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Resumo 
O espaço compreendido entre os rios São Francisco e Parnaíba, desde a 
segunda metade do séc. XVII, foi objeto de exploração de recursos naturais e 
fazendas de gado e catequese indígena, por parte de sesmeiros e religiosos. A 
partir de meados do séc. XVIII, com Pombal, surge uma crescente intervenção 
do governo português. Entre os instrumentos das autoridades lusitanas está a 
produção cartográfica. O engenheiro Henrique Antônio Galluzzifoi contratado 
para a confecção do Mappa Geográfico da Capitania do Piauhy, aprimeira 
representação cartográfica da referida área, que passou por profundas 
reformas. O presente trabalho, depois de situar no contexto político, foca sua 
atenção nos aspectos cartográficos desse mapa. Em concreto, são analisados: 
o projeto cartográfico, a escala, o meridiano de origem (Ilha do Ferro), a
legenda e convenções, as técnicas e instrumentos para a determinação das
coordenadas geográficas (latitude e longitude) e a precisão das mesmas. As
técnicas de medições pontuais e estatísticas elaboradas em Excel foram
complementadas por apresentações visuais mostrando a distribuição e
ocorrência de erros, que são de pouca magnitude. Os resultados possibilitaram
observar como Galluzi, aprendiz na época das medições amazônicas e ainda
considerado engenheiro ajudante, dominava os saberes técnicos e científicos
necessários para produzir mapas de alta qualidade.
Palavras-chaves: Cartografia histórica do Piauí; Capitania do Piauí; Henrique
Antônio Galúcio, Galluzzi; Política de Pombal para a América portuguesa.

Abstract 

The space between the São Francisco and Parnaíba rivers, since the second 
half of the XVIIth century, was subject to exploitation of natural resources and 
cattle ranchs by allottes and religionists.  From the middle of the XVIIIth century, 
with Pombal, an increasing intervention of government arises.  The instruments 
used by Portuguese authorities include the cartographic production. In this 
purpose, the engineer Henrique AntônioGalluzzi was hired to prepare the 
MappaGeográfico da Capitania do Piauhy (Geographic Map of the Captaincy of 
Piauhy), the first representation of this area, lying to the East and that has 
experienced profound reforms. After situating the political context, this work 
focuses on cartographic aspects of this map. Specifically, the following will be 
analyzed: the cartographic project, the scale, the meridian of origin (Ferro 
Island), the map legend and conventions, the techniques and instruments used 
to determine the geographic coordinates (latitude and longitude) and their 
precisions. The techniques of punctual measurements and statistics using Excel 
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were complemented by visual products that show the errors distribution and 
occurrence, which are small in magnitude. The results allow observing how 
Galluzzi, an apprentice at the time of the Amazonian measurements and a self-
denominated assistant engineer, mastered the technical and scientific 
knowledge required to produce high-quality maps.    

Keyword: Historical Cartography of Piauí; Captaincy of Piauí; Henrique 
AntônioGalúcio, Galluzzi; Pombal politics for Portuguese America. 

1. Introdução  
Ao assumir o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão, Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado encomendou o mapeamento do Bispado do Pará, 

buscando identificar o grau de povoamento e os espaços ocupados por 

missionários jesuítas e carmelitas. Isso ocorreu por ocasião das demarcações 

das fronteiras do norte, no âmbito do Tratado de Madri. Consistia em uma 

comissão de cartógrafos e outros profissionais (Tabela 1), entre os quais 

figurava Henrique Antônio Galúcio1. Ainda que os trabalhos de demarcação 

não se tenham realizado, foram organizadas várias campanhas de 

reconhecimento e mapeamento do território amazônico. Veja-se a esse 

respeito Vidal (2008) ou a obra clássica de Cortesão (1965, 2009). 

Tabela 1 - Principais profissionais da comissão demarcatória do norte 

n Nome Profissão nacionalidade 

1 IgnácSzentmártonyi Sargento-mor, Astrônomo, padre 
jesuíta Croata  

2 Sebastião José da Silva  Engenheiro militar, Sargento-mor Português  

3 PhelippeStürm Ajudante-engenheiro de Szentmártonyi Alemão  

4 João André Schwebel Engenheiro militar, Capítão Alemão  

5 Giovanni AngeloBrunelli Astrônomo, lente de Aritmética e 
Geometria, sacerdote secular Bolonhês  

6 Gaspar João Geraldo de 
Gronsfeld Engenheiro militar, Capitão Alemão  

7 Miguel AngeloBlasco Engenheiro militar  Italiano  

8 Enrico AntonioGalluzzi Engenheiro militar, ajudante, 
Sargento-mor Mantuano  

1Galuzzi, Galluzzi, Gallúcio e Galúcio, foram as diferentes formas de grafia encontradas para o 
sobrenome de tal engenheiro militar. Adotamos a primeira delas. No entanto, na Tabela, por 
coerência grafamos todos os nomes no original. 
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9 Antonio Giuseppe Landi  Desenhador, arquiteto  Bolonhês  

