representar a Comarca em Vila Rica (Ouro Preto, sede 
municipal), segundo Santos (1924, p. 348-350). Na vila, reunido o colégio 
eleitoral que escolheria os deputados às Cortes, coube novamente a Miranda, 
secretariar os trabalhos e, após, como membro do colégio, participar da es-
colha do presidente do governo provisório da Província de Minas Gerais, de 
acordo com Santos (1924, p. 357-8). 

No segundo registro das “Memórias do Distrito Diamantino”, consta que 
Miranda é encarregado pela Intendência dos Diamantes da seguinte representa-
ção ao Príncipe-Regente, quando este visitou a Capitania de Minas Gerais, para 
conclamar o apoio dos seus moradores à sua permanência no Brasil e a outras 
decisões contrárias às pretensões recolonizadoras da Corte, que foram o motivo 
próximo da independência do Brasil:

Senhor. - A junta diamantina [...], na honra de comprimentar e dar á Vossa Alteza 
Real as boas vindas, elegeu o capitão Caetano Luiz de Miranda, escripturario 
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da contadoria da Extracção, portador d’esta, para em seu nome e como 

orgão dos sentimentos, que ella professa, levar á augusta presença de Vossa 
Alteza [...] as mais sinceras e respeitosas felicitações por tão custoso obsequio [....] e 
muito principalmente para manifestar d’este modo [...] os seu intimos sentimentos 
por tão magnanima, liberal e sobremaneira acertada resolução, que Vossa Alteza 
Real se dignou tomar para felicidade do Brasil, deixando-se ficar entre nós, apesar 
do decreto das cortes [ ...] (Santos,1924, p. 366). 5

O fato de se ter delegado funções de representação a Miranda indica que o 
mesmo era um funcionário muito próximo ou de confiança do Intendente dos 
Diamantes. Além disso, o posto de escriturário, na hierarquia da administração 
da Extração Diamantina, deveria ter alguma importância para ser condizente 
com a homenagem que se buscava prestar. Por sua vez, o título de capitão, con-
forme registrado na representação, indica que Miranda pertencia a uma organi-
zação de caráter militar, seja a denominada Ordenança, seja a Auxiliar. Uma e 
outra arregimentavam civis, atuantes nas localidades em que a organização era 
formada, e abrangiam funções policiais, de acordo com referências existentes no 
Códice Costa Matoso (1999, p. 73 -127). No caso das tropas de ordenanças, 
o posto de Capitão é o terceiro na hierarquia das tropas, após os postos de Sar-
gento–mor e Capitão-mor, seguindo-se dos postos de Alferes, Sargento, Cabo 
de Esquadra e Soldado.  Ainda segundo a fonte citada, embora aquelas tropas 
fossem formadas sem distinção de raça e posição social dos seus componentes, os 
postos mais elevados eram cuidadosamente escolhidos pelas autoridades admi-
nistrativas, constituindo-se em cargos de prestígio, não remunerados. 

No livro “Arraial do Tijuco, Cidade de Diamantina”, Aires da Mata 
Machado Filho, descreve um acontecimento ligado à administração do in-
tendente Câmara, primeiro brasileiro a governar o distrito, que também idea-
lizou e foi responsável pela criação de uma siderurgia, no Morro do Pilar, nas 
terras diamantinas.6 O acontecimento refere-se à entrada triunfal, no arraial, 

5 Grifo dos autores.

6  Morro do Pilar é sede de um município mineiro, emancipado em 1953, que anteriormen-
te denominou-se Morro de Gaspar Soares e assim encontra-se registrado na “Carta Geográfi-
ca da Capitania de Minas Gerais”. Segundo Barbosa (1995, p.213), consta que o arraial, nos 
primórdios de sua formação, teria se chamado Nossa Senhora do Pilar, invocação da Virgem 
muito importante na Espanha.
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das primeiras barras de ferro produzidas pelo intendente, trazidas em carros 
que [...] vinham, com enfeites campestres, tudo simples; mas por não esperados, 
por isso mesmo deleitosamente surpreendiam (...) De mistura com estes paramentos 
campestres, se divisavam outros [...] engenhosos quadros, todos alusivos ao objeto 
da festa; e executados pelo talentoso Caetano Luís de Miranda, oficial da 
controladoria dos diamantes [...] (Machado Filho, 1944, p. 44).7

O talento de Miranda também é revelado em uma iconografia, datada 
de 1803, a “Vista do Serviço Diamantino no Sítio do Monteiro no Rio Je-
quitinhonha...” oferecida pelo intendente Maier ao governador da Capitania 
de Minas Gerais, entre 1803 a 1810, Pedro Maria Xavier de Ataíde e Melo, 
que é conhecida pela sua beleza e pelos aspectos descritivos referentes à lavra 
de diamantes.8 O sítio representado foi aberto à mineração, em 1801, pelo 
intendente João Inácio, e tornou-se, posteriormente, célebre pela sua grande 
produção. Sua celebridade deve-se também ao fato de o inovador Intendente 
Câmara ter instalado, nessa lavra, equipamentos para mecanizar a mineração.9

Em relação aos trabalhos cartográficos de Miranda, são conhecidos o 
[Itinerário da] Viagem de João Severiano Terrabuzi do Rio de Janeiro ate a Villa 
do Bom Successo em Minas Novas em 1814 e o Mappa da Freguezia da Villa do 
Principe  que contem á Nordeste a aplicação do Rio Preto: no Centro a Demarca-
ção Diamantina, encravada nesta, e em parte da Freguezia do Rio Vermelho ao 
Oriente, e a Sueste o território da Villa do Príncipe, Itambé, Rio do Peixe e Gua-
nhães .10 O mapa do itinerário é um registro significativo da cartografia dos 
caminhos do período colonial, pois, segundo Costa (2005, p.115), compre-
ende “detalhada relação de lugares por onde seguia o ‘Caminho do Inhomirim”, 

7 Grifo dos autores.

8 A iconografia, um desenho a bico de pena e em aquarela, pertence ao acervo do Museu do 
Ouro, - mo, Sabará, mg. 

9 Nas “Memórias do Distrito Diamantino ...”, esse fato ficou assim registrado: O intenden-
te mandou ali construir uma grande fábrica de mineração como se pratica em Berbyshire 
[Inglaterra]. [...] Pela primeira vez virão os mineiros admirados entulhos e cascalhos do rio 
serem levados a grandes distancias sem quasi esforço do braço humano, enormes e pesadas 
pedras arrancadas de seus leitos por meio de fortes guindastes, quando antes se quebrávão 
á broca e marrão para se conduzirem  os fragmentos nas cabeças de trabalhadores (Santos, 
1924, p. 290).

10 Esses mapas são do acervo do ahex, rj, e foram produzidos, respectivamente, em 1814 
e 1820.
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desde o Rio de Janeiro até Vila Rica [e os referentes aos] caminhos do Campo 
e do Mato [...] denominados [no mapa] por ‘Estrada do Mato’, e ‘Estrada do 
Mato Grosso’. Nesse mapa, na “Estrada do Mato Grosso”, encontra-se uma 
pequena nota, junto ao topônimo Morro (Morro do Pilar, sede munici-
pal), registrando o famoso empreendimento do intendente Câmara, grafado 
como era chamado na época - fábrica de ferro. O mapa da freguesia, por sua 
vez, trata da representação das circunscrições territoriais afetas as freguesias 
citadas no título, indicando outras, com a da freguesia de Conceição, além 
de assinalar as áreas, no espaço representado, sob a jurisdição do arcebispado 
da Bahia, destacando, nesse conjunto, a Demarcação Diamantina.

Nenhuma das informações reunidas sobre Miranda, expostas anterior-
mente, revela traços de sua formação que o tivessem capacitado para a reali-
zação de trabalhos cartográficos. Sabe-se, porém, que seu pai, Antônio Pinto 
de Miranda (1730 – ca. 1790), tido como um artista muito talentoso, é o 
autor de uma peça cartográfica, denominada “Planta do Arraial do Tijuco”, 
realizada em 1784.11 Provavelmente, o talento de Miranda, um traço de fa-
mília, e algum aprendizado com o pai o tornaram capacitado para o trabalho 
cartográfico e artístico, ensejado pela sua ocupação na intendência ou pela 
sua posição na comunidade do Tejuco. 

3 – A geografia da Capitania de Minas Gerais revelada pelos signos 
cartográficos e pelas notas explicativas, no mapa de Miranda.

Na “Carta Geográfica”, a representação de Minas Gerais corresponde 
a da configuração territorial que lhe foi definida ao ser criada em 1720, res-
salvando-se: o acréscimo do extenso termo da vila Nossa Senhora do Bom 
Sucesso das Minas Novas do Araçuaí (Minas Novas, sede municipal), cujo 
território, pertencente à Capitania da Bahia até 1757, atualmente compre-
enderia toda a porção de Minas ao norte e à leste, respectivamente, dos rios 
Araçuaí e São Francisco; e a redefinição de suas fronteiras meridionais, a 
partir de 1766, o que garantiu ao Estado o território ao sul do rio Grande. A 
representação não apresenta a alteração territorial que modificou os limites 

11 Essa representação cartográfica pertence ao ahex, rj. Nela encontra-se grafado “Teiuco”, 
no lugar de “Tejuco”.
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ocidentais da Capitania, em 1816, e que lhe conferiu a imagem que se conhe-
ce na atualidade. Como pode ser visto na Figura 1, a configuração da Capi-
tania é consentânea, então, ao ano em que o autor registrou a data do mapa, 
1804. Do mesmo modo, encontram-se atualizadas as informações sobre as 
Capitanias limítrofes a de Minas Gerais e os limites de suas Comarcas, inclusi-
ve com as imprecisões que o autor habilmente procura encobrir lançando mão 
de recursos gráficos – iluminura e posicionamento das cercaduras do mapa, o 
que será, entre outros, abordados a seguir.

3.1 – Os limites da Capitania e entre Comarcas 

Segundo a divisão política-administrativa da América portuguesa, a 
Capitania encontrava-se limitada, na época: ao sul pelas Capitanias de São 
Paulo e do Rio de Janeiro; a leste pelas do Espírito Santo e da Bahia; ao norte 
por esta Capitania e pela de Pernambuco e a oeste pela de Goiás. Os limites 
estão demarcados por signos-sinais, no caso linhas de diferentes cores que 
seguem acidentes geográficos e, quando fora destes, acrescenta-se uma linha 
tracejada que se distingue dos caminhos por estes serem representados por 
seqüências de pontos e não traços.12

12 Neste trabalho emprega-se uma tipologia de signos cartográficos que compreende os 
signos-ícones, signos-símbolos e signos-sinais. Segundo Santos (2007, p. 59), os signos car-
tográficos podem ser idealizados com a intenção de reproduzir ou representar um objeto, um ser, 
um atributo, etc., considerando, respectivamente: características particulares - construindo, nesse 
caso, um signo-ícone; ou relações de semelhança, mesmo que remotas, e outras ilações, sugeridas 
por hábitos ou valores próprios de uma cultura, etc. – elaborando um signo-símbolo. Um signo 
criado para representar algo pode se apresentar, também, arbitrária e imotivadamente associado 
ao elemento que denota, classificando-se como signo-sinal.
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Figura 1 – Carta Geographica da Capitania de Minas Gerais [Caetano Luiz de Miranda, 1804, Arquivo 
Histórico do Exército, rj]. No mapa, foram destacados os limites da Capitania, de suas comarcas, as vilas 
cabeças de comarcas e os principais elementos de hidrografia e relevo. Org: Santos, Márcia, M. Duarte 
dos; Mouchrek, Najla, M. 

A divisa com São Paulo e Rio de Janeiro se dá através de uma linha 
quase horizontal, o que não era incomum nas representações da Capitania 
nos Setecentos e Oitocentos, embora se apresente mais acentuada do que se 
verifica em outros mapas da época. Essa linha se encontra referenciada por 
elementos geográficos definidos como marcos divisórios no período consi-
derado. Com São Paulo, a divisa é representada por uma linha que se baliza 
pelo rio Pardo, por um trecho de serra ao sul de Ouro Fino, cruzando o 
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rio Mogi, seguindo por um trecho do Jaguari/Camanducaia, alcançando um 
novo trecho de serra, agora denominada de Mantiqueira, que abandona para 
seguir em direção ao início da picada da Iuruoca, na qual se dá a fronteira 
tríplice, dessas duas Capitanias com a do Rio de Janeiro. As fronteiras da Ca-
pitania com a do Rio de Janeiro e a do Espírito Santo não estão representadas 
em toda a sua extensão, pois apenas uma parte desses territórios está mapea-
da. Com o Rio de Janeiro, marca-se a divisa a partir da picada, seguindo pelo 
rio Preto, afluente do Paraíba do Sul, e continua por este até o limite direito 
do mapa na graduação das latitudes. A divisa com a Capitania do Espírito 
Santo, de forma imprecisa, é marcada, nas cabeceiras do rio Guandu, que 
segue até sua barra no rio Doce e deste prossegue por um pequeno trecho 
também até o limite do mapa. 

A divisa com a da Bahia começa no limite esquerdo superior do mapa, 
por linha convencional, que não segue nenhum elemento geográfico de vulto, 
mas é orientada pelas cabeceiras de um rio, supostamente o Verde Pequeno,13 
um dos afluentes do rio Verde; seguindo até sua barra no rio São Francisco, 
prosseguindo daí em direção ao norte e a margem superior da representação, 
de acordo com os marcos da época. Com a Capitania de Pernambuco, o limite 
parte da foz do rio Caruranhanha (Carinhanha) no São Francisco e segue até 
as cabeceiras do primeiro em uma serra a noroeste do mapa, onde começa a 
divisa com a de Goiás. Esse limite é indicado com uma linha, na direção nor-
te-sul, onde se encontram serras, em um trecho denominadas da Tabatinga. E 
ele é indicado novamente por uma linha até perder-se no desenho ilustrativo 
da esquerda do mapa. Nada mais eloqüente sobre a imprecisão das fronteiras, 
nessa região.

Em relação à divisão das Comarcas, em linhas gerais são as seguintes: 
a do Rio das Mortes delimita-se ao sul com São Paulo, a leste com a de Vila 
Rica, ao norte com a de Sabará e a oeste com Goiás; a de Vila Rica limita-se ao 
sul com o Rio de Janeiro, a oeste com o Espírito Santo, ao norte com a do Ser-
ro Frio e de Sabará; a do Serro Frio ao sul com a de Vila Rica e o Espírito San-
to; ao norte com a Bahia; a leste com Sabará; e, por fim, a de Sabará limita-se 
ao sul com a do Rio das Mortes, a leste com a de Vila Rica e a do Serro Frio, 
ao norte com Pernambuco e a oeste com Goiás. Essas fronteiras são também 

13 O nome rio é de difícil leitura por encontrar-se em trecho deteriorado do mapa.
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demarcadas por signos sinais, a saber, linhas coloridas. Geograficamente, a 
divisa entre as Comarcas do Rio das Mortes e Vila Rica, começa no início 
da picada do Iuruoca, segue por uma serra e se prolonga por uma linha que 
continua sendo o divisor de águas das bacias do rio Grande (Comarca do 
Rio das Mortes) e do rio Paraíba do Sul e de seus afluentes Preto e Pomba e 
também do rio Doce (Comarca de Vila Rica); cruza este último rio um pou-
co abaixo de suas nascentes e entra pelo rio Congonhas, que corre na direção 
leste-oeste e deflete para o norte; termina nas proximidades de Itabira e da 
capela São José. Entre as do Rio das Mortes e Sabará, a divisa, do ponto an-
terior, segue uma linha leste-oeste cruzando diversos rios - Paraopeba, Pará, 
São Francisco, e prossegue ao longo do Rio Pardinho até próximo das nas-
centes, para perder-se no meio da iluminura. Por sua vez, entre as Comarcas 
de Vila Rica e Sabará, os limites são marcados, a partir das proximidades de 
Itabira e da capela São José, já mencionadas, por uma linha que corta o rio 
das Velhas e separa sua bacia da de um afluente do rio Doce, entrando por 
um afluente superior desse rio que após a foz passa a ser o limite; e por aí 
prossegue até os limites do mapa a leste. Por fim, entre as do Serro Frio e 
Sabará, o limite começa na barra do rio do Peixe no rio Doce, remonta pelo 
primeiro até as cabeceiras numa serra e segue pelo seu contravertente, que é 
o rio Profundo, alcançando sua barra no rio das Velhas e por este segue até 
seu encontro com o São Francisco, que passa a ser a nova divisa, até o final. 

3.2 – As povoações da Capitania 

Na “Carta Geográfica”, por meio de signos cartográficos, desta feita, 
signos símbolos, o autor representa as povoações distinguindo-as como cida-
de, vilas cabeças de comarca, vilas, arraiais freguesia, arraiais e capelas. Essas 
povoações, mostradas nas Figuras 2, 2.1, 2.2, 2.3, encontram-se, portanto, 
registradas segundo categorias hierárquicas, político-administrativas, e cor-
respondem ao único componente da informação representado no mapa que 
não foi expresso e/ ou obtido na escala de mensuração nominal. Nota-se que 
o registro da hierarquia das povoações não era incomum nos mapas dos Se-
tecentos e dos Oitocentos que versavam sobre a Capitania de Minas Gerais. 
Porém, na enumeração dos elementos dessa hierarquia, ao incluir a categoria 
arraiais, o mapa de Miranda distingue-se de todos os outros da Capitania, 
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com exceção ao Mappa Topográfico e Hidrografico da Capitania de Minas 
Geraes, que compõem o acervo estudado por Santos et al (2003). 14 Entre 
esses mapas, que não representam povoados classificados apenas como ar-
raiais, encontram-se também indicações que definem as categorias capelas e 
paróquias ou freguesias como pertencentes ao gênero arraiais. Essa informa-
ção, em dois mapas denominados igualmente “Mappa da Capitania de Minas 
Geraes”, encontra-se registrada na seguinte nota, justaposta à apresentação da 
legenda: “Todas as paróquias e capelas são denominadas arraiais”.15 E, é cor-
roborada por outras referências que compilam informações de várias fontes 
primárias, como, por exemplo, a dos registros sobre topônimos de Minas 
Gerais, no dicionário histórico-geográfico elaborado por Barbosa (1995). 

O fato de o autor situar, na legenda do mapa em questão, os arraiais 
entre as capelas e os arraiais freguesias parece sugerir que à categoria fo-
ram associados os povoados maiores e mais consolidados, embora ainda 
fossem capelas, pois já podiam aspirar à condição de freguesia. É o caso, 
por exemplo, do Tijuco (Diamantina, sede municipal), classificado como 
arraial, na “Carta Geográfica”, ainda sem o estatuto de arraial freguesia, que 
seria adquirido em 1817, como já citado neste trabalho. À propósito da 
planta realizada em 1784, também já mencionada, já constavam a presença 
de oito templos religiosos e uma população maior, segundo Rocha (1995, 
p.137), do que a da Vila do Príncipe, cabeça da Comarca do Serro, onde 
situava o arraial. Entretanto, ao se examinar a associação efetuada para ou-
tros povoados, essa hipótese não se sustenta; muitos dos classificados como 
arraiais por Miranda, já eram freguesias antigas, tais como, entre outros 
exemplos, segundo Barbosa (1995): Baependi (sede municipal), Itaverava 
(sede municipal), na Comarca do Rio das Mortes; Curral Del Rey (Belo 
Horizonte, sede municipal, capital estadual), Santo Antônio do Manga (São 
Romão, sede municipal), na do Sabará; Piranga (sede municipal) e S. Sebas-
tião (Bandeirantes, distrito do município de Mariana), na Comarca de Vila 
Rica. A associação à categoria arraiais àquelas povoações que foram alçadas à 

14 Mapa manuscrito, sem autor e data, pertencente à Mapoteca do Itamaraty- mi, rj. 

15 Ambos os mapas, pertencentes ao ahex, são cópias datadas de 1870 e assinadas pelo 
Capitão Antônio Vilella de Castro Tavares e por Luis Maria da Silva Pinto de mapas homô-
nimos e de autores desconhecidos.
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condição de freguesia apenas por um dos poderes concernentes – o ecle-
siástico, sem a validação do cível,

Figura 2 – Carta Geographica da Capitania de Minas Gerais [Caetano Luiz de 
Miranda, 1804, Arquivo Histórico do Exército, rj]. No mapa, ressaltam-se as po-
voações classificadas como cidade, vilas e vilas cabeças de comarcas, segundo dados 
do autor. Org: Santos, Márcia, M. Duarte dos; Mouchrek, Najla, M. 
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Figura 2.1 – Carta Geographica da Capitania de Minas Ge-
rais [Caetano Luiz de Miranda, 1804, Arquivo Histórico do 
Exército, rj]. No mapa, ressaltam-se as povoações classifica-
das como arraiais freguesias, segundo dados do autor. Org: 
Santos, Márcia, M. Duarte dos; Mouchrek, Najla, M. 
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Figura 2.2 – Carta Geographica da Capitania de Minas Gerais [Caetano Luiz 
de Miranda, 1804, Arquivo Histórico do Exército, rj]. No mapa, ressaltam-se 
as povoações classificadas como arraiais, segundo dados do autor. Org: Santos, 
Márcia, M. Duarte dos; Mouchrek, Najla, M. 
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também não se mostrou consistente. Veja, por exemplo, o caso do ar-
raial Sta Anna do Bambia (Bambui, sede municipal), localizado na Comarca 
do Rio das Mortes, classificado como capela por Miranda, obteve com vistas 
à instituição de sua paróquia a autorização episcopal em 1768 e a autoriza-
ção do poder civil apenas em 1816, sempre de acordo com Barbosa (1995). 

A par disso, tentou-se a explicação da introdução da categoria arraial, 
pelo autor do mapa, com vistas à caracterização das povoações que viven-

Figura 2.3 – Carta Geographica da Capitania de Minas Gerais [Caetano Luiz 
de Miranda, 1804, Arquivo Histórico do Exército, rj]. No mapa, ressaltam-se 
as povoações classificadas como capelas, segundo dados do autor. Org: Santos, 
Márcia, M. Duarte dos; Mouchrek, Najla, M. 
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ciaram situações, muito comuns nos períodos Setecentista e Oitocentista, quais 
sejam: a de ter sido instituída como uma freguesia, por todos os poderes con-
cernentes, e ter esse estatuto revogado, para ser restituído depois, em um curto 
ou grande lapso de tempo; ou, a de ter alcançado um estatuto e perde-lo, repe-
tidamente, por um longo período. Entre muitos exemplos, cita-se o de Santo 
Antônio (Rio Acima, sede municipal), que, de acordo com Barbosa (1995, p. 
281), tornou-se paróquia colativa, em 1752, suprimida em data desconhecida, 
restaurada em 1839, e novamente suprimida e restaurada, respectivamente, em 
1840 e 1841. A discussão dessa possibilidade, muitas vezes, é dificultada, pois, 
como se verifica no exemplo citado, datas de restauração ou revogação, nem sem-
pre são conhecidas ou expressas na bibliografia especializada, da qual Barbosa 
(1995) é exemplar. Enfim, a elucidação da fontes ou da intenção do cartógrafo no 
que concerne a apresentação  da categorias de arraiais é necessária e considerada, 
muitas vezes, desejável, tendo em vista a necessidade de se ampliar as referências 
correspondentes as fontes primárias de referências bibliográficas conhecidas.

Não obstante, é importante destacar que, apesar da dificuldade em se 
entender o significado da categoria “arraial”, no mapa de Miranda, nenhu-
ma das povoações classificadas seja como freguesia, seja como capela, bem 
como, arraial, o foram erradamente, concernentemente às informações da 
época, se o termo é associado a um gênero, opondo-se a outros, como o das 
vilas, por exemplo. Considerando as povoações assinaladas como tal no mapa 
de Miranda, confirma-se, sobretudo a partir de Barbosa (1995) que cerca 
176,95% do total que inclui as vilas e a cidade correspondem aos arraiais, dis-
tribuídos da seguinte maneira: 28%, 26%, 24% e 22%, respectivamente, nas 
comarcas de Sabará, Rio das Mortes, Serro Frio e de Vila Rica. Entretanto, 
nos Quadros 1, 2 e 3, são apresentadas nominalmente as discordâncias entre 
as classificações dos arraiais registrados no mapa de Miranda e no dicionário 
de Barbosa (1995), que representam, por sua vez,  respectivamente, 19,6%, 
22,5%, 36% e 59,5%, das povoações classificadas como arraiais, nas comar-
cas do Rio das Mortes, de Sabará, de Vila Rica e do Serro Frio. O fato de se 
encontrar uma percentagem tão alta de discrepâncias na Comarca de Serro 
Frio reforça o interesse em elucidar as fontes de Miranda, como  a hipótese 
de se ter uma explicação consistente para a inclusão da categoria em questão.

No que diz respeito às outras categorias de povoações representadas no 
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mapa, destaca-se também que além de não apresentarem nenhum problema 
conceitual, estão atualizadas. Nesse sentido, o autor consigna uma cidade 
para toda a capitania, Mariana, instituída, como tal, em 1745, para sediar 
o Bispado de Minas Gerais. Da mesma forma, como cabeças de Comarca, 
registra Vila Rica (Ouro Preto, sede municipal) e Sabará (sede municipal), 
vilas criadas em 1711, e a vila de São João Del Rei (sede municipal) e Vila do 
Príncipe (Serro, sede municipal), erigidas, respectivamente, em 1713 e 1714. 
Quanto às povoações classificadas como vilas, essas também correspondem às 
que existiam na época, compreendendo um total de nove na Capitania. Na 
Comarca do Rio das Mortes, foram registradas São José Del Rei (Tiradentes, 
sede municipal), criada em 1718,

Localidades 1 Categoria administrativa
Mapa Dicionário 2

Rio das Mortes
Lagoa da Iuruoca (Alagoa, sede 
municipal) Freguesia Capela (1730); Freguesia (1855)

Baependi (sede municipal) Arraial Capela e Freguesia (1710 / 
1720)

Itaverava (sede municipal) Arraial Capela (1729); Freguesia (1752)

Camanducaia (sede municipal) Capela Capela (1766); Freguesia (1779)

Itajubá (sede municipal) Capela Capela; Freguesia (1762)
Iuruoca (Aiuruoca, sede munici-
pal) Capela Capela; Freguesia (1718)

Jacui (sede municipal) Capela Capela; Freguesia (1762)

Pouso Alto (sede municipal) Capela Capela; Freguesia (1748)

Ouro Fino (sede municipal) Quartel Freguesia (bispado São Paulo, 
1749; de  Mariana , 1765)

Quadro 1 
Categoria administrativa de localidades das Comarcas do Rio das Mortes e do Sabará, 
ambas da Capitania de Minas Gerais, segundo registros da “Carta Geográfica” e do 

“Dicionário Histórico-Geográfico”.
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Localidades 1 Categoria administrativa
Mapa Dicionário 2

Sabará 
Antônio Dias Abaixo (Antônio 
Dias, sede municipal) Freguesia Capela (1706); Freguesia (1832)

Cocais (Cocais, distrito do 
município de Barão de Cocais) Freguesia Capela (1769); Freguesia (1856)

Curral Del Rey (Belo Horizonte, 
sede municipal; capital estadual) Arraial Capela (1716); Freguesia (1728)

Espera (Rio Espera, sede muni-
cipal) Arraial Capela (1760); Freguesia (1850)

Itambé (Itambé do Mato Den-
tro, sede municipal)  BD Arraial Freguesia (1841)

Morro do Mateus Leme único 
arraial (Mateus Leme, sede mu-
nicipal)

Arraial Capela (1832); Freguesia (1833)

Morro Vermelho (distrito do 
município de Caeté) BD Arraial Feguesia (1890)

Onça (Onça de Pitangui, sede 
municipal) Arraial Capela (1732); Freguesia (1859)

Patafufo (Pará de Minas, sede 
municipal) Arraial Capela; Freguesia (1846)

Santo Antônio do Manga (São 
Romão, sede municipal) Arraial Freguesia (1731)

São Gonçalo Abaixo (São Gon-
çalo do Rio Abaixo, sede muni-
cipal) 

Arraial Capela; Freguesia 1850

Obs: 
1.Entre parênteses, a denominação e/ou categoria administrativa atuais.
2.Referência como capela e freguesia, se citada na fonte consultada; entre parênteses, a data mais antiga 
sobre a instituição da categoria, também quando citada; e, em negrito a categoria da localidade na data 
do mapa. Fonte: Coleta direta; “Carta Geográfica” (Miranda, 1804); Barbosa (1995).
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Localidades 1 
Categoria administrativa

Mapa Dicionário 2

Presídio do Cuité (Cuité Velho, distrito 
do município de Conselheiro Pena) Freguesia Capela (1768) 

Freguesia (1824)

Antônio Pereira (distrito do município 
de Ouro Preto) Arraial

Capela (1716)
Freguesia (1752)
Freg. suprimida (s.d.)
Freg. restaurada (1840)

Bento Rodrigues (povoado do 
município de Mariana) Arraial Capela (1718)

Freguesia (1880)
Camargos (distrito do município de 
Mariana) Arraial Freguesia (1690)

Catas Altas (sede municipal) Arraial Capela (1727)
Freguesia (1840)

Espera (Rio Espera, sede municipal) Arraial Capela (1763)
Freguesia (1850)

Itabira (sede municipal) Arraial Capela (s.d.)
Freguesia (1825)

Pinheiro (Pinheiros Altos, distrito do 
município de Piranga) Arraial Capela (s.d)

Freguesia (1879)

Piranga (sede municipal) Arraial Capela (1694)
Freguesia (1724)

S. Sebastião (Bandeirantes, distrito do 
município de Mariana) Arraial Freguesia (1724)

Sumidouro (Padre Viegas, distrito do 
município de Mariana) Arraial Freguesia (1742 - 1745)

Capela (1867)

Abre Campo (sede municipal) Capela
Freguesia (1741)
Freg. suprimida (sd)
 Freg. restaurada (1850)

S. Caetano (Monsenhor Horta, distrito 
do município de Mariana) Capela Freguesia (1742)

Simão Pereira (sede municipal) Quartel Freguesia (1718)
Obs:
1.Entre parênteses, a denominação e/ou categoria administrativa atuais.
2.Referência como capela e freguesia, se citada na fonte consultada; entre parênteses, a data mais antiga sobre 
a instituição da categoria, também quando citada; e, em negrito a categoria da localidade na data do mapa. 
Fonte: Coleta direta; “Carta Geográfica” (Miranda, 1804); Barbosa (1995).

