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Resumo 
Analisam-se os limites das Capitanias do sul. As terras da Capitania de Santana, em função 
da estimativa do meridiano de Tordesilhas, ou pertenceriam à Espanha ou formavam 
pequenas parcelas descontínuas. O limite norte da capitania de São Tomé definido por 
acordo entre os dois confrontante afetava um terceiro território, coisa que não se percebeu. 
O limite sul por sua vez indicava uma linha correndo diretamente para oeste, enquanto que 
na doação do vizinho (Martim Afonso) indicava uma linha correndo a noroeste. Por sua vez, 
a divisa ao sul do primeiro lote desse donatário também indicava uma linha seguindo o 
curso noroeste. Essas fronteiras artificiais nunca foram demarcadas nem tidas em conta, e 
tanto os donatários como a coroa foram criando vilas e cidades em terreno alheio: umas 
vezes por desconhecimento; outras por ocupação indevida; outras por dolo ou extrapolação 
de poderes; e até mesmo em terras de Castela. A isso veio somar-se a questão de 
jurisdição sobre a Capitania de Santo Amaro; a questão de extrapolação de jurisdição e até 
mesmo a má fé e tropelias de juízes, de capitães gerais e da coroa. O entendimento dessas 
questões, facilitada pela cartografia histórica, permitiu revelar pontos desconhecidos da 
história das capitanias e explicar melhor a formação territorial do Rio de Janeiro. 
Palavras-chaves: Capitanias Hereditárias, Limites entre as Capitanias Hereditárias, 
Capitania de São Vicente, Limites do Rio de Janeiro. 

Abstract 
The boundaries of the South Captaincies were analyzed. According to the estimate of 

Tordesillas meridian, the lands of the Captaincy of Santana either belonged to Spain or were 

small and discontinuous parcels. The Northern limit of the Captaincy of São Tomé, which 

was defined by an arrangement between the bordering parcels, also affected a third territory, 

an overlooked fact. The Southern limit, in turn, represented by a line running directly to the 

West, whereas in the letter of donation of its neighboring territory was indicated by a line 

running to the Northwest. On the other hand, the Southern limit of the first section of Martim 

Afonso also indicated a line running to the Northwest. These artificial boundaries were never 

demarcated nor taken into account and both the captains and the Crowns created villages and 

towns on the territory of others: sometimes due to lack of knowledge, sometimes due to 

inappropriate occupation, at times intentionally or extrapolating of power and even in 

Castela’s lands. Furthermore, there were the question of the jurisdiction and even the bad faith 

and mischief of judges, the general-captains and the Crowns. The understanding of these 

matters, facilitated by historic cartography, brought to light unknown issues of the history of 

the Captaincies and better explains the development of the territory of Rio de Janeiro. 

Keywords: Hereditary Captaincies, Boundaries among the Hereditary Captaincies, Captaincy 

of São Vicente, Boundaries of Rio de Janeiro.  

Introdução 

Em trabalho anterior, Cintra (2013), mostramos que as divisas clássicas das 

capitanias hereditárias estavam equivocadas, desde a sua propositura por 

Varnhagen, em 1854. 
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 No presente trabalho, inferem-se algumas consequencias desse novo 

desenho.  

2. A Capitania de Santana e seus limites

Pero Lopes de Sousa recebeu 50 léguas de terra ao sul: 10 léguas da 

Capitania que se chamou de Santo Amaro e as 40 restantes, nas Terras ou 

Capitania de Santana. Estas começavam num ponto situado a 12 léguas ao sul da 

Ilha de Cananéia, que corresponde à barra sul da Baía de Paranaguá e findavam no 

que se considerava o limite meridional das terras portuguesas: a latitude de 28°1/3. 

A Figura 1 mostra a situação e permite algumas análises. 

Figura 1 - Peculiares limites da Capitania de Santana, Cintra (2016) 
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Em outro trabalho, Cintra (2012), mostramos que o valor mais plausível para a 

longitude de Tordesilhas é 48°35’, desenhada em vermelho sólido nessa figura. Isso 

cria uma capitania descontínua, representada em amarelo. Seriam trechos da costa, 

a Ilha de Florianópolis e de parte da Ilha de São Francisco, deixando nas regiões 

intermediárias nos domínios castelhanos. Isso inviabilizaria a ocupação e cultivo 

dessas terras em porções isoladas, mas na prática, isso não impediu a ocupação 

dessa costa nem a fundação de Curitiba, já em terras de Castela. 

Nessa figura foi desenhado em vermelho tracejado, indicado por (a) uma 

segunda posição possível dessa linha (47°28’) e, nessa variante a Capitania de 

Santana simplesmente não existiria. 

