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Resumo 
O presente trabalho analisa cartograficamente o Mappa da Capitania de São Paulo, elaborado em 
1817 por Wilhelm Ludwig von Eschwege, com base em um original de 1811 realizado pelo 
engenheiro-militar português João da Costa Ferreira. Após um breve resumo dos autores e suas 
obras, realizou-se uma comparação desta carta com outras representações da capitania paulista. 
Com isso, buscou-se avaliar as bases cartográficas utilizadas por Eschwege e Costa Ferreira, 
bem como as possíveis influências dessa representação em cartógrafos posteriores. Em seguida, 
partindo de uma série de análises realizadas no próprio mapa, foi possível determinar o meridiano 
de origem, calcular a a possível projeção cartográfica dessa carta, além de realizar uma análise 
da precisão de suas coordenadas geográficas. Para a realização deste estudo foram utilizados 72 
pontos de comparação presentes no manuscrito e em um mapa atual de São Paulo, sendo que de 
cada ponto foram extraídas as coordenadas em ambas as cartas e a diferença analisada 
estatisticamente. Para além da acurácia do mapa, tais dados ajudaram a responder questões 
como a origem dos dados astronômicos utilizados pelos cartógrafos; a razão pela qual os autores 
optaram por não representar as longitudes no mapa e, por fim, se este manuscrito era apenas um 
rascunho para uso pessoal de Eschwege. 
Palavras-chave: História da Cartografia; São Paulo; Wilhelm von Eschwege; João da Costa 
Ferreira. 

Abstract 
The following paper is a cartographical analysis of the Map of the Captaincy of São Paulo, 
elaborated in 1817 by Wilhelm Ludwig von Eschwege, based on an original work from 18111 due 
to the Portuguese military-engineer João da Costa Ferreira. After presenting a brief biographic 
profile of the authors and their works, we proceed to compare this map with a series of other São 
Paulo territorial representations. From this comparison, we sought to evaluate the cartographic 
bases used by Eschwege and Costa Ferreira and the possible influences of their work in late 
cartographers. Afterwards, from a series of analysis made in the manuscript map itself, we proceed 
to determine the meridian of origin, to calculate the cartographic projection, as well as to analyse 
the precision of the geographic coordinates of this map. To proceed the present study we used 72 
points of comparison extracted from this map and an actual one of São Paulo. From each point we 
took the geographic coordinates from both maps and the differences found between them was 
statistically analysed. Beyond the map’s precision, these data helped us to answer a series of 
questions such as the source of the astronomical data used by the cartographers; the reason why 
the authors choose to represent only the latitudes in their map and, at last, if this map is only a 
draft for Eschwege’s personal use. 
Keywords: History of Cartography; São Paulo; Wilhelm von Eschwege; João da Costa Ferreira. 

Introdução 

Wilhelm Ludwig von Eschwege nasceu em 1777 próximo à cidade de Eschwege, 

no Estado de Hesse, atual Alemanha1. Matriculou-se na Universidade de Göttingen para 

estudar Direito e Ciências Econômicas em 1796, mas três anos mais tarde se transferiu 

para a Universidade de Marburg para estudar Metalurgia, concluindo sua formação em 

1 Este perfil é baseado, sobretudo, no resumo biográfico compilado pelo professor Renger (2002, p. 391-397). 
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1800. Viajou à Lisboa em 1803, onde trabalhou sob a supervisão de José Bonifácio de 

Andrada e Silva (1763-1838), então Intendente-Geral das Minas e Metais do Reino. Ainda 

em Portugal foi nomeado capitão da Companhia dos Mineiros do Primeiro Regimento da 

Artilharia do Exército em 1807 e, no ano seguinte, Intendente das Minas do Reino, 

substituindo José Bonifácio. 

Com a vinda da família real ao Rio de Janeiro no final de 1808, não tardou para 

que Eschwege fosse contratado para prestar seus serviços na América. Desembarcou no 

Rio de Janeiro em 1810, onde elaborou com d. Rodrigo de Sousa Coutinho, então 

Secretário de Estado dos Negócios da Guerra, um plano para o estudo das jazidas de 

ouro e seus métodos de lavra a fim de aprimorar a extração daquele minério. Um ano 

mais tarde foi enviado à Capitania de Minas Gerais, onde foi responsável pela primeira 

extração de prata da capitania em maio de 1812. 

