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Resumo: 

 

Abordando a cartografia histórica por informações e dados cartográficos presentes em 

documentações textuais do século XV ao XVIII, temos como objetivo primeiro discutir 

as razões que levaram os representantes dos reinos ibéricos nas negociações do Tratado 

de Tordesilhas a adotar um referencial longitudinal como raia divisória, mesmo 

sabedores da grande dificuldade na época da determinação precisa da longitude local. 

Referenciados neste contexto histórico, procuramos então demonstrar que os resultados 

positivos obtidos por Alexandre de Gusmão nas negociações travadas para o 

estabelecimento dos termos do Tratado de Madri, celebrado em 1750 entre as Coroas de 

Portugal e Espanha, não foi devido ao pouco zelo do Marques de Cavarjal, ao aceitar 

como impreterível a reivindicação do direito de posse para os territórios indevidamente 

ocupados. A aceitação do princípio do uti possidetis, reivindicada por Gusmão, se deveu 

por estar sua argumentação apoiada em um sólido conhecimento dos tratados e bulas 

pontífices referentes à expansão ultramarina ibérica, assim como do avanço obtido em 

França no aperfeiçoamento do método da obtenção da longitude por observação 

astronômica, e na aplicação deste método no trabalho de mapeamento da China, 

realizado a cargo de jesuítas franceses.  
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A Descoberta da América e a Questão da Longitude no Tratado de Tordesilhas  

 

A origem da questão de natureza cartográfica decorrente dos termos do Tratado 

de Tordesilhas está na disputa por domínios territoriais ultramarinos entre Portugal e 

Espanha 
1
 originada em consequência da viagem descobridora de Colombo em 1492 

que, objetivando atingir o Extremo Oriente, acabou  por desembarcar em  uma ilha, 

equivocadamente por ele considerada como parte do arquipélago de Cipango (Japão). 

Assim, o Tratado de Tordesilhas procura legitimar a posse pela Espanha das ilhas por 

Colombo descobertas, frente ao rei de Portugal, única nação então concorrente na 

disputa do controle das ilhas atlântica.  

Sabemos que as indefinições de cunho cartográfico presentes nos termos do 

Tratado de Tordesilhas impossibilitaram a efetiva demarcação da linha fronteiriça 

divisora dos domínios de Espanha e Portugal na América do Sul, o que perdurou até 

1750, quando foi revogado pelos termos do Tratado de Madri, no qual esta raia 

longitudinal foi substituída por balizas naturais, principalmente fluviais. Os obstáculos 

usualmente apontados seriam a não definição do local exato no Arquipélago de Cabo 

Verde a partir do qual se daria a contagem das 370 léguas, a não especificação se esta 

medição seria feita no Equador ou no paralelo do ponto referencial  e do valor da légua 

a ser adotada. (Cf. Tratado de Tordesilhas. In Cortesão, 1956).   Contudo, além destes 

obstáculos, que poderiam, inclusive, ser superados por negociações posteriores, havia 

ainda um outro, da ordem do saber astronômico, que se apresentava como obstáculo 

intransponível para a execução da posterior ação demarcatória prevista. Era a 

impossibilidade da determinação precisa, por meios astronômicos, da longitude de 

pontos referenciais na América, já que “só no século XVIII este problema veio a ser 

cabalmente resolvido, quando a invenção do cronômetro que permitiu que se fizesse a 

“conservação do tempo” (Albuquerque, 1974: 229).   

Não que fosse de todo impossível a obtenção da longitude local por observação 

astronômica até o século XVIII. Contudo, esta era feita por um complexo processo, 

baseado no cálculo das diferenças horárias locais de dois lugares em consideração, no 

                                                
1 Apesar de neste momento ainda não existir o reino de Espanha, já que a união de Aragão e 

Castela se dará em tempo posterior, adotamos o costume corrente de considerar estes reinos 

ibéricos como já unidos. 
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momento de determinada conjunção planetária, usualmente da Lua. Além da diferença 

de tempo ser obtida de forma pouco precisa, por se usar principalmente ampulhetas, não 

se contava ainda com o instrumento ótico adequado. Andrés de San Martin, cosmógrafo 

da frota de Magalhães, ao passar pelo costa do Brasil em direção às Molucas, 

determinou  a diferença de longitude entre o Rio de Janeiro e Sevilha pelo método da 

conjunção da Lua com Júpiter, encontrando uma diferença de “17 hora y 15 m., es 

decir, más de 158° al O.; de modo tal que la posición de la capital brasileña (...) vênia 

a quedar al sur de la China, cerca de Austrália” (Pastor, 1942:45). 

