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Resumo: Nos anos 20 do século XVIII, multiplicaram-se as descobertas de ouro e pedras 

preciosas nas Minas Gerais, em Goiás e no Mato Grosso, e acelerou-se também a penetração 

ao longo do Amazonas e seus afluentes, até o rio Madeira. À cartografia náutica sobreveio a 

cartografia terrestre. Os mapas históricos incluíam, em geral, atributos físicos, especialmente 

rios e montanhas, que eram particularidades importantes dos mapas dos itinerários. No início, 

essas características eram mais ilustrativas ao invés de descritivas. Mas, a acelerada 

penetração para o interior e a demarcação da fronteira com o domínio espanhol exigiram um 

reconhecimento cartográfico geral. A cartografia de âmbito regional foi-se multiplicando, 

demonstrando a necessidade de um conhecimento cada vez mais pormenorizado da América 

Portuguesa. Goiás sofreu grandes alterações em seus limites territoriais ao longo do tempo, 

mas duas disputas ficam especialmente registradas nos documentos cartográficos estudados 

e em documentos do Arquivo Histórico Ultramarino – AHU, que são as disputas da fronteira 

Oeste, com o Mato Grosso, e a da fronteira Sudeste com Minas Gerais.  
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Abstract: In the 20s of the 18th, gold discoveries have multiplied and precious stones in Minas 

Gerais, Goias and Mato Grosso, and also sped up the penetration along the Amazon and its 

tributaries to the river Madeira. After nautical cartography came to terrestrial mapping. The 

historical maps included the physical attributes, especially rivers and mountains, which were 

important characteristics of maps of the routes. At the beginning, these features were more 

illustrative rather than descriptive. But the accelerated penetration into and the demarcation of 

the border with the Spanish rule required a general cartographic recognition. The regional 

mapping was by multiplying, demonstrating the need for a knowledge increasingly detailed of 

Portuguese America. Goiás has undergone major changes in its boundaries over time, but two 

disputes are particularly recorded in the studied cartographic documents and Arquivo Histórico 

Ultramarino document's which are disputes the West border with Mato Grosso, and the border 

Southeast with Minas Gerais. 
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Introdução 

As primeiras expedições luso-brasileiras (entradas ou bandeiras) que 

alcançaram Goiás, penetraram a região entre os rios Tocantins, Araguaia e 

Paranaíba. Organizadas a partir da Bahia e de São Paulo, da década de 90 do século 

XVI em diante, exploraram a região à procura de riquezas minerais e índios cativos. 

A bandeira pioneira foi a expedição de Luís Grou e Antonio Macedo, por volta de 1590 

até 1593. Segundo Bertran (2000, p. 40-58), vieram na sequência a bandeira de 

Sebastião Marinho, que descobriu minas de ouro em 1592, conforme inscrito em 

esboço de mapa do século XVIII1; a bandeira de Domingos Rodrigues, de 1596 a 1600 

– da Bacia do Rio São Francisco a Goiás; a bandeira de Nicolau Barreto e dos 

mineradores paulistas, de 1602-1604; itinerário de Martim Rodrigues Tenório de 

Aguilar, de 1608 a 1613; a bandeira de André Fernandes, de 1613-1615; a bandeira 

de Pedroso de Alvarenga, de 1615 – no sertão do Rio Paraopava, Goiás/Tocantins; a 

bandeira do capitão Francisco Caldeira Castelo Branco de 1616-1623; a bandeira de 

Sebastião Paes de Barros de 1673; e a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, o 

Anhanguera pai, de 1676 a 1682.  

No entanto, essas expedições não colonizaram Goiás até a chegada de 

Bartolomeu Bueno filho, o Anhanguera, que, na década de 20 do século XVIII, ali 

descobriu ouro. A sua bandeira saiu de São Paulo em 1722 e retornou três anos mais 

tarde com o ouro, deixando ranchos na região.  

