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Resumo 

Como se sabe, Delisle promoveu a reforma da cartografia mundial, em 1720, através da 
publicação de um mapa bem mais preciso que os anteriores. Para tanto, contou com 
longitudes determinadas por métodos científicos, isto é, resolução de triângulos esféricos e 
coordenadas determinadas por métodos astronômicos. O presente trabalho analisa a 
reforma de Delisle com foco na representação cartográfica da América do Sul, do Brasil e da 
Amazônia. A partir de sua Dissertação, realizou-se uma avaliação cartográfico-matemática 
da qualidade das observações de campo utilizadas para a região, e seu impacto na melhoria 
da cartografia, através da comparação de coordenadas de uma série de localidades. 
Também se identifica, através da comparação visual e análise matemática, a evolução do 
desenho do rio Amazonas com relação a cartas notáveis antecedentes. Discute-se também 
o uso dos resultados, por parte de Delisle, para denunciar a invasão portuguesa, além de
Tordesilhas, de terras espanholas e francesas, e o impacto desse ato na renovação dos
estudos cartográficos portugueses.
Palavras-chave: Guillaume Delisle, reforma da cartografia, cartografia da Amazônia,
cartografia da América do Sul.

Abstract 

It is known that Delisle has promoted the reform of global cartography, in 1720, by publishing 
a world map much more accurate than the previous ones. For this purpose, he used 
longitudes calculated by scientific methods, namely the resolution of spherical triangles and 
astronomic methods. This paper aims to analyse Delisle's reform focusing on South America, 
Brazil and Amazon.From his Dissertation, this work assessthe quality of data used for this 
region and its impact on improving the cartography by comparing coordinates from a series 
of localities. It is also possible, by visual comparison and mathematical analysis, to identify 
the evolution of the representation of Amazon River with regard to remarkable previous 
maps. This paper also aims to discuss the use of the results of Delisle's reform by himself to 
report Portuguese invasions of Spanish and French lands beyond Tordesillas and the impact 
of this work on Portuguese cartography.  
Keywords: Guillaume Delisle, reform of cartography, Amazonian cartography, South-
american cartography. 

Introdução 

O cartógrafo francês Guillaume Delisle foi o primeiro a usar, em larga 

escala, os resultados derivados da medição precisa das longitudes, método criado 

por seu mestre, o astrônomo italiano Giovanni Dominico Cassini. A técnica de 

medição das longitudes baseava-se nas previsões das ocultações dos satélites de 
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Júpiter (as tábuas de efemérides) para a cidade de Paris e publicadas por Cassini 

em 1668 (MORAES, 1984, p. 24). A partir do registro do momento de observação de 

uma ocultação em um ponto da Terra, tornava possível calcular sua diferença 

horária em relação à origem estabelecida na capital francesa. Este fato, somado ao 

aperfeiçoamento do telescópio, fez com que as medições de diferenças de longitude 

passassem a ser realizadas ao redor do globo de forma mais prática. Grande 

número de observações astronômicas foi produto de campanha levada a cabo pela 

Real Academia de Ciências de Paris, sob a supervisão de Cassini. 

O trabalho desse cartógrafo foi a triagem e sistematização dos dados 

astronômicos provenientes de todo o globo, para seu emprego em um novo mapa-

múndi. Seu esforço culminou na exposição de sua dissertação, intitulada 

Determination geografique de la situation et de l’etendue des differentes parties de la 

Terre, à Academia de Ciências no ano de 1720. Nessa dissertação estão indicadas 

as observações astronômicas e as medições colhidas de diversas fontes, sendo 

corrigidos erros recorrentes na cartografia de sua época. O método matemático de 

integração dos diferentes dados, baseado na resolução de triângulos esféricos, 

seriarevelada de forma apenas parcial em publicação póstuma de Delisle (1746). 

Os resultados deste trabalho pioneiro foram sintetizados por ele na carta 

Mappe Monde à l’usage du Roy (1720, Figura 1), que havia sido encomendada pela 

corte francesa. Outra síntese é a Carte d’Amerique (1722, Figura 2). Devido à maior 

escala, esse segundo mapa possibilita melhor análise da geografia amazônica e da 

representação da América do Sul, escopo proposto no presente artigo.  

O posicionamento da América e as questões diplomáticas 

A partir do recorte proposto pela pesquisa, restringindo a análise da reforma 

de Delisle ao continente sul-americano e à região amazônica, a Tabela 1 lista os 

pontos do continente citados na Dissertação como possuindo coordenadas 

"precisamente observadas", ainda que seus valores não sejam explicitados no texto. 
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Figura 1 - Mappemonde à l’usage du Roy (1720), de Guillaume Delisle. Fonte: BNF 
(2016). 

Tabela 1 - Dados da Dissertação para a América Meridional 

Fonte: elaborado a partir de Delisle (1720). 

As observações de Georges Marcgraf referem-se a dois eclipses lunares. 