Quadro 2 
Categoria administrativa de localidades da Comarca de Vila Rica da Capitania de 

Minas Gerais, segundo registros da “Carta Geográfica” e do “Dicionário Histórico-
Geográfico”.
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Quadro 3 
Categoria administrativa de localidades da Comarca do Serro da Capitania de Minas 

Gerais, segundo registros da “Carta Geográfica” e do “Dicionário Histórico-Geográfico”

Localidades 1 
Categoria administrativa
Mapa Dicionário 2

R. Vermelho (Rio Vermelho, sede 
municipal) Freguesia Freguesia (1810)

Barra do R0 das Velhas (Guaicuí, dis-
trito do mun. de Várzea da Palma) Freguesia  Sem informação

Água Suja (Berilo, sede municipal) Arraial Freguesia (sup.1846)

Araçuaí (Senador Modestino Gonçal-
vez, sede municipal) Arraial Freguesia (1843)

Chapada (Chapada do Norte, sede 
municipal) Arraial Freguesia (rest.1850)

Congonha (Congonhas do Norte, sede 
municipal) Arraial Sem informação

Chapada (São João da Chapada, sede 
municipal) Arraial Freguesia (1870)

Córregos (distrito do mun. de Con-
ceição do Mato Dentro) Arraial Freguesia (1877)

Curmataí (Curimataí, distrito do 
município de Buenópolis) Arraial Freguesia (1832)

Gaspar Soares (Morro do Pilar, sede 
municipal) Arraial 1ª. capela (sd); 2ª. capela 

(1789); Freguesia (1819)
Rio Manco (Couto de Magalhães de 
Minas, sede municipal) Arraial Capela (1828); Freguesia 

(1853)

Piedade (Turmalina, sede municipal) Arraial Capela (sd); Freguesia 
(1840)

Peçanha (sede municipal) Arraial Freguesia (1758-1759); Capela 
(1811); Freguesia (1822) 

Rio Preto (São Gonçalo do Rio Preto, 
sede municipal)

Capela (1769); Freguesia 
(1820)

Inhaí (distrito do município de  Dia-
mantina) Arraial Freguesia (1883)

Itapanhua Canga (Distrito do mun. 
Alvorada de Minas) Arraial Capela (ant. a 1763)

São Domingos (Virgem da Lapa, sede 
municipal) Arraial Freguesia (1813)
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Localidades 1 
Categoria administrativa
Mapa Dicionário 2

Conceição (Cristália, sede municipal) Capela Sem informação
Extrema (Ibiaí, sede municipal) Capela Sem informação
Gorutuba (distrito do município de 
Porteirinha) Capela Sem informação

Morrinhos (Matias Cardoso, sede 
municipal) Capela Sem informação

Pedra dos Angicos (São Francisco, 
sede municipal) Capela Freguesia (1866)

Paraúnas (Presidente Juscelino, sede 
municipal) Capela Sem informação

Santo Antônio Riacho dos Machados 
(Riacho dos Machados, sede muni-
cipal)

Capela Freguesia (1878)

S. do Porto (sede municipal) Capela Freguesia (1856)
Obs: 
1. Entre parênteses, a denominação e/ou categoria administrativa atuais.
2. Referência como capela e freguesia, se citada na fonte consultada; entre parênteses, a data mais antiga 
sobre a instituição da categoria, também quando citada; e, em negrito a categoria da localidade na data 
do mapa. 
Fonte: Coleta direta; “Carta Geográfica” (Miranda,1804); Barbosa (1995).

e Tamanduá (Itapecerica, sede municipal), em 1789, Barbacena (sede 
municipal) e Queluz (Conselheiro Lafaiete, sede municipal), criadas em 1791, 
bem como a Campanha da Princesa (Campanha, sede municipal), em 1798. 
Na Comarca de Sabará, registram-se três vilas, a de Caeté (sede municipal), 
a de Pitangui (sede municipal) e a do Paracatu (sede municipal), instituídas, 
respectivamente, em 1714, 1715 e 1778. E, por fim, na Comarca do Serro 
Frio, a Vila do Bom Sucesso (Minas Novas, sede municipal), criada em 1730. 
Ressalta-se que assim como a Comarca de Vila Rica é a única a conter uma 
cidade, é também a única a não ter outra povoação com o estatuto de vila, 
além da vila sede de Comarca. Destaca-se também que é a Comarca do Rio 
das Mortes a que tem as vilas mais novas da capitania. Todos esses dados são 
mostrados na Figura 3. 
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Figura 3 – Data de criação da cidade e das vilas registradas na Carta Geographica da Capitania de Minas 
Geraes, de 1084. Org: Santos, Márcia, M. Duarte dos; Mouchrek, Najla, M. 
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3.3 – Sobre os quartéis, aldeias de gentios e gentios não aldeados

É por meio de signos sinal que o cartógrafo representa também ou-
tros elementos do espaço geográfico de Minas Gerais: as aldeias, designação 
correspondente aos assentamentos de ameríndios domesticados ou cate-
quizados, e os quartéis, termo que corresponde a guarnições militares, de 
modo geral, pequenas, às vezes compostas apenas por dois soldados, junto 
aos pontos estratégicos do território, como nas fronteiras de sua ocupação, 
nas encruzilhadas dos caminhos e, sobretudo, nos acessos à Capitania. No-
vamente, Miranda se distingue de outros autores de mapas da Capitania, 
por designar apenas como aldeia, as geralmente especificadas como aldeias 
de gentio, e chamar de quartéis, o que, via de regra, era chamado de guardas 
ou patrulhas de soldados. Além disso, o autor não distingue por meio de sig-
nos cartográficos os registros, sempre destacados por outros cartógrafos das 
Minas Geraes. Esses postos, instalados em pontos dos caminhos oficiais e lo-
calizados nas divisas, tinham por finalidade o controle sobre a circulação de 
mercadorias e a cobrança de impostos, como o quinto do ouro. Entretanto, 
algumas vezes, essa função desempenhada em localidades que se encontram 
assinaladas no mapa de Miranda é conhecida por intermédio de seu topôni-
mo, como no caso do Registro do Paraibuna, na Comarca de Vila Rica, e o 
do Registro da Mantiqueira e o do Jaguari, na Comarca do Rio das Mortes. 

Esses signos, complementado as informações presentes nas notas expli-
cativas, permitem constatar, quanto às aldeias e aos gentios que vagueavam 
pelo território das Minas, confirmando dados da época, que: na Comarca 
do Serro Frio e na de Vila Rica, encontravam-se, respectivamente, o maior 
número de aldeias e o maior número de gentio ainda não aldeados de toda a 
capitania; e, que na Comarca do Rio das Mortes não se encontravam aldeias, 
nem gentios. Quanto ao que o autor chama de quartéis, o maior número 
é assinalado à Comarca do Sabará, num total de vinte e um, seguida pela 
comarca do Serro Frio, com dezessete, e, por fim, por Vila Rica, com doze, 
como se especifica no Quadro 4.
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Sobre as notas explicativas, que tratam dos tópicos abordados nesta 
sessão, verifica-se que, em muitas delas, são feitas referências a realizações 
de um governador da Capitania, o visconde de Barbacena, que a admi-
nistrou entre 1788 e 1797. Singularmente, em outras notas, mesmo as 
que não tratam dos tópicos em questão, não ocorre nenhuma menção 
ao governador Ataíde e Melo, do período de 1803 a 1810, nem ao que o 
antecedeu denominado Bernardo José Maria de Lorena e Silveira, conde 
de Sarzedas, entre 1797 e 1803. Não obstante, o mapa, conforme regis-
trado pelo autor, foi elaborado em 1804, data que corresponde ao início 
da administração de Ataíde e Melo, o governador da Capitania, a quem, 
um ano antes, foi dedicada a iconografia sobre a lavra do diamante em 
um sítio do Rio Jequitinhonha, realizada também por Miranda.  

Uma parte dessas notas, dentre as encontradas na Comarca de Vila 
Rica, refere-se aos aldeamentos de indígenas, às patrulhas e aos quartéis que 
foram organizados pelo visconde. Essas notas indicam as fronteiras da ocu-
pação, na época da administração daquele, na porção leste da Comarca, 
drenada pelos rios das bacias dos rios Doce e do Paraíba, que se estendiam 
às proximidades das nascentes do rio Manhuaçu e do rio Pomba. Além dis-
so, indicam que as administrações seguintes à do visconde, particularmente 
a de Lorena, não investiram no desbravamento do território em questão. 
Outras notas confirmam essa interpretação, na medida em que descrevem 
a área, limitada pelos rios Doce e Paraíba e a Capitania do Espírito San-
to, sempre como “sertão”. Essa palavra assinalava as terras que ainda não 

Quadro 4 
Distribuição dos quartéis, aldeias de gentios e gentios não aldeados nas comarcas da 
Capitania de Minas Gerais, em números absolutos, segundo a “Carta Geográfica” de 

Miranda, de 1804.

Elementos 
geográficos

Comarcas da Capitania de Minas Gerais
Vila Rica Sabará Serro Frio Rio das Mortes Total

Quartel 12 21 17 05 55
Aldeia 01 01 08 0 10
Gentio 03 01 01 0 05

Fonte: Extraído, por contagem sobre a “Carta Geográfica” (Miranda, 1804)
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tinham sido povoadas e sobre as quais pouco, ou nada se conhecia, bem 
como, as áreas habitadas pelo gentio, os ameríndios ainda não catequizados 
ou domesticados, tais como nas expressões: o “Sertão do Cuité habitado pelo 
gentio botocudo”, ao sul do Rio Manhuaçu, “Sertão inculto habitado pelo 
gentio bravo Puri”, no alto curso do Manhuaçu, “Mata dos gentios Coroa-
dos”, que se encontrava próxima às nascentes do Manhuaçu. 

Já na Comarca do Sabará, entre as notas, ressaltam-se as que registram: 
um “novo descoberto do tempo do Visconde”, referindo-se a jazidas de recur-
sos minerais, próximas ao rio Santo Antonio, afluente do rio do Sono, dre-
nado pelo rio Paracatu, a noroeste da Comarca; uma patrulha, a das Cacho-
eiras, “organizada pelo Visconde de Barbacena”, no Rio Doce, no limite com 
a Comarca de Vila Rica; e a “nova aldeia de índios Mansos feita pelo Visconde”, 
próximo a um afluente do rio do Peixe que deságua no Doce, nos limites com 
a Comarca do Serro Frio. Dentre as notas que não se referem ao visconde, 
que na sua maioria tratam da existência de quartéis, há uma que se destaca: 
colocada próximo aos limites da Comarca com a Capitania de Pernambuco, 
indica a região como o “Sertão vadiado pelo gentio Caiopó que tem feito hos-
tilidades aos viajantes”, correspondendo à única referência aos ameríndios não 
domesticados no Sabará. Essa referência também é encontrada na monografia 
de Rocha (1995), já citada.

Na Comarca do Serro Frio, no sudeste, apenas uma nota refere-se ao vis-
conde, informando sobre a existência de “quatro aldeias de índios Malalis gover-
nados por uma Briga [sic, brigada] feita pelo Visconde de Barbacena”. Entre as 
outras, citam-se as que tratam: de uma aldeia de gentio, “(...) de Índios Monaxos 
Domésticos” - próximo ao arraial de Peçanha; de uma porção pouco conhecida 
da comarca, como “sertão inculto”, ao norte do rio São Mateus. 

3.4 – Atividade de mineração, agropastoril e caminhos

No mapa da Capitania de Miranda, se obtém informações sobre as 
atividades relativas à exploração de recursos minerais, por meio de algumas 
notas explicativas. Entretanto, essas informações são equivocadas, se compa-
radas aos conhecimentos que se dispõem atualmente, porém alinhadas com 
o conhecimento difundido na época, ou, são, então, muito vagas. Destaca-se 
a nota, registrada na Comarca do Serro Frio, que se refere à localização das 
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“crisólitas Safiras Pingos d’água as mais superiores”, no rio Piauí e afluentes, 
da bacia do Jequitinhonha. Esses minerais que correspondem a um tipo de 
olivina e ao coríndon foram, certamente, confundidos com as turmalinas 
que ocorrem na região indicada. Esse registro também é encontrado na mo-
nografia de Rocha (1995), que começou a ser divulgada em 1778, entre os 
governantes de Minas e estudiosos. Já na Comarca do Sabará, entre as no-
tas, ressalta-se a que registra um “novo descoberto do tempo do Visconde”, 
referindo-se a jazidas de recursos minerais, próximas ao rio Santo Antonio, 
afluente do rio do Sono, drenado pelo rio Paracatu, a noroeste da Comarca. 
Tão vaga como esta nota, encontra-se outra na Comarca do Rio das Mortes 
– única registrada nessa circunscrição, que aludi à “Picada da Iuruoca”, como 
“o caminho que leva a nova companhia mineral formada pelo Visconde de 
Barbacena”, novamente uma referência ao visconde, sem indicar qual e onde 
se encontrava essa mineração.16 Essas notas, posicionadas na Comarca do Sa-
bará, do Serro Frio e do Rio das Mortes, são as únicas referências às atividades 
de mineração que eram desenvolvidas na Capitania. 

A propósito de outras atividades econômicas registradas no mapa de 
Miranda, cita-se a agro-pastoril, representada pelo registro das fazendas, des-
ta feita, por signos sinais. Não obstante, esses registros, como os anteriores 
sobre a exploração de recursos minerais, não são indicadores das atividades 
econômicas de Minas Gerais no início dos Oitocentos. Especificamente so-
bre a distribuição das fazendas e o seu número absoluto, nas Comarcas de 
Minas Gerais, representados por Miranda, não são indícios da área ocupada 
pela atividade agro-pastoril, nem da intensidade ou densidade desse tipo de 
exploração econômica nos territórios em questão. A localização das fazendas 
e o registro dos seus topônimos – um total de, aproximadamente, 20, 28, 80 
e 96, respectivamente nas Comarcas de Vila Rica, Rio das Mortes, Sabará e 
Serro Frio, configuram trajetos e são referências sobre os caminhos da Ca-
pitania que o mapa apresenta, com exceção de umas poucas indicações, e se 
encontram indicados na Figura 4.

16 E com relação a esta picada, sabe-se apenas que na mesma encontrava-se um destacamen-
to, homônimo, e que tinha por justificativa reprimir o descaminho do ouro para a Capitania 
do Rio de Janeiro.

Livro 1.indb   293 7/18/2012   4:43:45 PM



294

Figura 4 – Carta Geographica da Capitania de Minas Geraes [Caetano Luiz 
Miranda, 1084, Arquivo Histórico do Exército. rj]. Destacam-se no mapa os 
caminhos da Capitania de Minas Gerais, segundo a cartografia do autor, bem 
como as vilas cabeças de comarcas, os quartéis, as fazendas e as aldeias de gentios. 
Org: Santos, Márcia, M. Duarte dos; Mouchrek, Najla, M. 

A escolha desses caminhos privilegiou a representação de vias que liga-
vam Minas Gerais com as capitanias limítrofes e as articulações entre as prin-
cipais vilas, entre si, e a sede político-administrativa da capitania, Vila Rica 
(Ouro Preto, sede municipal). Assim, a ligação com a Capitania de São Paulo 
representada se estabelece, na Comarca do Rio das Mortes, através do Registro 
do Jaguari (Extrema, sede municipal). Esse caminho segue em direção à vila 
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da Campanha da Princesa (Campanha, sede municipal) e a sede da comarca, 
São João Del Rey (São João Del Rei, sede municipal). Dessa vila, o caminho 
prossegue em direção à Capitania de Goiás, passando pela vila de Taman-
duá (Itapecerica, sede municipal), ainda na Comarca do Rio das Mortes, pela 
capela e pelo quartel de Santa Anna do Bambia (Bambuí, sede municipal), 
localidade já nos limites da Comarca do Sabará. Tanto o caminho para São 
Paulo, como o para Goiás são articulados a um outro, na capela Boa Morte 
(Povoado do município de Belo Vale), no extremo oeste da Comarca de Vila 
Rica, seguindo para Vila Rica (Ouro Preto, sede municipal). 

O caminho que ficou conhecido como Estrada Real do Rio de Janeiro 
para Vila Rica (Ouro Preto, sede municipal), conhecido também como Ca-
minho Novo, pois consistia em uma alternativa ao longo Caminho Velho 
por Paraty, é também registrado no mapa. No caso deste Caminho Novo, 
foi construída uma variante para o mesmo, ao longo da Serra da Estrela, que 
acabou ficando conhecida como Caminho do Proença (Costa: 2005, p.42). 
Esse caminho está indicado desde o Rio Paraíba, adentrando a Capitania de 
Minas Gerais, nas paragens do Registro do Paraíbuna (atual distrito de Pa-
raíbuna, município de Simão Pereira), seguindo em direção à fazenda Borda 
do Campo, ainda na Comarca de Vila Rica (Ouro Preto, sede municipal), 
para cortar a porção nordeste da Comarca do Rio das Mortes, passando pela 
Capela do Registro Velho (Capela de N. Sra. do Pilar do Registro Velho, 
atual Sá Fortes, distrito do município de Barbacena, passando depois ao de 
Antônio Carlos), e ligando as vilas de Barbacena (Barbacena, sede municipal) 
e Queluz (Conselheiro Lafaiete, sede municipal). Desta vila, a representação 
do caminho segue em direção ao arraial freguesia de Ouro Branco (Ouro 
Branco), já na Comarca de Vila Rica, até alcançar Vila Rica (Ouro Preto, 
sede municipal). 

Embora no mapa de Miranda, o entroncamento do Caminho Novo 
com o caminho para a vila de São João Del Rey (São João Del Rei, sede 
municipal) esteja representado na capela do Registro Velho, existem outros 
documentos cartográficos que assinalam este importante entroncamento 
na vila de Barbacena, antigo arraial da Igreja Nova de Nossa da Piedade ou 
de Campolide. De qualquer forma, esta conexão com o Caminho Velho, 
permitia a quem viesse do Rio de Janeiro alcançar Goiás e Mato Grosso, sem 
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necessidade de ter que se deslocar até Vila Rica (Ouro Preto, sede municipal).
Na Comarca de Vila Rica, verifica-se que a sua sede está unida a dois 

caminhos conhecidos como o do Campo e o do Mato, e que levavam a região 
diamantina. A partir daí, se articulavam com outros que conduziam muito 
mais ao norte da Capitania de Minas Gerais, ligando-a a de Pernambuco e a 
da Bahia. Percorrendo, respectivamente, as bandas oeste e leste da serra do Es-
pinhaço, aqueles caminhos encontravam-se na região das cabeceiras do rio Pa-
raúna e após o registro da Bandeirinha, seguiam juntos em direção ao Tejuco.

No mapa de Miranda, o traçado do Caminho do Campo, se estende 
ao longo da região drenada pelo rio das Velhas e afluentes. A partir de Vila 
Rica, alcança a vila de Sabará e após passar Macaúbas, segue em direção nor-
deste, alcançando a região do Tejuco, já atravessando a serra do Espinhaço. 
Outra possibilidade para se alcançar o Tejuco está também assinalada no 
mapa e implicava seguir em direção norte, após o entroncamento na região 
de Macaúbas e no arraial freguesia Santo Antônio do Curvelo (Curvelo, 
sede municipal) tomar a direção leste, alcançando na região do Paraúna, o 
arraial de Gouveia e após, o já mencionado registro da Bandeirinha.

Articulados ao Caminho do Campo, ainda na Comarca do Sabará, 
caminhos que levavam às principais localidades de sua porção ocidental – à 
vila do Pitangui (Pitangui, sede municipal) e à do Paracatu (Paracatu, sede 
municipal) e que se estendiam ao longo dos rios Pará e Paraopeba, afluentes 
do rio São Francisco, são representados.

A partir do arraial freguesia Santo Antônio do Curvelo (Curvelo, sede 
municipal) o traçado do caminho que segue em direção norte, coincide com 
o do Caminho do Gado (Costa: 2004, p. 51) e alcança a barra do Rio das 
Velhas no São Francisco. Continuando para norte, e em direção à barra do 
rio Carunhanha (Carinhanha, sede municipal), no seu encontro com o São 
Francisco, no limite da Capitania com a de Pernambuco, existem dois traça-
dos de caminhos que margeiam o rio São Francisco. O da margem esquerda 
passa pelo arraial do Santo Antônio do Manga (Manga, sede municipal) e tem 
seu traçado interrompido na barra do rio Carunhanha, enquanto o da direita, 
toma direção, retornando à região diamantina, na barra do rio Verde.

Na porção setentrional da Comarca do Sabará, o autor registra ainda 
outras variantes que ligam a vila do Paracatu ao arraial Santo Antônio do 
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Manga (Manga, sede municipal) e as duas povoações a um conjunto de 
fazendas ao longo do ribeirão e depois rio Santa Rita (rio Urucuaia). 

Na Comarca do Serro Frio, encontra-se o registro de um grande nú-
mero de traçados de caminhos, e entre eles está o do Caminho do Mato, que 
também segue em direção ao arraial do Tejuco, na Comarca do Serro Frio. 
Tomando Vila Rica (Ouro Preto, sede municipal), como ponto de partida, 
pode ser identificada uma via que, cortando a Comarca de Sabará, passa 
pelos arraiais freguesias de Santa Bárbara (Santa Bárbara, sede municipal) 
e Cocais (distrito de Barão de Cocais), e pelo arraial Itambé (Itambé do 
Mato Dentro, sede municipal). Em seguida, passa no arraial Gaspar Soares 
(Morro do Pilar, sede municipal), depois pelo arraial freguesia Conceição 
(Conceição do Mato Dentro, sede municipal), e pelos os arraiais Córregos 
(Córregos, distrito de Conceição do Mato Dentro) e Tapera (Santo Antônio 
do Norte, distrito de Conceição do Mato Dentro), para se juntar, próximo 
às nascentes do Rio Paraúna, ao traçado do Caminho do Campo. A partir 
desse ponto os traçados se unem e após o registro da Bandeirinha alcançam 
o arraial do Tejuco (Diamantina, sede municipal). 

Do Tejuco (Diamantina, sede municipal), são representadas três vias 
que ligam o arraial ao caminho que se estende ao longo da margem direita 
do São Francisco, o também conhecido Caminho do Gado, a partir do 
arraial Barra do Rio das Velhas (Guaicuí, distrito de Várzea da Palma), até 
ao norte da capela Morrinhos (Matias Cardoso, sede municipal), próximo 
à barra do Rio Verde, na divisa da Capitania com a Bahia. Um deles se liga 
ao caminho citado, no arraial Barra do Rio das Velhas (Guaicuí, distrito de 
Várzea da Palma), passando pelo arraial freguesia Rio Pardo (Rio Pardo de 
Minas, sede muncipal); o outro, passando pelo quartel Chapada (São João 
da Chapada, sede municipal), chega ao São Francisco ao norte da barra do 
Rio das Velhas; e, ainda outro, seguindo em direção aos quartéis de Inhai 
(Inhaí, distrito de Diamantina) e Inhacica (sem atualização), se une ao Ca-
minho do Gado ou da Bahia, na barra do São Romão. Neste caminho, o 
autor registra a ligação de outro, a partir do formador mais ocidental do rio 
Verde, que, daquela nascente, prossegue ao longo de sua margem esquerda, 
até a sua barra no São Francisco, ao norte da capela Morrinhos (Matias 
Cardoso, sede municipal).

Livro 1.indb   297 7/18/2012   4:43:46 PM



298

Na Comarca do Serro, verificam-se ainda outros caminhos que articu-
lam os povoados dos vales dos rios Araçuaí, Jequitinhonha e o Pardo, tanto 
à sua sede, a Vila do Príncipe (Serro, sede municipal) como ao arraial do 
Tejuco (Diamantina, sede municipal). Tomando o arraial como referência, 
a partir dele, em direção a Rio Manco (Couto de Magalhães de Minas), o 
caminho segue ao longo do rio Jequitinhonha, ultrapassando-o para alcan-
çar as paragens do arraial de Itacambira (sede municipal) e depois, o vale do 
rio Pardo, chegando ao arraial freguesia do Rio Pardo (Rio Pardo de Minas, 
sede municipal), e prosseguindo para a divisa da Bahia. Do Tejuco (Dia-
mantina, sede municipal), novamente como referência, passando por Rio 
Preto (São Gonçalo do Rio Preto, sede municipal), outro caminho segue o 
vale do Araçuaí, ligando os muitos povoados aí instalados: Araçuaí (Senador 
Modestino Gonçalvez, sede municipal), Piedade (Turmalina, sede muni-
cipal), a Vila do Bom Sucesso (Minas Novas, sede municipal), Chapada 
(Chapada do Norte, sede municipal), Sucuriu de cima, Sucurui de Baixo 
(Francisco Badaró, sede municipal), Água Suja (Berilo, sede municipal), de 
onde inflete para noroeste para ultrapassar o rio Jequitinhonha e depois em 
direção ao rio Pardo.

4 – Considerações finais

Este artigo inicia um trabalho de valorização e aprofundamento na im-
portante cartografia de Caetano Miranda que é muito rica em informações, 
compreendendo particularmente, um grande esforço inventariante, em que 
os dados do mapa são confrontados com fontes históricas e documentos da 
época e sobre a época. Esse primeiro estudo abre perspectivas para trabalhos 
futuros. Em primeiro lugar o tratamento das questões especificamente carto-
gráficas; depois o estudo comparativo com outros mapas anteriores, especifi-
camente o de Joaquim José da Rocha, para aferir o grau de aderência e o de 
inovação com relação a essa obra; e a comparação com mapas e documentos 
posteriores, para traçar a evolução dos aspectos geográficos abordados. Já foi 
feito um primeiro esforço de correspondência entre sua toponímia e a atual, 
mas ainda há muito a explorar, por exemplo, a localização de caminhos e 
fronteiras sobre um mapa atual. 
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O artigo, já em seu título, questiona a fidedignidade das informações 
históricas desse mapa; não porque desconfie desses dados, mas porque de-
seja saber até que ponto as informações são inovadoras ou meras cópias de 
elementos de cartografia anterior e em que medida ela conferem ou discor-
dam de outras fontes e códigos. A resposta completa só pode vir após os 
estudos comparativos apontados; mas pelo que já se estudou, na pesquisa 
em andamento, pode-se afirmar que, apesar das diferenças apontadas em re-
lação às outras fontes da historiografia de Minas Gerais, há fortes indícios de 
alta fidedignidade das informações cartografadas, bem como, de explicações 
consistentes para as divergências apontadas.
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A Planta da cidade de São Paulo de 1897: uma 
cartografia da cidade existente ou da cidade futura?

Lucia Noemia Simoni*

Resumo

O artigo analisa a “Planta Geral da Capital de São Paulo organizada 
sob a direção do Dr. Gomes Cardim, Intendente de Obras, 1897”, publicada 
originalmente pela Câmara Municipal de São Paulo. A planta de 1897 é uma 
representação de um momento singular na história e captura, em um sentido 
que lhe é peculiar, o fluxo intenso de mudanças decorrentes de políticas que 
impulsionaram o processo imigratório, a abolição jurídica da escravidão, a 
proclamação da República e as reformas institucionais do novo regime que 
antecederam sua elaboração. A análise examina as potencialidades e limites de 
seu conteúdo para o conhecimento do processo de expansão urbana da cida-
de de São Paulo desde o final do século xix até o início do século xx. Embora 
a planta de 1897 registre mais do que a cidade existente, parte significativa 
dos planos de futuros arruamentos ali representados podem ser considerados 
um esboço do que virá a ser a cidade nas próximas décadas, conforme indica 
a cartografia urbana posterior. Não sendo a representação da cidade existente 
em 1897, nem um plano urbanístico, propomos que seja considerada uma 
carta de compromisso entre proprietários de terras e que persistiu mesmo 
diante de adversidades ambientais e urbanísticas para a implantação das ruas.

Palavras-chave: expansão urbana, propriedade de terras, arruamentos.