No campo da cartografia, em 1815 o último capitão-general de Minas Gerais, d. 

Manoel Francisco Zacarias de Portugal e Castro, encomendou a Eschwege a elaboração 

de uma carta topográfica dos julgados de Araxá e Desemboque, seu trabalho foi 

fundamental para que o Sertão da Farinha Podre (Triângulo Mineiro) fosse desmembrado 

de Goiás e anexado a Minas em 1816. 

No campo da cartografia, em 1815 o último capitão-general de Minas Gerais, d. 

Manoel Francisco Zacarias de Portugal e Castro, encomendou a Eschwege a elaboração 

de uma carta topográfica dos julgados de Araxá e Desemboque em setembro de 1816. 

Segundo Barbo & Schlee (2011, p. 4), seu trabalho teve papel fundamental para que o 

Sertão da Farinha Podre (atual Triângulo Mineiro) fosse desmembrado de Goiás e 

anexado a Minas em 1816 

Durante o período que esteve em Minas Gerais, Eschwege recebeu diversos 

viajantes em sua residência na cidade de Vila Rica, como também viajou pelas províncias 

vizinhas. Dentre os viajantes que recebeu destacam-se o naturalista Johann Baptist von 

Spix, o botânico Carl Friedrich Philipp von Martius e o pintor austríaco Thomas Ender que, 

após serem acolhidos por Eschwege, tiveram sua companhia na viagem que fizeram a 

Capitania de São Paulo no final de 18172. 

Logo após a partida de d. João VI a Portugal, em 1821, Eschwege solicitou seu 

retorno ao Reino, tendo embarcado de volta a Lisboa em julho daquele ano. Manteve-se a 

2 Quando Eschwege fez esta viagem, a capitania era governada pelo antigo capitão-general de Minas Gerais que o 
recebeu nos inícios de seu trabalho naquela capitania em 1811. Por outro lado, Spix e Martius relatam que em São 
Paulo foram calorosamente recebidos por Daniel Pedro Müller (1785-1841), engenheiro-militar teuto-português aí 
radicado, responsável por elaborar uma série de levantamentos estatísticos e cartográficos de São Paulo entre 1802-41. 
Tendo Eschwege copiado o Mapa da Capitania de São Paulo em 1817, conforme o cartucho, pode-se supor que ele 
teve acesso facilitado a um ou mais mapas da capitania durante sua estada em São Paulo. 
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serviço da Coroa portuguesa até sua aposentadoria, em 1853, retornando à Alemanha 

após cinquenta anos de serviço. Faleceu em 1º de fevereiro de 1855, em Wolfsanger, 

perto de Kassel, no Estado de Hesse. 

O mapa da Capitania de São Paulo (1811/1817) 
O Mapa da Capitania de São Paulo (Figura 1) é uma carta manuscrita, colorida à 

mão, medindo 51,9 x 72,8 cm, com escala aproximada de 1:2.000.000 cm. Como se pode 

observar, no canto inferior direito há um cartucho, trazendo o título do mapa, o ano em 

que foi este foi desenhado, a base cartográfica utilizada como referência e o uso que se 

pretendia dar ao mesmo. Um carimbo nessa mesma região mostra que o original pertence 

ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (IHGSP). Já no canto inferior esquerdo, 

verifica-se a existência de uma tabela na qual o autor traz a indicação de onze “pontos [de 

latitude e longitude] astronomicamente fixados” por alguém identificado apenas como 

Barbosa. Trata-se de Francisco de Oliveira Barbosa, astrônomo real de d. Maria I que, 

entre os anos de 1791-1793, realizou o cálculo e a fixação dos pontos de longitude e 

latitude da cidade de São Paulo, bem como de outros treze pontos do litoral paulista 

desde Guaratuba à Barra do Juqueriquerê que foram empregados nos mapas levantados 

por João da Costa Ferreira e Antônio Rodrigues Montesinho. 