Em 1726, Bartolomeu Bueno chefiou outra bandeira, partindo de São Paulo 

rumo a Goiás e encontrou ouro em Barra; pelas descobertas, o Anhanguera filho veio 

a se tornar o primeiro capitão-mor com direito a distribuir sesmarias (KARASCH, 1994, 

p. 369-370). Com poderes conferidos pela Coroa Portuguesa, dispôs-se a organizar 

o espaço que não deveria mais ser considerado um acampamento e, para tanto, 

Bartolomeu Bueno fundou um ‘arraial’, espécie de povoação sem autonomia jurídica 

ou administrativa, submetida à tutela de uma vila – neste caso, a de São Paulo. 

Ordena, com esse fim, que seja erguida uma capela, no centro de uma de suas 

1 Para Cortesão este mapa representa “quase toda a lição geográfica das bandeiras” e deve resultar 
dos informes e ‘riscos’ de muitos bandeirantes.  Parte do Governo de Sam Paullo e parte dos Domínios 
da Coroa de Espanha, de 1740. NUNES & ADONIAS, 1985. 
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concessões, dedicada a Santa Anna (VIDAL, 2009, p. 249), onde estabeleceu o arraial 

de Nossa Senhora de Sant’Anna, mais tarde a capital Vila Boa.  

No século XIX, Saint-Hilaire apresenta a localização do território da 

Província de Goiás:  

A Província de Goiás é uma das mais extensas do Império Brasileiro e 

constitui o seu centro, variando de 2 a 300 léguas a distância que a separa dos 

portos de mar. Pohl afirmou que ela se estende de um ponto situado a 5°22’ 

de latitude sul até 22°, e de 40°3’ de longitude até 51°, medindo 1.260 milhas 

alemãs de circunferência. Como, porém, a proximidade de indígenas hostis 

não permitiu fixar com precisão esses limites, em alguns pontos, tenho 

algumas dúvidas em indicar como perfeitamente exatas essas cifras. (... Cunha 

Matos, provavelmente muito mais bem informado, calcula a superfície entre 

22 a 25.000 léguas quadradas). Ao Norte, a Província de Goiás é separada do 

Pará por uma linha imaginária que se estenderia desde a confluência do 

Tocantins e do Araguaia até a Serra do S. Francisco e do Tocantins. É limitada 

a leste por essa serra e pela do S. Francisco e do Paranaíba, que a separa de 

Minas Gerais. A primeira separa-a também desta província e das de 

Pernambuco, Piauí e Maranhão. Ao Sul é limitada pelo Paranaíba e o Rio 

Grande, na outra margem dos quais se estende uma pequena parte das 

Províncias de Minas e de S. Paulo. Finalmente, a oeste é separada da Província 

de Mato Grosso pelo Araguaia, o qual, no ponto onde é cortado pela estrada 

que vai de Vila Boa a Cuiabá, tem também o nome de Rio Grande. (2004, p. 

163) 

Essa centralidade territorial, que Saint-Hilaire aponta, fez com que Goiás 

assumisse uma posição estratégica para a Coroa Portuguesa tanto para as 

comunicações como para efetivar a assumida intenção de expandir suas conquistas 

à oeste da Linha de Tordesilhas, rumo às regiões de domínio de Castela, como 

antevia Alexandre de Gusmão: 

Com lucidez magnífica ele [Alexandre de Gusmão] visionou a função 

geográfica de Goiás, grande encruzilhada de caminhos, como ‘hinterland’ 

econômico do Pará e escala demográfica, comercial e estratégica de Mato 

Grosso. Para Gusmão as capitais do centro-oeste e do norte formavam um 

todo. (CORTESÃO, 2001, p. 439) 

Nos anos 20 do século XVIII, multiplicaram-se as descobertas de ouro e 

pedras preciosas nas Minas Gerais, em Goiás e no Mato Grosso, e acelerou-se 

também a penetração ao longo do Amazonas e seus afluentes, até o rio Madeira. 

Tendo Jaime Cortesão (apud MAGALHÃES, 1997, p. 31) afirmado que, se a primeira 

expansão marítima de Portugal tinha se apoiado sobre o personagem-tipo do ‘piloto 
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cosmopolita’, a expansão terrestre do Brasil assentou na tarefa imprescindível do 

‘engenheiro-cartógrafo’. À cartografia náutica sobreveio então a cartografia terrestre. 