A cartografia urbana é, sem dúvida, de grande valia nos estudos da 
dinâmica do crescimento urbano das cidades. No confronto de exemplares 
históricos está a possibilidade de capturar mudanças, oferecendo ao pesqui-
sador um imenso campo de investigações, porque a representação urbana da 
cidade não sendo a cidade propriamente dita, requer que a decifremos. Com 
o objetivo de acompanhar o crescimento da cidade de São Paulo, desde a 
* Pesquisadora do grupo de pesquisa Arte e Arquitetura, Brasil – Diálogos na Cidade Moderna e Contem-
porânea, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos – USP 
- simoni.Lucia@gmail.com
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segunda metade do século xix, confrontamos a “Planta Geral da Capital de 
São Paulo organizada sob a direção do Dr. Gomes Cardim Intendente de 
Obras, 1897, com os exemplares de plantas da cidade de São Paulo, datados 
de 1868, 1881, 1890, 1905, lançados sobre a planta datada de 1914.1 As 
plantas confrontadas com a de 1897 tiveram origens e finalidades diferentes, 
tendo sido patrocinadas pela Câmara Municipal as de 1897 e 1905, mas 
possuindo em comum a forma de representação da cidade. Todas elas apre-
sentam a cidade por meio de duas convenções que constituem as principais 
referências de leitura. São elas, as linhas do traçado dos arruamentos, que são 
paralelas, com largura homogênea, em traço contínuo e, por vezes, represen-
tadas em tracejado. A outra convenção refere-se aos rios, ribeirões e córregos, 
apresentados em meandros contrastando em sua irregularidade com a geo-
metria do conjunto viário.

A cronologia das plantas da cidade de São Paulo - de 1868, 1881, 1890, 
1897 e 1905 – é adotada para nossas considerações por representar a cidade 
em intervalos de aproximadamente dez anos, oferecendo uma seqüência re-
gular de plantas confeccionadas na segunda metade do século xix. 

1 As plantas a seguir foram reproduzidas pela autora da publicação da Comissão do iv Cen-
tenário da Cidade de São Paulo. São Paulo antigo: plantas da cidade. São Paulo, Companhia 
Melhoramentos, 1954, do acervo da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo:

1868 “Planta da Cidade de São Paulo, 1868” de autoria desconhecida.
1881 “Planta da Cidade de São Paulo levantada pela Companhia Cantareira e Esgotos 

Henry B. Joyner M. I. C. I. engenheiro em chefe, 1881.”
1890 “Planta da Capital do Estado de São Paulo e seus arrabaldes desenhada e publicada 

por Jules Martin em 1890.”
1897 “Planta Geral da Capital de São Paulo organizada sob a direcção do Dr. Gomes 

Cardim Intendente de Obras 1897”
1905 “Planta Geral da Cidade de São Paulo 1905 Adoptada pela Prefeitura Municipal 

para uso de suas Repartições Levantada e organisada pelo Engenheiro Civil: Alexandre Mariano 
Cococi e Luiz Fructuoso e Costa Engenheiros da Commissão Geog. e Geologica.” Reprodução 
digital adquirida para finalidades acadêmicas, do Acervo da Fundação Patrimônio Histórico 
da Energia de São Paulo.

1914 Reprodução realizada pela emplasa, do original “Planta Geral da Cidade de São 
Paulo com indicações diversas Organizada pela Commissão Geographica e Geologica Eng. João 
Pedro Cardoso Chefe 1914”.
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Em um exame preliminar da Figura 1, a comparação da planta de 1897 
(em verde escuro) com os exemplares anteriores datados de 1868, 1881 e 
1890, indica que no intervalo de sete anos teria ocorrido um grande salto da 
extensão da cidade, em vista do surgimento de inúmeros novos arruamentos, 
configurando uma extraordinária expansão urbana. Contudo, ao confrontar-
mos a planta de 1897 com a planta datada de 1905, observa-se que a repre-
sentação dos limites da área urbana, (em linha vermelha), retrocedem, isto é, 
a nova planta elaborada em 1905 já não avaliza aquela expansão extraordiná-
ria que a planta de 1897 indica. A planta de 1914, por outro lado, incorpora 
os traçados viários de 1897, além de ultrapassa-los em algumas direções como 
se vê assinalado em azul na Figura 1.

Figura 1 – Estudo da Expansão Urbana: Comparação entre os arruamentos das Plantas da Cidade de 
São Paulo datadas de 1868, 1881, 1890, 1897, 1905.
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A escolha da planta de 1897 como objeto de pesquisa e análise é mo-
tivada pelas questões que suscita a propósito da magnitude do fenômeno 
urbano que a comparação entre plantas da cidade que a antecederam revela. 
De nossa perspectiva atual, chama a atenção a fala de cronistas e historiado-
res da cidade acusando na época a grande expansão urbana, a alta dos preços 
dos terrenos, a presumível excessiva oferta de terrenos em vista de uma de-
manda que poderia ter a cidade de São Paulo. A esse propósito se referiu o 
jornal “Correio Paulistano” em novembro de 1890:

“É realmente extraordinário o aumento da população que tem tido ul-
timamente esta cidade. Pelo último recenseamento procedido em novembro 
e dezembro de 1887, foi orçada essa população em 47.000 habitantes. Hoje 
é ela geralmente calculada em 100.000 almas. O perímetro da cidade que 
também tem se dilatado em proporções correspondentes já para os lados do ca-

Figura 2 – “Planta Geral da Capital de São Paulo organisada sob a direcção d do Dr. Gomes Cardim 
Intendente de Obras 1897”
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minho, ou antes da rua para a Penha, já para os lados de Sta. Cecilia, Perdizes e 
Água Branca, já para as bandas da Vila Mariana, já para as direções da Mooca, 
Pari, Bom Retiro, Santana, Nova Cintra, já finalmente, em data muito recente 
para as imediações do Cambuci e terrenos adjacentes às margens do Riacho do 
Ypiranga”. 2

De fato, desde o início da década de 1880, a economia agroexportado-
ra na província de São Paulo baseada no plantio de café passou a representar 
40% de toda a produção nacional. Como se sabe, a ampliação da rede ferro-
viária e a organização da imigração subvencionada do trabalhador europeu 
contribuíram para o crescente aumento da produtividade na província, am-
pliando as margens de lucro dos cafeicultores paulistas. Para Wilson Cano, 
isto permitiu a aplicação do capital cafeeiro em outras atividades econômi-
cas, uma diversificação que por si mesma impulsionou a economia paulista 
e foi a base de sua industrialização.3 A pergunta que nos interessa é, em que 
medida e de que maneira esse crescimento econômico, em sua fase inicial 
nas décadas de 1880 e 1890, teria repercutido na cidade de São Paulo, con-
firmando ou não a expansão urbana retratada na planta da cidade de 1897?

É conhecido o fato de que o crescimento urbano de São Paulo, como de 
muitas outras cidades brasileiras, ocorria na área intra-urbana, através da edi-
ficação e reedificação nos terrenos acessíveis pelas vias públicas consolidadas.4 
Sabemos que no século xix proliferou uma tipologia habitacional voltada para 
a locação, constituída pelos quartos e cubículos, cortiços e vilas operárias. Sé-
ries de habitações geminadas eram construídas ao longo de passagens estreitas, 
abertas no interior da quadras, permitindo aos proprietários de terras a extra-
ção de rendas. Hospedagens possuíam nos fundos do terreno vários cômodos 
para aluguel. O Relatório da Comissão de Exame e Inspecção das habitações 

2 Correio Paulistano, 22 de novembro de 1890.

3 Cano, Wilson “Raízes da concentração industrial em São Paulo”, p.23.

4 Bonduki, Nabil G.(1998) “Origens da habitação social no Brasil. Arquitetura Moderna. 
Lei do Inquilinato e difusão da casa própria”, pp.27-76. Sobre a moradia de baixo custo na 
última década do século xix e a legislação aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo 
dispondo sobre sua localização e especificações construtivas, ver Simoni, L. N.”Arruamento 
de terras e o processo de formação do espaço urbano no município de São Paulo. 1840-1930”, 
2003, pp. 119-151.
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operárias e cortiços no distrito de Santa Ephigênia publicado em 18945, é o 
documento mais completo que se conhece a respeito. Essas habitações estive-
ram permanentemente no foco de atenção dos serviços de higiene, sobretudo 
após a implantação do regime republicano, que se mobilizou no combate aos 
surtos epidêmicos. Como a planta de 1897 revela um grande número de no-
vos arruamentos, poderíamos interpreta-la como o retrato de uma profunda 
mudança na localização das moradias, em que a cidade concentrada e densa 
estaria se espraiando para seus arredores ainda pouco ocupados?

Por outro lado, é bastante evidente, como já observou Nestor Goulart 
Reis Filho6, que a planta de 1897, diferentemente das demais plantas da ci-
dade, tem uma maior amplitude. Para responder à nossa pergunta, o que 
procuraremos esclarecer a seguir é qual o caráter do crescimento urbano que 
registrou. A maior amplitude do foco cartográfico sobre o município de São 
Paulo, registrando dois antigos povoados, sedes das freguesias de Nossa Se-
nhora do Ó e de Nossa Senhora da Penha, pode conter indistintamente no-
vos e antigos arruamentos devido à forma homogênea da representação. Para 
conhecermos melhor o conteúdo representado na planta de 1897, passare-
mos a examinar, brevemente, as características dos processos de formação do 
espaço urbano no período compreendido pela cartografia urbana em estudo.

1 – O Processo de Formação do Espaço Urbano no Município de 
São Paulo – Meados do Século xix

A formação do espaço urbano em São Paulo teve na Câmara Municipal um 
de seus principais agentes, senão o mais importante ao longo do século xix. Além 
das formações urbanas vinculadas a atividades eclesiásticas e ao povoamento es-
pontâneo, cabe ainda assinalar os assentamentos decorrentes da política imperial 
de colonização e povoamento e que surgiram a partir de 1877.

A importância da câmara dos vereadores no processo de expansão urba-
na se deve a suas prerrogativas sobre as terras adjacentes ao povoado, sede do 
município, estatuídas desde o período colonial e mantidas após a Independên-

5 Motta, Cesário et alli. (1893) “Relatório da Comissão de Exame e Inspecção das habitações 
operárias e cortiços no districto de Santa Ephigênia” São Paulo, Typographia Vanordem & Comp, 
28 de março de 1894.

6 Reis, N. G. “São Paulo Vila Cidade Metrópole”.http://www.usp.br/fau/dehistoria/lap/20.jpg , 2009.
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cia. Essas terras, denominadas rocios, eram destinadas ao “uso comum” dos ha-
bitantes e à expansão urbana. Podiam ser livremente usufruídas pelos moradores 
para caça, para pasto, como pouso de tropas, extração de lenha, dentre outras 
atividades, ou podiam ser apossadas ou, ainda, apropriadas de forma legítima. 
A forma legítima de apropriação de terras se dava mediante o requerimento 
do pretendente e a outorga pela câmara de carta de data de terras. A carta de 
data era um contrato de concessão gratuita de terras, coni condicionado ao uso 
produtivo, com cultura e, ou edificação, dentro de prazo estipulado..7 Em São 
Paulo, as concessões por cartas de datas permaneceram gratuitas até 1875 e 
constituíram a forma legítima de aquisição de terras públicas até 1893, quando 
foram extintas e substituídas por outras formas onerosas de concessão de uso, os 
aforamentos e os arrendamentos, como se verá mais adiante8.

As terras do rocio de São Paulo se estendiam a partir da matriz da fre-
guesia da Sé, em um perímetro circular formado por um raio de meia-légua 
ou, aproximadamente, 3 km. Para as demais povoações, sedes de freguesias, 
era destinado um perímetro menor, com raio de ¼ de légua.9 Na planta de 
1897, a extensão das terras do rocio a partir da Sé está é representada pra-
ticamente toda arruada, assim como algumas áreas externas a seus limites.

Em meados do século xix, o governo Imperial aprovou a primeira Lei 
de Terras do país, a Lei n. 601 de 1850, buscando regulamentar a situação 
bastante confusa da propriedade fundiária, fruto de um longo período de 
descontrole. Na organização política e social, baseada no trabalho escravo, 
a propriedade de terras era mais um fato do que um direito decorrente de 
um título de domínio. O ordenamento jurídico que regeu a apropriação privada 
de terras desde o período colonial gerou sesmarias, datas de terras, aforamentos, 
arrendamentos, que em grande parte não atendiam às exigências legais para lhes 
7 Carta de concessão de datas era um título perpétuo e conferia ao concessionário o direito à troca, 
venda, aforamento, arrendamento, doação e era transmissível por herança. O domínio de uso se 
transmite do Estado ao concessionário e é mantido mediante o cumprimento de determinadas 
condições, como a de fazer uso produtivo da terra, de pagamento de um foro e de laudênio, quando 
se trata de concessão por aforamento, dentre outras condições estabelecidas no contrato de conces-
são. Por outro lado, a moderna propriedade de terras confere o domínio pleno ou absoluto sobre a 
terra, sem condições, exceto as de caráter administrativo. A este respeito, Meirelles, H. L. “Direito 
Administrativo Brasileiro” 8a. edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1981, p.494.

8 Simoni, L. N. op. cit. p.91.

9 Idem, p.24.
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conferir legitimidade, sobretudo quanto à delimitação de suas divisas, da medi-
ção e demarcação. Além disso, a prática do apossamento se generalizou.

Pretendia-se regularizar primeiramente a propriedade privada, com o 
que, por exclusão, ficariam conhecidas as terras públicas ou devolutas. A lei 
estabeleceu a compra e venda como única forma de aquisição das terras devo-
lutas, para que com o produto da venda fosse formado um fundo de custeio 
da imigração e para a implantação de povoados. No regulamento da lei, De-
creto n.1318 de 1854, foram estabelecidas as normas de fundação de novos 
núcleos urbanos, as quais previam um projeto das ruas e praças, e os lotes 
urbanos e rurais. Como a Lei de Terras de 1850 era uma lei essencialmente 
agrária, as terras municipais e a propriedade concedida pelas câmaras não 
tiveram uma regulamentação específica. Apenas através do Regulamento de 
1854 e do Aviso Circular de 12 de outubro de 1854 que o governo imperial 
resolveu aplicar aos territórios das municipalidades existentes as mesmas dis-
posições estabelecidas para as novas povoações.10

O não atendimento daquelas disposições resultará na suspensão das con-
cessões das câmaras até que estas apresentassem um plano de expansão das povo-
ações sob sua jurisdição,

(...) cumpre que V. Exça. Exija das respectivas Câmaras Municpaes as infor-
mações necessárias, taes como a quantidade de terreno, que ainda possão ca-
recer as ditas povoações, e as competentes plantas com a designação das ruas, 
praças e as reservas exigidas pelo sitado arto. 77 na segunda parte, devendo 
remetter estas informações acompanhadas das reflexões que julgar convenien-
tes, ficando no entanto suspensa toda e qualquer distribuição de lotes urbanos 
ate que o Governo haja sufficientemente, digo, definitivamente resolvido a 
respeito (São Paulo, 1858; 1941, p. 139).11

10 Silva, L. O. “Terras Devolutas e Latifúndio. Efeitos da lei de 1850” 1996. As disposições 
referentes às terras municipais ver parágrafo 4o do artigo 5o da Lei de Terras, a Lei n. 601 de 
1850, e o artigo 77 do Decreto n. 1.318 de 30 de janeiro de 1854 e os avisos circulares que 
foram emitidos complementarmente em 1854. Ver, Simoni, L. N.(2003) op. cit, pp.37-51.

11 Aviso Circular de 12 de outubro de 1854 – Ministério dos Negócios do Império – 
Repartição Geral das Terras Publicas em 12 de outubro de 1854, “Atas da Câmara da Cidade 
de São Paulo, 1858”. Volume xliv. São Paulo. Publicação da Sub-Divisão de Documentação 
Histórica, Volume xliv; Departamento de Cultura (Divisão de Documentação Histórica e 
Social), 1941, Prefeitura do Município de São Paulo. 1941, p. 139.
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Entre 1854 e 1859, as concessões de datas ficaram suspensas em São 
Paulo e uma intensa disputa entre a Câmara de vereadores, de um lado, e o 
governo da província e a burocracia imperial, de outro, se desenvolveu em 
torno das terras com origem nos rocios, as terras de uso comum do muni-
cípio e os remanescentes dos antigos aldeamentos indígenas. Por fim, tudo 
terminou sem que nada fosse feito pela câmara de São Paulo e ao serem reto-
madas as concessões de datas, afluíram inúmeros requerimentos solicitando 
concessões de datas de terras em várias localidades.

2 – O Arruamento de Terras Para Concessão de Datas

A grande demanda por datas de terras criou um novo procedimento 
para que a câmara pudesse conceder terras. O engenheiro da câmara realiza-
va o levantamento das áreas pretendidas pelos requerentes e confeccionava 
um plano de arruamento para a execução das demarcações, alinhamentos e 
nivelamentos. No início da década de 1860, as áreas mais solicitadas situa-
vam-se ao longo da várzea do Tamanduateí, nas localidades do Pary, várzea 
do Carmo e Braz, como também ao Sul, no caminho para Santos, no morro 
do Telégrafo e depois da ponte sobre o rio Lavapés, na estrada para Santo 
Amaro e na estrada do Vergueiro. Eram também requisitadas datas junto a 
vias existentes, como a estrada para Santo Amaro no Caguassú e no Mato 
Grosso. A Oeste, a expansão ocorria para além do Arouche, em área na 
qual, em 1861, moradores solicitaram a edificação de um templo dedicado à 
Santa Cecília, desencadeando um processo de concessão de datas no local. 12

A reserva de terras para a construção das ferrovias, a São Paulo Railway, 
ligando Santos a Jundiaí, e a Central do Brasil, de ligação com o Rio de Janeiro, 
logo gerou a divisão das terras remanescentes para atender ao requerimento de 
inúmeros pretendentes. O arruamento de terras remanescentes de obras públicas 
para concessão de datas torna-se uma prática da câmara, sendo significativos 
os remanescentes do edifício do Gasômetro 13 e do arruamento junto ao novo 
12 As localidades mencionadas foram as mais frequentemente citadas pela Comissão de Datas 
da câmara, que arrolamos em nossa pesquisa, realizada nos livros das Actas das Sessões da 
Câmara Municipal de São Paulo, abrangendo os anos de 1869 a 1875.

13 O Gasômetro foi construído na várzea do Carmo pelo governo provincial, como parte de uma 
série de obras realizadas na capital no período de 1872 a 1875. A câmara abriu a “nova rua do Ga-
sômetro” e passou a conceder datas. Atas das Sessões da Câmara, anos 1870 e 1874.
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Matadouro e a linha férrea de ligação com o centro através da rua Vergueiro, 
denominado Vila Clementino, cujo processo de formação teve início em 1887.

3 – Os Arruamentos Em Terras Particulares

Em 1862, eram arruadas as terras do Campo Redondo, atual bairro dos 
Campos Elíseos, para concessão de datas, antecedendo a inauguração da São 
Paulo Railway em 1867.14 Alguns anos mais tarde, em 1871, era solicitada 
abertura de rua em outra porção remanescente da ferrovia, que os moradores 
pretendiam como ligação do Largo dos Guaianases (atual Largo do Sagrado 
Coração de Jesus, no bairro de Campos Elíseos) à estação de trem. O en-
genheiro municipal se dirigiu ao local, orçou as despesas e deu seu parecer 
favorável, e a Comissão de Obras da Câmara autorizou o arruamento, de-
terminando que se entrasse em entendimentos com o proprietário, o Barão 
de Mauá. Tratava-se de um arruamento em terras particulares, e que seria 
executado pela câmara a suas próprias expensas.

Na época, a abertura de ruas em terras particulares era concebida como 
utilidade pública municipal e não como um empreendimento privado para a 
comercialização de lotes. As faixas de terras destinadas ao leito das ruas eram 
desapropriadas pela câmara e o proprietário particular era indenizado. Como 
os recursos municipais eram bastante limitados, desde meados do século xix 
a câmara de São Paulo passou a negociar o valor das indenizações. Para não 
ter dispêndios com indenizações, a câmara custeava e executava as ruas e ainda 
isentava o proprietário dos tributos municipais e demais obrigações a que os 
donos de terrenos estavam sujeitos. No final do processo, o proprietário ofere-
cia as ruas em doação à câmara, com o que se tornavam ruas públicas.15 Uma 
observação importante a fazer é que do ponto de vista legal, esse procedimen-
to só se interrompe em 1913, quando aprovada a primeira lei de abertura de 
ruas, Lei n. 1.666, a qual definia quais as condições técnicas para abertura das 
ruas, atribuindo sua execução ao proprietário das terras a serem arruadas. Mas 
como se sabe, ao longo do século xx a transgressão à lei foi o que predominou 
no arruamento e loteamento que formou a periferia paulistana com graves 

14 Sessão Ordinária de 23 de janeiro de 1862, Atas da Câmara...1862, p.22.

15 Simoni, L. N. op. cit. pp 62-71.
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conseqüências do ponto de vista físico-espacial. É importante reter que os ar-
ruamentos da planta de 1897 ainda estavam sujeitos a essa forma de negocia-
ção, que era feita a partir de uma planta apresentada pelo proprietário. Como 
eram muitas as novas ruas projetadas a Câmara logo se veria em situação 
orçamentária crítica, que foi o que ocorreu em 1905 levando os vereadores a 
determinarem que as ruas fossem doadas “prontas” pelos proprietários, isto 
é, aterradas, niveladas, com bueiros, pontilhões ou pontes para que fossem 
executados os serviços ou melhoramentos municipais.16

Era esse o teor dos entendimentos que a Comissão de Obras determina-
ra entabular com o barão. Todavia, o Barão de Mauá tinha um plano de ar-
ruamento diferente do apresentado pelo engenheiro municipal. Pretendendo 
abrir quinze ruas em suas terras, encaminhou sua proposta à câmara. Embora 
o novo plano tenha sido aceito pelos vereadores, o arruamento não se concre-
tizou. Como conta Ernani da Silva Bruno, muito mais tarde aquelas terras 
foram loteadas por dois alemães, entre 1879 e 1881.

Na “Planta da Cidade de São Paulo, 1868” demarcamos três arruamen-
tos abertos em terras particulares, que, entretanto, aparecem esboçados no 
interior de vazios delimitados pelo traçado nítido das ruas, possivelmente de 
uma primeira impressão da planta: 1) o riscado de seis ruas, referente a aber-
tura de ruas nas terras do Barão de Mauá 2) o traçado das ruas do Morro 
do Chá, em área de propriedade do Barão de Itapetininga (1853-1876), área 
central da cidade, entre o vale do Anhangabaú e a atual praça da República; 
4) área em que a câmara abriu o arruamento da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia, junto da rua da Glória, atual bairro da Liberdade (1855-1863).

16 Em artigo 31 da Lei n.862 de 1905, ver também “Annaes das Sessões da Câmara Muni-
cipal de São Paulo, 1905” pp, 162-163. Simoni, L. N. op. cit. p.153-156.
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Figura 3 – “Planta da Cidade de São Paulo, 1868” – Arruamentos em terras particulares: 1) Campo 
Redondo/ Chácara Mauá, 2) Morro do Chá, 3) Irmandade de Santa Casa de Misericórdia.
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Na planta de 1868 ainda se notam outros riscados que indicam pro-
priedades concedidas, como no canto inferior esquerdo, junto à estrada para 
Santo Amaro e ao Caminho Velho. Dentre os riscados, ainda encontra-se, 
no canto superior direito, junto ao Caminho da Luz, o que identifica a rua 
do Gasômetro e outras, que sugerem o uso da planta da cidade como instru-
mento de trabalho da câmara e seus engenheiros.

A planta da cidade foi instituída como referência obrigatória para aber-
tura de ruas na cidade e nas povoações em 1875, pelo “Código de Posturas da 
Câmara Municipal da Imperial Cidade de S. Paulo. 17 No artigo 2o. do código, 
lê-se que “A Câmara fará levantar a planta da Cidade, (...) e tel-a-há patente 
no paço de suas sessões, fazendo extrahir cópias para serem distribuídas pe-
los Fiscaes e Arruadores dos districtos em que se não edificara sem licença e 
alinhamento. Enquanto essa planta não for levantada, o arruamento se fará 
como até o presente.”. Ao que tudo indica, a planta da cidade não foi levanta-
da até 1897, embora a mesma recomendação conste do artigo 4o. do “Código 
do Município de São Paulo” de 6 de outubro de 1886 que renovou o de 1875.

Na década de 1870, se amenizam as relações bastante tensas entre go-
verno imperial e provincial, de um lado, e governo municipal de outro. Para 
se ter uma idéia, o código de posturas que dependia da anuência da Assem-
bléia Provincial teve uma primeira versão em 1861, só aprovada em 1873 
com nova redação. Uma vez aprovado, foi então rejeitado pelas forças lo-
cais contrárias à alta dos tributos que continha. Apenas em 1875, finalmente 
aprovado, é que a cidade passou ter um conjunto sistematizado de regula-
mentos. Neste período, a Assembléia Provincial autorizou o dispêndio de re-
cursos com obras na cidade, além da contratação de empresas concessionárias 
de diversos serviços urbanos. Foi também neste período que era decidida a 
implantação de quatro núcleos coloniais no município da capital, destinados 
ao assentamento de população nacional e de estrangeiros, sobre o que nos 
deteremos porque se originam da implantação de arruamentos.

Os núcleos coloniais estabelecidos em 1877 eram inspirados nos prin-
cípios da legislação de terras de 1850 e 1854, aproximando-se dos povoados 
que se pretendeu criar. Apresentavam um centro com lotes urbanos, em 
torno do qual as terras se dividiam em lotes agrícolas. A única exceção foi o 

17 Resolução n. 62 de 31 de maio de 1875, Título 1 – Polícia Administrativa, artigo 1o.

Livro 1.indb   313 7/18/2012   4:43:55 PM



314

núcleo de Santana, que teve o caráter estritamente urbano, com 155 lotes e 
uma hospedaria para imigrantes. Também próximo da cidade de São Paulo, 
entre o Cambuci e o Ipiranga, o núcleo da Glória foi implantado com 122 
lotes rurais e 106 lotes urbanos, mas enfrentou grandes dificuldades para se 
estabelecer, devido às características do solo, pouco favoráveis à agricultura. 
Os outros dois núcleos situavam-se próximos às povoações de São Caetano 
e de São Bernardo, e mais tarde se tornarão municípios independentes. 18

Os núcleos de Santana e da Glória tiveram sua primeira representação 
cartográfica na planta de 1897. O núcleo de Santana não se distingue do 
arruamento do povoado de mesmo nome, há muito existente no local. O 
núcleo da Glória, que fracassou como núcleo colonial, em 1891 aparecerá na 
imprensa, denominado Cidade Deodoro, lançado como empreendimento 
da Cia. Paulista de Transportes. Na planta de 1897, é um extenso arruamento 
constituído de 27 ruas e uma praça, todas elas já com a denominação que 
conservam até hoje, por exemplo, a rua Lins de Vasconcelos e a rua Lacerda 
Franco que ligam Vila Mariana a rua do Lavapés no Cambuci. Na planta 
de 1905, porém, o arruamento que aparece denominado, Vila Deodoro, 
e mantém o padrão ortogonal de traçado, teve sua representação reduzida 
para apenas 11 ruas, indicando que o arruamento ainda não estava aberto.

Nos núcleos coloniais os lotes seriam adquiridos pelos imigrantes por 
aforamento, isto é, mediante pagamento do foro anual, e as cartas de datas 
não puderam mais ser mantidas gratuitas. Disto decorreu, a nosso ver, a mu-
dança no Código de Posturas de 1875, estabelecendo a cobrança de quantia 
pela outorga da carta de data. 19 

Os Códigos de Posturas de 1875 e de 1886 prescreveram a obrigação de 
edificação no prazo de seis meses, condição essa tanto para a manutenção da 
concessão, como para a obtenção de uma segunda carta de data. A dimensão 
dos terrenos era vinculada à localização. Em prolongamentos de ruas existen-
tes teriam 15 metros de frente e dimensão de fundos conforme os terrenos 
vizinhos. Em novas ruas, largos e travessas teriam dimensão máxima de 15 

18 Martins, José de Souza “A imigração e a crise do Brasil Agrário”, 1973; p.53; Langenbuch, 
J. R. “A estruturação da Grande São Paulo”, 1971, p.87.

19 Código de Posturas da Imperial Cidade de São Paulo, de 31 de maio de 1875. Para as dis-
posições referentes às concessões de terras , Título i “Polícia Administrativa”, artigos 20 a 23.
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metros de frente e 35 metros de fundos. E os situados “fora das povoações”, 
era estabelecida a mesma dimensão de frente de 15 metros, e 80 metros de 
dimensão máxima de fundos.

A localização das 428 concessões de datas pela câmara, registradas no 
período de 1881 a 1890, e já sob essa normativa, revela as áreas sujeitas ao 
arruamento. A Leste, no Catumby, Alto da Mooca, Marco da Meia Légua, 
Mooca, Hyppódromo, Marco da Meia Légua (rua das Cancellas), na direção 
Sul, na estrada do Vergueiro, rua Bella União (entre Est. do Vergueiro e Rua 
Tamandaré), Campos do Paraíso. A Oeste, no Campo das Perdizes Alto das 
Perdizes, Água Branca, Marco da Meia Légua, Estrada dos Pinheiros, Paca-
embu (próximo à Chácara das Palmeiras, Rua Pacaembu).