 
Figura 1:Mappa da Capitania de São Paulo, Eschwege (1817).Original pertencente ao IHGSP. 

Traz ainda uma legenda com as cores utilizadas pelo cartógrafo para representar 

os limites da Capitania de São Paulo com suas vizinhas, nomeadamente as capitanias do 

“Rio de Janeiro, Minas, Goiaz, Matto Grosso”, além dos “Domínios de Hespanha”. 
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O mapa apresenta-se orientado para o norte e graduado nas bordas esquerda e 

direita, em latitude, não trazendo, indicação das longitudes.No entanto, na região limítrofe 

com Minas Gerais, há uma quadrícula de longitude/latitude desenhada ligeiramente, 

tomando como referência o meridiano de Paris, e pode-se ler “50º W Paris”, e um pouco 

mais à Oeste aparecem a indicação das longitudes 51º, 52º e 53º W. 

Quanto à área geograficamente representada no mapa, destaca-se que à época, o 

território paulista estendia-se, em latitude desde 19º Sul, cerca da Fazenda de Camapuã, 

no atual estado do Mato Grosso do Sul até um pouco além da latitude 28º Sul, altura em 

que a carta registra a Vila de Lages, no atual estado de Santa Catarina. 

Trata-se de uma obra rica em detalhes, que não é do caso examinar aqui, mas 

apesar de sua riqueza e síntese de informações, trata-se de uma carta praticamente 

inexplorada porpesquisadores, desconhecendo-se trabalhos que a tomaram como objeto 

principal de estudo3.  

A base cartográfica de Eschwege: João da Costa Ferreira 

Pelas informações do cartucho sabe-se que esse mapa foi “ligeiramente copiado 

do original feito pelo Coronel Engenheiro Sñr. João da Costa Ferreira em o anno de 1811, 

para o uso próprio do Tenente Coronel de Engenheiros, Barão de Eschwege, 1817”. O 

acesso à cartografia disponível, explica-se por sua amizade com o governador e capitão 

geral da Província. A duplicidade de datas talvez se explique por uma referir-se a uma 

obra de Costa Ferreira dessa data, que não figura entre as catalogadas. Por outro lado, 

como se verá, o mapa não foi só ligeiramente copiado, mas acrescenta informações de 

outros mapas de Costa Ferreira, produzidas nos 34 anos que permaneceu em São Paulo 

e que foram reproduzidas por Taunay (1922), com breves comentários. Dentre essas 

obras, destacam-se: 

a) Carta Corographica e Hydrographica de Toda a Costa do Mar da Capitania de S. 
Paulo (1789-1793). Um exemplar deste mapa encontra-se sob a guarda do Arquivo 

Histórico do Exército, no Rio de Janeiro. Para elaborá-la, Costa Ferreira contou com o 

auxílio de Antônio Rodrigues Montesinho e de Rufino José Felizardo e Costa, conhecidos 

cartógrafos, e serviu-se dos dados de Francisco de Oliveira Barbosa, astrônomo real, que 

entre os anos de 1791-1793, realizou o cálculo e a fixação dos pontos de longitude e 

latitude da cidade de São Paulo, bem como de outros treze pontos do litoral paulista. Esse 

3Benedito Lima de Toledo e Afonso de Taunay, estudiosos da cartografia paulista não escreveram sobre 
esta carta de Eschwege. No entanto, recente dissertação de mestrado (BEIER, 2015), utilizou a mesma 
como uma das fontes para poder comparar as representações elaboradas sobre o território paulista entre 
meados do século XVIII e do XIX. 
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astrônomo tomou como referência o meridiano da ponta ocidental da Ilha do Ferro, que 

supunha estar localizado a 20 graus e 30 minutos a Oeste de Paris4. Um ponto forte de 

contato entre esse mapa e o de Eschwegesão as tabelas de coordenadas de ambos. Ao 

serem comparadas verifica-se que sete localidades tiveram suas coordenadas 

geográficas destacadas em ambos os mapas e que os valores numéricos coincidem, a 

menos de pequenas diferenças (erro de transcrição). 