As observações realizadas por Pe. Feuillé na América do Sul e no Caribe não estão 

datadas na Dissertação, mas foram medidas em 1704 e 1705 segundo o historiador 
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espanhol Tello (1809). As observações da Academia, também não datadas, mas 

devem ter ocorrido na primeira década do setecentos.  

Figura 2 - Carte D’Amerique dressée pour l’usage du Roy (1722), de Guillaume 
Delisle. Fonte: HJB MAPS (2016). 

Com as observações realizadas pela Academia Francesa nas ilhas de 

Cabo Verde, o cartógrafo pôde determinar com precisão a posição do meridiano de 

Tordesilhas. Esse meridiano, segundo estabelecido por Delisle, estaria situado na 

longitude 330° (Figura 3). A partir desse fato, o cartógrafo afirma que o Cabo do 

Norte, limite da ocupação meridional portuguesa, estaria a 3°20’ a Oeste da Linha de 

Tordesilhas. Com o resultado, Delisle questionou explicitamente a ocupação por 

parte da Coroa Portuguesa da região da foz do Amazonas, invadindo terras da 

Coroa Espanhola e também terras da França já que esta tinha pretensões de 

estender os domínios da Guiana para leste, pelo menos até o cabo do Norte. 

Também estabelece que o cabo de Santa Maria, extremo sul da possessão 
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portuguesa, estaria aproximadamente 4°a oeste de Tordesilhas, levantando mais um 

questionamento diplomático em relação á partilha das terras do novo continente.    

Figura 3 – Posicionamento do Meridiano de Tordesilhas, em vermelho, e os pontos 
extremos do território brasileiro, em verde. Fonte: adaptado de BNF (2016). 

Ainda outra questão diplomática foi levantada por Delisle. As ilhas 

Molucas, no sudeste asiático, estariam em território por direito português, isto é, 7° a 

Oeste da Linha Demarcatória definida pelo Tratado de Saragoça, continuação do de 

Tordesilhas. Essa informação contraria a longitude apresentadas nas cartas 

comuns, que as colocavam 14° a Leste da linha. Delisle não afirma, mas Portugal 

havia pago uma enorme soma a Castela por este território. Por outro lado, sua 

Dissertação não menciona o Tratado de Utrecht, que estabelecia como portugueses 
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a Colônia do Sacramento e o Oiapoque, e ratificava os direitos dessa Coroa ao 

Amazonas, refreando interesses da França nesta região (CORTESÃO, 2006, 1, p. 

21). 

Desta forma, o texto do grande cartógrafo francês mostra um claro 

conhecimento de seu papel enquanto Primeiro Geógrafo da Corte Francesa e do 

uso geopolítico das informações cartográficas, reconhecendo que a cartografia é 

uma forma de “conhecimento e poder” (HARLEY, 2005, p. 10). Um dos papéis da 

Dissertação seria estabelecer um embasamento científico que possibilitasse 

questionamentos políticos, e, portanto, com ares de imparcialidade. Ao apresentar 

tais questões como meras peças integrantes de um amplo esforço de reformulação 

global da cartografia, tais correções ganham uma credibilidade que não teriam se 

fossem apresentadas separadamente.  

   Ainda que o conhecimento de desvios cartográficos na América 

meridional não esteja explícito em obras anteriores de Delisle, é possível inferir que 

o cartógrafo francês já possuía conhecimento, décadas antes, da grandeza de tais

diferenças: efetivamente, sua Carte de La Terre Ferme (1703), corrige o 

posicionamento do cabo de Santo Agostinho e tem como origem mais provável uma 

das ilhas de Cabo Verde, com referência de forma direta ao meridiano de 

Tordesilhas. Embora a Dissertação tenha sido lida perante a Academia em 

novembro de 1720, muitos dos dados listados, de diversos autores e de diversas 

épocas, já estavam disponíveis para uso no mapa de 1703. Em outras palavras, 

Delisle esperou o momento oportuno para publicá-los. 

Análise morfológica do continente sul-americano e do Rio Amazonas 

A análise visual das cartas de Delisle com cartas anteriores revela uma 

América Meridional de extensão menor e mais próxima da forma real.  

Outra mudança refere-se ao traçado do Rio Amazonas que melhora um 

protótipo desse cartógrafo nas cartas do Amazonas do Conde de Pagan e de 

Nicolas Sanson (CINTRA e OLIVEIRA, 2013). Esse novo modelo assemelha-se 

muito àquele apresentado por Samuel Fritz em El Gran Rio Marañon (1707), 

indicando que Delisle utilizou esse mapa em sua reformulação cartográfica. Entre as 

principais características na representação do Rio Amazonas estão (Figura 4): 
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a) o curso principal segue o curso do Rio Marañon, desfazendo a

confusão com o Napo, afluente desse. O modelo baseado em Pagan assinalava o 

rio Napo como sendo o curso principal, enquanto que a carta do Pe. Fritz é a 

primeira obra a corrigir essa informação (CINTRA, 2011); 

b) a chamada “Ilha dos Tupinambás” é representada com menores

dimensões, na foz do Madeira;  

c) a foz do Amazonas apresenta traçado mais horizontal;

d) a costa entre Cabo do Norte e Cabo Orange é mais vertical.