A intensa atividade do parcelamento do solo pela câmara contou com o 
levantamento de terras devolutas, realizado pelo governo provincial em toda a 
Província de São Paulo. Iniciado em 1886 e parcialmente concluído em 1889. 
Como afirmou o vereador Carlos Garcia, em sessão da câmara em 1913, parte 
das terras devolutas discriminadas pelo governo provincial no município de 
São Paulo foram destinadas à “colonização de nacionaes”, loteando para venda 
terras situadas no Belemzinho e na Mooca. Essas terras integravam uma gleba 
de 360.000 hectares, que segundo o vereador nunca tiveram sua medição e 
demarcações concluídas. 20

4 – A Proclamação da República e a Política de Terras e Colo-
nização

Com a proclamação da República, o Governo Provisório deu continui-
dade à política de colonização, porém, adotando uma nova linha de inter-
venção que transferia do governo aos particulares a iniciativa de organiza-los. 
Essa medida atendia ao objetivo de acelerar o ritmo dos negócios envolvendo 
as terras devolutas, estimulado pelo mesmo tipo de contrato empregado no 
período imperial, com um valor simbólico do foro anual, garantia de juros 
sobre o capital empregado, subsídios à introdução dos imigrantes. Somente 
em 1891, foram feitos 90 novos contratos com particulares. 21

20 Garcia, Carlos, discurso proferido na Câmara Municipal, em 24 de março de 1913. 
Annaes da Câmara Municipal de São Paulo, 1913, p.93.

21 Silva, Lígia Osório, op. cit, p. 237 e 247.
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O Decreto n.528 de 28 de junho de 1890 que disciplinou a matéria esta-
beleceu a formação dos chamados “burgos agrícolas”.22. O arruamento Vila Go-
mes Cardim que figura na planta de 1897 teve origem nessa política do início 
do regime republicano. Em contrato para a formação de dois burgos agrícolas 
Ricardo Medina e depois o Banco Evolucionista receberam do Governo Provi-
sório a concessão de uma primeira gleba de terras com 50.000 hectares, situada 
numa faixa a 13.200 m de cada lado do rio Tietê, a uma légua acima da Ponte 
Grande na cidade de São Paulo. A gleba que se espraiava dentro dos limites dos 
municípios de São Paulo e Mogi das Cruzes, seria medida e demarcada pelos 
concessionários, devendo ser respeitados os direitos de terceiros. Seguiu-se uma 
luta judicial que se arrastou durante anos. O vereador Carlos Garcia era um dos 
que reivindicava antiga concessão de terras que herdara de sua família e abrangi-
da por aquela concessão 23. As terras terminaram apropriadas por Ricardo Medi-
na que a loteou e vendeu, resultando no grande arruamento, denominado Vila 
Gomes Cardim, que aparece com grande ênfase na planta de 1897.

5 – A Reforma Bancária e o Encilhamento

Outra medida de grande impacto do início republicano foi a reforma do 
sistema bancário, ampliando o direito de emissão monetária e atribuindo aos 
bancos o papel de promotores do desenvolvimento econômico. A abundância 
monetária facilitou o crédito e favoreceu a constituição de inúmeras companhias 
e sociedades anônimas, muitas das quais fraudulentas. O breve período que per-
durou, de janeiro de 1890 até o final de 1891, ficou conhecido como “encilha-
mento” e terminou com uma drástica crise cambial 24.

Segundo Reineiro Antonio Lerias, o encilhamento na cidade de São Paulo 
teve maior expressão no setor imobiliário. Com base nos anúncios de lançamen-
tos das companhias na imprensa, o autor identifica vários arruamentos e as res-
pectivas companhias que emergiram no período25. Maria do Carmo Bicudo 

22 artigos 23, Capitulo ii e artigo 31 Capitulo v, do Decreto n. 528 de 28 de junho de 1890.

23 Garcia, Carlos discussão sobre os burgos agrícolas e as terras municipais. Sessão Ordinária 
de 24 de março de 1913, Annaes da Câmara Municipal de São Paulo, 1913, p. 112.

24 Schulz, John “A crise financeira da abolição”, 1996, p. 76.

25 Lerias, Reineiro Antonio “O impacto do encilhamento sobre a cidade de São Paulo, nos 
anos 1890 e 1891”, 1987, p. 186.
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Barbosa, com base nos dados do Arquivo da Junta Comercial identifica 41 
bancos e companhias cuja finalidade declarada se relacionava a operações 
imobiliárias, tais como compra de terrenos, venda de casas operárias, cons-
trução de casas para venda e locação, compra e venda de imóveis, venda de 
materiais de construção e compra e venda de terras e arruamentos 26.

6 – As Terras Devolutas e a Elaboração da Planta de 1897

De grande importância para a compreensão da planta de 1897, foram 
ainda as medidas com respeito ás terras devolutas e seu impacto na cidade 
de São Paulo, resultando na aprovação de leis e regulamentos tendo em vista 
a regularização fundiária no município.

A Constituição da República Federativa de 1891 transferiu o domínio 
das terras devolutas para os estados e os encarregou de organizar os respec-
tivos Serviços de Terras a fim de darem início ao processo de discriminação. 
A Constituição do estado de São Paulo, como a maioria das constituições 
estaduais, baseou-se nos princípios estabelecidos pela Lei de Terras de 1850 
e por seu regulamento de 1854.27 Transferiu aos municípios, com população 
de mais de 1.000 habitantes, as terras devolutas situadas no interior de um 
perímetro circular, definido por um raio de círculo de 6km, a partir da pra-
ça central. Através do parágrafo 1º do artigo 38 da Constituição estadual, 
incumbia os municípios de realizar a discriminação, medição e demarcação 
das terras, para que fossem empregadas no “uso comum dos habitantes”, na 
extensão dos povoados, na formação de novos povoados, e na concessão de 
terrenos, na forma onerosa e por prazo determinado. As concessões adqui-
riam definitivamente a finalidade de gerar receitas para os municípios, já que 
a lei prescrevia a cobrança de foros ou rendas e também o laudêmio, que era 
a taxa de 2,5% sobre o valor da transferência do título de domínio, por venda, 
por herança, por descumprimento do contrato, etc.28

A discriminação das terras devolutas ou públicas era antecedida por 

26 Barbosa, Maria do Carmo Bicudo “Tudo como dantes no quartel de Abrantes – as prá-
ticas da produção do espaço da cidade de São Paulo, 1890 – 1930”, 1987, p.176.

27 Silva, Lígia Osório, op.cit. p.229 a 250.

28 Constituição do Estado de São Paulo, Lei n. 16 de 13 de novembro de 1891.
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um processo de legitimação das propriedades particulares. Isto é, medidas e 
demarcadas as terras obtidas por meio de títulos legítimos e as posses, legi-
timadas pela existência de cultura e morada habitual, se saberia quais eram 
as terras devolutas. Assim, os governos municipais teriam como identificar 
as terras a serem destinadas para as concessões e para a execução de melho-
ramentos públicos, como a abertura de ruas.

A situação da propriedade fundiária que já era bastante confusa tor-
nou-se verdadeiramente caótica. A câmara não tinha controle sobre as con-
dições dominiais das terras compreendidas na meia légua do rocio da ci-
dade, e muito menos das terras nas demais freguesias do município. Disto 
decorreram inúmeros conflitos que envolviam concessionários, posseiros, 
como também entre governo municipal e provincial, o que se agravou so-
bremaneira devido à ampliação do perímetro no qual a câmara deveria rea-
lizar a discriminação das terras públicas e particulares.

Todavia, a Câmara de São Paulo nada fez para iniciar o processo de dis-
criminação das terras devolutas. Os vereadores se dedicaram à formulação 
de novas normas, visando a arrecadação de foros, rendas e laudêmios, por 
meio das concessões de terras. Dentre outras medidas, como já dissemos, 
em 1893 foi extinta a carta de datas de terras, pois era uma forma de con-
cessão perpétua e arrecadava quantia apenas no momento de sua aquisição 
(Lei n.39 de 24 de maio de 1893). Para a Câmara interessou mais organizar 
procedimentos e estipular preços que lhe garantisse a extração de rendas das 
terras municipais, como, aliás, estava previsto na Constituição estadual. Pou-
co mais tarde, em 1897 será aprovado um regulamento completo dispondo 
sobre todos os tipos de concessões de terras, o Ato n. 27 de 9 de agosto. Não 
surtiu efeito, porém, a preocupação do presidente da Câmara, Pedro Vicente 
de Azevedo, manifesta através do Ofício n.16 de 12 de abril de 1894, solici-
tando ao Intendente municipal que executasse o levantamento dos terrenos 
municipais, encarregando os advogados e engenheiros disponíveis na Inten-
dência. Em abril de 1895, nova tentativa, e dessa vez do intendente de Obras, 
Joaquim de Toledo Piza e Almeida, encaminhando projeto de lei que daria 
início à discriminação das terras municipais, mas que acabou atropelado pela 
lei estadual de julho de 1895.

Em 22 de julho de 1895, o Congresso do estado de São Paulo aprovava 

Livro 1.indb   318 7/18/2012   4:43:56 PM



318 319

a Lei n.323, contendo disposições que faziam retornar ao governo do estado 
a atribuição de realizar a discriminação das terras devolutas. O intendente de 
Justiça e Polícia, João Bueno procurando remediar a situação, em 6 de dezem-
bro de 1895 promulga o Ato n. 6 prevendo dar início imediato aos trabalhos 
de medição e demarcação. Contrata um engenheiro e inicia o processo de 
acordo com o dispositivo legal que promulgou, partindo dos títulos possessó-
rios de diversas épocas e arquivados no Tesouro Municipal, para em seguida 
serem discriminadas as terras devolutas atribuídas pela Lei estadual n.16 de 
1891, e então as terras pertencentes aos antigos aldeamentos indígenas, mais 
facilmente identificadas uma vez que a arrecadação dos foros já havia sido 
transferida para o município.

No ano seguinte, o vereador Mendes Gonçalves intervém e aprova em 
17 de março a Indicação n. 92, suspendendo a iniciativa de João Bueno, 
com base na Lei n. 323, que determinava que as câmara municipais arcariam 
tão somente com as despesas das medições e demarcações a serem feitas por 
engenheiro do Estado. Na mesma sessão da câmara encaminha o projeto de 
lei n. 37, que redirecionava a ação da câmara com respeito às terras munici-
pais, articulando a discriminação das terras devolutas à expansão urbana. O 
projeto de lei propunha a elaboração de um plano geral de reforma urbana e 
extensão da cidade. O vereador visava a aplicação no município de São Paulo 
das disposições a Lei n. 323, que impunham o aproveitamento das terras 
devolutas disponibilizadas pelo governo estadual para a expansão planejada 
da cidade. Em suas palavras,

Considerando que a construcção de uma cidade, como toda a obra architec-
tonica, deve ser feita de acordo com um plano ou projecto geral preconcebido 
no qual sejam delineadas as ruas, avenidas, praças, parques, jardins, merca-
dos, fontes, cemitérios, canaes, pontes, viaductos, nivelamentos, rectificações 
ou transformações de terrenos e outras demais obras ou edificações necessa-
rias; Considerando que não existe projecto para edificação da cidade de São 
Paulo que, assim, está sendo construida a esmo e sem a necessaria harmonia 
e preceitos technicos; Considerando que torna-se pois urgente a immediata 
organização de Plano Geral da Cidade, no qual deverão ser attendidas todas 
as correcções e transformações a fazer a par de todas as obras, edificações, me-
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lhoramentos e embellesamentos a executar;(...) (São Paulo, 1898, p. 29-33). 29

Mendes Gonçalves redirecionava o foco da ação municipal, afastando-a 
da realização do levantamento de terras com base no acervo de documen-
tos arquivados, para posterior demarcação e medição com a finalidade de 
legitimar propriedades e definir as áreas devolutas, para a elaboração de um 
projeto futuro da cidade.

Duas considerações podem ser feitas a respeito. Em primeiro lugar, 
como já observamos anteriormente, a Constituição do estado de São Paulo, a 
Lei n. 16 de 1891, tomou por base a legislação de terras de meados do século 
xix, adotando como princípio a elaboração de um plano básico para ocupa-
ção das terras municipais, originalmente as “terras reservadas” destinadas a 
colonização.30 Um plano para a construção futura da cidade era uma condi-
ção de primeira ordem para o novo regime republicano, do qual era incum-
bido o governo local, a Câmara Municipal de São Paulo, que seria executado 
com os recursos auferidos com as concessões de terras, agora sob novas mo-
dalidades e prazos determinados. Em segundo lugar, é preciso considerar que 
o discurso de Mendes Gonçalves se insere na busca por uma racionalidade 
urbanística, inspirada no modelo da reforma haussmaniana de Paris (1853-
1870) que tinha na construção da nova capital do estado de Minas Gerais 
uma referência exemplar naquele momento. Todavia, nem a Câmara, nem 
as elites paulistanas, pareciam sensíveis ao movimento de idéias correntes em 
certos meios republicanos, ligadas ao planejamento das cidades, ao discurso 
racional que relacionava o urbanismo com arquitetura, o útil, na circulação e 
funcionalidades urbanas, com o belo na arquitetura dos edifícios e na morfo-
logia da rede viária, dos logradouros e espaços públicos.31

29 Idem. Sessão de 17 de março de 1896, in “Actas das Sessões da Câmara Municipal de São 
Paulo, 1896”, pp. 29-33.

30 Artigo 77 do Decreto do Império n. 1.318 de 30 de janeiro de 1854.

31 A respeito, ver, Menezes, Ulpiano T. B. de “Cidade Capital, hoje? e Salgueiro, Heliana 
Angotti “O pensamento francês na fundação de Belo Horizonte: das representações às 
práticas”.in “Cidades Capitais do século xix: racionalidade, cosmopolitismo e transferência 
de modelos” Salgueiro, Heliana Angotti (org), São Paulo, Edusp, 2001.
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7 – A Comissão Técnica de Melhoramentos – Agosto 1896

O projeto de lei de Mendes Gonçalves só foi aprovado em 20 de agosto 
de 1896, como Lei n.264. A lei criava a Comissão Técnica de Melhoramen-
tos, subordinada à Intendência de Obras, encarregada de elaborar o Plano 
Geral da Cidade e dos serviços municipais regulares, relacionados à elabora-
ção do plano. Com isso, a Comissão que devia realizar o levantamento to-
pográfico e cadastral da cidade, ficava também incumbida de decidir sobre a 
aprovação dos novos alinhamentos de ruas, em conformidade com os planos 
parciais e o Plano Geral em elaboração. Assumia, ainda, o serviço de tomba-
mento dos terrenos municipais, que consistia do registro dos requerimentos 
de concessão de terrenos, já realizados e os em andamento, cuja decisão final 
dependia da Intendência de Obras e da Intendência de Finanças. (Lei n. 264)

A lei n. 264 autorizava a Intendência de Obras a despender 100:000$000 
réis para a aquisição de materiais, instrumentos e pagamento de pessoal, in-
clusive com ampliação do número de contratados que julgasse necessário. 
Em 23 de novembro de 1896, foi nomeado chefe da Comissão o engenheiro 
João Pereira Ferraz, que era docente na Escola Politécnica e havia se desliga-
do da presidência da Comissão de Saneamento do Estado de São Paulo que 
ocupou entre 1892 e 1896. Assumia a tarefa de organizar

(...) o plano ou projeto geral da cidade de São Paulo, fazendo para esse fim os 
serviços necessarios e confeccionando os planos techinicos geraes, parciaes e 
detalhes para o conjuncto das obras ou edificações a executar para rectificações, 
melhoramentos, embellezamentos e tudo o que seja necessario para que a cidade 
seja collocada em condições estheticas e confortaveis (Ferraz, 1897, p. 269).32

Apesar disso, a Comissão Técnica de Melhoramentos foi instalada com 
grande precariedade, como relatou em sessão da câmara o intendente de 
Obras, Firmiano de Moraes Pinto, ao deixar o cargo em 7 de janeiro de 1897. 
Ocupava um cômodo no centro da cidade, na rua São Bento n.67, e dispu-
nha de um engenheiro ajudante, um “desenhista-arquiteto”, um escriturário e 
um contínuo-servente. Era “um grave inconveniente” que Firmiano esperava 

32 Ferraz, João Pereira, “Comissão Técnica de Melhoramentos, 30 de outubro de 1897” 
“Relatório Apresentado à Camara Municipal de São Paulo pelo Intendente de Obras Dr. 
Pedro Augusto Gomes Cardim, 1897”, Escola Typographica Salesiana, p.269
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fosse em breve sanado.33

Segundo João Pereira Ferraz em seu relatório apresentado à câmara em 
30 de outubro de 1897, o levantamento de campo era organizado segundo 
“a divisão de toda a área da cidade em 35 retângulos de 2 km por 1,5 km”. 
Estavam concluídas três cartas parciais, e em curso o levantamento de área, 
compreendida por quatro perímetros, que se estendia da avenida Paulista até 
Perdizes e Barra Funda. Duas turmas campo realizavam os levantamentos e 
nivelamentos necessários à perfeita representação topográfica das zonas estu-
dadas. Assim que “as plantas das zonas, minuciosamente estudadas” estives-
sem concluídas o objetivo era

(...) lançar os planos de arruamentos em consideravel área de terreno, prestes a 
edificar-se, possuindo assim a Camara plano prévio de alinhamentos e nivela-
mentos de ruas, e dispondo dos elementos indispensaveis para proceder com a 
uniformidade aos designos que vizam collocar a cidade, na zona ainda pouco 
habitada, nas melhores condições possíveis (Ferraz, 1897).34

Os planos de arruamentos eram encaminhados à Comissão pela Seção 
Técnica da Intendência de Obras, que como relatou o engenheiro chefe, 
Luiz C. do Amaral Gama ao longo de 1897

(...) extrahiram-se copias de todas as plantas das novas ruas offerecidas à Câ-
mara por particulares, e ampliou-se a planta da cidade com a ligação de todos 
os bairros até os mais afastados: taes como, a Penha, Ypiranga, Villa Mariana, 
Pinheiros, Água Branca (Gama, 1897, p. 155).35

Assim se esclarece a origem de boa parte dos arruamentos que vemos 
na planta de 1897. O procedimento de elaboração da planta, como se infere 
do relato de Amaral Gama, confere a seu conteúdo um caráter antecipatório 
do que se pretendia realizar em terras dos arredores da cidade. Mas não se 

33 Pinto, Firmiano de Moraes, “Relatório apresentado à Câmara Municipal de São Paulo por 
Firminano de Moraes Pinto, Intendente de Obras ao deixar o exercício do cargo em 1896”. 
Actas das Sessões da Câmara Municipal de São Paulo” sessão de 7 de janeiro de 1897, p.6.

34 Ferraz, João Pereira, “Comissão Técnica de Melhoramentos, 30 de outubro de 1897”, op.cit.

35 Gama, Luiz C. do A. “Relatório da Secção Técnica, janeiro a 30 de junho de 1897” do 
engenheiro-chefe Luiz C. do Amaral Gama, anexo ao “Relatório Apresentado à Camara 
Municipal pelo Intendente de Obras Dr. Pedro Augusto Gomes Cardim, 1897”, p. 155.
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tratava de um projeto de cidade futura ou um plano, em sentido urbanísti-
co, como a Indicação n. 92 de Mendes Gonçalves propunha e a legislação 
estadual havia previsto. Tratava-se sim de um mosaico de plantas de arrua-
mentos particulares que preenchiam o lugar de uma racionalidade ansiada 
por parte da burocracia estadual e republicana, repetindo-se na esfera da 
construção da cidade de São Paulo o que autores como Roberto Schwarz e 
José Murilo de Carvalho já descreveram no plano cultural e social e Lígia 
Osório Silva com respeito à propriedade de terras no Brasil.

No ano de 1898 a Planta Geral era publicada, como se depreende da 
afirmação feita pelo presidente da câmara, Coronel Antonio Proust Rodo-
valho, em seu discurso de 7 de janeiro de 1899.

(...) que a recente publicação da planta da capital pela Intendência de Obras 
foi um passo dado para chegar-se à perfeita averiguação da area occupada por 
essa cidade, bem como dos terrenos de propriedade da Camara, os quaes, em 
zonas inteiras, são mal conhecidos, conforme disse, em seu relatorio de 1897 
a commissão technica de melhoramentos (Rodovalho, 1899, p. 44).36

Uma característica curiosa da planta de 1897 é a de conter no canto inferior 
esquerdo o encarte sob o título “Planta do Município da Capital de São Paulo” 
que contém, conforme a legenda ao lado, as indicações das divisas do “Município 
da Capital”, do “Patrimônio Municipal conforme a planta da repartição de terras 
e colonização” e “perímetro antigo”. Em escala 1:300.000, a planta sequer oferece 
pontos de referências claros situando as divisas. Ao mencionar a repartição de ter-
ras e colonização criada no período monárquico, indica referir-se a planta elabo-
rada entre 1886 e 1889, quando era realizado a discriminação e o levantamento 
de terras em São Paulo. Um novo processo será iniciado apenas por volta de 1911 
e 1912. Com isso, o encarte confirma a fala de Proust Rodovalho, quanto ainda 
serem mal conhecidos os terrenos municipais.

8 – Conclusão

A planta de 1897, mais do que a representação da cidade existente é um 

36 Rodovalho, A. P. “Relatório apresentado à Camara Municipal de São Paulo pelo 
Presidente da Camara Coronel Rodovalho em 7 de janeiro de 1899”. In “Actas das Sessões da 
Câmara Municipal de São Paulo”, 1899, p. 40.
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retrato da sociedade paulistana em um momento de grande instabilidade e 
mudanças econômico-sociais. Encontrava-se ameaçado o monopólio sobre 
as terras detido pela elite formada no escravismo, as dimensões econômicas 
e políticas se entrecruzavam de forma aguda, logo que, estabelecido um flu-
xo de grande número de imigrantes (1886), abolida a escravatura (1888) e, 
ainda, proclamada a República (1889) em que todos – inclusive alforriados 
e agregados, - passariam a ser cidadãos com direitos iguais. Havia ainda uma 
perspectiva mais pragmática, mas que revela as práticas de poder e de mando. 
O controle sobre as terras dependeu do sigilo. Sem levantamentos de terras, 
discriminações, demarcações e medições através de processos judiciais co-
locando vizinhos em confronto, diante de árbitros indicados pelo governo. 
Nada de cartografias que trouxessem a luz as divisas entre as terras públicas 
e particulares, para que qualquer um pudesse se candidatar a ela. E, sim, os 
apossamentos, as grilagens de terras, concessões havidas por requerimento de 
sujeitos bem informados, que possivelmente não teriam sido mantidas, caso 
tivesse existido um controle efetivo sobre o uso da terra, com cultura e mo-
rada habitual. A lei n. 323, aprovada pelo governo estadual em 22 de julho 
de 1895, causou grande alvoroço em todo estado, como também na capital. 
Considerada muito rigorosa, dois anos depois foi alterada, acolhendo medi-
das facilitadoras da legitimação das posses. O que se deve reter é que naquele 
momento entre 1895 e 1898, deu-se a mobilização dos setores interessados 
para que os apossamentos e outras irregularidades fossem legalizados. Isto 
assinala a perda de autoridade municipal, sobretudo, da oportunidade de ser 
renovada a autoridade municipal para além dos interesses privados, e intensi-
ficou-se o descontrole do governo sobre suas terras. Em relatório apresentado 
à câmara em 1898, João Bueno, naquele ano intendente de Polícia e Higiene, 
assim se expressava a respeito:

De par com as providencias que tomava, administrativamente, contra esses re-
petidos assaltos ao patrimonio municipal, outras medidas de, carater judicial, 
reclamava sempre da Intendencia de Justiça no sentido de firmar os direitos do 
municipio continuamente atacados e algumas vezes sacrificados por falta de 
defeza (Bueno, 1898, p. 124).37

37 “Relatorio apresentado à Camara Municipal de São Paulo pelo Intendente de Policia e 
Hygiene João Alvares de Siqueira Bueno, 1898”, p.124. São Paulo, Imprensa da Casa Ecletica.

Livro 1.indb   324 7/18/2012   4:43:57 PM



324 325

Em nossa interpretação, o plano geral proposto por Mendes Gonçalves, 
do que acabou resultando a elaboração da Planta Geral da Capital de São 
Paulo de 1897, passou de uma perspectiva racional ou funcionalista de elabo-
ração de um plano de extensão da cidade a ser desenvolvida junto à institui-
ção pública nos moldes republicanos, para uma peça gráfica, em grande parte 
fruto de uma colagem de interesses, submetidos à decisão dos proprietários 
de terras, que individualmente riscaram os traçados viários, nas suas plantas 
parciais representativas de suas propriedades. Que não eram propriedades 
de direito, legitimadas por medições e demarcações, mas de fato. Os planos 
parciais de arruamentos assim concebidos atenderam em certa medida às 
prescrições republicanas de planejamento futuro da construção da cidade, 
porém se distanciando radicalmente da racionalidade do modelo urbanístico 
europeu que as tinham inspirado. E, mais importante, as propriedades com-
prometidas, por um lado, com o arruamento que constitui novos espaços 
públicos da cidade, e, por outro lado, com o loteamento, lançando lotes à 
venda e envolvendo a população compradora, tornam-se legítimas, por força 
do envolvimento que produzem.

Na cartografia urbana de São Paulo a morfologia viária como principal 
elemento de representação, alinha o passado até o presente, ressaltando o fato 
de ser o espaço público das ruas a essência perene da cidade de São Paulo, 
enquanto o espaço privado das quadras divididas em lotes é o espaço de re-
produção do capital, sujeito aos ciclos de demolição e reconstrução, em que 
a cidade edificada é transitória.
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Cartografia e ocupação do território: 
a Zona da Mata mineira no século 

xviii e primeira metade do xix

Josarlete Magalhães Soares*

Resumo

A colonização da América Portuguesa foi permeada por diversas iniciativas 
de reconhecimento e de controle sobre sua ocupação territorial. Com a desco-
berta do ouro, a capitania de Minas Gerais passou a ser alvo privilegiado dessas 
iniciativas, merecendo inclusive maior atenção quanto ao mapeamento de suas 
terras. Desse modo, a produção cartográfica oficial sobre as Minas acabou refle-
tindo o gradativo processo de apropriação de seu território e a lenta expansão 
do povoamento rumo às fronteiras da capitania. Com o objetivo de visualizar as 
características desse processo sobre o espaço, neste artigo procedemos à análise 
de alguns dos principais mapas produzidos pela iniciativa tanto da Coroa portu-
guesa quanto do governo mineiro ao longo do século xviii e também durante a 
primeira metade do xix. Privilegiamos aqueles documentos reconhecidos atual-
mente pela importância e originalidade no momento em que foram produzidos. 
Nosso recorte de investigação foi a porção sudeste de Minas Gerais, região hoje 
conhecida como Zona da Mata mineira. Durante a maior parte do século xviii, 
a Coroa se esforçou em restringir o povoamento dessa área, numa tentativa de 
evitar o extravio dos impostos sobre o ouro e sobre a circulação de mercadorias. 
No entanto, nas primeiras décadas do século xix, tais restrições, que já vinham 
se atenuando, foram completamente extintas e políticas oficiais passaram a esti-
mular o aproveitamento econômico da região. De forma associada ao discurso 
historiográfico, a cartografia se mostrou um instrumento extremamente válido 
para a compreensão do processo de conquista do espaço natural a partir da im-
plantação de uma série de assentamentos humanos característicos, embriões de 
futuros centros urbanos. A cartografia também possibilitou visualizar as linhas de 
força que impulsionaram a ocupação do território, explicitando o modo como 
os novos assentamentos humanos se articularam aos demais núcleos urbanos 
mineiros.

* Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela ea/ufmg - josarlete@ibest.com.br 
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Palavras-chave: ocupação territorial, produção cartográfica - Minas Ge-
rais, Zona da Mata mineira

1 – Introdução

Diversos autores têm apontado a existência de dois fluxos migratórios 
que marcaram o povoamento mineiro: um fluxo inicial no sentido centrípeto 
(das regiões distantes da colônia, e mesmo da metrópole, para as áreas de mi-
neração) e um fluxo posterior no sentido centrífugo (da minas para o interior 
da capitania). Iglésias (1960, p. 366) destaca, inclusive, a naturalidade desse 
fenômeno em áreas ocupadas pela mineração. Tal fenômeno as diferencia da 
ocupação empreendida pela atividade agropecuária, que incorpora terras em 
extensões contínuas. Desse modo, a possibilidade de enriquecimento com a 
extração do ouro provocou um surto migratório sem precedentes no interior 
da América Portuguesa, concentrando grande parte da população nas áreas 
centrais mineradoras. Diversas regiões do atual estado de Minas Gerais, onde 
não foram encontrados metais preciosos em quantidade significativa, acaba-
ram sendo ocupadas de forma mais lenta ao longo dos séculos xviii e xix. Esse 
é o caso da Zona da Mata, que correspondia à porção sudeste da capitania, 
coberta por uma densa vegetação de mata atlântica então existente.