10 Gregório Rebelo 
Guerreiro Camacho  Engenheiro militar  Português  

11 Adam Leopoldo de 
Breuning Engenheiro militar  Alemão  

12 Manuel Fritz Goetz Tenente  Alemão  

 

Depois de uma primeira representação elaborada pelos quatro primeiros 

profissionais da Tabela 1, a principal obra cartográfica é a de Galúcio, que 

publicou em 1759 um mapa dividido em quatro folhas, denominado Mapa geral 

do bispado do Pará, que foi estudado por Costa e Cintra (2013). Ele já reflete 

parte da reforma pombalina e serviu de instrumento para diversas intervenções 

nesta região. Trata-se, portanto, do uso do recurso cartográfico como base 

para o planejamento de medidas políticas e econômicas a serem tomadas em 

relação à região amazônica. Isso também ocorreu com o mapa do Piauí, 

publicado um ano depois (1760), e sobre o qual focamos nossa atenção. 

2. Intervenções na região do Piauí 
Os primeiros esforços governamentais para controlar o território a leste 

do Estado do Grão-Pará e Maranhão visaram a comunicação e a produção 

pecuarista dessa região. Tal área, depois de um primeiro período de litígio 

(desde 1718),subordinada a esse Estado, seria oficialmente conhecida como 

capitania de São José do Piauhy (1761),em alusão ao nome do rei português 

D. José I. Sua capital estabeleceu-se na já existente Vila da Moucha (Mouxa), 

que foi elevada à categoria de cidade, passando a denominar-se Oeiras; nome 

que homenageia o ministro Sebastião José Carvalho e Melo, conde de Oeiras, 

depois Marquês de Pombal. Nessa mesma data as freguesias existentes foram 

transformadas nas vilas de Jerumenha, Parnaguá, Valença, Campo Maior, São 

João da Parnaíba e Marvão.  

Essa história e seus trâmites podem ser acompanhados nas 

correspondências trocadas entre João Pereira Caldas, o primeiro governador 

da nova capitania e Francisco Xavier de Mendonça Furtado, o governador do 

Estado (SANTOS, 2011,p.193). Nelas são relatadas as negociações para a 

execução de levantamentos topográficos que resultassem num mapa definidor 

daquela que seria a “porta de entrada por terra” do Estado do Grão-Pará e 

Maranhão: uma região estratégica, no que se refere ao recolhimento de 
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impostos, no abastecimento de carne e supervisão desses caminhos que que 

também davam acesso às minas de ouro de Minas Gerais. Nesse contexto, 

dentre as principais medidas tomadas para estabelecer uma nova lógica situa-

se o Mappa Geográfico da Capitania do Piauhy, como instrumento de 

reconhecimento e gestão territorial. Os limites da capitania, praticamente os 

mesmos de hoje, ficaram definidos por esse mapa. 
3. MappaGeografico da Capitania do Piauhy: descrição cartográfica 

Galúcio, por ocasião da confecção desse mapa (Figura 1) foi promovido 

de ajudante de engenheiro para Sargento-Mor engenheiro com soldo dobrado. 

Resumimos aqui o trabalho de Assis (2012). 
 

 
Figura 1: Mappa Geográfico da Capitania do Piauhy, delineado por Henrique 
AntonioGalúcio (1760). Fonte: Arquivo Histórico do Exército. Rio de Janeiro – 

RJ. Foto Vicente de Mello. 
 
Trata-se de um manuscrito aquarelado de 59,5 x 88,0 cm, pertencente 

ao Arquivo Histórico do Exército (RJ). Existem ainda duas outras 
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representações desta mesma área, uma delas do início do século XIX e 

declaradamente uma "correção" do mapa setecentista de Galúcio, e outra, do 

ano de 1761, apresentando elementos que indicam uma "correção" ao mapa 

desse autor. O mapa que examinamos parece uma obra baseada no mapa / 

dados de Galúcio, em função do nome do engenheiro apresentar-se com um 

"s" ao final (Henriques) e estar aportuguesado", Galúcio ao invés de Galluzzi, 

indícios de que o nome não foi posto por ele próprio. 

 O mapa é rico em detalhes bem elaborados: o cartucho do título, a 

escala, ou petipé, em léguas por grau, a rosa dos ventos, a legenda com a 

Explicação dos signaes, que hierarquiza as povoações: Fazenda sem e com 

capela, Curral, Lugar, Freguesia, Vila, Sítio ou Roça, Povoação destruída, 

Cidade. Observa-se também um bom uso das cores, com pelo menos seis 

nuances diferentes, que variam em tons mais claros ou mais escuros: preto, 

verde, laranja, vermelho, azul e marrom. 