O governo de Lisboa tomou clara consciência desta necessidade e mandou 

para o Brasil, em 1729, dois ‘padres matemáticos’, os jesuítas Diogo Soares e 

Domingos Capacci, providos de ‘Instruções’ pormenorizadas sobre o trabalho 

que lhes era encomendado. Queriam-se mapas ‘graduados pela latitude e 

longitude’, assinalando ‘as cidades, vilas, lugares e povoações dos 

Portugueses e dos Índios, e as catas de ouro...’. Os cartógrafos deviam 

‘apresentar os limites que tem cada um dos governos entre si, com Bispados 

ou comarcas dos Ouvidores Gerais, tomando para isso a notícia da gente 

prática da terra; (...) assinalando os limites que estão em prática com linhas de 

uma cor, e os que vós parecerem melhor com linhas da outra. Também 

apontareis nos mapas os caminhos e estradas que há pelos sertões. 

(MAGALHÃES, 1997, p. 31-32). 

A ideia de fronteiras naturais – entidades geográficas facilmente 

compreendidas, principalmente montanhas e rios – tornou-se um aspecto instituído 

da descrição geográfica e discussão política (BLACK, 2005, p. 56). Desde o início, os 

mapas históricos incluíam, em geral, características físicas, em grande parte rios e 

montanhas, porque isso possibilitava uma melhor localização dos lugares, 

principalmente povoados, que estavam mapeados. Os rios e as montanhas 

destacavam-se fortemente no sentido e na percepção que as pessoas tinham acerca 

do terreno e eram características importantes dos mapas dos itinerários. No início, 

essas características eram mais ilustrativas ao invés de descritivas (BLACK, 2005, p. 

143). 

Mas, a acelerada penetração para o interior e a demarcação da fronteira 

com o domínio espanhol exigiram um reconhecimento cartográfico geral. A cartografia 

de âmbito regional foi-se multiplicando, demonstrando a necessidade de um 

conhecimento cada vez mais pormenorizado da América Portuguesa.  

Goiás sofreu grandes alterações em seus limites territoriais ao longo do 

tempo, mas duas disputas ficam especialmente registradas nos documentos 

cartográficos estudados e nos documentos que os integram e que constituem acervo 

do Arquivo Histórico Ultramarino: a disputa da fronteira Oeste, com o Mato Grosso, e 

a disputa da fronteira Sudeste, com Minas Gerais. 
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Disputa da fronteira Sudeste de Goiás com Minas Gerais 

A evolução da demarcação dos limites entre Goiás e Minas Gerais pode 

ser observada em diferentes documentos cartográficos. O Mapa de Todo o vasto 

Continente do Brazil ou America Portugueza com as Fronteiras respectivam.te 

constituídas pelos Domínios Espanhoes adjacentes  (1778) (Fig.1) foi finalizado no 

último ano do Governo de José de Almeida Vasconcelos de Soveral e Carvalho – 

Barão de Mossâmedes (1772-1778) à frente da Capitania de Goiás. A divisão 

territorial entre as capitanias, em especial os limites entre Goiás e Mato Grosso e 

Goiás e Minas Gerais, sempre recebeu especial atenção de Soveral e Carvalho ao 

longo de todo o seu mandato. Já em agosto de 1772, o Governador trata com o 

Secretário de Estado da Marinha e Ultramar, “Martinho de Melo e Castro, sobre as 

cartas apresentadas pelos ex-governadores acerca dos guardas do registro do rio das 

Velhas que limita as capitanias de Goiás e Minas Gerais, e a disputa territorial entre 

as ditas capitanias” (AHU_ACL_CU_008, Cx.026). Mesmo depois de ter saído do 

governo, Soveral e Carvalho continuou acompanhando o desenrolar das contestações 

territoriais e, a esse respeito, em fevereiro de 1779, enviou correspondência à rainha 

D. Maria I. Tratou da “dúvida quanto a jurisdição do descoberto de Nossa Senhora do 

Desterro do Rio das Velhas pertencer a Goiás ou a Minas Gerais e acerca de que tal 

dúvida não existia quando foi governador de Goiás, pois o dito arraial recebia todas 

as providências do seu governo” (AHU_ACL_CU_008, Cx.027).  