As medidas de controle sobre o extravio do ouro – tais como as proi-
bições de abertura de novos caminhos e de povoamento em certas regiões1 
– também incidiram diretamente sobre o território da Mata, considerado 
uma área de passagem natural para o contrabando tanto pelo litoral do Es-
pírito Santo quanto pelo do Rio de Janeiro. No entanto, com o correr do 
século xviii, à medida que os rendimentos das lavras começaram a decres-
cer a agricultura ganhou maior importância relativa dentro das atividades 
econômicas mineiras e as áreas de plantação intensificaram seu avanço pelo 
interior da capitania. Já no último quartel dos setecentos, expedições oficiais 
foram encaminhadas às matas de leste. Embora o objetivo principal fosse 
incentivar novos descobertos auríferos, tais expedições desencadearam um 
processo de reconhecimento e incorporação desse espaço ao sistema social, 
econômico e político então vigente2.
1 Pimenta, 1971, p. 22-23.

2 Soares, 2009, p. 61-68.
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Tendo em vista esse panorama, o objetivo deste artigo é verificar como 
ocorreu a ocupação territorial na porção sudeste de Minas Gerais, a atual Zona 
da Mata, a partir da análise das principais cartas produzidas pela iniciativa oficial 
durante o século xviii e primeira metade do xix. Para tanto, foram destacados, 
em cada carta, os assentamentos humanos com sua classificação característica e 
alguns elementos geográficos de maneira a possibilitar a identificação das linhas 
de força que se impuseram à marcha do povoamento. Embora devamos reco-
nhecer certas limitações e inexatidões quanto ao conteúdo representado em tais 
documentos, eles apresentam uma síntese do conhecimento acumulado sobre o 
território num determinado momento, permitindo visualizar e compreender de 
forma mais global certos aspectos relativos à ocupação territorial.

Nossa investigação se iniciou na década de 1730. O primeiro mapa 
analisado compõe um conjunto hoje reconhecido como a principal produção 
cartográfica sobre a capitania de Minas Gerais na primeira metade dos sete-
centos. Trata-se do “[Mapa abrangendo a Região entre o Alto Rio Doce (Ribeirão 
do Carmo), o Rio das Velhas, o Rio Paraopeba e o Rio São Francisco - Região da 
Zona da Mata, 20°00’ - 21°30’ Sul]”3, datado de 1734-35 e atribuído aos jesuítas 
Domenico Capacci e Diogo Soares. Sua produção esteve inserida no ambicioso 
projeto de elaboração do “Novo Atlas da América Portuguesa”, cujo objetivo era 
realizar um amplo mapeamento das terras portuguesas na América4. Dessa tarefa 
foram incumbidos o italiano Domenico Capassi, que atuava em Portugal como 
funcionário da Coroa, e o português Diogo Soares. Devido à magnitude do tra-
balho a ser realizado e com a morte dos então conhecidos “padres matemáticos” 
– Capassi em 1736 e Soares em 1748 –, tal obra permaneceu inconclusa. No 
entanto, vários mapas regionais foram elaborados, sobretudo da região sul do que 
é hoje o território brasileiro e de Minas Gerais.

Para a segunda metade do século xviii, lançamos mão de duas cartas con-
feccionadas pelo militar português José Joaquim da Rocha: o “Mapa da Comarca 
do Rio das Mortes” e o “Mapa da Comarca de Vila Rica”5, ambos de 1778. 
Com a paulatina queda dos rendimentos da mineração, uma série de descrições, 

3 Uma reprodução desse mapa pode ser encontrada em Costa, 2002, mapa em bolso.

4 Para informações mais detalhadas sobre esse projeto ver Almeida, 2001.

5 Reproduções desses mapas, com as mesmas denominações, podem ser encontradas em 
Rocha, 1995, mapas em bolso.
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memórias e instruções passaram a ser elaboradas com o intuito de fornecer sub-
sídios ao governo da capitania de Minas Gerais. Para tanto, a própria produção 
cartográfica foi atualizada. Tendo percorrido e conhecido profundamente o terri-
tório mineiro, o mapeamento de Rocha é considerado o mais completo de Minas 
Gerais nos setecentos6.

Nas primeiras décadas do século xix, merece atenção especial o mapa 
produzido pelo engenheiro alemão Wilhelm Ludwig von Eschwege. Contra-
tado pelo governo português como especialista em fundições de ferro, Es-
chwege veio para o Brasil em 1810, a pedido de Dom João vi, com o objetivo 
de reanimar as atividades de mineração de ouro e trabalhar na nascente indús-
tria siderúrgica. Fez diversas viagens pelo interior do Brasil e principalmente 
pelo território mineiro, tendo confeccionado mapas de várias províncias e pu-
blicado uma série de estudos7. O “Novo Mapa da Capitania de Minas Gerais” 
foi a última carta de Minas Gerais elaborada antes da independência. Embora 
concluída em 1821, nunca foi publicada na íntegra, mantendo-se inédita até 
os dias atuais. Um recorte de sua porção central foi reproduzido em 1833, 
na Alemanha, quando da publicação da obra Pluto Brasiliensis, também de 
autoria do Barão de Eschwege. Em 2002, foi publicada pela primeira vez no 
Brasil uma cópia desse recorte8. É a partir dessa cópia que empreenderemos a 
maior parte de nossa análise.

Por fim, para visualizar o avanço do povoamento sobre a Zona da Mata até 
meados do século xix, utilizamos como instrumento de análise aquele que ficou 
conhecido como o primeiro mapa geral da província de Minas Gerais: a “Carta 
da Província Brasileira de Minas Gerais”9, elabora pelo engenheiro Ferdinand 
Halfeld e pelo desenhista Friedrich Wagner e concluída no ano de 1855. Com a 
independência, o processo de aparelhamento do nascente estado brasileiro e de 
suas províncias incluía a necessidade de se elaborar uma representação cartográfica 
atualizada do território. Para o caso de Minas Gerais, embora a importância desse 
mapeamento fosse reconhecida no discurso oficial, os recursos eram escassos e o 

6 Moraes, 2006, v. 1, p. 87-105.

7 Renger, 2002, p. 11-17.

8 Uma reprodução desse recorte pode ser encontrada em Costa, 2002, mapa em bolso.

9 Uma cópia desse mapa foi publicada pela Fundação João Pinheiro em 1998. (Halfeld, 
Tschudi, 1998, mapa em bolso)
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aparato disponibilizado pelo governo provincial era claramente desproporcional 
à magnitude da tarefa a ser realizada. O mapa foi feito, assim, a partir de uma 
compilação de todos os mapas então existentes, aos quais foram acrescentadas 
algumas medições e exames mais recentes feitos pelos engenheiros da pro-
víncia em suas viagens10. Afora as peculiaridades que revestiram seu processo 
de elaboração, essa carta apresenta avanços significativos, descortinando um 
território em ritmo acelerado de ocupação territorial.

2 – Povoamento e Assentamentos Humanos na Mata ao Longo do 
Século Xviii

O incipiente processo de penetração nas regiões de floresta foi acom-
panhado pelo estabelecimento de novos assentamentos humanos nas áreas 
desbravadas. Durante o século xviii, alguns tipos específicos de assentamentos 
caracterizaram o povoamento da Mata, constituindo-se como os núcleos ini-
ciais estruturadores de sua primitiva rede urbana. O modo como esse processo 
se iniciou pode ser observado a partir da análise do “[Mapa abrangendo a 
Região entre o Alto Rio Doce (Ribeirão do Carmo), o Rio das Velhas, o Rio 
Paraopeba e o Rio São Francisco - Região da Zona da Mata, 20°00’ - 21°30’ 
Sul]”, de 1734-35 (anexo único, fig. 1).

Como seria de se esperar, uma maior concentração de núcleos urbanos 
pode ser encontrada junto à área de mineração polarizada por Vila Rica (atual 
cidade de Ouro Preto) e o arraial de Ribeirão do Carmo (atual Mariana)11. 
Também chama a atenção o fato de que, mesmo não representada pelos 
autores, a direção do Caminho Novo12 – uma das vias de comércio mais 
importantes de Minas Gerais e da América Portuguesa nos séculos xviii e 
xix – aparece demarcada com relativa clareza na porção sudoeste da carta. 

10 Gomes, 2005, p. 39.

11 Para correspondência de topônimos ver Barbosa, 1995 e Moraes, 2006, v. 2, p. 358-413.

12 Aberto nos primeiros anos do século xviii, o Caminho Novo atravessava a porção sul do ter-
ritório que hoje constitui a Zona da Mata mineira. Através dele, o ouro extraído da região cen-
tral das minas passou a ser escoado diretamente para o porto do Rio de Janeiro, evitando uma 
rota mais longa e perigosa, que passou a ser conhecida como Caminho Velho. A dificuldade de 
passagem imposta pela Serra da Mantiqueira fez do Caminho Novo uma via fundamental para 
o comércio de importação e, principalmente, de exportação em Minas Gerais (Santos, 2001).
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Uma sucessão de fazendas, roças e ranchos acaba por indicar tal direção, 
deixando evidenciada a força desse caminho enquanto rota mercantil e eixo 
de penetração do povoamento.

Outra informação importante apresentada por esse mapa se refere ao 
avanço da ocupação no alto vale do rio Doce, mais especificamente na área 
da bacia do rio denominado como Guarapiranga, hoje Piranga. Partindo da 
região central mineradora, já se observa a penetração de alguns caminhos pelo 
vale desse rio. Seguindo seu curso e ao longo de seus afluentes estavam insta-
lados, nesse momento, certo número de assentamentos humanos, alguns mais 
estáveis – como as freguesias/capelas na margem esquerda, mais próximas de 
Vila Rica – e outros mais rústicos – as fazendas, roças e ranchos nos afluentes 
da margem direita (fig. 1). Conforme apontado por Carneiro (2008, p. 113-
131), à revelia da legislação proibitiva e ainda no auge da produção minerado-
ra, a penetração pelos espaços fronteiriços começou a ocorrer. A presença de 
veios auríferos, as características favoráveis à introdução da atividade agrícola 
e a proximidade com dois dos mais importantes núcleos urbanos de Minas 
Gerais no período colonial (Vila Rica e Ribeirão do Carmo) permitiram certo 
crescimento demográfico dos distritos do vale do rio Piranga.

Contudo, a inconstância da frente pioneira, associada ao seu caráter 
eminentemente rural, deixou poucos registros que possibilitassem identificar 
os núcleos iniciais de formação dos futuros centros urbanos da região (ane-
xo único, fig. 6). Talvez mesmo porque tais núcleos ainda não estivessem 
fixados nesse momento. No entanto, embora esses primeiros assentamentos 
humanos não tenham tido um crescimento que os levasse à fixação enquanto 
centros urbanos, eles foram importantes no processo de desbravamento e 
domesticação da floresta, possibilitando a intensificação paulatina das frentes 
migratórias e o adensamento demográfico da região, condição indispensável 
para a formação de seus núcleos urbanos.

Ao longo do século xviii, mesmo de maneira vacilante, a ocupação co-
nheceu certo avanço. Na tentativa de visualizar tal processo, destacamos, nas 
fig. 2 e 3 (anexo único), os assentamentos humanos e alguns elementos 
geográficos presentes, respectivamente, no “Mapa da Comarca de Vila Rica” e 
no “Mapa da Comarca do Rio das Mortes”, ambos de 1778. Nesse momento, 
a região que hoje corresponde à Zona da Mata mineira estava divida entre as 
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Comarcas de Vila Rica e Rio das Mortes. Coerente com a política de aber-
tura das regiões de floresta que começou a se esboçar ao final do século xviii, 
nessas cartas já podem ser identificados alguns assentamentos humanos es-
tabelecidos pela iniciativa estrita do Estado, como os registros, os presídios 
e os núcleos para a catequese e pacificação indígena.

Servindo como postos de arrecadação e controle fiscal, os primeiros re-
gistros instalados na Mata foram contemporâneos ao processo de abertura do 
Caminho Novo. Como esse caminho era a principal via de circulação tanto 
do ouro extraído como de uma série de artigos comercializados nas Minas, era 
natural que a cobrança dos impostos de passagem fosse feita sobre os viajantes 
que por ele trafegavam. No entanto, à medida que o povoamento se intensi-
ficou e os sertões tornaram-se mais ocupados, fez-se necessária a implantação 
de novos registros em pontos estratégicos tanto para se evitar o desvio de rota 
pelas picadas quanto para atender à demanda de um povoamento que se es-
tendia pelo território (fig. 3).

Os presídios foram uma das expressões espaciais mais características do 
processo de desbravamento oficial das regiões de floresta. Segundo o Barão 
de Eschwege, “dá-se aqui o nome de presídio aos lugares onde se estabelecem 
as forças militares destinadas à defesa ou civilização dos índios, bem como à 
prevenção do contrabando”13. Num breve relato sobre a fundação do Presídio 
do Cuieté (fig. 2), Pimenta (1969-70, p. 388) nos conta que foram incur-
sões indígenas às proximidades da freguesia de Furquim, ainda na primeira 
metade do século xviii, que levaram à organização de uma expedição oficial 
para exploração dos sertões do rio Doce. Esse rio foi percorrido em canoas e, 
nas barras de seus afluentes, foram feitas pesquisas minerais onde algum ouro 
foi encontrado. O resultado da expedição foi o estabelecimento de guardas 
militares na região do rio Cuieté, ficando assim instalado o presídio. Desse 
modo, foi inicialmente a necessidade de defesa contra os ataques indígenas, 
e depois a possibilidade de “civilizá-los”, um dos motivos para a implantação 
dos presídios. Além disso, eles representavam pontos avançados no interior 
da floresta, servindo de apoio ao processo de conquista desse espaço.

Uma outra forma de domesticação das áreas de fronteira também foi 
iniciada durante o último quartel do século xviii. Tratava-se do mecanismo 

13 Eschwege, 2002, p. 67 (nota de rodapé).
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de atrair e reunir os indígenas em aldeamentos, no intuito de promover sua 
catequese e “civilização”. Com esse objetivo foi instalada, em 1767, uma das 
primeiras freguesias em território da Mata durante os setecentos: a do Mártir 
São Manuel do rio da Pomba e Peixe dos Índios Coropós e Coroados14, hoje 
cidade de Rio Pomba (fig. 2). Algumas expedições exploratórias durante a 
primeira metade do século xviii já haviam se confrontado com grupos indí-
genas habitantes dos sertões do rio Pomba, em encontros muitas vezes hostis. 
Com o aumento do interesse na exploração da região, em 1767 o governador 
Luís Diogo Lobo da Silva dirigiu-se ao bispado de Mariana solicitando a 
indicação de um sacerdote que promovesse o aldeamento dos índios coropós 
e coroados. Iniciava-se, assim, um gradativo processo de abertura dos sertões 
de floresta ao povoamento regular.

Ao final dos setecentos, a expansão da atividade agropastoril sobre o 
território que hoje corresponde à Zona da Mata se intensificou. Reflexo desse 
processo é a fixação do povoamento ao longo da bacia do rio Piranga e sua 
penetração pelo interior mediante a implantação de uma série de capelas (fig. 
2). A disseminação desses rústicos templos religiosos foi, na realidade, um 
processo difuso de fixação de pequenas centralidades que, pelo próprio modo 
como se constituíam, possibilitou a formação de inúmeros núcleos urbanos 
nas áreas de expansão rural. À medida que as atividades agrícolas se expandi-
ram, a população se deslocou para regiões cada vez mais distantes das sedes de 
suas paróquias e, mesmo nesses espaços onde poderia existir certa “liberdade” 
no que compete aos rituais católicos, a moral religiosa impunha a necessidade 
do rito da missa e dos sacramentos. A implantação das capelas ocorreu, assim, 
a reboque de um povoamento rural que se expandia, atendendo aos anseios 
dos cristãos desgarrados e à própria legislação eclesiástica15.

Pelas “Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia” – que orien-
taram grande parte das ações da Igreja na América Portuguesa –, todo tem-
plo religioso, além de não poder ser implantado em locais ermos e despovo-
ados, deveria ser dotado de uma renda mínima que permitisse sua conser-
vação. Essa renda correspondia ao “patrimônio” da capela. Ao contrário da 

14 Sobre o processo de instalação da freguesia e aldeamento indígena na região do Pomba 
ver: Barbosa, 1995, p. 286-287 e Vasconcellos, 1974, p. 203-210.

15 Marx, 1991, p. 31-49; Mata, 2002, p. 145-150 e 199-221.
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doação direta em dinheiro, na maioria dos casos prevaleceu a doação à Igreja 
de uma porção de terras por um senhor ou por vários vizinhos, em favor de 
um santo de devoção. Não só a capela era erigida nessas terras, como parte 
delas poderia ser parcelada e concedida a quem pretendesse construir uma 
casa ou venda no referido patrimônio, mediante o pagamento de uma taxa 
anual, o foro. Em tese, esse sistema garantia a manutenção do templo e das 
visitas dos padres para ministrar os sacramentos católicos. A constituição do 
patrimônio em terras também era uma forma de garantir o povoamento nas 
proximidades do templo, pois sua concessão parcelada possibilitava a forma-
ção e o crescimento de arraiais. “Entre o mundo rural e o urbano – menos 
quanto ao resultado físico do que como processo social – desabrochavam en-
tão pequenas povoações alterando a paisagem e, lentamente, o meio social.”16 
A denominação usual de alguns assentamentos humanos como “capelas” 
correspondia, na realidade, a núcleos urbanos fixados e em processo de de-
senvolvimento.

Quanto à configuração geral da rede de assentamentos humanos, as 
fig. 2 e 3 explicitam as duas frentes de ocupação que marcaram o povoa-
mento da Zona da Mata durante os setecentos17. A primeira, mais difusa e 
visivelmente partindo da área central mineradora, caracterizou-se por um 
processo de formação de uma economia camponesa na região limítrofe dos 
centros urbanos de Vila Rica e Mariana. Ao final do século xviii, todo o vale 
do rio Piranga se encontrava pontuado por arraiais. Os pontos de fixação 
humana constituíam-se como apoios importantes ao processo de penetração 
e incorporação desse novo espaço ao sistema sócio-econômico das Minas. 
Eram pequenas centralidades em nível local, polarizadas regionalmente por 
Vila Rica e Mariana. A outra frente de ocupação seguiu o Caminho Novo e 
se caracterizou por uma estrutura agrária mais concentrada e mercantilizada. 
Mediante a aquisição de sesmarias, alguns poucos lavradores concentraram 
todo o comércio de gêneros para abastecimento das tropas que por ali circu-
lavam. Desse modo, pelo menos a princípio, os principais núcleos de povoa-
mento se instalaram de forma mais concentrada ao longo do caminho.

16 Marx, 1991, p. 38.

17 Carneiro, 2008, p. 146-232.
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3 – Povoamento e Assentamentos Humanos na Mata na Primeira 
Metade do Século xix

A primeira década do século xix foi marcada por um acontecimento 
bastante singular no contexto do processo de colonização: a transferência, em 
1808, da Corte portuguesa para a América. Esse acontecimento desencadeou 
uma série de transformações políticas e econômicas na estrutura da colô-
nia, trazendo novos investimentos e maior liberdade política nas negociações 
junto ao mercado internacional. No rol dessas mudanças, uma das ações 
implementadas foi o revigoramento da política indigenista então existente, 
conferindo-lhe um caráter mais ofensivo. Em meio ao amplo processo de 
abertura empreendido pela Coroa e à necessidade de promover alternativas 
de dinamização econômica, impunha-se a adoção de mecanismos que propi-
ciassem a liberação dos territórios ocupados pelos índios de maneira a possi-
bilitar a expansão agrícola e a introdução de atividades mercantis.

Podem ser distinguidas duas fases diferentes da política indigenista ao lon-
go do século xix18: uma em que predominou a alternativa do extermínio, entre 
1808 e 1818, e outra em que prevaleceu a idéia do aldeamento indígena. A fase 
do extermínio foi relativamente curta e não obteve os resultados esperados. Ainda 
durante a administração de Dom João vi, mas principalmente após a indepen-
dência, a política indigenista se revestiu de um caráter “ético”. A recomendação 
passou a ser a utilização de meios brandos e persuasivos no trato com os índios, 
de modo a incorporá-los à sociedade civil. A partir de então, a alternativa adotada 
foi o processo de sedentarização em aldeamentos. Pontos de apoio avançados 
foram instalados no interior da floresta para promover o contato, a atração e o 
aldeamento dos povos nativos, estimulando a adoção da agricultura como base 
de subsistência. A educação religiosa e civil nas aldeias foi entregue a sacerdotes 
católicos. Ações vinculadas à catequese, como a construção de igrejas e a reali-
zação de cerimônias religiosas, eram consideradas instrumentos importantes no 
processo de “civilização”. O sistema de aldeamento era tido, assim, como uma 
etapa de transição para a assimilação completa dos indígenas.

A política indigenista foi moldada de maneira a incentivar a ocupação 
das zonas de floresta. Uma série de vantagens, como a concessão de privi-
légios, isenções fiscais e a doação de sesmarias, foi oferecida àqueles que se 

18 Espíndola, 2005, p. 105-244.
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dispusessem a habitar os sertões. Os sesmeiros também tinham o direito de 
utilização da mão-de-obra indígena sob regime de servidão. O povoamento 
regular era, assim, tanto uma conseqüência da política de pacificação como 
um meio para que o processo de ocupação territorial tivesse sua continuidade 
garantida. O resultado disso foi uma entrada expressiva de fazendeiros nas re-
giões de floresta, sobretudo no território da Zona da Mata, a partir de 1810.19

Foi em meio a esse contexto de desbravamento oficial e de derrocada 
dos povos nativos que muitos dos núcleos urbanos da Zona da Mata se 
formaram ou ganharam um impulso vigoroso para seu crescimento e conso-
lidação. Esse processo pode ser em parte visualizado através do mapa elabo-
rado pelo Barão de Eschwege entre os anos de 1811 e 1821. A fig. 4 (anexo 
único) é um extrato dessa carta, referente à região central do mapa. Parte 
do atual território da Zona da Mata está aí representado. Foram ressaltados 
os assentamentos humanos, caminhos e elementos geográficos destacáveis. 
Mantendo uma linha de continuidade com o processo de povoamento ini-
ciado durante o século xviii, os caminhos mantêm o sentindo de penetração 
na Mata a partir da região de Mariana e Vila Rica, ainda os principais centros 
urbanos de Minas. É bastante expressivo o número de fazendas ao longo des-
ses caminhos, o que deixa evidente a intensidade da frente de povoamento 
nas primeiras décadas do século xix. A localização das capelas de forma cons-
tante e espaçada ao longo das vias de penetração na Mata também é indica-
tiva do processo de fixação do povoamento e de consolidação dos caminhos.

A maior novidade trazida por essa carta, no entanto, é a inclusão das 
aldeias indígenas no rol dos elementos representados. Cabe ressaltar que tais 
aldeias eram aquelas resultantes do processo de aldeamento e não os acampa-
mentos originais das populações nativas. Embora Eschwege pareça ter con-
siderado como aldeias todas as povoações onde fossem encontradas famílias 
indígenas residentes – e não só os aldeamentos levantados exclusivamente 
com esse fim –, a observação da fig. 4 deixa transparecer o alcance dessa po-
lítica na Zona da Mata. Um número considerável de aldeias estava assentado 
no interior da região, correspondendo à faixa territorial de ocupação mais 
avançada.

Outro assentamento humano diretamente vinculado a essa política são 

19  Ibidem, p. 249 e 290.
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as guardas e patrulhas. Assumindo a função que no século xviii cabia aos 
presídios, eram elas que estabeleciam os primeiros contatos com os grupos 
indígenas, plantando roças e presenteando-os com utensílios diversos, por 
isso sua localização junto à fronteira das regiões ocupadas (fig. 4). Esses 
assentamentos também eram responsáveis pela proteção dos arraiais e fazen-
das das áreas de expansão territorial, evitando possíveis incursões indígenas 
e permitindo, assim, a intensificação e continuidade do povoamento. As 
nações de botocudos, considerados grupos mais hostis, habitavam, nesse 
momento, o vale do rio Doce e as regiões de floresta na porção nordeste 
de Minas Gerais, o que torna compreensível a concentração das guardas na 
porção norte do território da Zona da Mata. A fig. 4 também deixa evi-
dente o avanço do povoamento ao longo das bacias do rio Pomba e Muriaé, 
afluentes do Paraíba do Sul. A ocupação territorial transpõe, a partir desse 
momento, a vertente divisora de águas entre a bacia do rio Doce e a do Pa-
raíba do Sul, adentrando a Mata rumo à agora província do Rio de Janeiro.

Até a metade do século xix, esse processo se intensificou de forma muito 
expressiva. Isso pode ser observado pela análise da “Carta da Província Brasileira de 
Minas Gerais”, finalizada em 1855. A fig. 5 (anexo único) é um recorte da porção 
sudeste do mapa original. Nela destacamos os assentamentos humanos da maneira 
como foram classificados originalmente e alguns elementos geográficos indispensá-
veis para a compreensão do processo de povoamento, como caminhos e rios.

Um primeiro aspecto que merece ser destacado é o número de assenta-
mentos que esse mapa apresenta. Ao longo das primeiras décadas do Império, 
a ocupação avançou até atingir os limites com o território fluminense. Na carta 
de 1855, os caminhos para Campos, na província fluminense, e Itapemirim, no 
litoral espírito-santense, aparecem delimitados com clareza e o povoamento já se 
encontrava bastante adensado ao longo do percurso por eles definido. Isso pode 
ser verificado pela grande número de fazendas então existentes.

Pela fig. 5 também pode ser percebida a continuidade da direção radial 
adotada pelos caminhos. Eles mantêm o sentido de penetração a partir da antiga 
região central mineradora em direção à fronteira com o Rio de Janeiro e o Espí-
rito Santo. Embora o sentido dos fluxos comerciais tendesse a se voltar cada vez 
mais para o Rio de Janeiro, a importância da ligação política com o centro de 
Minas Gerais é bastante clara: os caminhos faziam a ligação entre os principais 
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núcleos urbanos estabelecidos na região da Mata, alguns já elevados a vila, e a 
capital da província. Assim, na medida em que foram se consolidando, as vias 
terrestres tornaram-se um instrumento de grande importância para a expansão 
do povoamento e para o próprio desenvolvimento dos núcleos urbanos.

O mapa de 1855 também nos mostra a existência de um número maior 
de freguesias na região da Zona da Mata nesse momento, tornando perceptí-
vel o processo de dispersão desses assentamentos. Tal processo ainda é reforça-
do pela distribuição das capelas. Elas podem ser encontradas de forma dispersa 
pelo interior da região, chegando inclusive à fronteira com o Rio de Janeiro. 
Entretanto, seu número vai diminuindo à medida que a distância em relação ao 
Caminho Novo – agora conhecido como Estrada do Paraibuna – aumenta e nos 
aproximamos da bacia do médio rio Doce. Essa configuração, marcada ainda 
pela distribuição espacial do conjunto dos assentamentos humanos, indica um 
outro sentido de difusão do povoamento: da região do antigo Caminho Novo 
rumo ao norte. Embora a penetração no sentido centro-periferia mantenha sua 
força, ganha visibilidade o movimento no sentido sul-norte, recobrindo a re-
gião imediatamente adjacente à Estrada do Paraibuna com diversos e numerosos 
assentamentos humanos. Tal aspecto evidencia o processo de intensificação do 
povoamento a partir da expansão da lavoura de café no sul da Mata, assim como 
a força de polarização que o Rio de Janeiro exercia sobre a região.

Outro tipo de assentamento que evidencia a intensidade das relações 
comerciais entre Minas e o Rio de Janeiro são os registros. Embora a represen-
tação iconográfica das guardas e registros seja a mesma, a diferenciação pode 
ser feita a partir da denominação que lhes foi dada pelo cartógrafo. Os regis-
tros foram denominados como “recebedorias” e as guardas foram chamadas 
de “quartéis”. Pela fig. 5 percebemos a distribuição dos registros ao longo dos 
limites territoriais da província, com uma visível concentração junto à divisa 
com o Rio de Janeiro, sobretudo nas proximidades da Estrada do Paraibuna.

As poucas guardas existentes se localizavam ao norte da Mata, na fron-
teira entre a área já ocupada e as regiões de floresta onde ainda se refugiavam 
populações indígenas. A mesma observação vale para as aldeias indígenas, ago-
ra quase inexistentes. O número reduzido desse tipo de assentamento deixa 
evidente o processo de assimilação e dizimação étnica ocorrido ao longo da 
primeira metade do século xix. Sua localização mais ao norte, assim como 
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a redução do número dos demais assentamentos humanos junto ao vale do 
médio rio Doce, marca os limites do processo de ocupação nesse momento.