 Como detalhe, observa-se que no canto esquerdo inferior falta uma 

parte do mapa (Figura 2), talvez por um rasgão no papel. Observa-se também 

que o mapa está graduado em coordenadas geográficas, de grau em grau, 

com subdivisões de 10 minutos. 

 
Figura 2: Região em que há uma falha no mapa, talvez um rasgão. Notar 

a graduação em latitude e longitude 
 
  
4. Métodos e técnicas de levantamento de campo 
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 São conhecidos os instrumentos e técnicas utilizados nessa época, e 

mais em concreto, existem relações dos equipamentos utilizados pelas partidas 

do norte: Reis (1956) publicou entre outros documentos, a relação dos 

instrumentos e dos livros que vieram com os cientistas e Moura (2008) 

comenta detalhadamente cada um deles. Os mais importantes para as 

medições e elaboração de mapas: 3 telescópios (do fabricante Nicolas Bion), 

uma luneta de passagem meridiana, 3 relógios de pêndula (um do fabricante 

Grahan), um teodolito de fabricação inglesa, e jogos das Efemérides de Zanotti 

(referidas ao meridiano de Bolonha, para os anos de 1751 a 1762). De maneira 

complementar, há um documento, datado de 1/12/1754, que fornece uma 

“relação do que se entregou aos engenheiros Galuzzi e Rebello”, incluindo dois 

tomos das obras de La Condamine, um Tratado de Limites (cópia do Tratado 

de Madri, 1750), as Ephemérides de La Caille, e a Trigonometria de Ozanam 

(BUENO, 2011). 

 O cálculo da latitude era feito normalmente pela observação da altura do 

Sol ao meio dia, com a luneta meridiana. O cálculo da longitude era feito 

através das observações astronômicas: eclipses do sol, da lua e dos satélites 

de Júpiter. Galúcio, tendo aprendido com os experientes astrônomos da partida 

do norte, aplicou esses conhecimentos para as observações astronômicas para 

fazer o mapa de 1760 e pode-se supor que utilizou parte dos equipamentos da 

comissão demarcatória. 

Uma correspondência entre Galúcio e Manuel Bernardo de Melo e 

Castro, em outubro de 1759, permite afirmar que Galúcio serviu-se das 

observações dos satélites de Júpiter2. Nessa missiva,transcrita por Araújo 

(2011), ele afirma já ter escrito ao governador do Estado no mês anterior, 

recomendando-lhe que pedisse ao Padre Inácio 

Samartoni(IgnácSzentmártonyi, o primeiro cientista listado na Tabela 1, 

residente em Belém, que fizesse "as medições necessárias do primeiro satélite 

de Júpiter, nos meses de Março, Abril e Maio de 1760, que ele as faria também 

no Piauí e com estas observações poderia determinar as longitudes que lhe 

importavam para a confecção do seu mapa".  

2Conservam-se também suas anotações sobre a observação, anos mais tarde, do eclipse do 
sol ocorrido a 25 de julho de 1767. No entanto, um eclipse desse gênero é um fenômeno 
relativamente raro. Para quem tem pressa para a elaboração de um mapa, é preferível 
observar as ocultações dos satélites de Júpiter.  
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 Isso mostra uma estratégia ousada: confiando na perícia comprovada do 

padre Inácio, ele utilizaria esses dados, como se fossem de um observatório, 

para calcular a diferença de longitude entre Belém, de coordenadas já bem 

determinadas (em relação à Ilha do Ferro), e os pontos em que ele fizesse 

medições na Capitania do Piauí, durante esses 3 meses. Com isso dispensa-se 

o uso das efemérides, ficando-se na dependência da precisão da longitude de 

Belém do Pará, que o Pe. Inácio havia determinado pelo eclipse da lua a 

12/10/1753, achando o valor de 329° com relação ao meridiano da Ilha do 

Ferro ou 309° com relação a Paris, o que representa um erro de apenas 0,16°3. 

 Por outro lado, numa tabela manuscrita, pertencente primeiro a Ricardo 

Franco e depois a João Carlos Oyenhausen, constam as e Môxa ou villa de 

Oeiras: latitude (7°, com minutos e segundos apagados) e longitude (335° 39’ 

30”). Indica-se que essas e outras coordenadas foram determinadas pelos 

astrônomos na demarcação de limites dos anos 1750 e 1777. Não temos 

dúvida de que as coordenadas de Oeiras e de São Luis, que aparece em nosso 

mapa, foram determinadas por Galúcio. As coordenadas das demais vilas 

(Tabela 2 e Figura 3) podem ter sido transportadas a partir de Oieras.  