De fato, havia coleções de tabuadas circulando entre os astrônomos e engenheiros 

da época. O Instituto Histórico e Geográfico em sua Revista (1882, p. 123-158) publicou 

um manuscrito que pertenceu ao coronel Ricardo Franco de Almeida Serra, que o 

presenteou a João Carlos Augusto d’ Oyenhausen-Gravenburg. Nele recolhem-se 

coordenadas observadas pelos astrônomos que vieram para fazer as demarcações de 

fronteiras. No que tange a São Paulo, além de algumas levantadas por Luis D’Alincourt 

em 1811, recolhem-se umas dizendo que eram observações dos astrônomos Francisco 

de Oliveira Barbosa e Bento Sanches [D’ Orta], como se fosse obra conjunta; e ainda 

outra, atribuída somente a Francisco de Oliveira Barbosa, calculada em 1791 e 

comunicada a Oyenhausen em 1807, que informa os graus e minutos, omitindo os 

segundos. Costa Ferreira segue essa tabela para a longitude de Cananéia. Já Eschwege 

segue o valor da tabela conjunta dos dois astrônomos.  

Além dos 7 pontos comuns dessa tabela, Eschwege recolhe outras 4: Camapuã, 

Curitiba, Nova Coimbra e Santos, que foram obtidas das observações de outros autores, 

entre eles Francisco José de Lacerda e Almeida e Oyenhausen. 

b) Mapa Corographico da Capitania de S. Paulo (1791-1792). Também se trata de um

manuscrito aquarelado de grandes dimensões (163 x 149 cm), elaborado pela divisão de

engenheiros da Capitania de São Paulo, que seencontra sob a guarda da Mapoteca do

Ministério das Relações Exteriores, no Rio de Janeiro. Embora o nome de Antônio

Rodrigues Montesinho apareça no título desta carta, é certo que boa parte do

levantamento da costa paulista que aparece representada nela foi feita por João da Costa

Ferreira, de quem Montesinho era ajudante.

c) Carta Corographica da Capitania de S. Paulo (1793). Trata-se de uma carta anônima

cuja autoria foi atribuída a João da Costa Ferreira por Taunay. O manuscrito encontra-se

no Arquivo Histórico do Exército, no Rio de Janeiro e uma cópia deste original foi feita

para o Museu Paulista. Ferreira teria se aproveitado dos levantamentos recentemente

4 O fato de consignar como sendo de 20°30’ a diferença de longitude entre Paris e Ferro indica estar 
atualizado, pois até pouco tempo antes se considerava que essa diferença era de exatos 20°. 
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concluídos por ele e seus ajudantes, Antônio Rodrigues Montesinho e Rufino José 

Felizardo e Costa para a realização da Carta Corographica e Hydrographica de toda a 

Costa do Mar da Capitania de S. Paulo, um mapa que abrange somente a região costeira, 

como o nome indica. Nos dois ele utiliza as mesmas observações realizadas por 

Francisco de Oliveira Barbosa. 

Taunay aponta que Costa Ferreira também teria utilizado trabalhos de outros 

cartógrafos, em especial os de José Custódio de Sá e Faria (1784), para a região do rio 

Iguatemi e cursos dos rios Paraná e Pardo até o Salto de Guayrá; do trabalho de 

Francisco José de Lacerda de Almeida (1789), para os levantamentos do rio Tietê de 

Porto Feliz até a foz do Paraná e da barra do Tietê à do Pardo até Camapuã; dos 

trabalhos de Cândido Xavier de Almeida e Souza e João Alves Ferreira para a região do 

Igurey; dos demarcadores de tratados de limite para a região Sul e, ainda, dos padres 

jesuítas (década de 1730), para a notação de grande parte das vilas do interior5.  

Pela morfologia e pela abrangência geográfica, esse é o mapa de Costa Ferreira 

que mais se aproxima do de Eschwege, especialmente no que diz respeito à 

representação das redes hidrográficas, orográficas e dos limites de São Paulo com as 

capitanias vizinhas. Deste mapa também se destaca a identificação do nordeste do 

território paulista com a legenda “Sertão desconhecido”, que também aparece com 

destaque no mapa de Eschwege, bem como em uma série de cartógrafos posteriores. 