Por esta razão, causa, a princípio, estranheza que se tenha adotado, ainda no 

século XV, o marco longitudinal como referencial divisório territorial. Acreditamos 

poder identificar as razões da adoção deste insólito referencial  na complexa conjuntura 

política e social deste momento de transição do medievo para os tempos modernos.  

Sua origem se encontra ainda nos primórdios da formação do reino de Portugal. 

Carente de um exército, necessário para a conquista das terras ao sul do Douro, que 

estavam sob o domínio islâmico, Afonso Henriques, herdeiro do Condado Portucalense, 

recebeu o reforço de uma nova força de cruzados formada na Palestina em 1118, e 

reconhecida pela Igreja como uma nova ordem monástica em 1128, que ficou conhecida 

como Ordem dos Cavaleiros Templários.  Em 1149os templários obtiveram autonomia 

em relação às autoridades episcopais, passando a ter suas próprias igrejas e sacerdotes 

nas terras sob seus domínios, além de recolher o dizimo eclesiástico. Este direito, 

denominado padroado, foi extensível aos domínios da ordem em Portugal.  

Logo após a expulsão definitiva dos cristãos da Terra Santa, a Ordem dos 

Templários é perseguida pelo rei de França Felipe, o Belo, terminando extinta pelo papa 

Clemente V, em 1312. Contudo, como pouco depois tanto o rei de França como o papa 

vieram a falecer, o rei de Portugal, D. Dinis, solicita ao novo Sumo Pontífice, papa João 

XXII, a criação de uma nova ordem monástica militar, incorporando o patrimônio 

material e humano templário de Portugal, sendo então criada a Ordem de Cristo, 

herdeira do padroado templário.   

Em 1420, o Infante D. Henrique, filho de D. João I, fundador da dinastia de 

Avis, é colocado a frente do governo da Ordem de Cristo por bula do Papa Martinho V. 

Logo após tem início a exploração do Atlântico pelos portugueses. Em 13 de março de 

1456, o papa Calisto III (1455-1458), espanhol de tardios anseios cruzadísticos 

(Cf.Duffy, 1998:142), promulga a primeira bula com o nome Inter Caetera, onde 
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estende o padroado da Ordem de Cristo para as terras situadas do Cabo Bojador às 

Índias.  

Em 1479 os Reis Católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão 

estabelecem com Afonso V o Tratado de Alcáçovas-Toledo, onde ficou estabelecido 

que Portugal renunciaria seus direitos sobre as Ilhas Canárias em troca do direito à 

posse das terras a serem descobertas ao sul deste arquipélago. Em 1481, o papa Sisto 

IV, pela bula Aeternis Regis, confirma não só os termos do Tratado de Alcáçovas-

Toledo, já referendado também em Toledo, como os da bula Inter Caetera, de 1456. 

Como as Canárias e Bojador situam-se em paralelos muito próximos
2
, o Tratado 

Alcáçova-Toledos e a bula Inter Caetera complementavam-se. Assim, além da Coroa de 

Portugal ter obtido direito de conquista das terras a serem descobertas a partir do 

Bojador, é reservada a uma ordem religiosa sediada em Portugal, a Ordem de Cristo, 

exercer o direito do padroado nestas terras.   

Neste contexto é que, em 1492, se dá a viagem descobridora de Colombo. Ao 

voltar, dirigiu-se inicialmente, não a Espanha, mas a Portugal, onde informou a D. João 

II sua chegada “ao Oriente”. De posse desta informação, o rei de Portugal reclamou a 

posse, como patrimônio de sua Coroa, das terras atingidas por Colombo, apoiado  nos 

termos do Tratado de Alcáçovas-Toledo, já que as ilhas descobertas estariam em 

latitudes setentrionais inferiores às das Ilhas Canárias
3
. Contudo, a questão era ainda 

maior. A bula Inter Caetera, de Calisto III, confirmada pela bula Aeterni Regis, de Sisto 