3. A Capitania de São Tomé e seus limites conflitantes

O limite norte da Capitania de São Tomé coincide com o limite sul da 

Capitania do Espírito Santo. A carta de doação dessa última não estabelece nenhum 

topônimo para esse limite, mas a carta de doação de São Tomé indica como limite 

norte os “Baixos de Pargos”, ou seja, os baixios onde se pescava esse tipo de peixe. 

Fizemos uma representação desse local na Figura 2, que aparece hachurado no 

Atlântico. Por sua própria natureza, trata-se de local dilatado e impreciso e por isso 

os dois confrontantes acertaram como limite o rio Itapemirim (Lamego, s/d, p. 46). 

Figura 2 - As linhas divisórias de São Tomé e de São Vicente (lote 1), Cintra (2016) 
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Mas esse documento de acerto, conquanto fixe o ponto na costa, não se 

preocupou por dizer o que aconteceria com a linha divisória no interior do continente. 

As duas cartas de doação dizem simplesmente que as "léguas se estenderão e 

serão de largo ao longo da costa e entrarão na mesma largura pelo sertão e terra 

firme adentro, tanto quanto puderem entrar e for de mim conquista".  O mais natural 

é que tenham entendido esses limites como certa quantidade de léguas na costa, 

com um território entrando pelo sertão adentro, sem uma definição mais precisa das 

linhas divisórias. O fato é que prevaleceu a linha tortuosa seguindo o curso desse 

rio, abandonando o retilíneo e imaginário paralelo de divisa (Figura 2).  

Mas se a carta de Pero de Góis não define bem as fronteiras, a de Martim 

Afonso é clara e precisa, e define as duas linhas correndo a noroeste (Figura 2). 

Com isso, surgem alguns conflitos. O primeiro é a oposição dos textos das cartas de 

doação no referente à linha que parte de Macaé: ela corre segundo um paralelo em 

direção a Tordesilhas (Pero de Góis, linha tracejada na Figura 2) ou segue o rumo 

de noroeste (Martim Afonso)? Está em jogo uma ampla faixa que abrange parte não 

desprezível dos atuais Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.  

Por outro lado, a definição pelo rio Itapemirim cria um problema envolvendo 

os três donatários que confrontam no ponto X (Figura 2). O conflito se dá porque a 

carta de Martim Afonso indica que a partir do ponto X a divisa segue pelo paralelo 

21° e os dois outros confrontantes acordaram implicitamente que a linha seguiria o 

paralelo do rio Itapemirim, sem considerar a latitude desse ponto.  

Como o rio Itapemirim está abaixo do paralelo 21°, cria-se uma faixa de terra 

(em amarelo na figura) disputada entre o Espírito Santo e o Lote de Martim Afonso. 

Mas como a latitude do Itapemirim é 21,005°, isso torna a largura dessa faixa 

desprezível, cerca de 500m, que para a precisão da época não seria detectada.  

Com o transpasse à Coroa, essas terras de São Tomé, junto com outras ao 

sul do país, foram doadas mais tarde, como capitanias hereditárias aos filhos de 

Salvador Correia de Sá (LAMEGO, s/d, p. 47); ou seja, a Martim Correia de Sá (1° 

Visconde de Asseca) e a seu irmão, João Correia de Sá. Na partilha feita tempos 

mais tarde, essa capitania foi dividida em 2 quinhões nessa região: João Correia de 

Sá ficou com as 5 léguas entre o rio Itapemirim e o rio Itapaboana, enquanto o filho 

de Martim Correia de Sá (este já falecido) ficou com as 20 léguas entre esse rio e o 
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de Macaé. No século XVIII a Coroa retoma essas terras e faz a incorporação da 

primeira parcela à Capitania do Espirito Santo e a segunda à do Rio de Janeiro; o 

que explica a fronteira atual entre os dois Estados. 

4. A apropriação real do território do Rio de Janeiro

Sobre a fronteira sul do primeiro lote de São Vicente não houve dúvidas ao 

longo da história: ela começava no rio Juquiriquere. Nesse território, os sucessores 

de Martim Afonso, por si ou seus procuradores, foram criando vilas. Para entender 

essa e outras questões, montamos a Figura 3, apresentando as 20 vilas e 2 cidades 

criadas nesses territórios antes de 1700. 

A divisão em vilas e cidades (Rio de Janeiro e Cabo Frio) não se deve ao 

contingente populacional, mas ao fato de serem criadas pelo donatário ou 

diretamente pela Coroa, como se explica em Cintra (2015). No primeiro lote de 

Martim Afonso foram criadas: Rio de Janeiro (1567), Angra dos Reis (1608), Cabo 

Frio (1615), Ubatuba (1637), Taubaté (1645), Guaratinguetá (1651) e Parati (1667).  