O que se pode concluir, de maneira geral, a partir da comparação dessas três 

cartas é que Eschwege compôs um mapa próprio servindo-se, provavelmente, de 

diversos mapas de Costa Ferreira, cujo acesso lhe foi facilitado durante sua passagem 

pela cidade de São Paulo em 1817. 

Projeção cartográfica, meridiano de origem e precisão 

Para continuar a análise cartográfica do mapa fizemos o registro do mesmo em um 

programa de Cartografia digital (MapInfo), servindo-nos da malha de coordenadas 

desenhada a lápis e de leve no manuscrito, referida a Paris.  

Trata-se da projeção Carta Plana Quadrada e, feito o registro, extraímos a latitude 

e longitude dos pontos da tabela presente nesse mapa e comparamos com as 

coordenadas atuais, referidas a Greenwich.Através de extensas tabelas, que omitimos, 

verificou-se que há um pequeno erro sistemático em latitude (0,04°) e que o erro 

sistemático em longitude (-2,55°) indica que o meridiano de origem é o de Paris, 

5 Entende-se que se trata dos padres matemáticos, em especial o trabalho de Diogo Soares, principalmente a Nova e 
primeira carta da terra firme a Costa do Brasil, desde o Rio da Prata ao Cabo Frio, com o novo caminho do sertão do 
Rio grande até a cidade de São Paulo, de 1740. 
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confirmando a indicação a lápis presente no mapa. Há um deslocamento em relação à 

posição real (2,34°), ficando por explicar a diferença 0,21° (2,55°- 2,34°). 

A precisão, medida pelo desvio padrão, mostra-se bastante boa em latitude (0,09°) 

e bastante razoável em longitude (0,28°), refletindo os erros das longitudes presentes na 

tabela baseada nas observações de Oliveira Barbosa. Há um erro um pouco maior em 

Curitiba (3,13°); eliminando-se esse ponto a média vai para -2,49° e o desvio cai para 

0,16°. 

Outra comparação interessante é a que se pode estabelecer entre as coordenadas 

dessa tabela com as coordenadas do mapa para os mesmos pontos. 

Para fazer isso, convertemos as longitudes do mapa (referidos a Paris) para a Ilha 

do Ferro. Os resultados mostram boa concordância, a menos de um erro grosseiro (-

16,46°) em Camapuã que sedeve provavelmente a um erro de transcrição, pois destoa 

muito dos demais erros; um valor plausível seria 324°, que ficaria muito próximo da 

determinação de Francisco José de Lacerda e Almeida (323° 38' 45"), e que levaria a um 

erro de 0,46. 

Análise da precisão do mapa 

A análise anterior fez uma avaliação da precisão nos pontos determinados 

astronomicamente, que estão situados junto à costa, em sua imensa maioria. Os pontos 

situados no interior apresentam erros maiores. Assim, fizemos uma avaliação da 

qualidade dos dados no interior do continente, usando novamente os recursos da 

cartografia digital (CINTRA, 2015).  

Nessa tarefa, dividimos o mapa em onze regiões, somando um total de 73 pontos. 

Para obter as longitudes referidas diretamente a Greenwich fizemos o registro pelos 

mesmos pontos, transladando o mapa de Paris para o referencial londrino (-2,33°) e 

tirando também o erro sistemático encontrado (-0,10°).  

Com o mapa registrado, identificamos uma série de locais bem definidos e 

extraímos as coordenadas dos mesmos, tanto no mapa histórico como no Google Earth 

(valores atuais) e montamos uma série de tabelas que, em razão do espaço determinado 

a este trabalho, não serão apresentadas, restando-nos comentar brevemente os 

resultados de cada uma. O cálculo da média geral resultou numa precisão de 0,20° em 

latitude e 0,40° em longitude. A seguir, para analisar a qualidade de cada região, 

adotamos os seguintes intervalos numéricos para os valores da média e desvio-padrão: 

0,0° a 0,1°: muito bom; 0,1° a 0,2°: bom; 0,2° a 0,4°: médio e acima desse valor: pior. 
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a) Zona costeira. De acordo com as faixas estabelecidas, trata-se de uma região de 

precisão boa, até porque as coordenadas foram determinadas astronomicamente. No 

entanto, vale destacar que há erros maiores nas coordenadas das então vilas de Ubatuba 

e São Sebastião, o que faz com que toda a linha costeira se desloque da posição real.  