IV, concedia à Ordem de Cristo, “no tempo futuro para sempre à supramencionada 

Milícia e Ordem”, o padroado religioso das terras a serem descobertas “desde o cabo 

Bojador e Não até toda a Guiné, e além daquela plaga meridional até ao Indo” 

(Avellar, 1973: 173). Certamente, Calisto III tinha como intenção a concessão do 

padroado para as terras descobertas até o Indo somente situadas ao longo da rota pela 

costa africana. Contudo, por não ter sido assim explicitamente redigido, deu 

oportunidade ao rei de Portugal alegar que qualquer descoberta feita no percurso para a 

Índia, mesmo não se navegando ao longo da costa da Guiné, conforme ocorrido por 

Colombo, mas que estivessem abaixo do paralelo do cabo Bojador, estaria também sob 

o poder do padroado da Ordem de Cristo. Assim, o fato de Colombo insistir em afirmar 

que tinha partido, não para fazer novas descobertas, mas para chegar às Índias, veio a 

                                                
2 A latitude do Cabo Bojador é de 26º 07’ 00” N enquanto a da Ilha do Ferro, nas Canárias, é de  27º 46’ 15” N. 
3 Observa-se que D. João II não poderia ter feito tal reivindicação se Colombo não tivesse a ele dado acesso aos 

registros das determinações de latitude feitas durante a viagem 
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ainda a reforçar tal reivindicação. Deste modo, a questão não se resumia à simples 

disputa de interesses monárquicos, mas se estendia aos poderes institucionais de uma 

ordem religiosa, que estava, por sua vez, abrigada sob o poder maior da Santa Sé.  

Assim, a descoberta da América acabaria por beneficiar principalmente a 

Portugal, caso não tivesse ocorrido o falecimento do papa Inocêncio VIII às vésperas da 

partida de Colombo.  

Vago o trono pontífice, foi aberta uma crise por sua disputa entre poderosas 

famílias italianas, estabelecendo um impasse. Foi então eleito um cardeal “neutro”, por 

ser espanhol, o cardeal Rodrigo Bórgia, que subiu ao trono pontífice como Alexandre 

VI em 11 de agosto de 1492, ou seja, pouco após a partida de Colombo
4
.  

Fernando de Aragão, ao ser informado que a “descoberta” de Colombo atenderia 

primordialmente os interesses de Portugal, procurou alterar os termos do tratado 

estabelecido com Portugal por intermédio do novo papa espanhol. Contudo, a questão é 

bem mais complexa do que costuma ser hoje apresentada. O Tratado de Alcáçovas-

Toledo, apesar de ratificado pela Santa Sé, era um tratado político estabelecido entre 

monarcas soberanos. Assim, a princípio, não caberia à Igreja intervir no sentido de 

estabelecer uma nova linha separadora de domínios territoriais ultramarinos. Por outro 

lado, o conflito envolvia a Santa Sé no tocante à questão do padroado da Ordem de 

Cristo, já que esta seria a responsável maior na missão de cristianizar os pagãos das 

terras descobertas. Assim, caberia a Alexandre VI alterar o termo da bula Inter Caetera. 

Porém, esta fora promulgada pelo papa Calisto III, seu tio, além de ser ainda delicada 

sua situação no controle do poder maior da Igreja, pois, para muitos dos cardeais, não 

passava ele “de um homem mundano e implacável”  (Duffy, 1998:149).  

Premido por estas circunstâncias, Alexandre VI promulga uma nova bula 

também denominadas Inter Caetera, em 3 de maio de 1493, logo acrescida de outra no 

dia seguinte de mesmo nome (In Navarrete, 1825: 23-27, 28-31). É nesta última onde 

surge o estabelecimento de uma raia longitudinal, concedendo aos Reis Católicos o 

domínio das terras a serem “descobertas dos Açores e Cabo Verde cem léguas para o 

ocidente e o meio-dia”. Contudo, nestas, assim como em outra concedida em 26 de 

setembro, bula Dudum Siquidem, não há nenhuma referência quanto à anulação, ou 

                                                
4 Apesar de sua candidatura sofrer séria oposição não só dentro da Igreja, devido ao seu comportamento  

ostensivamente dissoluto, como também de Carlos VIII, rei de França, Rodrigo Bórgia conseguiu ser 

eleito por ter  o patrocínio de Fernando de Aragão, 
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mesmo alteração, do padroado da Ordem de Cristo conforme estabelecido pela Inter 

Caetera original. . 