A cidade do Rio de Janeiro foi criada em situação emergencial. A Coroa não 

desapropriou essas terras, mas a fundação da cidade contou com o consentimento 

implícito do rei e mais tarde do donatário. Por sua vez, a cidade de Cabo Frio foi 

criada sem o consentimento da Coroa. Esta solicitou a ocupação das terras, para 

consolidar a posição conquistada, mas não deu ordem de criar uma cidade.  

Iniciou-se assim a ocupação de fato desse território pela coroa e criou-se uma 

dupla jurisdição, que se manifesta, entre outras coisas pelas doações de terras. 

Assim, o representante do governador do Rio de Janeiro, Estevão Gomes, sem 

autoridade para isso, fixa arbitrariamente, o termo de Cabo Frio para o norte até o rio 

Macaé e para o sul até o primeiro local habitado por pessoas do Rio de Janeiro. 

Começa assim o apossamento desse território de Martim Afonso até terminar com 

sua incorporação de fato à Coroa, como se detalha em Cintra (2016). 

Para isso contribui decisivamente o fato desse representante distribuir 

sesmarias, instalando-se a confusão, pois os descendentes de Martim Afonso 

continuaram, em seu direito, a distribuir sesmarias e datas de terra, inclusive no 

coração do Rio de Janeiro: junto ao Pão de Açúcar e ao Largo da Carioca, dentro do 

rocio da cidade, como salientam Madre de Deus (1780) e Leme (1772).  
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Por sua vez, Angra dos Reis foi criada pelo donatário e Paraty foi 

desmembrada da primeira com confirmação régia. Essas duas vilas dependiam de 

São Vicente quanto ao regime tributário, à distribuição de terras (sesmarias) e 

também quanto à jurisdição no cível e no crime. Em função da distância, essas vilas 

solicitaram a transferência dessa jurisdição para o Rio de Janeiro, no que foram 

atendidos, e isso foi também a causa do crescente e indevido aumento de injunção 

por parte da Coroa. 

Figura 3 – Vilas e cidades (1532-1700), grande parte fundada em terras alheias 

Além disso, com a descoberta das minas de ouro, a partir de 1693, o rei 

submeteu todos os territórios à jurisdição do Rio de Janeiro, somente no que tange à 
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mineração, mas na prática essa jurisdição foi se ampliando para todos os âmbitos. 

Até 1773 os donatários continuaram a distribuir terras e a receber a dízima ou 

redizima dos produtos, mas sua autoridade vê-se muito reduzida e para efeitos 

práticos a coroa levou o extremo do território do Rio de Janeiro aos confins de 

Parati, avançando sobre o território de Martim Afonso e definindo assim as divisas 

com São Paulo. Não houve compra do território pela Coroa, mas só uma 

compensação muito tardia, já no reinado de D. Maria I.  

5. Os limites entre São Vicente e Santo Amaro ao longo da costa

Os pontos limites da Capitania de Santo Amaro estão claros na carta de 

doação: rio Juquiriquerê ao norte, e a barra da Bertioga, ao sul. Por disputas de terra 

o limite ao sul foi levado até São Vicente. A questão pode ser mais bem entendida

através da Figura 5. Por ela se vê que há duas ilhas e três bocas, indicadas nessa 

figura pelos números (1, 2, 3). A primeira mais ao norte, a barra da Bertioga, a 

segunda a de Santos e a terceira de São Vicente. Mas na época todas eram barras 

do que eles chamavam rio de São Vicente: o conjunto de água doce formado por 

alguns rios e que é invadido pelas águas do mar. Por isso, a carta de Martim Afonso 

e a de Pero Lopes falam do Rio de São Vicente, acrescentando a expressão da 

banda do norte ou da barra do norte, para indicar a de Bertioga e distinguir das 

demais.  

A segunda ilha, em terras de Martim Afonso, tomou o nome de Santo Amaro, 

em função de uma ermida dedicada a esse santo, erigida nessas terras. Pero Lopes 

e seus herdeiros não fundaram nenhuma cidade em suas terras do sul, e seus 

representantes, residentes em Santos, distribuíram terras em sesmarias para além 

da barra da Bertioga. Aconteceu, porém que uns sesmeiros, querendo subtrair-se à 

jurisdição de Martim Afonso, atribuíram-se estar sob a jurisdição de seu irmão Pero 

Lopes. Apesar de contestados, a confusão prevaleceu, a ponto de a capitania de 

Pero Lopes tomar o nome dessa ilha de Martim Afonso e de deslocar-se a divisa, na 

prática, para a barra de Santos. 