Esse é o problema de misturar dados bons com outros ruins: os primeiros contaminam o 

ajuste todo como aconteceu no mapa da Amazônia de La Condamine (CINTRA, 2011). 

b) São Paulo e arredores. Esse é um conjunto de dados ótimos e exemplifica a forma de 

ajustar melhor um mapa. Contando com uma só longitude observada (São Paulo), as 

demais são avaliadas por distâncias nas direções Norte e Este, estando todos os pontos 

estão situados relativamente próximos do ponto principal (distância de até 100 km). 

c) Vale do Paraíba. Este é também um conjunto de dados ótimos. Leva a pensar que em 

algum desses pontos (talvez Taubaté) foi determinada alguma coordenada astronômica. 

No entanto, não se descarta a hipótese de as coordenadas terem sido transportadas a 

partir de São Paulo. 

d) Regiões mais afastadas de São Paulo – Norte e Oeste / Sul e Oeste. De acordo 

com os critérios fixados, a região Norte e Oeste da capital apresenta um conjunto de 

dados de precisão média.Dados ruins em Caldas (atual Caldas Novas-MG) e Casa 

Branca; sofríveis em Campinas e Batatais.Já no caso da região Sul e Oeste, como na 

anterior, apresentouum conjunto de dados de precisão média.Ruins em Piracicaba e 

Itapeva, principalmente no que se refere à longitude. 

e) Cursos dosprincipais rios paulistas. O conjunto de dados coletado para a região do 

rio Paranapanema apresentou dados ruins, com a surpreendente exceção da foz do 

Paranapanema, que está bem situada, principalmente em longitude. Teodoro Sampaio 

(1889), no final do século XIX considerava que a posição astronômica da barra desse rio 

era uma questão controversa; as cartas geográficas, para ele, teriam adotado formas 

imaginárias para esse rio, e alguns consideravam essa foz deslocada para oeste 

(Stevaux, 30' e Hebershan, 1°). Todavia, os dados apurados em nosso estudo revelam 

um deslocamento de apenas 0,09°. São poucos os pontos claramente definidos ao longo 

do Paranapanema. Imaginamos que o afluente da margem sul é o Tibaji, por ser o de 

maior destaque, no mapa e na realidade. O curso desse rio foi levantado pelos 

engenheiros J. e F. Keller, segundo informação de Teodoro Sampaio, e para as 

coordenadas da foz desse rio obtiveram os valores: φ = 22° 42' 36" e λ = 8° 7' 20" (Rio de 
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Janeiro). Fazendo os cálculos para essas coordenadas e passando a longitude para 

Greenwich, verifica-se um erro de 6' e 18' em longitude e latitude. 

Já o conjunto de dados coletados para o rio Paraná apresentou resultados de 

precisão média, valendo o destaque das boas coordenadasda foz do Ivaí e Iguatemi, 

próximos da região de fronteira demarcada, e que contava com algumas coordenadas 

determinadas astronomicamente. Apesar da coordenada na foz do Paranapanema estar 

boa, o mesmo não acontece à montante, com erros relativamente grandes, incluindo o 

Tietê, que foi um rio muito utilizado desde os primórdios da colonização da capitania 

vicentina. Pelos vistos, não houve especial preocupação com esse ponto. 

No caso do rio Grande, os resultados apresentados pelo conjunto de dados 

coletados foram ruins, o pior de todo o mapa, incluindo uma grande problemática na 

identificação dos rios e inclusive alguns enganos. Por exemplo, o Mogi nasce nas 

proximidades da então vila de Mogi Mirim e não corre a oeste do Pardo, mas é um 

afluente deste. A fronteira de São Paulo com Minas Gerais não corre, em nenhuma das 

linhas controversas, por este rio. Batatais e suas vizinhanças não pertenceram a Minas, 

como o mapa dá a entender. Parece-nos que para determinar o nome e o curso dos rios, 

os exploradores valiam-se de informações da direção dos rios em locais conhecidos, mais 

próximos de São Paulo e outras colhidas na navegação do rio Grande e tentavam 

conciliar as duas fontes. Isso mesmo ocorreu mais tarde, na primeira década do século 