De modo a poder acompanhar o processo de evolução da ocupação ter-
ritorial e de consolidação dos núcleos urbanos na porção sudeste do território 
mineiro, lançamos na base atual os assentamentos humanos presentes em cada 
uma das cartas analisadas e que puderam ser identificados com seus topônimos 
atuais (fig. 6, anexo único). Essa observação comparada permite verificar o 
avanço da ocupação territorial sobre a Zona da Mata entre as últimas décadas 
do século xviii e a primeira metade do século xix, possibilitando perceber 
ainda seu sentido centrífugo. A região foi paulatinamente ocupada a partir da 
área central mineradora, em duas frentes a princípio distintas. Com a intensi-
ficação do povoamento, essas frentes ganharam força e acabaram fundindo-se, 
num processo que também foi estimulado pela difusão da lavoura cafeeira e 
que culminou com o estabelecimento de uma malha difusa de assentamentos 
humanos e núcleos urbanos no interior da região. Até meados dos oitocentos 
a quase totalidade do atual território da Mata já havia sido devassado e ocupa-
do, restando como fronteira de expansão apenas o extremo norte.

4 – Considerações finais

A ocupação territorial da porção sudeste de Minas Gerais foi permeada 
por uma série de nuances e especificidades que apenas pincelamos neste tra-
balho. Embora seja impossível esgotar nessas poucas páginas todos os aspectos 
que envolveram tal processo, acreditamos ter esboçado um quadro amplo das 
transformações sócio-espaciais em curso ao longo dos séculos xviii e primeira 
metade do xix e, principalmente, demonstrar como a análise dos documentos 
cartográficos nos permite visualizar e perceber essas interações entre sociedade 
e espaço.

Pudemos verificar, assim, as características iniciais de um processo de 
ocupação que foi ganhando força de forma paulatina ao longo dos setecentos, 
muitas vezes impulsionado pela iniciativa dos colonos, mas também inseri-
do dentro de ações oficiais – como a própria abertura do Caminho Novo e 
as primeiras tentativas de aldeamento indígena. Durante a primeira metade 
dos oitocentos esse processo se intensificou sobremaneira, ganhando status de 

Livro 1.indb   342 7/18/2012   4:43:59 PM



342 343

política oficial. Os mapas analisados deixam transparecer essas transformações 
com bastante clareza, além de fornecerem indícios sobre o sentido do fluxo 
das frentes de povoamento e da própria polarização do espaço regional.
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Anexo Único

Figura 1 – Mapa de assentamentos humanos na região da Zona da Mata, 1734-35. Mapa base: Capacci, 
Domenico; Soares, Diogo. [Mapa abrangendo a Região entre o Alto Rio Doce (Ribeirão do Carmo), o 
Rio das Velhas, o Rio Paraopeba e o Rio São Francisco - Região da Zona da Mata, 20°00’ - 21°30’ Sul], ca. 
1734-35. (Costa,  2002, mapa em bolso)
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Figura 2 – Mapa da Comarca de Vila Rica, 1778. Mapa base: Rocha, José Joaquim da. Mapa da Comarca 
de Vila Rica. (Rocha, 1995, mapa em bolso)

Livro 1.indb   346 7/18/2012   4:44:09 PM



346 347

Figura 3 – Parte do Mapa da Comarca do Rio das Mortes (1778). Mapa base: Rocha, José Joaquim da. 
Mapa da Comarca do Rio das Mortes. (Rocha, 1995, mapa em bolso)
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Figura 4 – Mapa de assentamentos humanos na região da Zona da Mata, 1821. Mapa base: Eschwege, 
W. L. von. Parte do Novo Mapa da Capitania de Minas Gerais levantado nos anos de 1811 a 1821. (Costa, 
2002, mapa em bolso)
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Figura 5 – Mapa de assentamentos humanos na região da Zona da Mata (1855). Mapa base: Halfeld, H. 
G. F., Wagner, F. Carta da Província Brasileira de Minas Gerais. (Halfeld, Tschudi, 1998, mapa em bolso)
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Figura 6 – Evolução do povoamento na região da Zona da Mata, século xviii e primeira metade do século 
xix (base cartográfica atual). Fontes: Elaboração a partir das fig. 1, 2, 3, 4 e 5;  Eschwege, W. L. von; 
Martius, C. F. P. von. Mapa do Leste do Brasil (Spix, Martius,  1967, prancha 44); Minas Gerais, 2007; 
ibge, 1972; Barbosa, 1995; Moraes, 2006, v. 2, p. 358-413.
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O Património Urbano dos Países de Língua Portuguesa. 
Raízes e Manifestações de um Património Comum

Manuel C. Teixeira*

Resumo

A língua portuguesa é hoje o elo de união de uma vasta comunidade de 
mais de 200 milhões de pessoas, que une países e regiões na Europa, nas Amé-
ricas, em África, na Índia e no Extremo Oriente. Esta comunidade cultural, 
que se tem vindo a desenvolver ao longo de séculos em múltiplos processos 
de troca e de simbiose, tem como uma das suas expressões mais visíveis um 
vasto património urbano, que é uma vigorosa expressão de multiculturalida-
de que importa conhecer, preservar e divulgar. O estudo deste património 
construído, nas suas múltiplas manifestações, é condição necessária para a 
sua preservação e reabilitação bem como para o planeamento e o desenho 
da cidade contemporânea. A cartografia e a iconografia histórica é uma fonte 
de informação primária fundamental para entender as características mor-
fológicas, as invariantes de forma e a permanência de processos, bem como 
as diferentes manifestações locais que se observa no urbanismo de origem 
portuguesa. Estes são objectivos de um projecto de investigação em curso 
que reúne investigadores de Portugal, do Brasil e de Angola, e que visa a 
construção de um Atlas do Património Urbano Português no Mundo, a dis-
ponibilizar na Internet. A comunicação debruça-se sobre um conjunto de 
núcleos urbanos de origem portuguesa construídos em diferentes períodos 
históricos e diferentes contextos geográficos, ilustrando esta identidade de 
processos e de formas. São características analisadas em detalhe nos casos de 
estudo seleccionados, tendo por base cartografia urbana histórica, a escolha 
de localização e as estratégias de adaptação ao sítio, os elementos estruturan-
tes e as hierarquias presentes nos traçados, a relação entre a arquitectura e o 
plano urbano, e os processos de concepção e de construção da cidade.

Palavras-chave: Cartografia Urbana, Patrimônio, Planeamento, Cidade 
Contemporânea.

* Prof. Catedrático da Faculdade de Arquitectura, Universidade Técnica de Lisboa - manuelteixeira@fa.utl.pt
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As cidades de origem portuguesa têm características morfológicas espe-
cíficas, que as identificam relativamente às cidades de outras culturas. Estas 
características morfológicas, desenvolvidas através de sucessivos processos de 
adaptação e de síntese, traduzem-se, entre outros, na escolha de localização, 
nas formas de adaptação ao sítio, nas lógicas de localização de edifícios sin-
gulares, no traçado das vias estruturantes, na localização das praças e o seu 
papel na organização do espaço urbano. Por outro lado, existem processos 
de conceber e de construir a cidade que são eminentemente portugueses. 

Apesar das múltiplas mutações verificadas ao longo do tempo, em di-
ferentes contextos históricos e geográficos, a cidade de origem portuguesa 
caracteriza-se pela permanência, até hoje, de um conjunto de invariantes, tra-
duzidos nas suas morfologias urbanas que é possível identificar. Tais elemen-
tos de permanência não devem ser entendidos numa perspectiva meramente 
histórica, mas analisados e reinterpretados criticamente, e tomados como re-
ferência, quer para a reabilitação de núcleos urbanos existentes, quer para a 
construção de novas malhas urbanas, de forma a preservar a cultura e os laços 
de continuidade com o nosso passado urbano. 

1 – A localização e a escolha do sitio

A construção da cidade portuguesa tinha sempre em atenção uma cui-
dadosa escolha de localização, e do sítio. Se a escolha de localização depen-
dia essencialmente das funções que a cidade devia exercer – funções comer-
ciais, portuárias, administrativas, etc. – a escolha do sítio especifico para a 
sua implantação tinha em atenção as condições topográficas e ambientais. 

Desde cedo os regimentos e cartas régias enunciavam detalhadamente 
as condições a que devia obedecer a escolha do sítio para a construção de 
novos núcleos urbanos. É o que podemos ler no Regimento de D. João iii, de 
1548, relativo à construção da futura capital do Brasil, tarefa de que haviam 
sido encarregues Tomé de Souza, comandante da armada e futuro governa-
dor-geral do Brasil, e a Luís Dias, nomeado “mestre das obras da fortaleza e 
cidade do Salvador”. Nesse Regimento estão enunciadas as condições a que a 
fundação da cidade deveria obedecer: 

deve ser em sitio sadio e de bons ares e que tenha abastança de auguas e porto 
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em que bem posão amarar os navios e vararem se quando cumprir porque 
todas estas calidades ou as mais delas que poderem ser compre que tenha a 
dita fortaleza e povoação por asy ter asentado que dela se favoreção e provejão 
todallas terras do Brasil e no sitio que vos milhor parecer ordanareis que se 
faça hua ffortaleza de gramdura e feição que a requerer oluguar em que a ffi-
zerdes, conformando vos com as traças e amostras que levais praticando com 
os oficiais que pera isso la mando e com quaesquer outras pessoas que o bem 
entendão e pera esta obra vão em vosa companhia allguns oficiais asy pedreiros 
e carpinteiros como outros que poderão servir de ffazer cal telha tijolo (Simas 
Filho, 1979, p. 21) 1(1). 

Podemos encontrar nestas formulações preceitos de Vitrúvio relativos à 
fundação de cidades, bem como de alguns artigos das Leis das Índias espanho-
las, se bem que estas só viessem a ser publicadas quatro décadas mais tarde. 

Os núcleos urbanos de origem portuguesa mostraram, ao longo de sé-
culos, a sua adequação ao sítio e a sua capacidade de adaptação, resultado de 
uma cuidadosa observação das condições locais – em termos de topografia, 
hidrografia, regime de ventos, temperatura e humidade – consideradas mais 
adequadas para a função urbana. São raros os casos em que um núcleo urba-
no teve de ser refundado numa nova localização devido a erros na avalização 
inicial das condições do sítio. 

Uma localização habitual das cidades de origem portuguesa era a sua 
implantação na costa, respondendo às funções comerciais e portuárias a que 
o núcleo urbano devia responder. Nestas situações era escolhida uma baía 
abrigada, de águas profundas, protegida – dos ventos, do mar e de poten-
ciais inimigos – por acidentes geográficos situados de ambos os lados da 
baía: promontórios, cabos, por vezes ilhas perto da costa, como acontecia no 
Rio de Janeiro. Era nestes acidentes geográficos que habitualmente se cons-
truíam fortes ou outros dispositivos para defesa do porto e da cidade. Estas 
baías, e o território que as enquadravam, estavam protegidos dos ventos e 
eram orientadas a sul, no hemisfério norte, ou a norte, no hemisfério sul, de 
forma a propiciar uma boa exposição solar. A existência de água, através de 
fontes ou de ribeiras que percorriam o território era essencial. 

1 Américo Simas, Filho, coord, Evolução Física de Salvador, vol.1, Universidade Federal da Bahia, 
Faculdade de Arquitetura, Centro de Estudos da Arquitetura da Bahia, Salvador, 1979, p.21.
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O núcleo urbano inicial localizava-se ou num planalto sobranceiro à baía, 
como em Salvador da Bahia, ou numa colina dominante neste território, como 
no Rio de Janeiro, ou na encosta que envolvia a baía e descia suavemente para 
o mar, como em Ponta Delgada ou no Funchal. Habitualmente, estes núcleos 
urbanos iniciais estruturavam-se em dois níveis: uma parte a uma cota mais alta, 
onde se localizava um núcleo defensivo, as principais funções religiosas e admi-
nistrativas da cidade, e por vezes uma parte significativa do tecido habitacional, 
e outra parte do núcleo urbano a uma cota mais baixa, onde se localizavam as 
funções comerciais e portuárias e o restante tecido habitacional. 

Quando o núcleo urbano crescia e extravasava a sua localização inicial, 
continuava a verificar-se a preocupação pelas condições ambientais, o que 
deixou de acontecer, em muitos casos, a partir dos séculos xix-xx quando a 
lógica económica passou a comandar o processo de desenvolvimento urbano. 
Os próprios poderes públicos passaram a actuar dentro desta lógica, descon-
siderando os factores ambientais para o correcto desenvolvimento urbano. 

Figura 1.1 – São Tomé, São Tomé e Príncipe. [Baía de Anna de Chaves], a.d., [1644], Arquivo Histórico 
Ultramarino.

Figura 1.2 – Salvador da Bahia, Brasil. S.t Salvador Ville Capitale du Bresil, in Relation du voyage de Mr. 
de Gennes au detroit de Magellan, 1700, Biblioteca Pública e Municipal do Porto
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2 – A adaptação ao sítio

O desenvolvimento dos núcleos urbanos portugueses fazia-se estreita-
mente associado ao sítio, adaptando a sua organização formal e o seu traçado à 
topografia do terreno. Esta adaptação era feita de várias formas, conforme as cir-
cunstâncias: na definição do perímetro das muralhas, na construção da primeira 
rua seguindo a curvatura da baía, na construção das principais vias estruturantes 
sobre as linhas naturais do território, linhas de cumeada ou linhas de vale, na 
definição de praças nos pontos de convergência ou de inflexão destas linhas 
naturais do território, na escolha dos sítios mais elevados para a implantação 
dos principais edifícios. No desenho dos espaços urbanos, a exposição solar e o 
regime de ventos eram igualmente tomados em consideração, seja na orientação 
destes espaços, seja no tratamento arquitectónico das suas fachadas.   

Figura 1.3 – Rio de Janeiro, Brasil. Prospectiva da Cidade do Rio de Janneiro.//Vista da parte do Norte, 
na Ilha das Cobras no baluarte mais chegado a S. Bento, da qual//parte se ve diminuir em proporção 
o seu prospecto, até a barra, como o risco representa.//Elevada p.r Ordem//do Ill.mo e Ex.mo Senhor 
Conde de Bobadella aquem a d. Cide. deve a maior p.te da sua prente Grand.ze e Mag.de, [s.a.], [1733], 
Mapoteca do Ministério das Relações Exteriores, Palácio do Itamaraty.

Figura 1.4 – Funchal, Ilha da madeira, Portugal. Madeira. Funchal Bay, Surveyed by Captain 
A.T.E. Vidal R.N., A. T. E. Vidal, 1843, Sociedade de Geografia de Lisboa.
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Se nas primeiras fases de crescimento urbano era habitual não existir 
um plano definido à priori, e o território era a principal referência, noutras 
situações mais tardias já era habitual a existência de um plano que definia as 
principais linhas de crescimento urbano. Este plano obedecia a critérios que 
não tinham necessariamente a ver com o sítio, tendo antes como ponto de 
partida princípios geométricos. Nestes casos, poderia haver a tentação de 
não considerar relevantes as características físicas do território, mas o facto 
é que arquitectos e engenheiros continuaram a procurar uma adaptação dos 
seus traçados rigorosos à topografia e às pré-existências. 

Verificamos a adopção dessa atitude de conciliação do rigor geométrico com 
a atenção ao sítio numa das propostas de Eugénio dos Santos para a reconstrução 
de Lisboa após o terramoto de 1755. Esse plano tem em consideração a topografia 
do sítio, procura retomar alguns dos principais elementos estruturantes da Lisboa 
pré terramoto, e toma as igrejas, reconstruídas nos mesmos locais e orientações, 
como referências fundamentais para o traçado e orientação das novas ruas.  

Figura 2.1 – Vila Nova da Praia Grande, Brasil. Projecto de Edificação//da nova Villa Real da Praia Grande//
delineado pelo Bel. José Clemente Pereira, primeiro Juiz de Fora da mesma Villa//sobre a Planta do Terreno 
levantada pelo Major A.R.G.C//1819, Julião Pallière, [s.l.], [s.n.], 1819, Sociedade de Geografia de Lisboa.

Figura 2.2 – Arraial do Tejuco, Brasil. Pequena planta do Arraial do Tejuco, [s.a.], 1774, Centro de Referência 
em Cartografia Histórica.
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3 – A localização de edifícios singulares

Uma das formas de adaptação ao sítio era a escolha de locais topogra-
ficamente dominantes para a implantação das funções urbanas mais impor-
tantes, aos quais correspondiam edifícios que se destacavam, seja pela sua 
volumetria, seja pela sua maior elaboração arquitectónica. 

Estes locais privilegiados eram habitualmente os topos das colinas, to-
pograficamente dominantes, dando origem à paisagem tradicional dos nú-
cleos históricos das cidades portuguesas, em que as colinas são pontuadas 
por castelos, fortes, conventos, igrejas ou outros edifícios singulares. Esses 

Figura 2.3 – Ribeira Grande, Ilha de Santiago, Cabo Verde. Planta da Cidade da Ribeira Grande da Ilha 
de Cabo Verde, com as suas Fortificaçoens, e o estado delas e da sua artilharia, António Carlos Andrea, 
1769, Arquivo Histórico Ultramarino.

Figura 2.4 – Lisboa, Portugal. Planta nº 3.º, Plano da Cidade de Lisboa baixa destruída, em que vaõ signa-
ladas com punctuaçaõ preta todas as ruas, travessas e becos antigos, e as ruas escolhidas de novo com toda a 
liberdade se mostraõ em branco,  e os sítios dos edifícios novos de amarello, e as Igrejas e lugares se conservaõ 
sem mudança de carmim forte, e Alfandega do tabaco, Baluarte do terreyro do Paço e sua cortina, que se 
devem derribar para restar formado o grande terreyro do Paço  vaõ lavados de huma agoada de carmim, como 
também algumas porções de edifícios do arco do açougue té á entrada do Pelourinho, que taõ bem se haõ de 
derribar para complemento do mesmo terreyro do Paço com semelhante agoada e a divizaõ das fregas com a 
cor azul, Eugénio dos Santos e Carvalho, António Carlos Andreas, [séc. xviii], Museu da Cidade de Lisboa.
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locais, seja pela sua importância inicial – pontos culminantes, de chegada 
ou de divergência de linhas de festo, por exemplo – seja pela natureza dos 
edifícios que neles se vieram a construir, tornavam-se habitualmente impor-
tantes elementos estruturantes da malha urbana. Assim, se esses locais eram 
privilegiados de início, pela sua proeminência, a sua importância aumentava 
através da implantação desses edifícios e dessas funções nesses locais. Eram 
os pontos em relação aos quais as malhas urbanas se organizavam, confluíam 
ou se articulavam, ou pontos de chegada ou de inflexão das vias estruturan-
tes fundamentais da malha urbana.  

Mas os locais privilegiados para a implantação de edifícios singulares 
podiam ter outra origem. Quando se tratava de cidades planeadas, esses locais 
eram definidos na lógica do próprio plano. Esta concepção de organização 
urbana, em que já não é a natureza, mas o próprio homem, através do plano, 
que define as principais localizações na cidade, fazia parte dos princípios de 
organização da cidade romana de colonização. Embora presentes nas cidades 
medievais planeadas dos séculos xii-xiv, tais princípios só irão ser retomados 
plenamente no Renascimento. No caso português, estes novos conceitos de 
organização urbana só se vão expressar, nalguns casos, a partir do século xvii, 
mas principalmente a partir do século xviii, nas muitas fundações urbanas 
desse período. 

Nestes casos, as condições topográficas não tinham grande influência 
na estruturação urbana, ou na definição do traçado da cidade. A crescente 
adopção de sítios planos para a construção ou a ampliação de núcleos urba-
nos criava condições para que a topografia não tivesse já o papel preponde-
rante de outrora. O plano definia as suas próprias hierarquias, numa lógica 
geométrica. Na maior parte dos casos, estes locais privilegiados do plano 
eram as praças, que assumiam um papel central na malha urbana, nalguns 
casos como o próprio elemento gerador do traçado. 

Na passagem para a contemporaneidade, as lógicas que articulavam 
o território com o traçado urbano foram-se perdendo. Não só a topografia 
deixou de ser seriamente tomada em consideração na estruturação de novas 
malhas urbanas, como a própria lógica do traçado e as hierarquias dos espa-
ços urbanos foram subvertidas. 
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Figura 3.1 – Rio de Janeiro, Brasil. St. Sebastian//Ville Episcopale du//Bresil, [s.a.], Chez Nicolas de 
Gras, Paris, 1700, Biblioteca Pública e Municipal do Porto.

Figura 3.2 – Olinda, Brasil. [Vila de Olinda], in Roteiro de todos os sinaes conhecim.tos, fundos, baixos, 
Alyutas, e derrotas que há na Costa do Brasil desdo cabo de Sã.to Agostinho até ao estreito de Fernaõ de Ma-
galhães, fl.2, [c. 1586], Biblioteca da Ajuda.

Figura 3.3 – Mazagão, Brasil. Planta da Villa Nova de Mazagaõ, a.d., 1770, Arquivo Histórico 
Ultramarino.
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4 – A geometria dos planos

Nas cidades portuguesas, para além de uma cuidadosa adaptação ao 
sítio, encontramos também habitualmente como elemento estruturador do 
desenho uma malha conceptual, uma métrica ou uma geometria, por vezes 
uma grelha ortogonal, que se podia traduzir de diferentes formas no traçado. 

Esta malha conceptual podia traduzir-se literalmente no traçado da ci-
dade, verificando-se então uma coincidência perfeita entre uma e outra ou, 
mais frequentemente, podia tratar-se de um traçado virtual, posteriormente 
alterado na sua adaptação à realidade. Nalguns casos, como em Macapá, 
esta malha conceptual inicial era transformada em malhas distintas gerado-
ras dos sistemas de praças, de ruas e de quarteirões, atingindo-se sucessivos 
graus de complexidade. Mais frequentemente, tratava-se de adaptar o plano 
idealizado à topografia ou às pré-existências construídas. Era comum a deli-
berada torção no traçado das ruas para seguir a topografia do terreno ou para 
as orientar para algum edifício notável ou algum acidente geográfico onde 
um edifício desta natureza se poderia vir a construir. 

A cidade portuguesa resultava da simbiose destas duas componentes: 
uma, que partia de uma base de rigor, traduzida numa estrutura de base geo-
métrica, outra, que respondia ao sítio. Isto mesmo recomendava Luís Serrão 
Pimentel, no seu tratado de 1680 Methodo Lusitanico de Desenhar as Fortifi-
caçoens  das Praças Regulares, & Irregulares, Fortes de Campanha e outras Obras 
Pertencentes a Architectura Militar, quando se referia ao modo que considerava 

Figura 3.4 – Vila Bela da Santíssima Trindade, Brasil. Plano de Villa Bella da Santissima Trindade 
Capital da Capitania de Mato Grosso  Levantado em 1789. Anno xxxvii da sua fundaçaõ Por Ordem 
do Ill.mo, e Ex.mo Senhor Luis de Albuquerque de Mello Pereira e Caceres Governador e Cap.m 
General da mesma Capitania No Anno xviii do seu feliz Governo, a.d., 1789, Arquivo Nacional do Brasil.
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mais adequado para proceder ao planeamento e ao desenho de uma obra:

o Engenheiro deve proceder com juizo, & boa consideraçaõ, tomando as me-
didas, & tirãdo a Planta, para que no papel veja primeiro como hem um es-
pelho a representação de toda a obra (…) antes que se risque esta no terreno; 
onde outra vez se deve considerar tudo com mais particular attenção, melho-
randole o que não parecer bem ajustado (Pimentel, 1680, p. 320,329)2.

Deste modo de fazer resultava o típico traçado das cidades portuguesas em 
que se observa a existência de um base de rigor, que é rapidamente subvertida. 
Trata-se de cidades que não são rigorosamente geométricas em planta, mas que 
no sítio dão uma grande sensação de regularidade, são cidades cómodas de per-
correr, porque inteligentemente ajustadas ao terreno, fáceis de referenciar e paisa-
gisticamente interressantes, pelo direccionamento das ruas relativamente a locais 
proeminentes e edifícios singulares, que nos surgem sempre na linha de visão. 

2 Luis Serrão Pimentel, Método Lusitanico de Desenhar as Fortificações das Praças Regulares e Irregula-
res, Fortes de Campanha e outras Obras Pertencentes a Architectura Militar, Lisboa, 1680, pp. 320, 329.

Figura 4.1 – Silves, Brasil. Planta da Va de Silviz erigida plo Illmo Sor Joaquim de Mello e Povoas Gov.
or desta Cap.nia, Filipe Strum, [17--], Biblioteca Nacional de Portugal.

Figura 4.2 – Macapá, Brasil. Planta Ichonografica das cazas novas eregidas e ajuntadas á Villa de Jozé 
de Macapá para os novos Povoadores, ou Soldados que derão baixa em o anno de 1759, a.d., [1759], 
Arquivo Histórico do Exército.
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5 – As hierarquias urbanas

A hierarquização dos espaços urbanos era uma condição essencial para 
o bom funcionamento e a beleza da cidade. Mais importantes na hierarquia 
da cidade eram os seus elementos estruturantes – os seus principais percur-
sos e nós – que podiam derivar da topografia ou serem definidos pela pró-
pria lógica do plano. Estas eram as referências principais do plano urbano, 
em relação às quais os restantes elementos se organizavam. 

Quando se tratava de núcleos urbanos que se desenvolviam tendo por 
referência principal a topografia, as vias estruturantes eram aquelas que se 
construíam sobre as linhas naturais do território. Quando se tratava de nú-
cleos urbanos que se construíam a partir de um plano, era no contexto do 
próprio plano que se definiam os seus elementos estruturantes e as restantes 
hierarquias urbanas. Nestes casos, a hierarquia dos espaços urbanos podia ser 
definida a partir do próprio traçado, a partir do perfil das ruas, a partir da arti-
culação de ruas e de praças, ou a partir da relação do plano com a arquitectura. 

A associação da beleza da cidade à regularidade do traçado, e a relação 
estabelecida entre a boa ordem urbanística e a boa ordem social e política, 
levaram à adopção progressiva de traçados regulares, traduzidos muitas vezes 
em malhas urbanas ortogonais. A definição de ruas com um traçado rectilí-
neo, com fachadas e cérceas alinhadas, a estruturação de praças regulares, a 
definição de modelos arquitectónicos uniformes aos quais deviam obedecer 
as construções de uma rua, de uma praça, ou de todo um núcleo urbano, 
eram igualmente estratégias de desenho que conduziam a desejada regula-
ridade.    

Figura 4.3 – Rio de Janeiro, Brasil. Plano da Cidade do Rio de Janeiro Ca-//pital do Estado do Brazil, 
Francisco João Roscio, 1769, Mapoteca do Ministério das Relações Exteriores, Palácio do Itamaraty.
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Figura 5.1 – São Tomé, São Tomé e Príncipe. [Plano da Baía de Anna Chaves compreendendo a cidade 
de S. Tomé e a perspectiva e planta da Fortaleza de S. Sebastião], João Rezende Tavares, [1788-1796], 
Arquivo Histórico Ultramarino.

Figura 5.2 – Porto Alegre, Brasil. Planta da Cidade de Porto Allegre 1833, Lívio Zambeccari, 1833, 
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul.

Figura 5.3 – Vila Real de Santo António, Portugal. Planta Geral da Villa de Santo António de Arenilha, 
in Conjunto de Desenhos, a.d., [c.1775], Biblioteca e Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas 
Transportes e Comunicações.
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6 – As praças 

Nas cidades portuguesa tradicionais existe uma grande diversidade de 
espaços públicos abertos que se podem enquadrar na designação de praças, 
verificando-se que dentro de qualquer núcleo urbano existe uma grande mul-
tiplicidade deste tipo de espaços, destinados a diferentes funções. As praças 
podem ter diferentes funções na sua origem, terem diferentes localizações na 
malha urbana, estarem associadas a diferentes tipos de edifícios singulares, 
terem sido ser planeadas e construídas num curto espaço de tempo ou, pelo 
contrário, serem o resultado de uma estruturação lenta ao longo do tempo, 
as suas dimensões podem ser diversas, e a sua forma pode ser regular ou 
irregular. Seja qual for o caso, as praças desempenham sempre um papel im-
portante na estruturação da cidade.

A relação das praças com a malha urbana nunca é casual. A maioria das 
praças desenvolve-se em situações específicas, para resolver pontos de articu-
lação ou de quebra na estrutura da cidade. É assim que nos surgem praças 
na articulação de malhas urbanas correspondendo a diferentes momentos de 
crescimento da cidade, por vezes com morfologias distintas, praças que se de-
senvolvem na cruzamento ou no entroncamento de vias, praças que se desen-
volvem nos pontos de inflexão de vias estruturantes. Todas estas situações são 
articuladas e resolvidas com sucesso através da construção de praças urbanas. 

Figura 5.4 – Vila Real de Santo António, Portugal. Prospecto para a divisão que corresponde na Planta ao 
nº 7º na Villa de Santo Antonio de Arenilha, in Conjunto de Desenhos, a.d., [c.1775], Biblioteca e Arqui-
vo Histórico do Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações. Prospecto Geral para cada 
huma das divizoens que vão notadas na Planta com as Letras A, B, D, E., in Conjunto de Desenhos, a.d., 
[c.1775], Biblioteca e Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações.
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A partir de finais do século xv há um maior investimento formal nas 
praças, correspondendo à maior importância que estes espaços passaram a 
ter na estrutura funcional da cidade. Os locais mais nobres da cidade já não 
eram, como até então, os sítios topograficamente dominantes, mas as praças. 
É aí que se vão passar a localizar as funções e os edifícios mais significativos, 
e a desenvolver as actividades cívicas mais importantes, tornando-se a praça 
um palco para o exercício da vida urbana. A praça vai tornar-se cada vez mais 
regular, mais inserida na lógica formal do plano, e vai assumir um papel cada 
vez mais importante na estrutura da cidade, atingindo o seu apogeu no ilu-
minismo setecentista. É no século xviii que se desenvolve outro tipo de pra-
ça, em que ela própria se assume como o elemento gerador da malha urbana. 