Na controvérsia pela posse dessa capitania houve ações fraudulentas que 

forçaram a colocação do marco divisório na terceira barra, ao sul da cidade de São 

Vicente. Todas as autoridades compactuaram, apesar da injustiça clamorosa. 
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Foi assim que a condessa de Vimieiro, descendente de Martim Afonso, viu se 

despojada da Capitania de São Vicente e transferiu a sede de seus domínios para a 

Vila de Itanhaém (1624). 

Figura 4 - As 3 barras do Rio de São Vicente. Adaptado do Google Maps 

6. Edificando vilas em território alheio

Mas o que mais chama a atenção na Figura 3 é a enorme quantidade de vilas 

surgidas a partir de São Vicente, construídas nas Capitanias de Pero Lopes de 

Sousa: Na Capitania de Santana, Paranaguá e na de Santo Amaro: São Paulo, 

Santana de Parnaíba, Sorocaba, Itu, Jundiaí, Jacareí e São Sebastião. A pergunta 

imediata é: será que ninguém se deu conta disso na época e até os nossos dias? 

Ou, em outras palavras, será que ninguém se preocupou em lançar as linhas 

divisórias, sobre o terreno ou ao menos sobre um mapa? 

De fato, ninguém leu com atenção, nem se preocupou porque o conceito de 

território era outro. Não havia ênfase em uma região fechada por fronteiras, mas 

léguas de costa. Assim, na carta em que comunica a Martim Afonso sua decisão de 

distribuir terras (MADRE DE DEUS, 1797, pp. 94-100). D. João III fala da costa 

brasileira e não de territórios circunscritos por limites geográficos e também nas 
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cartas de doação se fala de uma repartição de certas léguas de costa, o que é uma 

medida de distância e comprimento e não de área. 

O território das capitanias foi sendo construído de outra maneira. Criava-se 

uma vila e definia-se o seu termo, por exemplo, de 6 léguas em quadra. Uma vez 

fundada uma vila, reservava-se umas terras mais próximas para o terreno urbano, o 

rocio, que costumava ser de légua e meia. No termo, e fora do rocio distribuíam-se 

sesmarias. Os beneficiários começavam a ocupar as terras e sentiam-se ligados à 

vila: eram moradores dos seus termos e dela dependente para efeitos não só de 

comércio, assistência espiritual, mas também de jurisdição nas diversas causas. 

Com o passar do tempo, as sesmarias iam se situando em pontos cada vez mais 

distantes e quando um local se desenvolvia, podia ser transformado em vila. Por 

exemplo, São Sebastião, situava-se a mais de 100 km de Santos pela costa e no 

auto de sua criação lê-se: “nesta povoação de São Sebastião da terra firme [para 

distinguir da ilha de mesmo nome], termo e Jurisdição da Vila de Santos da 

Capitania de São Vicente” (in MADRE DE DEUS, 1797, p. 182). 

Assim, pode-se notar o crescimento de São Vicente em direção ao sul: 

Itanhaém, Iguape, Cananéia, Paranaguá. E ao norte, a mesma coisa: Santos, São 

Sebastião, Ubatuba, Angra e Parati e também no Vale do Paraíba: Taubaté, 

Guaratinguetá, Jacareí. No planalto, o mesmo fenômeno: São Paulo gerando Mogi 

das Cruzes, Jundiaí e Santana de Parnaíba; e esta originando Sorocaba e Itu. Em 

nenhum momento se faz referência à localização no território da capitania (de São 

Vicente) para atribuir a uma vila sua pertença a determinado donatário. Em nenhum 

momento, das diversas questões, se recorrer ao argumento cartográfico (demarcar 

ou desenhar as linhas num mapa) para reivindicar as vilas que lhe pertenciam. No 

entanto, o empenho foi por incluir São Vicente em suas terras. Possuindo a cabeça 

da Capitania possuíam se todas as vilas nascidas em seus termos.  

Conclusão 

Com o auxílio da cartografia digital e histórica foram mostrados alguns 

conflitos e problemas da divisão e limites das Capitanias hereditárias. Os conflitos 

não se efetivaram pelo fato de não ter havido tentativa de demarcação das linhas, 

por exemplo, aquelas correndo a noroeste. 
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 O estudo permitiu também entender melhor a formação dos limites da 

Capitania e Estado do Rio de Janeiro, bem como verificar que diversas vilas foram 

criadas em território alheio. Isso porque o conceito de território estava muito mais 

associado a umas léguas de costa e ao termo das vilas que foram sendo criadas. 
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