O mapa representado na Figura 1, de 1778, e o mapa de 1780 – Mostrace 

neste Mapa o Julgado das Cabeceiras do Rio das Velhas e parte da Capitania de 

Minas Gerais com a deviza de ambas as Capitanias (Fig.2) registram proposta 

coincidente com o Barão de Mossâmedes e mantêm no território da Capitania de 

Goiás a Aldeia de Santana do Rio das Velhas, localizada em região do atual Triângulo 

Mineiro. Até aquele momento, a fronteira Sudeste entre as duas capitanias era 

demarcada pelo rio Grande. 

Wilhelm Ludwig von Eschwege trabalhou para a Corte Portuguesa no 

Brasil, de 1810 até 1821, tendo produzido importantes trabalhos para o fomento da 

mineração e da siderurgia. Elaborou mapas de diversas regiões do Brasil e teve papel 

decisivo no desmembramento do atual Triângulo Mineiro da Capitania de Goiás e na 
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sua anexação ao território de Minas, em 1816. Essa era exatamente a região 

disputada entre as duas capitanias, desde os anos 70 do século XVIII. Na Carta 

Topographica e Administrativa da Provincia de Goyaz (1849) (Fig.3) os Julgados de 

Araxá e Desemboque, região onde se localiza Santana do Rio das Velhas, não eram 

mais representados como parte da Capitania de Goiás. A divisão territorial entre as 

capitanias se instalou pelos rios Corumbá e Paranaíba. Essa divisão territorial foi 

confirmada pelos mapas produzidos a partir de então, como por exemplo, a Carta da 

Provincia de Goyaz (1875) (Fig.4). 

Disputa da fronteira a Oeste de Goiás com o Mato Grosso 

Por sua vez, a evolução da demarcação dos limites entre Goiás e Mato 

Grosso trouxe muito mais polêmica. Em 1750, o primeiro governador da Capitania de 

Goiás, Conde dos Arcos, enviou ao rei de Portugal uma proposta para a divisão entre 

as capitanias de Goiás e do Mato Grosso, que seguia “pelo rio das Mortes, desde suas 

cabeceiras até as proximidades da confluência com o Araguaia, e daí pelo divisor de 

águas até as nascentes do rio Itacaiunas” (Fig.5). Quase que imediatamente, já em 

1751, mapa assinado por Tosi Colombina (Fig.6) não respeitou esses limites e 

apresentou graficamente uma nova proposta de divisão entre as duas capitanias, cuja 

separação se apoiava no rio Araguaia.  

A disputa por esse território se manteve ao longo de todo os séculos XVIII 

e XIX. De 1750 até 1772, excetuando-se o mapa de Tosi Colombina e suas versões, 

todos os outros materializaram cartograficamente a proposta inicial colocada pelo 

Conde dos Arcos. No entanto, o Governador Soveral e Carvalho defendia a divisão 

dos limites pelo Araguaia, de forma que os mapas produzidos a partir do seu Governo 

(Fig.7) passaram a representar a sua posição, e assim foi até por volta de 1849 

(BARBO, 2015, p. 53-212). Mas, comprovando que o assunto não estava pacificado, 

o Capitão d’Engenheiros Joaquim Rodrigues de Moraes Jardim na Carta da Provincia

de Goyaz, de 1875 (Fig.8), (já apresentada quando tratamos da fronteira entre Goiás 

e Minas Gerais), amparado em norma legal expressa no corpo do próprio mapa que 

elaborou, informou que “os limites com a província de Matto Grosso estão traçados 

de conformidade com o parecer da Camara dos Deputados de 20 de Julho de 1864”, 

e se aproximou novamente dos limites propostos pelo Conde dos Arcos, em 1750! 
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Fig. 1. Mapa de Todo o vasto Continente do Brazil ou America Portugueza com as Fronteiras 
respectivam.te constituídas pelos Domínios Espanhoes adjacentes – 1778. GARCIA, 2002. Detalhe da 
divisa entre Goiás e Minas Gerais.  