Figura 6.1 – Belém do Pará, Brasil. Planta//Da Cidade de Grampara fortificado pelo methodo mais sim-
plex e menor despeza q’ pode admitir a irregularidade da sua figura e inegalidade do seu Terreno, e em parte 
pantanoso, e em parte dos obstaculos ou difficuldade, q’//se achão no Margem do Rio, q’ offerece ao Illmo. 
e Exmo. Sñr Joao Pereira Caldas, do conselho de Sua Majesde. Governador e Cappam General do Estado 
do Grampará, Maranhão, Piauhy, Rio Negro, do Sagto.//mor Gaspar João Geraldo de Gronfeldt.,  Gaspar 
João Geraldo de Gronfeldt, 1773, Mapoteca do Ministério das Relações Exteriores, Palácio do Itamaraty.

Figura 6.2 – Arraial de São Vicente, Brasil. Detalhe de: Arraial de Sta Anna Latitude Austral 14º45’ Ar-
raial de S. Francisco Xavieer  da Chapada Latitude 14º43’ Arraial do Pilar Arraial de S. Vicente 
Latitude Austral 14º30’,  a.d., [séc. xviii], Biblioteca Pública e Municipal do Porto.
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7 – Conclusão

A cidade de origem portuguesa, para além da sua componente geomé-
trica, era uma cidade adaptada às condições físicas dos seus locais de implan-
tação, à topografia, à hidrografia e às condições ambientais. A cidade era hie-
rarquizada e facilmente legível, os caminhos eram fáceis de percorrer e a sua 
adaptação ao sítio, às condições físicas e ao clima e a sua não-sujeição a rígidos 
princípios geométricos tornavam-na – no vocabulário de hoje – uma cidade 
eminentemente sustentável.

Esta mesma sustentatibilidade fez com que a cidade de origem portu-
guesa fosse uma cidade maleável e adaptável às diferentes circunstâncias a que 
teve de responder ao longo do tempo. Estes princípios que estiveram na base 
da estruturação da cidade, os elementos de permanência e as invariantes que 
podemos encontrar no urbanismo português ao longo dos séculos devem ser 
entendidos como referência quer para a sua manutenção e reabilitação, quer 
para a construção de novos espaços urbanos. Apesar das diferentes funções, 
das mudanças de escala e das diferentes morfologias arquitectónicas que hoje 
compõem a cidade, estes princípios e estratégias de composição urbana con-
tinuam a aplicar-se à cidade de hoje. 
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Nos sertões cerrados de Brasília: a cartografia 
como argumento para releitura da história 

do Distrito Federal
Wilson Vieira Jr.*

Resumo

O texto propõe que a revisão da cartografia do Goiás pode produzir 
novos olhares sobre a história do Distrito Federal, principalmente sobre a 
mitologia atribuída a Brasília, a de uma cidade surgida no nada. Durante a 
ocupação empreendida no século xviii o território de Goiás foi representado 
na cartografia sob a lógica da exploração aurífera e a consequente apropria-
ção do espaço. Com a criação das Capitanias de Mato Grosso e Goiás em 
1748, as respectivas capitais Cuiabá e Vila Boa interligavam-se com Bahia, 
Minas Gerais e São Paulo por meio das Estradas Reais. No Goiás o avanço 
do colonizador pelo território materializou-se na edificação de arraiais e am-
pliação das rotas de trânsito. Consequentemente a presença do estado portu-
guês aumentou em aparato administrativo, religioso, judiciário, tributário e 
militar. No século xix, com a mudança da economia do ouro para a agrope-
cuária um novo contorno articulou-se no Goiás. A ruralização da economia 
favoreceu o crescimento de fazendas com uma nova organização do poder, 
fortemente dirigido por fatores regionais. Alguns arraiais do século anterior 
permaneceram, mas de certa forma esvaziados e submetidos à nova ordem 
sócio-econômica. No século xx veio Brasília, assentada no Centro-Oeste, no 
mesmo planalto goiano da febre aurífera e da agropecuária. A Nova Capital 
surge num loco histórico, contextualizado, forjado no avanço sertanista. 

Palavras-chave: Distrito Federal, cartografia, ruralismo, sertanistas.

1 – Goiás, Avanço Sertanista e Apropriação do Espaço

Quando Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera filho, em 21 de ou    -
tubro de 1725, vitorioso adentra São Paulo e anuncia o descoberto de cinco veios 
de ouro nos sertões dos Guayazes, o governador Rodrigo César de Menezes lhe 
confere o direito de exploração das novas minas. Anhanguera, a partir de então 
* Arquiteto, historiador, pesquisador - pós-graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universi-
dade de Brasília (UnB)
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Superintendente Geral das Minas, empreende em 1726 a bandeira fundadora 
dos ranchos a margem do rio Vermelho. Surgem Ferreiro, Ouro Fino, Anta, San-
ta Rita e Sant` Anna, futura Vila Boa sede da Capitania de Goiás. 

As novas riquezas atraíram atenção de aventureiros que freneticamente 
chegavam, vindos de lugares com Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Pernam-
buco, para garimpar e tropeirar. Com o intenso movimento no garimpo, 
novos arraiais surgiram, e até a década de 1740 as regiões do centro-sul e 
centro-norte do território já estavam ocupadas. O mapa “Parte do governo 
de Sam Paulo e parte dos dominios da Coroa de Espanha” (1740) (Figura 
1), de autor anônimo e descoberto por Affonso de Taunay na década de 
1920, apresenta o núcleo inicial da mineração no Goiás e sugere a antece-
dência da descoberta das minas a Sebastião Marinho em 1592 durante o go-
verno de Felipe ii. Na historiografia goiana o debate sobre a gênese do Goiás 
fundamenta-se nos encontros das teorias sobre as bandeiras que tomavam o 
sertão de São Paulo desde o século xvi. Certamente os planaltos goianos já 
eram conhecidos quando Anhanguera empreendeu sua jornada, e dessa for-
ma fica claro no relato do cronista de Silva Braga, pois o bandeirante vinha 
em busca do local já anteriormente visitado e com o propósito de achando o 
ouro formar o arraial para explorar, o que de fato aconteceu. 

Figura 1 – Extrato do mapa, indicando o povoamento pioneiro em Goiás.
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No mapa descoberto por Taunay, Vila Boa está representada por uma 
igreja como freguesia que era de São Paulo, aparece com o título de “Vª 
Nª S. do Rozairo dos Guayzes” [Vila de Nossa Senhora do Rosário dos 
Guayazes], que parece ser a referência a igreja construída por Antonio Pe-
reira Bahia em 1734, antes da matriz de Sant` Anna. Além do aldeamento 
dos índios Guayazes, dois arraiais que estão ao lado da vila fazem referências 
aos bandeirantes fundadores: Arraial do capitão-mor Bartolomeu Bueno e 
Arraial de João Leite (da Silva Ortiz). O arraial de Bartolomeu Bueno deve 
ser o da Barra, local onde o capitão terminou seus dias em 19 de setembro 
de 1740, destituído de seus poderes de Superintendente das Minas, pobre e 
carregado de lembranças das aventuras sertanistas. 

Certamente o mapa mais conhecido do Goiás setecentista é o elaborado 
pelo cartógrafo italiano Tossi Colombina. O trabalho que contribuiu para a 
demarcação do Tratado de Madri em 1750 mostra um ensaio da hidrografia 
do futuro Distrito Federal, com os cursos afluentes das bacias do Tocantins e 
do Prata. Também situa no mapa a vila de Santa Luzia, onde em seus limites 
Brasília foi construída.

Uma característica da ocupação aurífera de Goiás é a enorme distância 
entre os povoados, o que dificultava e encarecia a estrutura de abastecimento 
aos centros povoadores, como informou D. Luiz de Mascarenhas em carta 
ao rei de Portugal dando notícia sobre o novo descoberto de Arraias.

se conserva o dito descoberto abundante de carnes, que é o sustento comum 
de brancos e negros, pela carestia da farinha e milho, pois este comumente 
vale a cinco e seis oitavas, e aquela a dez, doze e agora a catorze e quinze, e só 
com a novidade presente se espera abate de preço, mas nunca pode ser cousa 
de consideração porque a gente é muita e os frutos poucos e esses vão de 
muito longe com grande trabalho, despesa, risco e perda de cavalos em que 
se conduzem, por cujo motivo me parece muito preciso conservar os ditos 
moradores das Terras Novas com suas fazendas de gados, que são um grande 
socorro para o dito descoberto, como em outra carta faço presente com mais 
individuação a V. Majestade 1.

A necessidade de uma administração mais presente diante da quantidade 

1 Arquivo Histórico Ultramarino,Goiás, caixa 2, documento 139.1741.
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de descobertos e a grande distância com São Paulo justificou a criação da 
Capitania de Goiás, o que se deu em 17492. Vila Boa era a capital, e já pos-
suía o pelourinho e demais prédios públicos3, pois conforme a historiografia 
tradicionalmente considera elevada a vila em 1739. Contudo, fazem parte 
do Arquivo Histórico Ultramarino, documentos atestando a criação da Vila 
dos Goyazes no ano de 1738. Como na solicitação de Diogo Joze Pereira ao 
rei por saber que o Conselho Ultramarino havia provido “os officios de Es-
crivam da Camara, Almotaçaria, orfaons, e sesmarias para os Guyazes, por 
se achar creada a Villa, nesta prezente frota de 1738”4. Outro documento 
é o requerimento de Miguel Carlos ao rei D. João, solicitando no ano de 
1738 um cargo na nova vila das minas de Goiás, cuja resposta do Conselho 
Ultramarino foi: “A Miguel Carlos se acha de passar provizão para servir por 
tempo de hum anno o officio de escrivão da Camara e Almotaçaria da Villa 
novamente creada nas minas dos Goyas. Primeiro de março de 1738.” 5

A transformação de rancho minerador à vila-capital sujeitou mudanças 
urbanas, para o historiador Paulo Bertran baseadas nos conceitos de inciden-
talidade e intencionalidade (Bertran, 1987 apud Coelho, 2001). Confor-
me analisado por Coelho (2001, p. 171), para Bertran, a incidentalidade 
relaciona-se aos momentos iniciais da formação dos arraiais, momentos nos 
quais as características são provisórias e, portanto de quase nenhum investi-
mento urbano. No momento posterior, quando o rancho temporário torna-se 
efetivo, o fator intencionalidade prevalece, são feitos investimentos urbanos 
em busca de uma melhor organização espacial que atenda aos interesses do 
poder e das classes sociais que definem e orientam o crescimento do núcleo, 
determinando espaços e indicando sua ocupação por meio de uma distribui-
ção estratificada da população (Coelho, 2001, p. 171). 

No “Plano Urbano de Villa Boa” (1770) e no “Plano urbano de Villa 
Boa elaborado em 1782 pelo governo do capitão general da capitania de Goi-
ás, Luiz da Cunha Menezes e desenhado pelo dragão Manoel Ribeiro Gui-
marães” (Figura 2), podemos identificar a intencionalidade representada nos 

2 Arquivo Histórico Ultramarino, Goiás, caixa 1, documento 68. 1739.

3 Arquivo Histórico Ultramarino, Goiás, caixa 1, documento 75. 1739. 

4  Arquivo Histórico Ultramarino, Goiás, caixa 1, documento 51. 1738. 

5  Arquivo Histórico Ultramarino, Goiás, caixa 1, documento 40. [ant.01.03.1738]. 
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planos lineares de distribuição do espaço. Para Coelho (2001) essa é uma fase 
crítica devido a diminuição na captação do ouro que acarretou a mudança de 
interesses para o comércio, que motivou o investimento da força escrava no 
desenvolvimento do bem-estar urbano, fase na qual Cunha Menezes implanta 
significativas modificações visando a organização, o saneamento e evitando o 
esvaziamento urbano. O governador impõe um código de posturas, de forma 
a ordenar a expansão da vila, propondo planos de reforma das residências e 
organização do alinhamento das ruas.

Vila Boa é a Capital desta Capitania. Está situada em uma baixada do rio Ver-
melho, cuja corrente a divide quase em duas partes iguais, e se comunicam seus 
moradores por 3 pontes de madeiras, destruídas inteiramente pela força de uma 
grande cheia do dia 9 de janeiro de 1782, e hoje edificadas pelo melhor método 
do Exmo. Sr. Luiz da Cunha Menezes, Governador e Capitão General da Capi-
tania de Goiás (Palacín et al., 2001, p. 47).

Figura 2 – Plano urbano de Vila Boa.
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Durante a segunda metade do século xix, em duas representações de 
Vila Boa podemos ainda ver a cidade com as reformas urbanas de Cunha 
Menezes. Além da mudança do nome para Goyaz, pequenos acréscimos de 
moradias delineiam novas ruas, são as plantas: “Planta da Cidade de Goyaz” 
(1867), e a “Planta da Cidade de Goyaz” (1894) (Figura 3), levantada pelo 
astrônomo Henrique Morize quando lá esteve como membro da Comissão 
Exploradora do Planalto Central (1892 a 1894). Mas também é possível 
reconhecer a fase do arraial fundador e espontâneo, voltado para a garimpa 
no rio, nas primitivas ruas onde se acomodaram os ranchos de palha e ao 
longo do traçado para quem chegava ou partia para o sul ou para Cuiabá.

Figura 3 – Cidade de Goyaz em 1894.

2 – Estradas e Registros

Conectar Vila Boa a São Paulo e criar condições de controle sobre a 
exploração do ouro era uma preocupação do rei de Portugal e de seus repre-
sentantes na colônia. Com a propagação de descobertos, as estradas que fo-
ram abertas ilegalmente tornaram-se oficiais e submetidas ao controle fiscal 
através de postos de contagem e registro. As Estradas Reais que ligavam os 
arraiais, povoado a povoado, e a São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
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Pernambuco, Bahia e Cuiabá foram criadas após o ano de 1730. Relaciona-
das eram as Estradas do Nascente, que ligava Vila Boa a Paracatu; Estrada 
do Sul, que ligava a capital com São Paulo; Estrada do Norte, ligando Vila 
Boa aos arraiais ao longo dos rios Maranhão e Tocantins, até o extremo da 
capitania; Estrada da Bahia, ligando Vila Boa a região das Terras Novas (ser-
tão do rio Grande no rio São Francisco) e a capitania de Pernambuco que no 
século xviii limitava com Goiás. A Estrada da Bahia cortava a porção norte 
do atual Distrito Federal, onde se localizava a contagem de São João das Três 
Barras. Da contagem o viandante podia optar pelo caminho que conectava a 
Estrada do Nascente no arraial de Santa Luzia (Luziânia), ou tomar o rumo 
da Lagoa Feia, no entroncamento dos caminhos para os currais do Urucuia, 
para Paracatu e para a Bahia; a Estrada do Poente que ligava Vila Boa a 
Cuiabá. As Estradas do Nascente, Sul e Bahia convergiam no Morro Grande 
localizado na entrada de Meia-Ponte (Pirenópolis). 

A “Descrição da Capitania de Goiás e tudo que nela é notável até o ano 
de 1783” (Bertran, 1997), relaciona quatro Estradas Reais (Poente, Nor-
te, Nascente e Sul), curiosamente ignora o trecho da Estrada da Bahia pela 
contagem de São João das Três Barras, entre os povoados de Meia-Ponte e 
Couros (Formosa), este último no entroncamento da Lagoa Feia para Minas 
Gerais e Bahia. Silva e Souza (1978) descreve as estradas citadas e acrescenta 
a Estrada do Correio do Rio de Janeiro para o Grão-Pará, que o viajante 
cumpria do litoral até Porto Real nas margens do Tocantins, depois seguia 
pelo rio até o Grão-Pará. As estradas e caminhos goianos, também estão 
representados no “Guia de Caminhantes da Capitania de Goyazes” (1816). 
Constituindo um conjunto de cartas-guias das capitanias, feitas com o pro-
pósito de orientar os viajantes com informações sobre os caminhos de en-
trada e o percurso entre os arraiais e registros, a iconografia também mostra 
os limites territoriais observando que a Capitania de Pernambuco não faz 
mais divisa com Minas Gerais e Goiás. Salta na carta-guia a presença do 
rio Tocantins, com seu tronco e raízes, rodeados pela maioria dos arraiais e 
estradas. Acompanhado pelas águas do Tocantins e seus afluentes o viajante 
atingia cinco capitanias vizinhas a de Goiás.   

Nos registros e contagens a Coroa buscava o controle tributário e po-
licial sobre o transito de homens e mercadorias, coletando os impostos no 
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ouro e gêneros como carnes, açúcar e sal, como também tributavam os escra-
vos tão primordiais ao sustento da Capitania. Goiás foi a Capitania que reu-
niu o maior número dessas instituições fiscais coloniais, conforme consta no 
sítio do projeto Memória Receita Federal6, onde estão relacionados dezenove 
registros e dezessete contagens, existentes os anos de 1732 e 1812. Tomando 
por base três relações de registros e contagens pós década de 1740 (ver tabela 
1), quando os últimos arraiais coloniais foram fundados7, podemos observar 
a concentração maior desses postos fiscais ao norte da Capitania, onde a 
concentração de novos descobertos resultou em maior extração ouro diante 
da queda dos rendimentos que já vinha ocorrendo nos núcleos iniciais do 
sul. Tal fato resulta da baixa extração do ouro nos primeiros arraiais a serem 
explorados. Com exceção a Santa Luzia, fundado em 1746, no sul havia di-
minuído consideravelmente a mineração. No período de 1745 a 1748, havia 
quinze registros e contagens. Na relação das contagens do ano de 1767, cons-
tam vinte e nove postos fiscais que também deveriam atuar como registros 
cobrando os impostos sobre o ouro. Uma quantidade menor de registros e 
contagens é apresentada na Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783, só 
constando o total de treze fiscalizações. 

Para representar as distâncias dos registros e contagens, suas localiza-
ções no território com os acessos às outras Capitanias, transcrevemos parte 
da “Relação da Contagens, ou Registros, q. tem o Contrato das Entradas 
nos Continentes desta Capitania, e suas circunferências, e das distancias q. 
há desta Villa, de huns, e outros, e aos Arrayais da Comarca”8.

“Desta Villa ao Registo, situado no Rio das Velhas, caminho p.a  o 
Povoado, são cento e vinte legoas. Por este Registro entra todo o comercio, 
q. vem da Cidade do Rio de Janeyro p.a estas Minas; e sepassávam nelle, no 
Contrato do triennio pretérito quinhentas, e oitenta guias.

Desta Villa ao Registro das Trez Barras, q. fica no caminho q. vay p.a 
as Minas do Paracatú, e p.a o Sertão, são cincoenta e duas legoas. Por este 
Registro entra o comercio de fazendas, e escravos, q. da Cidade da Bahia 

6 Memória Receita Federal, fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br/Memoria/default.htm, 
acessado em 2007.

7 O período de 1734 a 1746 representa a fase de fundação dos arraiais ao norte.

8 Arquivo Histórico Ultramarino, Mato Grosso, caixa 39, documento 51. 1748.
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vem p.a esta Villa, p.a as Minas da MeyaPonte, e ainda p.a as de Pillar, e 
Crixaz: por elle entram taobem os gados, cavalgaduras, carnes secas, q. vem do 
Sertão p.a esta Villa e p.a as ditas Minas, e tão bem algum gênero de negocio 
do mesmo Sertão; como he o sal, vulgarmente chamado da Terra, e alguns 
couros de veado, e pexe dos Rios do mesmo Sertão: nelle se passavam nos trez 
annos do Contrato pretérito duzentas, quarenta e sete guias.

Desta Villa ao Registro do Pé da Serra, q. fica no Caminho q. vem do 
Sertão p.a as Minas de Pillar, e Crixaz, são concoenta e duas legoas. Por elle 
entra a mayor parte do comercio q. vem da Bahia, e do Sertão p.a as Minas 
de Pillar, e Crixaz, na mesma forma q. passa pelo antecedente das Trez Barras: 
Nelle se passaram em does annos pertencentes ao Contrato do triennio 
preterito sessenta e nove guias.

Desta Villa ao Registro das Minas de Santa Luzia, q. fica situado dentro 
do mesmo Arrayal, são sessenta e quatro legoas. Nelle se conta o negocio, q. 
na forma dos antecedentes, vem p.a estas Minas da Bahia, e Sertão: Nelle 
se passaram no segundo anno, ao depois q. as ditas Minas se descobriram, 
oitenta e cinco guias.” 

Estão no documento os dois registros/contagens9 instalados onde anos 
depois, em 1960, seria construída a nova capital do Brasil. Três Barras e Pé 
da Serra, as duas instituições fiscais plantadas na Serra de São João das Três 
Barras, conhecida hoje no Distrito Federal por Chapada da Contagem. A 
contagem mais antiga, Três Barras, fundada em 1736 na oficialização do ca-
minho da Bahia como Estrada Real. O primeiro a arrendar o contrato dos 
serviços foi certo Bernardo Francisco Guimarães. Já o Registro do Pé da Serra 
era mais recente, como consta na “Relação...”, do triênio (1745-1748) o dito 
posto fiscal existia somente a dois anos, portanto fundado em 1746, mesmo 
ano inaugural do arraial de Santa Luzia. Não por acaso, mas pela circunstân-
cia da mineração no novo descoberto, que a contagem ao Pé da Serra de São 
João das Três Barras foi criada, e parece que teve vida curta ou fundiu-se com 
a da Três Barras, pois já não estava relacionada em 1767.

9 Em Goiás foi comum os registros e contagens praticarem as mesmas funções tributárias, 
daí a variação da tipologia para um mesmo posto fiscal.
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3 – O Distrito Federal Nasce no Sertão de Santa Luzia

No mesmo ano da criação da Capitania de Goiás, 1749, o ouvidor da 
comarca de Vila Boa assinou no dia 30 de outubro a portaria que conferiu o 
arraial de Santa Luzia à categoria de julgado com seus juízes e tabelião, e do 
qual dependia o arraial dos Couros (atual Formosa) próximo ao registro da 
Lagoa Feia. Em 1750, o governador D. Marcos de Noronha (1749-1755), 
instala o registro de Arrependidos, nos limites com Minas Gerais no caminho 
que ligava Santa Luzia à Paracatu. A ampla “Carta ou Plano Geographico da 
Capitania de Goyas”, o famoso “Mapa dos Julgados” (Figura 4), feito por 
Tomás de Souza em 1778, tirado das andanças para levantamento da Capi-
tania empreendidas pelo governador José de Almeida Vasconcelos e Soveral 
e Carvalho, Barão de Mossâmedes, (1772-1778). O governador empenhado 
em sua tarefa de conhecer a Capitania e a situação do organismo administra-
tivo, exposto na edificação dos arraiais dispostos ao sul e ao centro-norte do 
território, cumprindo grandes distâncias, porém interligados e comunicáveis 
entre si e com outras Capitanias por uma rede de estradas vigiadas. Entre 
as Capitanias que limitam com Goiás, a da Bahia aparece em substituição 
a de Pernambuco. Sobre a quantidade de julgados e a presença povoadora, 
no mapa registra-se “Adeverteçe mais que esta Capitania tem 13 julgados e 
que huns compriendem pequeno terreno, por serem mais povoados, e outros 
muito grandes, por terem muita terra imteiramente despovoada como he 
Villa Boa e Natividade”. As extensões despovoadas dos julgados de Villa Boa 
e Natividade são ocupadas por índios. O alcance povoador do colonizador 
foi intensamente combatido pelas tribos indígenas, o Barão de Mossâmedes 
dá nota ao localizar no mapa os grupos de índios e as ações em conformidade 
com a política de redução pombalina na qual se buscava aculturar o gentio 
para que participasse do processo de povoamento, integrando-o a sociedade 
(Chaim, 1983, p. 76).
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Olhando para o julgado de Santa Luzia, vemos os caminhos ligando 
a Minas Gerais através de Paracatu e ao interior da Capitania de Goiás. No 
mapa constam os registros/contagens de São João das Três Barras e dos Ar-
rependidos, como também o arraial dos Couros. Os limites do julgado de 
Santa Luzia avançavam ao norte chegando até a Chapada dos Veadeiros e ao 
sul até Cristalina, uma área com mais de 30 mil km². 

Finda o século xviii e inicia-se o xix, Santa Luzia enfraquece diante da 
exaustão do ouro, é o que relata a inédita “Informação de Santa Luzia para o 
ano de 1804”10. O processo de decadência já vinha se arrastando desde 1780, já 
gravemente denunciado na “Relação das Cousas mais notáveis e notícia formal 
destas Minas, do julgado de Santa Luzia” (Bertran, 1997). No informe de 1804 
a decadência das minas é atribuída a diminuição do braço escravo na mineração, 
por morte ou envelhecimento, cada vez mais, menos se minerava. Não havia a 
renovação da escravatura, os donos das “fabricas de escravos” estavam mais inte-
ressados “pello comercio que tinhão com os negociantes de fazendas secas e mo-
lhados” lamentava o relator da Informação. Abalada a estabilidade do arraial, em 
gente e ouro, as plantações já não mais voltadas para as minas, sustentavam com 
10 Arquivo Histórico Ultramarino, Goiás, caixa 4, documento 2776. 1804.

Figura 4 – Parte do Mapa dos Julgados em que consta o Julgado de Santa Luzia e a contagem de “S. João 
3 Barras” (São João das Três Barras).
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o necessário o fazendeiro. Os engenhos pouco produziam de açúcar, rapadura e 
aguardente, em 1804 somente cinco engenhocas existiam em Santa Luzia, núme-
ro bem inferior aos dezessete citados na Relação de 1783. Alguns moradores cria-
vam gado vacum e cavalar no próprio lugar onde vivem “por falta de poces para 
estabelecimento de Fazendas”. Plantavam somente o necessário para o consumo, 
o milho, feijão, arroz, cana e algodão, em virtude do comércio praticamente ine-
xistente. O número de habitantes não ultrapassava três mil com poucos homens 
brancos, os escravos sendo em sua maioria menores e mulheres. Muitos moradores 
abandonaram o arraial para tentar a sorte no descoberto do Bonfim (1774). 

Com a ruralização da economia, o território de Santa Luzia foi aos pou      cos 
ocupado por fazendeiros, muitos vindos de Minas Gerais e Bahia, brasileiros e 
portugueses, roceiros com as casas de barro nos vales das Chapadas, tocando o 
gado curraleiro nos campos naturais, plantando o sustento e produzindo a ra-
padura e a cachaça. Podemos atestar a ocupação do sertão de Santa Luzia pelos 
importantes registros de dízimos rurais de 1810 (Bertran, 2000, p. 185-193), o 
fiscal dos tributos contabilizou duzentos e oitenta e oito sítios no julgado, sendo 
mais de trinta no Distrito Federal. Quando foram convocados a declarar oral-
mente as terras aos vigários das paróquias de Santa Luzia e Formosa, em confor-
midade com exigências da Lei de Terras de 1850, os fazendeiros que adquiriram 
suas terras a qualquer título, acordados, já reconheciam entre si os direitos fundi-
ários. Com os Registros Paroquiais surgiu um novo desenho com vastas proprie-
dades familiares espalhadas no campo11. No “Mapa do Novo Distrito Federal” 
(1958) (Figura 5), elaborado por Janusz Geruleuricz e Joffre Mozart Parada com 
base nos Registros Paroquiais de Santa Luzia e documentos de cartório temos ali 
os limites declarados pelos antigos fazendeiros cem anos antes12. 

11 A soma dos tipos de apropriação das terras declaradas nos Registros Paroquiais de Formosa 
e Santa Luzia fornece: 42 por posse; 190 por herança; 30 por doação; 244 por compra; 51 por 
outra forma como comodato, cessão e aluguel. 50% das terras registradas ocupavam a área de 
1 a 5 mil hectares. (Aguiar, 2003, p. 77 - 113). 

12 O mapa citado serviu e serve de base para elaboração de outros mapas do Distrito Federal, 
inclusive para os espinhosos estudos sobre a questão fundiária. Foi descoberto pela historia-
dora Darcy Dornelas de Farias e utilizado na dissertação Terras no Distrito Federal – experiên-
cias com desapropriação em Goiás: 1955 – 1958, ppg História, UnB, 2006. Cópia gentilmente 
cedida ao autor. Para a pesquisa sobre as fazendas dos Registros Paroquiais, também indica-
mos os mapas “Propriedades que compunham o território do df – 1954” e o “Situação geral 
das terras – 1975” ambos do acervo da codeplan - df.
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O mapa nos mostra as casas rurais agrupadas, próximas, à distância de 
um grito, verdadeiros núcleos de proteção mútua, de poder e não raro fami-
liar. Uma rede de caminhos interligava as casas rurais e estas aos centros urba-
nos da região, os municípios de Luziânia, Planaltina e Formosa. Na cidade a 
família exercia o poder como membros da elite dirigente dos municípios. Tal 
quadro simbiôntico estruturou-se no andamento do século xix até meados do 
século xx, momento em que Brasília foi construída. Com isto, configurou-se 
um quadro de poder da região entre Formosa, Luziânia, Planaltina, que é a 
região onde está do atual Distrito Federal.