Do ponto de vista cartográfico, este documento era uma anomalia, pois além de 

adotar uma raia longitudinal, impossível de ser demarcada na época, estipula dois 

diferentes arquipélagos como referenciais de origem. Do ponto de vista eclesiástico, 

outra, pois apesar de reconhecer que os Reis Católicos teriam como proposta buscar e 

descubrir ilhas e terras firmes remotas a fim de reduzir seus habitantes à fé católica, não 

outorga aos monarcas espanhóis o padroado religioso nas ilhas e terras descobertas a 

ocidente da raia estipulada. 

Está claro que habilmente D. João II pretendia não só reivindicar seus direitos 

decorrentes do estabelecido no Tratado de Alcáçovas-Toledo como explorar, a favor da 

Ordem de Cristo, a imprecisão dos termos da primeira bula Inter Caetera. Em 

contrapartida, entendemos que a adoção da raia longitudinal estaria no desejo de 

Alexandre VI em corrigir o lapso da redação da bula emitida por seu tio, porém não 

com a sua revogação em favor de uma outra, mas indiretamente. Assim, ao emitir esta 

terceira Inter Caetera, mesmo sem referência direta à Ordem de Cristo, mas, por estar o 

mestrado desta ordem associado à Casa dos Avis, procurava reduzir o direito do 

exercício do Padroado nas terras descoberta até às Índias situadas unicamente ao longo 

da rota oriental, ou seja, à costa africana.  Julgamos que Alexandre VI considerava 

ainda que a adoção de uma raia longitudinal não haveria de ser de toda problemática, 

por passar sua linha separadora exclusivamente ao longo do Atlântico. Como, neste 

momento, era possível aos pilotos experientes determinar a longitude, não de forma 

precisa por observação astronômica, mas de forma expedida pelo cálculo da navegação 

estimada, era então plenamente plausível verificar se uma determinada ilha estaria 

dentro do espaço marítimo reservado a Portugal ou Espanha.  

Contudo, tornando a situação mais inusitada ainda, o rei, D. João II se recusa a 

aceitar as determinações desta bula. Apresentou para isso a alegação de que esta divisão 

impediria que as embarcações portuguesas, em retorno da Guiné, pudessem fazer a volta 

ao largo, o que consistia em contornar o fluxo contrário da Corrente das Canárias 

Evidente que era esta uma contestação absurda, como se fosse possível impedir o acesso 

das naus portuguesas a partes do Atlântico. 

Demonstrando D. João II uma absoluta indiferença por esta nova bula, conforme 

observa Peres (1949:74), a intervenção de Alexandre VI foi por ele ostensivamente 

desconsiderada. Frente a mais este impasse,  os representantes dos reis de Castela e 
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Aragão e de Portugal se reuniram em março de1494, em Medina del Campo, 

finalizando um novo tratado  na cidade de Tordesilhas. Nas discussões, os 

representantes de Portugal propuseram que a linha divisória fosse deslocada para oeste, 

passando de cem para 370 léguas de Cabo Verde. Como para os representantes 

espanhóis este avanço se daria somente sobre o mar, provavelmente incorporando 

somente alguma pequena ilha perdida na imensidão oceânica, a proposta encaminhada 

em nome do rei de Portugal foi aceita, resultando na assinatura do Tratado de 

Tordesilhas em 7 de junho de 1494.   

Como este era um tratado, e não uma bula, a princípio o mestrado da Ordem de 

Cristo continuava tendo sua referência na latitude do Bojador. Contudo, acreditamos ter 

havido um acordo informal no sentido deste mestrado não avançar para as terras de 

colonização espanhola. O que certamente os negociadores espanhóis estranharam foi a 

exigência de que o deslocamento pleiteado fosse acrescido, não de 250 ou 300 léguas, 

mas exatamente de 270 léguas. 