 
Fig. 2. Mostrace neste Mapa o Julgado das Cabeceiras do Rio das Velhas e parte da Capitania de 
Minas Gerais com a deviza de ambas as Capitanias – 1780. COSTA, 2007. Detalhe da divisa entre 
Goiás e Minas Gerais.  

 
Fig. 3. Carta Topographica e Administrativa da Provincia de Goyaz – 1849. FUNDAÇÃO BIBLIOTECA 
NACIONAL, 2010. Detalhe da divisa entre Goiás e Minas Gerais.  
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Fig. 4. Carta da Provincia de Goyaz – 1875. ARQUIVO HISTÓRICO DO EXÉRCITO. Detalhe da divisa 
entre Goiás e Minas Gerais.  

 
Fig. 5. O prim.RO mais ajustado, que lá apareceo até/aquele tempo, e o menos distante da verdade – 
1750. ADONIAS, 1960. Detalhe da divisa entre Goiás e Mato Grosso.  

 
Fig. 6. Mappa geral dos limites da Capitania de Guayás – 1751. ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Detalhe 
da divisa entre Goiás e Mato Grosso.  
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Fig. 7. Carta ou Plano Geographico da Capitania de Goyas huma das do centro da America Meredional 
pertencente ao Reino de Portugal – 1778. BERTRAN & FAQUINI, 2002. Detalhe da divisa entre Goiás 
e Mato Grosso.  

 
Fig. 8. Carta da Provincia de Goyaz – 1875. ARQUIVO HISTÓRICO DO EXÉRCITO. Detalhe da divisa 
entre Goiás e Mato Grosso.  

Considerações finais 

Tendo como fontes bibliotecas, arquivos e acervos particulares do Brasil e 

de Portugal, desde 2007 pesquisamos documentos cartográficos dos séculos XVIII e 

XIX referentes a Goiás ou que, mesmo não representando diretamente esse território, 

tragam informações relevantes para a história material da ocupação da região.  
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É grande a diversidade das peças coletadas entre si. Existem documentos 

cartográficos de excelente nível técnico, vários deles com qualidades artísticas, 

produzidos por engenheiros militares que receberam formação técnica esmerada para 

este fim. No outro extremo, temos os que mais se parecem com riscos, esboços de 

bandeirantes e sertanistas, mas nem por isso, menos significativos quanto às 

informações que guardam. 

Como bem escreveu o professor Nestor Goulart Reis Filho (2000, p. 8-11), 

o conhecimento que temos sobre o Brasil Colonial é quase todo baseado em 

documentos escritos, o que limita o entendimento do grande público sobre essa 

época. O eminente professor também alertou para a importância de outras formas de 

estudo de História do Brasil, a partir de evidências materiais oferecidas pela 

arquitetura e pelo urbanismo, por meio de vistas de cidades ou de plantas e desenhos, 

sobretudo onde nos faltam os documentos escritos. Tomamos a liberdade de estender 

a importância dessas evidências materiais para os documentos cartográficos em si, 

pois guardam informações geográficas que são fundamentais para a reconstrução de 

lugares do passado. Por diversas vezes, detêm informações não contidas em 

qualquer outra fonte escrita, tais como nomes de locais, fronteiras e aspectos físicos 

que podem ter sido modificados ou apagados pelo homem e pelo tempo. 

Por fim, pretendeu-se por meio do exercício da pesquisa, descobrindo e 

revisitando documentos, contribuir para os estudos do território de Goiás, bem como 

da cartografia histórica. Mais importante do que o valor individual de cada um desses 

mapas, é a possibilidade de interpretação do território e suas conexões que o corpus 

cartográfico reunido em sua totalidade propicia. 
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