Figura 5 – Preexistência fundiária do Distrito Federal.

Fazendas conhecidas pelas comissões demarcadoras do Distrito Federal 
dirigidas pelo astrônomo Luiz Cruls: Comissão Exploradora do Distrito Fe-
deral (1892-1894) e Comissão de Estudos da Nova Capital da União (1894-
1895). Orientados pelo resultado da viagem de Francisco Adolfo Varnhagen 
ao Planalto Central, apontando a triangulação das lagoas Feia, Formosa e 
Mestre d`Armas na Chapada do Pipiripau como o espaço ideal para a localiza-
ção da nova capital brasileira, Cruls e seu grupo de cientistas produziram um 
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dos mais detalhados e completos estudo sobre o sertão goiano. Apresentados 
no Relatório da Comissão estão descritos os aspectos físicos, naturais e os 
caminhos percorridos, reunidos em textos e mapas como o “Mappa dos Iti-
nerários Levantados: Com a indicação da Zona demarcada e da constituição 
geológica da região explorada” (Cruls, 1894) (Figura 6). Além da planta 
urbana da cidade de Goiás, produziu a “Planta da Cidade de Pyrenopolis” 
com “angulos medidos com transito, e distancias com trena e estadia” e a 
“Planta da Cidade de Catalão” levantada no método idêntico ao utilizado 
para a Planta de Goyaz, “angulos medidos com bussola prismática, e distan-
cias, com podometro”, conforme assinaram a confecção o astrônomo e fotó-
grafo da Comissão, Henrique Morize e o engenheiro ajudante Alípio Gama.

Figura 6 – O quadrilátero Cruls, a zona demarcada para a nova capital do Brasil.

Santa Luzia, Mestre d`Armas e Couros, no século xx respectivamente, 
Luziânia, Planaltina e Formosa, municípios onde pousaram os traços e ângu-
los do Distrito Federal. No quadrilátero capital estavam traçados os coloniais 
caminhos, a Estrada Real da Bahia, estrada cavaleira conectada à Estrada do 
Nascente no trecho que praticamente corta Brasília. Um caminho entre For-
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mosa e Santa Luzia, mais curto, foi aberto pós 1822 quando não havia mais 
a exigência e a necessidade da passagem pelas contagens da Serra de São João 
das Três Barras. Chegou a ser batizado como Estrada Real de Formosa/Luziâ-
nia13. Na Carta da viagem (1772) do governador do Mato Grosso, o ilustrado 
Luis d`Albuquerque de Mello Pereira e Caceres (Adonias,1960), a hidrogra-
fia do Distrito Federal destaca-se no rio São Bartolomeu e nos formadores do 
Lago Paranoá, os córregos Torto, Santa Maria e Milho Cozido, hoje todos 
dentro do perímetro do Parque Nacional de Brasília. Além da “Contage de 
São João”, está grafada no mapa a referência espacial do Campo Aberto, entre 
os rios São Bartolomeu e Preto (Figura 7). Favorecido pela topografia plana e 
levemente ondulada, ali no Campo Aberto instalou-se as primitivas sesmarias 
do Distrito Federal, com enormes três léguas de comprimento por uma de 
largura, plantando e criando gado (Bertran, 2000, p. 158-161).

O excelente mapa “Novo Distrito Federal” [entre 1958 e 1960] de autoria 
do engenheiro cartógrafo Clóvis Magalhães14 representa os caminhos coloniais e 
a rede de outros caminhos que interligavam as fazendas e os municípios. Temos 
ali a memória de mais de duzentos anos de história que existiam estampadas 

13 Cf. Planta da Fazenda Paranaua. Acervo do cartório de Luziânia.

14 Clóvis Magalhães era goiano, de família tradicional de meados do século xix instalada numa das 
primitivas fazendas do Distrito Federal, a enorme Brejo ou Torto, a margem do córrego do Torto. 

Figura 7 
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no cerrado nos anos iniciais de Brasília, hoje alguns desses caminhos estão 
asfaltados e suas histórias ignoradas pelo povo da Capital. 

A Nova Capital foi construída e fincados os marcos do quadrilátero do 
Distrito Federal onde tantos outros foram plantados séculos antes. Brasília 
promoveu uma nova fase de colonização, posterior ao ouro e a agropecuária. 
No nada a cidade-capital não poderia ter surgido, mas o discurso proferido 
por seus construtores retornava a lógica do sertão, lugar longe e inabitado. 
Como nos anteriores bandeirantes, Brasília buscou colonizar o sertão goiano, 
e como um aguaceiro nos vales do Cerrado, a modernidade chegou nos anos 
60 ressignificando como ausência e atraso, o tempo e as relações formadoras 
da vida espraiada nos chapadões do Planalto Central. Rica é a história colo-
nial de Brasília. 

“Arcaísmo e contemporaneidade se misturam em Brasília. E sua histó-
ria continua sendo escrita no registro do mito, apresentada como ocupação 
primeira de um local virgem, apagados os traços de alguns séculos da história 
do Goyaz, agora aparentemente sem passado e sem tradições próprias, esque-
cidos aqueles que aqui viveram antes de sua construção. Fazendo desaparecer 
tanto suas imperfeições evidentes como suas indiscutíveis qualidades, o mito 
exige a sacralização de sua concepção primeira - magicamente, a cidade se 
confunde com o texto e os croquis que lhe deram gênese” (Ficher, 2000).

4 – Repensando A História Do Distrito Federal

Falta na história cartográfica do Distrito Federal considerar a produção 
anterior à construção de Brasília. É saudável a prática da releitura da histó-
ria do Distrito Federal, sem dúvida se faz necessário rever velhos conceitos 
sobre Brasília, e os estudos cartográficos podem contribuir para a reflexão 
sobre uma nova forma de interpretação do Distrito Federal. 

Numa ação regional questionando as fontes documentais pouco estu-
dadas dos acervos cartoriais e religiosos das cidades de Luziânia, Formosa 
e Brasilinha, encontraremos argumentos significativos para um novo olhar 
sobre o território. Uma quantidade de documentos cartográficos espera por 
investigação, cabe unir ações planejadas para inventariar e catalogar esse 
acervo que constitui a memória do Distrito Federal. 
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 Podemos pensar numa genealogia cartográfica histórica da Nova 
Capital relacionada com a história colonial e não somente com o recorte 
temporal vislumbrado pela visão oficial “mudancista”, nada impossível, 
estamos assim buscando ampliar e refletir sobre Brasília como uma nova 
proposta de organização social do espaço. 

5 – Tabelas

Tabela 1
Quadro com as relações dos registros e contagens, com o ano e período

1745 a 1748

Rio das Velhas, Três Barras, Pé da Serra (de São João das Três 
Barras), Santa Luzia, São Bernardo, na beira do rio Tocan-
tins, Cavalcante, São Félix, Carmo, Chapada, Arraias, Nati-
vidade, Taboatinga, Boqueirão e Campo Aberto.

1767

São Bartolomeu, São Marcos, Rio das Velhas, São João das 
Três Barras, Cabeceira do Rio das Velhas, Extrema, Mo-
quem, Amaro Leite, Rio Tocantins, Campo Aberto, N. Sr.ª 
do Bom Despacho, Arraial de São Domingos, Boqueirão, 
Arraial de Arraias, Taguatinga, Duro, Conceição, Almas, 
Taboca, Pontal, Macacos, Carmo, Chapada da Natividade, 
Carmo da Natividade, Natividade, Chapada de São Félix, 
Carmo de São Félix, Arraial de São Félix, Cavalcante.

1783

Registros: Duro, Taguatinga, São Domingos, Santa Maria, 
Lagoa Feia, Arrependidos, São Marcos, Descoberto do Rio 
das Velhas, Rio das Velhas; Contagens do Moquém, da Ex-
trema, de São João das Três Barras, de São Bartolomeu.

Memória Receita 
Federal

(1732 a 1812)

Registros: Boa Vista, Traíras, Arrependidos, Insua, Lagoa 
Feia, Salinas, Santa Maria do Vão do Paranãa de Goiás, San-
ta Rita, São Bartolomeu, São Bernardo, São Domingos, São 
João das Duas Barras, São Marcos, Taguatinga, Desembo-
que, Duro, Rio das Éguas, Rio das Velhas e Tocantins; 
Contagens: Chapada da Natividade, Chapada de São Félix, 
Conceição, Extrema, Natividade, Almas, Arraias, Cavalcan-
te, Itaoca, Muquém, Pontal, São Félix, São João das Três 
Barras, Carmo, Amaro Leite, Ouro Pobre e Príncipe.
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Tabela 2
Relação de documentos cartográficos consultados

Data Documento Autor Fonte 
consultada

Arquivo ou 
depósito 

legal*

1 1740

Parte do governo de 
Sam Paulo e parte dos 
dominios da Coroa de 
Espanha

Não identificado
Biblioteca 
Nacional 
Digital

fbn
(Brasil)

2 1751

Mapa definitivo da Ca-
pitania de Goiás, ofere-
cido ao governador D. 
Marcos de Noronha 

Tossi Colombina Bertran, 
2000

ipehbc
(go)

3 1770 Plano Urbano de Villa 
Boa Não identificado Coelho, 

2001 ap

4 1772 Carta de toda a porção 
d`America Meridional... 

Luis 
d`Albuquerque 
de Mello Pereira e 
Caceres

Adonias, 
1960 mi (rj)

5 1778
Carta ou Plano Geogra-
phico da Capitania de 
Goyas

Tomás de Souza Bertran, 
2000 ap

6 1782

Plano urbano de Villa 
Boa elaborado em 1782 
pelo governo do capitão 
general da capitania de 
Goiás, Luiz da Cunha 
Menezes 

Manoel Ribeiro 
Guimarães

Coelho, 
2001

muban 
(go)

7 1816 Guia de Caminhantes 
da Capitania de Goyazes

Anastasio de Sta. 
Anna

Biblioteca 
Nacional 
Digital

fbn 
(Brasil)

8 1867 Planta da Cidade de 
Goyaz

Capitolino Pere-
grino S. da Cunha S.i. BibliEx 

(df)

9 1894

Cartografia das Comis-
sões ao Planalto Central 
chefiadas por Luiz 
Cruls.

Henrique Morize 
e Alípio Gama

Cruls, 
1894 ihgdf

10 1919 Planta da Fazenda Pa-
ranaua Ladislau Teodoro S.i. cl (go)

11
1958 

e 
1960

Novo Distrito Federal Clóvis Magalhães Galvão, 
1960 ap

* fbn – Fundação Biblioteca Nacional; mi – Mapoteca do Itamaraty; muban – Museu das Bandeiras; 
BibliEx – Biblioteca do Exército; ihgdf – Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal; cl – Car-
tório de Luziânia; ap – Acervo particular, ipehbc - Instituto de pesquisas e Estudos Históricos do Brasil 
Central e S.i. – Sem identificação.
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Tabela 3
Fontes consultadas do Projeto Resgate Barão do Rio Branco, Arquivo Histórico 

Ultramarino – ahu, Documentos Avulsos da Capitania de Goiás

Documento

1

Carta do [governador e capitão-general de Goiás], D. Luís de Mascarenhas, 
ao rei [D. João v], sobre o estado pacífico da capitania de São Paulo; o au-
mento das Minas de Goiás com o novo descoberto de Arraias; a importância 
das Terras Novas com suas fazendas de gado no socorro ao novo descoberto 
e as novas bandeiras formadas em busca de ouro no rio do Sono e em outras 
localidades daquelas Minas. 28.02.1741. Arquivo Histórico Ultramarino, 
Goiás, caixa 2, documento 139.

2

Carta do [governador e capitão-general de São Paulo], D. Luís de Mascare-
nhas, ao rei [D. João v], em resposta à provisão de 11 de Fevereiro de 1736, 
sobre a grande distância entre São Paulo e as Minas de Goiás e a necessidade 
desta última ter o seu próprio governo. 30.09.1739. Arquivo Histórico Ul-
tramarino, Goiás, caixa 1, documento 68.

3

Carta (cópia) do [governador e capitão-general de São Paulo], D. Luís de 
Mascarenhas, ao rei [D. João v], sobre a sua visita aos arraiais das Minas de 
Goiás. 02.10.1739. Arquivo Histórico Ultramarino, Goiás, caixa 1, docu-
mento 75.

4
Requerimento de Diogo José Pereira, ao rei [D. João v], solicitando ser pro-
vido no ofício de inquiridor, contador e distribuidor das Minas de Goiás. 
14.06.1738. Arquivo Histórico Ultramarino, Goiás, caixa 1, documento 51.

5

Requerimento de Miguel Carlos, ao rei [D. João v], solicitando provimento 
para servir por tempo de um ano no ofício de escrivão da Câmara e Almota-
çaria de Vila Boa. [ant.01.03.1738]. Arquivo Histórico Ultramarino, Goiás, 
caixa 1, documento 40.

6

Informação que a bem do Real Serviço por ordem de Il.mo Snr. D.or Dez.or 
da Alçada Antonio Luiz de Souza Real da Antonio dos Reys, conforme aos 
Capitulos expreços na d.a ordem. 20.06.1804. Arquivo Histórico Ultrama-
rino, Goiás, caixa 4, documento 2776.
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A ausência e a presença do Império nas Cartas 
edificantes e Curiosas jesuíticas

Newton da Rocha Xavier*

Resumo

O trabalho missionário da Companhia de Jesus possibilitou o desenvol-
vimento de inúmeras atividades científicas e a circulação de informações da 
América tidas como relevantes na Europa. Esses empreendimentos jesuíticos 
foram largamente divulgados, entre outras formas, por narrativas, presentes 
nas publicações de suas Cartas edificantes e curiosas, no século xviii. A car-
tografia, uma das atividades ditas auxiliares para o trabalho maior da Ordem 
– a evangelização – foi fundamental para essa apreensão do Novo Mundo via 
trabalho inaciano. E através da análise da elaboração de mapas como o do rio 
Amazonas, do Padre Samuel Fritz ou o Paraquariae Provinciae Societas Jesu 
cum adiacentib, podemos perceber algo latente, que se faz presente em textos 
e mapas: a oposição entre jesuítas de Espanha e Portugal, que em última aná-
lise, são sinais da tensão entre dois impérios no Novo Mundo.

Palavras-chave: Jesuítas, cartografia, região amazônica.

Desde sua fundação em 1534, a Companhia de Jesus composta por Iná-
cio de Loyola e seu grupo inicial de seguidores, procurou fortalecer a imagem 
de um grupo de homens voltados ao trabalho evangélico, dotados de grande 
disciplina e ardor missionário.

No Novo Mundo, a representação construída pela Ordem, de maneira es-
pecial pelas crônicas e correspondências, foi a de defensores dos gentios frente 
a cupidez dos colonos na terra desbravada e mapeada pelos missionários, que 
teriam regado o solo ocupado com o sangue e suor produzidos pelo ardor evan-
gelizador1. As notícias das missões foram uma grande ferramenta tanto para a 
propagação da já citada imagem do trabalho missionário da Companhia, como 

1 As missões do Oriente e ou Novo Mundo como vinha a ser regada com suor e sangue pelos 
missionários, é uma idéia constante em todo o discurso da Companhia de Jesus. Esse lugar co-
mum do discurso jesuítico também aparece nos mapas. Vide o exemplo do caso americano no 
mapa: Petroschi, Johannes Paraquariae Provinciae Societas Jesu cum adiacentib. 1732
* Mestrando em História Social da FFLCH/USP - newtonrx@gmail.com
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também para uma inserção dos padres em diversas discussões de cunho 
científico na Europa acerca do Oriente e do Novo mundo2.

A polêmica em torno da presença jesuítica, de maneira especial na Amé-
rica do Sul, se iniciou ainda no século xvi, considerando os inúmeros conflitos 
dos padres com os colonos. Tal situação ganhou projeção internacional no 
século xviii, como no caso das missões da região do Prata, bem explicitada no 
livro Cândido ou o Otimismo de Voltaire3. 

Neste longo período de trabalho jesuítico nas Américas Portuguesa e Es-
panhola, não há como a questão Imperial ser desvinculada da evangelização, 
segundo percebemos no trabalho de Charles Boxer4. O ideário imperial nos 
estados ibéricos tinha o trabalho missionário como peça essencial, com a es-
pecificidade do padroado e patronato, tornando essa relação ainda mais forte.

A relação da Companhia de Jesus com Portugal e Espanha, em muitos 
momentos (não sendo diferente no século xviii) se viu em conflito com os 
padres movidos pelo 4º voto, de Obediência ao Papa, que desde o início foi 
traço essencial do ser inaciano. Neste cenário, a produção cartográfica desem-
penhou papel de destaque, entre as tensões dos objetivos dos religiosos e das 
questões diplomáticas. 

Apesar da abrangência temática do trabalho jesuítico, chama atenção 
uma ausência. Mesmo com a imersão dos missionários na política de sua 
época e de seu atrelamento às questões de discordância entre o império espa-
nhol e português, o termo império não é explicitado, nem de maneira literal, 
nem por meio de sinônimos nas cartas referentes a América do Sul5.

Nas cartas edificantes e curiosas que tratam a Bacia Amazônica e a 
Região do Prata6, não há menção clara ao poder imperial na América, seja 
ele português ou espanhol. Essa ausência, ao menos de forma literal, pode 
ser explicada pela natureza da fonte. A troca de correspondência que gerou 

2 Feingold. Mordechai.. Jesuit Science and the republic of Letters. p.42

3 Voltaire, François Marie Arouet. Candido ou o Otimismo. Capítulos xiv a xix.

4 Boxer, Charles. A igreja militante e a expansão ibérica (1440-1770)

5 Duhalde, JB et al. Lettres Edifiantes e curieuses ecrites dês missions etrangeres par 
quelques missionaires de La Compagnie de Jesus. Vol xii. 1741

6 Duhalde, JB et al. Lettres Edifiantes e curieuses ecrites dês missions etrangeres par 
quelques missionaires de La Compagnie de Jesus. Vol xii. 1741.
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essas cartas, é essencial ressaltar, é fruto de uma motivação presente já nos pri-
meiros anos da Companhia. Começava nesses textos a descrição dos nativos, 
das terras estrangeiras e do trabalho evangelizador nos termos da Companhia 
de Jesus e para a propagação do ideário da Ordem, num modelo adotado em 
escala mundial. A notificação de trabalhos e descrições da companhia está 
presente na correspondência de Inácio de Loyola e seus irmãos de ordem 
desde as primeiras investidas de missionação fora da Europa7. 

A política, o comércio ou a descrição das terras, não eram temas centrais 
das cartas, mas têm presença essencial nos textos e foram imprescindíveis 
para a presença da companhia nos círculos cultos da Europa8.  É importan-
te citar que as missões eram fontes de informações para as instituições de 
ensino jesuíticas em um modo de ação típico de uma “central de cálculo”, 
como bem nomeou Bruno Latour9. Um constante fluxo de informações das 
missões, que seguia ciclos de acumulação, criando uma interligação de infor-
mações dentro dos padrões de funcionamento típicos de uma Corporação 
de Longa Distância10, inserida em uma lógica de uma atuação local que fazia 
parte de um pensamento global11. 

Para avaliar o impacto do trabalho jesuítico na cartografia, basta citar 
o impacto dos mapas e descrições da região do Prata, que serviram de base 
para o trabalho de Blaeu e foram alvo de mais de quinze reedições, como 
mostrou Guillermo Furlong12. No século xviii, o trabalho de La Condamine 
na Amazônia, segundo aponta o estudo de Neil Safier13, partiu de informações 
do mapa do Padre Samuel Fritz e de textos produzidos ao longo do trabalho 

7 Harris, Steven J. Mapping Jesuit Science. In:  The Jesuits: Cultures, Sciences, and the 
Arts p. 218ss.

8 Feingold, Mordechai. Jesuits: savants .p. 42. In: FEINGOLD, Mordechai. (org.) Jesuit 
and the republic of letters. 

9 Latour, Bruno. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. 
2000. p. 349-420

10 Harris. Steven. Confession-Building, Long-Distance Networks, and the Organization 
of Jesuit Science. Early Science and Medicine. Vol. I. p. 287-318

11 Harris, Steven. Introduction: Thinking Locally, Acting Globally. Configurations. nº6.2, 
p.131-139. 1998.

12 Furlong, Guillermo.  Los Jesuítas y la Cultura Rioplatense. p. 26ss

13 Safier, Neil. Measuring The New World Enlightenment Science And South America. p.58ss
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jesuítico da região, que traziam muitas informações relevantes devido aos 
anos de experiência “in loco” e o contato com os nativos, apesar do desprezo 
que o autor francês quis demonstrar sobre o conhecimento acumulado pelos 
padres durante todo o seu trabalho.

A partir da análise de uma gravura da edição de 1741 das Cartas edificantes 
e curiosas, mais especificamente da carta sobre o Rio Maragnon do Padre Samuel 
Fritz, é possível detectar a tensão dos Impérios Português e Espanhol, refletida na 
representação cartográfica, já discutida em diversas obras que tratam do assunto14. 

O padre Fritz que exerceu neste trabalho o papel de cartógrafo, nasceu em 
1651, na Bohemia e ingressou na Companhia em 1673, sendo enviado para 
Quito em 1684 para o trabalho missionário, o que era considerada grande honra 
para um Jesuíta (pelo menos é o que nos aponta o discurso da Companhia de 
Jesus) atuando junto aos Omaguas. Suas habilidades o levaram a se envolver na 
elaboração do já citado mapa, que trouxe muitas complicações ao padre tanto nas 
adversidades encontradas nas viagens, como nas questões políticas. 

Ao defender a posse espanhola da bacia hidrográfica cartografada, segun-
do ditava o antigo acordo de Tordesilhas, o trabalho do Padre Fritz se tornou 
um instrumento para as pretensões espanholas na região. Posteriormente tam-
bém foi fundamental para a demarcação da Guiana Francesa15. Essa demarca-
ção da Bacia Amazônica, favorável às ambições espanholas, não era em nada 
satisfatória à parcela da Companhia de Jesus submetida ao poder português.

A situação de desconforto, perceptível na análise da elaboração do mapa, 
é omitida no texto nesta edição, que optou por descrever os terrenos, pecu-
liaridades dos americanos, possibilidades econômicas e histórias da região16 e 
com a narrativa da atuação missionária.

Serafim Leite em sua obra descreve os imbróglios diplomáticos trazidos 
pelo mapa do Padre Samuel Fritz e sua lealdade ao Império espanhol17. Além 
disso, sendo Fritz um jesuíta a serviço da Coroa Espanhola, tinha como 
14 Leite, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, vol. iv.

15  Ferrand, Andre. Samuel Fritz revisited. The maps of the Amazon and their circulation in 
Europe. In: La cartografia Europea trp La cartografia europea tra primo Rinascimento e fine 
dell’Illuminismo. p. 134 

16 Duhalde, JB et al. Lettres Edifiantes e curieuses ecrites dês missions etrangeres par quel ques 
missionaires de La Compagnie de Jesus. Vol xii. p. 212-231.

17 Leite, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo iv.
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tendência achar negativa a presença lusitana em sua área de evangelização18. 
No entanto, como integrante da Companhia, que em seus estatutos sugeria a 
neutralidade em contendas políticas européias, e o desconfortável antagonis-
mo com os jesuítas portugueses, submetidos ao padroado do rei do Portugal, 
com quem Fritz teve contato, e como apontou André Ferrand, provavelmente 
trocou informações e consultou bibliotecas em sua estadia em Belém19.

Além do destaque no mapa da bacia amazônica, o contato com os reinos 
indígenas também tem relevância nos textos. Conforme mostra Mary-Eliza-
beth Reeve no período que ela chama de “anos jesuíticos” (1638-1767)20, as 
relações comerciais acabaram sendo exploradas pelos padres, que desenharam 
suas estratégias a partir das relações com os povos.

Tanto no mapa de Samuel Fritz, como em outro mapa contido no vo-
lume referente à América, um fragmento do Paraquariae Provinciae Societas 
Jesu21, as unidades políticas citadas são Reinos indígenas, ou as ditas Nações 
bárbaras ou infiéis. Estas não atingidas ou não devidamente “contatadas” pe-
los inacianos, sendo tratadas como povos a serem cooptados ou convertidos 
pela catequização e seu trabalho de integração, ambição essencial do projeto 
jesuíta, que andou em muito tempo no mesmo compasso que os projetos 
das coroas ibéricas. 

É marcante a distinção entre os submetidos ao trabalho jesuítico e os 
ditos bárbaros. Os primeiros são representados como reinos, enquanto os não 
cooptados, aparecem como hordas bárbaras22. Essas descrições estão dentro de 
um padrão do conteúdo epistolar jesuítico sobre o gentio que pouco mudou 
durante os séculos de atuação inaciana, considerado lugar comum na corres-
pondência jesuítica, não acompanhando processos históricos da colonização 

18  Idem.

19  Ferrand, Andre. Samuel Fritz revisited. The maps of the Amazon and their circulation in 
Europe. In: La cartografia Europea trp La cartografia europea tra primo Rinascimento e fine 
dell’Illuminismo. p. 149

20 Reeve, Mary Elizabeth. Regional interaction in the western amazon. The early Colonial 
encounter and the Jesuit  Years. 1538-1767. In: Ethnohistory, vol. 41, nº1 , pp. 106-138. 1993

21 Duhalde, JB et al. Lettres Edifiantes e curieuses ecrites dês missions etrangeres par quel ques 
missionaires de La Compagnie de Jesus. Vol xii. p. 1-55.

22 Petroschi, Johannes Paraquariae Provinciae Societas Jesu cum adiacentib. 1732. No mapa, 
os índios não assimilados são repreesentados sob a legenda “tuguria barbarorum”.
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da América23.
As descrições de limites naturais de território devem ser analisadas de ma-

neira correlata a outros trabalhos, no âmbito social e cultural realizados pela or-
dem com as sociedades da América, que de alguma maneira se configuraram 
como tentativas de definição de formas jurídicas para a efetiva incorporação à 
monarquia portuguesa ou espanhola, objetivo do trabalho a ser efetivado pela 
união das Coroas com os missionários24. Nos mapas, os territórios ocupados pelos 
grupos americanos contatados são representados dentro das convenções da carto-
grafia européia, com seus domínios respeitando certos limites naturais, ao gosto 
das convenções da época. 

Chama atenção os trechos das cartas em que se descreve a tensão en-
tre Portugal e Espanha e o papel protetor dos nativos, evocado por Padre 
Francisco Borges, procurador Geral da Província do Paraguai. Ao descrever 
os conflitos da região habitada pelos Chiquitos, que no mapa reproduzido 
nas lettres25, aparecem dispostos em limites geográficos bem delimitados, por 
rios. Sendo assim, os trechos das cartas, edificantes e curiosas, aqui abor-
dados não escapam à questão imperial tal como podemos classificar, e dão 
vazão a uma análise sob esse prisma, tanto dos domínios americanos, como 
das relações entre Espanha, Portugal e Companhia de Jesus.

 Em suma, o teor dos textos e mapas das compilações apenas não 
são explicitamente políticos, mas trazem agendas ocultas e silêncios26 que 
tornam possível a identificação das ambições imperiais espanholas e por-
tuguesas. No mesmo cenário figuram os jesuítas, que apesar de ligados às 
coroas ibéricas, têm motivações próprias, estas que por sua vez alimentaram 
conflitos internos na Companhia em torno das decisões entre fidelidade às 
coroas, interesses provinciais ou o projeto da Ordem, seja nas cartas ou nas 
ações cotidianas.

23 Laborie, Jean Claude. A dispersão do saber missionário sobre as Américas de 1549-1610: 
o exemplo dos jesuítas. In: Revista de História da usp, nº152, p.14.  2005

24 Para análises dessas tentativas em outros âmbitos: Agnolin, Adone. Jesuítas e Selvagens: 
a Negociação da Fé no encontro catequético-ritual americano-tupi (séc. xvi-xvii).

25 Duhalde, JB et al. Lettres Edifiantes e curieuses ecrites dês missions etrangeres par quel ques 
missionaires de La Compagnie de Jesus. Vol xii. p. 

26 Sobre os silêncios nos mapas, vide: Harley, J.B. La nueva naturaleza de los mapas. p.113-140
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Figura 1 – Mapa da região da missão dos moxos presente em compilação das cartas edificantes. Lettres 
Edifiantes e curieuses ecrites dês missions etrangeres par quel ques missionaires de La Compagnie de Jesus. Vol 
xii.  Paris. Chez Nicolas Le Clerc. 1741
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Figura 2 – Mapa Cours Du fleuve Maragnon presente em compilação das cartas edificantes. Lettres 
Edifiantes e curieuses ecrites dês missions etrangeres par quel ques missionaires de La Compagnie de Jesus. Vol 
xii. Paris. Chez Nicolas Le Clerc. 1741
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