Tabela 2 - Rede de povoações do Piauí, idealizada por Pombal 

n Topônimo no mapa Topônimo em 1761 Topônimo atual 
1 Parnaíba São João da Parnaíba Parnaíba 
2 Gorogueya Jerumenha Jerumenha 
3 Ranxo do Prato Marvão Castelo do Piauí 
4 Parnagaia Parnaguá Parnaguá 
5 Aruazes Valença  Valença do Piauí 
6 Surubim Campo Maior Campo Maior 
7 Vila da Mocha Oeiras Oeiras 

 

5. Meridiano de origem e precisão do mapa 
 Tendo em conta a metodologia descrita em Cintra (2012), determinamos 

que o sistema de projeção cartográfica do mapa foi a Carta Plana Quadrada, 

pelo fato do tamanho do grau ser o mesmo em latitude e longitude e da malha 

de coordenadas ser ortogonal. 

 A seguir, utilizando um programa de cartografia digital (MapInfo), foi feito 

o registro desse mapa, por sua malha de coordenada, e foram extraídas a 

3 Em outras duas localidades os erros foram: Macapá (-0,16°) e Mariuá/Barcelos (-0,04°). 
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latitude e a longitude das 7 povoações de interesse. Com isso montou-se a 

Tabela 4, explicada na sequencia. 

 
Figura 3 - Localização de Oeiras e das 6 Vilas, em análise 

Tabela 3 - Cálculos para definir o meridiano de origem e a precisão do mapa 

n Topônimo atual λm φm λ φ Δλ Δφ 
1 Parnaíba 337,17 -2,80 -41,78 -2,90 -18,95 0,11 
2 Jerumenha 335,18 -7,03 -43,51 -7,09 -18,68 0,05 
3 Castelo do Piauí 337,51 -5,31 -41,55 -5,32 -19,06 0,01 
4 Parnaguá 334,24 -10,14 -44,64 -10,23 -18,88 0,08 
5 Valença do Piauí 337,23 -6,06 -41,74 -6,40 -18,97 0,34 
6 Campo Maior 336,75 -4,69 -42,17 -4,83 -18,92 0,14 
7 Oeiras 336,27 -7,02 -42,13 -7,02 -18,40 0,00 

     média -18,84 0,11 
     desvio 0,22 0,12 
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 Nessa tabela, as duas primeiras colunas numéricas correspondem às 

coordenadas extraídas do mapa (índice m), as duas seguintes às coordenadas 

mais precisas obtidas através do Google Earth, para as mesmas povoações, 

com relação a Greenwich. Finalmente, as duas últimas correspondem às 

diferenças em longitude (Δλ) e latitude (Δφ). 

 O alto valor da média em longitude corresponde ao fato de ter sido 

adotado outro meridiano que não o de Greenwich: entrando em um mapa atual 

verifica-se que o ponto mais próximo, dentre os usuais na época, é o meridiano 

da Ilha do Ferro, com longitude -18,16°. A diferença da média para esse valor 

corresponde a um erro sistemático de -0,68°. Parte se explica pelo valor 

adotado para a diferença Paris-Ferro, que era estimada em exatos 20° quando 

na realidade são 20°30’. O erro vai para -0,16°, que é um valor muito bom. 

 Analogamente, há um erro sistemático em latitude, sendo um valor 

dentro das expectativas, pela tecnologia da época. 

 Com relação ao desvio-padrão, que mede a precisão das coordenadas, 

situa-se na casa de 0,1° e 0,2°, em latitude e longitude respectivamente, o que 

é muito bom, indicando a perícia de Galúcio e do Padre Inácio. Para efeito de 

comparação, pode-se apontar que nas medições das partidas do Norte, o Pe. 

Inácio e seus ajudantes encarregaram-se das medições entre Belém e Mariuá 

(Barcelos) que resultaram no mapa de Galúcio para a Amazônia (Costa e 

Cintra, 2013). Enquanto a precisão média em longitude, coordenada mais 

crítica, situa-se na casa de 0,70°, os dados do Pe. Brunelli, nas medições de 

Manaus ao Javari, são bem piores: entre 1° e 2° e as medições do Pe. Inácio 

são mais precisas, em torno de 0,30°, ainda que o erro em Belém seja 0,40°.  

O erro em longitude no mapa do Piauí é menor que o da Amazônia como um 

todo, e comparáveis às medições do Pe. Inácio. 

 

Conclusão 
 O presente trabalho analisou cartograficamente o trabalho de Galúcio, 

que se insere na racionalização do espaço devido a Pombal, numa nova 

organização territorial, criando uma cidade e 6 vilas à sua volta. Foi 

desvendada a metodologia empregada nos trabalhos de campo, incluindo a 

técnica inovadora no Brasil de observações simultâneas das ocultações dos 

satélites de Júpiter, tudo em território nacional, dispensando o uso das tabelas 
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de efemérides. Foi também constatada a apurada qualidade do desenho e do 

mapa, também em termos de precisão.    
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