Figura 4 – Diferenças entre L’Amerique Meridionale (acima, de 1703, seguindo 
modelo de Sanson e Pagan) e Mappemonde (abaixo, de 1720, baseado em carta de 

Fritz). Fonte: elaborado a partir de BN (2014) e BNF (2016). 

Análises cartográfico-matemáticas 

A carta Mappe Monde à l’usage du Roy (1720)é uma carta científica, com 

meridiano de origem na Ilha do Ferro conforme indicado na Dissertação. A projeção 
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cartográfica empregada é a Estereográfica Equatorial, como de deduz aplicando as 

regras de Gaspar (2005).  De posse dessas informações, passa-se ao cálculo da 

precisão e exatidão desse mapa de Delisle segundo metodologia apresentada por 

Cintra (2010). Através de ferramentas de cartografia digital, foram obtidas as 

coordenadas de 27 localidades no continente, incluindo aquelas citadas por Delisle 

como associadas a observações astronômicas. Através da comparação dessas 

coordenadas com as obtidas em um mapa atual mais preciso, foram calculadas as 

discrepâncias em latitude e longitude, bem como a média e o desvio padrão. 

A média das discrepâncias em latitude (-0,09°) e o desvio padrão 

correspondente (0,53°) mostram respectivamente um erro sistemático muito 

reduzido e uma precisão pouco melhor que a apresentada anteriormente por Delisle 

na mesma coordenada. Ainda assim, esse valor é um pouco pior do que o 

apresentado por cartas específicas do Amazonas, como as do Conde de Pagan e de 

Samuel Fritz (Cintra, 2011), e pior que a precisão instrumental da época; no entanto, 

Delisle não fez medições, mas compôs seu mapa a partir de observações de outros, 

sendo alguns menos precisos. No entanto, comparando o resultado em latitude com 

o obtido em obra anterior de Delisle (1700, com erro médio de 0,35° e desvio-padrão

de 0,80° para os mesmos pontos), verifica-se aumento na qualidade cartográfica. 

Entretanto, uma grande melhoria dessa carta encontra-se nos resultados 

referentes à longitude, que apresentou pequeno erro sistemático (0,23°) e uma 

precisão relativamente elevada, com desvio padrão das diferenças em longitude de 

1,14°, resultado de precisão melhor que a obtida pelo Conde de Pagan (desvio-

padrão de 2º), e similar ao obtido pelo padre Fritz (desvio-padrão de 1º). Essa 

precisão não foi superada por outras cartas desse período, como as de Bourguignon 

D’Anville e La Condamine, que apresentam desvio padrão das diferenças em 

longitude um pouco superior a 1° (CINTRA, 2011).  

Mas a grande contribuição, com impacto em todo o mapa, é o correto 

posicionamento absoluto da América com relação à Europa e a extensão 

longitudinal da América do Sul (47,7°), resultado mais acurado até então, com um 

excesso de apenas 1,2°, e que só seria superada bem mais tarde. Isso acontece por 

ter contato com longitudes astronômicas de pontos extremos: Recife e Cartagena. A 

distância longitudinal Quito-Belém resulta em 29,3°, só 0,7° superior ao valor atual. 
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Ou seja, ainda que possua erros pontuais na composição da forma do continente 

(por exemplo, a inclinação da costa entre o Cabo do Norte e o Cabo Orange), 

começa a sedimentar as informações relativas às dimensões desse continente. Foi a 

carta que melhor posicionou, em termos absolutos, a América do Sul, permitindo, 

portanto, uma avaliação consistente do afastamento da costa brasileira e da linha de 

Tordesilhas com relação às Ilhas de Cabo Verde. Segundo seus cálculos, a 

diferença de longitude, mais especificamente, entre a ilha Santo Antão e o cabo de 

Santo Agostinho, era de 8°40’. A diferença real é cerca de 9°20’ (erro de 40’, para 

menos). As cartas portuguesas estabeleciam para essa diferença o valor de 3° e até 

2°, camuflando a verdadeira posição da linha de Tordesilhas (CORTESÃO, 1963, 2, 

p. 165).

Conclusões 

A partir da análise da cartografia reformada de Delisle, é possível inferir que o 

grande cartógrafo francês realizou uma efetiva melhora da representação do 

continente sul americano, revelando desvios da cartografia corrente de forma correta 

e apontando, com fundamento, questionamentos diplomáticos. A grande qualidade 

da obra de Delisle acaba por gerar uma resposta cartográfica da coroa portuguesa à 

sua Dissertação de 1720, materializada na missão dos padres matemáticos ao Brasil 

e na elaboração de uma série de produtos cartográficos e dados de coordenadas 

astronômicas que pudessem apoiar as negociações do Tratado de Madri e que se 

concretizariam no Mapa das Cortes e na cartografia de Bourguignon D’Anville: uma 

verdadeira renovação dos estudos cartográficos.  
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