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Resumo 

Este trabalho tem o objetivo de esclarecer comprovadamente a definição dos limites 

administrativos da Capitania e depois Província do atual o estado do Rio de Janeiro e 
Espirito Santo, através de documentos escritos e cartográficos. Pretende-se 

esclarecer o problema da divisa entre as capitanias do Rio de Janeiro e do Espírito do 

Santo no período de 1743 a 1832. A pesquisa tem como suporte a Cartografia História, 
definida pelos mapas de, 1770, 1803, 1823, 1830, 1840, 1860 e 1880. Tendo em vista 

o processo de adaptação de documentação e mudanças da ordem político-

administrativas, esse período passou por conturbações, o que se mostra no caso 

específico de mapas do período (em especial o processo de “variação” da divisa entre 

Rio de Janeiro e Espírito Santo). A metodologia utilizada foi definida pela leitura de 

coleções de leis de 1808 a 1821 em conjunto da Corographia Brasilica de 1817 (Aires 

de Casal), bem como revistas do Instituto de Geografia e História do Brasil, as quais 

serviram de base documental do período. Assim foi possível constatar as primeiras 
irregularidades em mapas do período. Posteriormente, fazendo uso dos mapas 

históricos, foi possível constatar algumas variações quanto ao limite entre as duas 

capitanias/províncias. Serão ressaltados ainda algumas falhas ou erros de 

representação, possivelmente devido a problemas de informação falha e cópia de 
documentos cartográficos. 
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Introdução 

Dada a importância do período para a história brasileira, com a formação 

do Império Brasileiro, ocorreram adaptações tanto políticas como administrativas no 

até então Reino Unido de Brasil Portugal e Algarves, junto a necessidade clara na 
verificação de documentos oficiais. Dado a implementação da estrutura política 

administrativa de subdivisões do território em províncias, documentos cartográficos 

tiveram que ser refeitos e adaptados à nova terminologia presente. Já que, segundo 

PLÁCIDO (2005, p.1130) apud DIAS COELHO (2011, p. 2): 

 

o termo originado do latim província, de provincere (vencer antes ou vencer 

precedentemente), era o vocábulo, primitivamente, empregado pelos romanos para designar o país 

conquistado ou o país submetido ao poder de Roma, após sua conquista. Província. Extensivamente, 

passou o vocábulo a designar todo território, subordinado a um regime administrativo, sem ter, no 

entanto, independência política. Assim, província designa a circunscrição administrativa, ou a divisão 

administrativa, para melhor administrar seus negócios, dando autonomia administrativa, aos poderes 

constituídos dentro dos territórios jurisdicionais, em que se limitam, em obediência aos princípios 

fundamentais aceitos e vigorantes no Estado. No período imperial, era essa a denominação dada a cada 

uma das divisões administrativas que compunham o Império, as quais com a República, passaram a ser 

denominadas Estados. 

 

Tal fato, dada as últimas alterações territoriais do atual estado do Rio de 

Janeiro, que se fizeram presente na primeira metade do século XIX, foram importantes 

para estabelecer mapas que irão servir de subsídio à análise realizada na presente 
pesquisa. 

Metodologia 

Este trabalho tem por objetivo, conhecer os limites político administrativos 

e consequentemente descobrir a datação desconhecida de um dos mapas do século 
XIX, correlacionando com o aparecimento do termo Província. Neste sentido, para a 

confecção deste trabalho, foram realizadas 4 etapas. Sendo elas, primeiro a aquisição 

dos mapas históricos junto a Biblioteca Nacional, segundo o georreferenciamento dos 
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mesmos no software ArcGIS 10.1. Seguidamente, posterior ao processo de 
georreferenciamento, foi feita a vetorização dos limites político administrativos. Por 

último, depois de estabelecido e datados os limites, foi feito uma análise 

correlacionada com o conjunto de leis com o intuito definir a data desconhecida do 

referido mapa. 

Na primeira etapa, foi feita a aquisição dos mapas que se encontram sobre 

os cuidados da Biblioteca Nacional (1770, 1803, 1823, 1830, 1840a, 1840b, 1860 e 

1880.) e que se encontram disponíveis digitalmente no sítio eletrônico 

http://bndigital.bn.br/acervodigital/ em formato .tiff e .jpeg.  

Após a obtenção dos mapas foi realizada a segunda etapa de trabalho em 

que foi realizado o processo de georreferenciamento através do ArcGIS 10.1 

utilizando a ferramenta chamada georeferecing. Assim, inicialmente foram 

estabelecidos os pontos de controle (Tabela 1), onde os pontos de controle são as 
coordenadas no mundo real que se correlacionam com pontos no mapa, o que permite 

“alinhar” as representações espaciais de determinado mapa, ou imagem, afim de 

inseri-la num sistema de coordenadas (SIRGAS2000). Criado um número mínimo de 

pontos, é possível a utilização de determinados métodos de transformação no qual as 
informações dos pixels da imagem, sofrem um ajustamento na direção, posição e 

tamanho, através de um processo matemático no qual resulta na adequação da 

imagem. No processo de georreferenciamento dos mapas históricos, foi utilizada a 

transformação polinomial de primeira ordem (first order or affine), que através de 
testes se mostrou o método mais satisfatório para o nosso objetivo, sendo necessário 

somente a utilização de 3 pontos de controle. Cabe ressaltar que no mapa de 1880, 

fez-se necessário a utilização de um quarto ponto de controle, pois constatou-se a 

ausência da referência utilizada para o ponto de controle 3, não permitindo o seu uso 
no georreferenciamento.  