XX, nas explorações da Comissão Geográfica e Geológica (CGG) aos afluentes do 

Paraná, e só tardiamente, percorrendo os cursos totais dos rios, conseguiram realizar a 

identificação dos cursos médios conhecidos, com as barras no Paraná.O próprio rio 

Grande está mal traçado nessa carta, não estando representadas as marcantes curvas na 

altura das cachoeiras de Patos e Marimbondos. 

f) Sul de Minas Gerais. O conjunto de dados coletados para a região do Sul de Minas 

são bons, com a exceção de Camanducaia, que está deslocada em longitude. 

g) Mato Grosso, Paraná e zonas de fronteira. Trata-se de um conjunto de pontos que 

apresentou resultados com qualidade de média para boa, o que poderia causar certo 

estranhamento à primeira vista, por se tratar de uma região remota. Mas isso se desfaz 

ao considerar que muitos desses pontos situam-se sobre pontos da fronteira, mormente 

no Rio Paraguai, mas incluindo também os últimos dois pontos (rios Santo Antônio x 

Iguaçu e Uruguai x Peperi-Guaçu), que foram cruciais na questão de Palmas. Os rios 

mudaram de nome nessa região, dificultando a identificação dos mesmos.  
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h) Caminho dos tropeiros. Finalmente, essa região situada no caminho das tropas de 

muares apresenta uma precisão média em latitude, mas ruim em longitude, talvez em 

função do erro inicial em Curitiba, que se propagou para os demais lugares.  

Considerações finais 

Como se pode ver havia uma rede de amizades entre os poucos cientistas da 

época, unindo Eschwege a diversos nomes conhecidos, destacando-se os laços por 

motivo de nacionalidade (reinos germânicos), de profissão (mineralogia), ou mesmo de 

cultores das ciências e das artes: Varnhagen, José Bonifácio, Langsdorff, Saint-Hilaire, 

Spix, Martius, Enders. Essas amizades e o seu prestígio foram o que possibilitou seu 

acesso aos dados cartográficos disponíveis junto aos dirigentes da Província de São 

Paulo (informações, coordenadas geográficas e mapas), e que pudesse escolher as 

cartas de Costa Ferreira para compor o seu mapa. Embora ele reconheça honradamente 

as fontes, não se trata de uma simples cópia, mas de uma composição original realizada 

com base nos dados e cartas disponíveis. Esse mapa guarda toponímias e semelhanças 

visuais com mais de um dos mapas conhecidos de Costa Ferreira. No entanto, pela 

abrangência e morfologia das feições cartográficas (rios e serras), pode-se afirmar que o 

mesmo tem maior semelhança com a Carta Chorographica da Capitania de S. Paulo 

(1793). Apesar disso, é preciso pontuar que muitos dados de Eschwege não constam 

desse mapa: cidades, as linhas dos Tratados de Madri e S. Ildefonso e outros topônimos. 

Um exaustivo estudo da precisão das coordenadas possibilitou avaliar a qualidade 

dos dados de Costa Ferreira/Eschwege, mostrando a ótima precisão em algumas regiões: 

São Paulo e arredores e Vale do Paraíba, mais até do que na região costeira em que se 

tinham coordenadas astronômicas, mas incongruentes entre si. Boas médias foram 

também as coordenadas do Sul de Minas, Interior de São Paulo em direção ao norte, 

caminho dos tropeiros, rio Paraná e Mato Grosso e região de fronteiras, onde se 

dispunham de coordenadas observadas. Ruins foram os Rios Paranapanema e Grande, 

com morfologia pouco conforme com a realidade e toponímia insuficiente ou equivocada, 

mostrando assim uma cartografia ainda em construção.   

A análise precisa dos erros em cada ponto permitirá no futuro, quando outros 

mapas forem estudados com esse nível de detalhe, determinar quais mapas se servem 

de outros, quais são cópias fidedignas e outros estudos comparativos. 
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