Tabela 1: Pontos de Controle 

Pontos de Controle 

Nº do Ponto Latitude Longitude Localização 
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1 23°13’14,8” S 44°42’43,9” O Parati 

2 22°52’26,1” S 42°00’27,5” O Cabo Frio 

3 21°37’52,7” S 41°03’02,1” O São João da Barra 

4 22°22’00,1” S 41°46’49,9” O Macaé 

Após o processo de georreferenciamento, foi possível realizar a terceira 
etapa, sendo esta a vetorização dos limites do estado do Rio de Janeiro em cada um 

dos mapas históricos. A partir da vetorização foi possível analisar individualmente e 

conjuntamente as diferenciações dos limites entre Rio de Janeiro/Espírito Santo.  

E por último foi feita a leitura da Coleção de Leis de 1821 afim de 
estabelecer uma data no qual ter-se-ia o conhecimento da data histórica presente nos 

mapas aqui analisados, sendo essa determinada inicialmente como 18 de junho de 

1821 com a primeira citação do Rio de Janeiro como província.  

Após as etapas acima realizadas, foram gerados 4 mapas, com a finalidade 
de melhor compreensão e visualização dos limites, 3 deles sendo a partir dos mapas 

históricos de 1770, 1823 e 1840, e um quarto mapa contendo os limites de todos os 8 

mapas contrastando com os limites atuais do estado do Rio de Janeiro. 

Resultados 

Feito os processos de geoprocessamento e análise textual, foram 
identificadas as mudanças ocorridas nos limites da capitania e província do atual 

estado do Rio de Janeiro.  

O mapa de 1770 (Figura1) foi o primeiro mapa analisado para a formulação 

do presente trabalho, o que pode ser descrito do mapa em si é que pela data dele, a 
estrutura política administrativa ainda era o sistema de Capitanias. O limite entre o 

atual estado Espírito Santo e Rio de Janeiro eram delimitados pelo Rio Camapoam 

(atual Itabapoana), pelo Rio Marias (atual Muriaé) e pelo Paraíba do Sul. 
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Figura 1: Mapa do Rio de Janeiro de 1770.  

Fonte: Arquivo Nacional e IBGE. Elaborado pelos autores. 

Ainda vigente o sistema de capitanias, no mapa de 1803, o que se nota é 

a mudança do limite, em que passa do rio Muriaé (que no mapa já ocorre uma 

mudança do nome do anterior para Mariaé) para o que aparenta ser a serra das 
Frecheiras ligando o Rio Itabapoana e o Rio Paraíba do Sul. 

No mapa de 1823 foram notadas semelhanças entre os seus limites e os 

apresentados no mapa de 1803, o grande diferencial dele se dá pela utilização do 

termo província 

 3º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica 121



 

Figura 2: Mapa do Rio de Janeiro de 1823.  

Fonte: Arquivo Nacional e IBGE. Elaborado pelos autores. 

Algumas divergências foram notadas no mapa de 1830, a primeira delas e 

a mais perceptível é dos limites entre ambas as províncias, divergindo com a evolução 

territorial do Rio de Janeiro, em que os limites mostrados são definidos através do Rio 
Paraíba do Sul. Percebido isso, nota-se a precisão e detalhamento encontrado no 

mapa, em que ele se assemelha muito com o mapa de 1823, porém com o já 

mencionado erro, se supõe que este mapa é na realidade, uma cópia de 1823 com as 

informações dos limites provinciais “adaptada” de um mapa mais antigo em que ainda 

não se fazia vigente o sistema de províncias, mas sim de capitanias, dada a 

discrepância temporal da informação.  

Foram analisados no ano de 1840 dois mapas: 

 1840a – Foi o mapa que apresentou a última mudança administrativa 
de “adição” e perda de território com a adição da região do atual 

Noroeste Fluminense, o que o torna como um mapa de “controle”.  
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Figura 3: Mapa do Rio de Janeiro de 1840.  

Fonte: Arquivo Nacional e IBGE. Elaborado pelos autores. 

 1840b – Igual ao 1840a, com o diferencial de que ele foi o que 

apresentou os menores erros nos limites com Espírito Santo e Minas 

Gerais, porém, com erros no limite com São Paulo, em que não foi 

representado corretamente a posição de Bananal (SP) e Rezende (RJ).  

Os limites do mapa de 1860 se mostraram muito semelhantes com o mapa 

de 1840a, com a diferença da região de São João da Barra, que neste mapa, era 

representada como pertencente à Província do Espírito Santo  

O último dos mapas analisados, 1880, é o que apresenta o Rio de Janeiro 

com a menor área, já que considera o Rio de São João, em Macaé, como o limite com 

o Espírito Santo. 
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Figura 4: Mapa dos Limites da Capitania e Província do Rio de Janeiro. 

Fonte: Arquivo Nacional e IBGE. Elaborado pelos autores. 
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