 

 

O Tratado de Tordesilhas e Expansão da América Portuguesa 

 

Pouco mais de um ano após a assinatura do Tratado de Tordesilhas, D. João II 

veio a falecer, em outubro de 1495. A Coroa de Portugal passou então, devido a uma 

complexa questão sucessória, para D. Manuel, seu primo e cunhado, que acumulou ao 

cetro real o mestrado da Ordem de Cristo (Ameal, 1974:225-6). Já no reinado deste, 

partiu de Lisboa, em oito de julho de 1497, uma pequena frota, de quatro pequenas 

embarcações, que sob o comando de Vasco da Gama conseguiu ultrapassar o Cabo da 

Boa Esperança e atingir o Índico. Em 9 de março de 1500, partiu de Portugal com 

destino ao Oriente uma poderosa frota onde a maioria das embarcações, nove de um 

total de treze, era formada por grandes e pesadas naus.  

 No trajeto para as Índias, seu comandante, Pedro Álvares Cabral, descobriu 

novas terras. Apesar de não ser possível estabelecer com precisão o posicionamento do 

meridiano divisório, o cálculo feito por estimativa em função das direções e distâncias 

navegadas, não deixava dúvida de que esta costa estaria dentro da demarcação 

portuguesa.  O problema da longitude ganhava agora sua dimensão continental.    
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Por outro lado, trouxe à tona uma outra questão, esta de cunho náutico. 

Somente após o retorno da frota de Cabral ficou revelado que Lisboa passaria a oferecer 

especiarias a preço competitivo, ao conseguir estabelecer uma rota mercantil atlântica 

concorrente com a mediterrânica. Como, a princípio, para isto seria preciso fazer as 

pesadas naus superarem a força contrária da Corrente de Benguela, ficou então revelado 

que a solução estava exatamente na costa “acidentalmente” descoberta. Por ela corre em 

direção sul uma corrente, que veio a ser denominada Corrente do Brasil, com força 

suficiente para impulsionar as naus ao encontro da Corrente das Malvinas que, correndo 

em direção ao extremo sul da África, possibilitava a ultrapassagem deste continente, 

atingindo-se assim o Índico (3).  

Semelhante ao ocorrido a Colombo no Atlântico Norte, o descobrimento de 

Cabral revelou a existência de uma outra rota náutica definida por correntes marítimas 

no Atlântico Sul. Os navegadores puderam então perceber que a extensão dos domínios 

para as 370 léguas de Cabo Verde possibilitou a Portugal ter o controle da única rota 

náutica via Atlântico em demanda ao Oriente. Do ponto de vista cartográfico, a questão 

estava em saber por onde a linha divisória cruzaria o interior do continente, problema 

não solucionável para a época. . 

Havendo ou não este acordo tácito sobre a amplitude do padroado da Ordem de 

Cristo, o Brasil estava a ele inegavelmente associado pelos termos da bula Inter Caetera 

original, que foi exercido inicialmente pelo prior do convento Santa Maria de Tomar, 

antiga sede dos templários em Portugal. Em 1514, o Brasil é desligado da autoridade do 

prior de Tomar, ficando subordinado à diocese de Funchal.   

Em 1521, D. Manuel, o Venturoso, vem a falecer, sendo sucedido por seu filho 

D. João III. Na sua pessoa, o mestrado da Ordem de Cristo é definitivamente 

incorporado ao poder monárquico pela bula Eximisse devotionis. Contudo, é preciso 

destacar que este poder era exercido não de forma soberana pelo rei que, nesse caso, 

estava submetido ao poder maior da Santa Fé (Cf. Definições e estatvtos dos cavalleiros 

& freires da Ordem de N. S. Iesu Christo, com a historia da origem, & principio della. 

1628:60-66.).  

Antes, em setembro 1519, o navegador português Fernando de Magalhães, que 

tinha deixado de servir D. Manuel em favor do imperador Carlos V do Sacro Império, 

herdeiro também da coroa de Espanha como Carlos I, deu início à primeira viagem de 

circunavegação da Terra, partindo de Sevilha em demanda ao arquipélago das Molucas, 
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importante centro produtor de cravos, pela rota ocidental. Após conseguir atingir o 

Pacífico pelo estreito que viria receber seu nome, Magalhães morreu antes de chegar ao 

seu destino. Contudo, mesmo sem o seu comandante, a expedição conseguiu chegar ao 

arquipélago das Molucas, em 1521. 

 Ao saber da intenção de Carlos V em tomar posse das Molucas, D. João III 

questionou a legitimidade deste ato ao reivindicar este direito a Portugal, apoiando sua 

reivindicação no posicionamento da projeção no hemisfério oriental da linha divisória 

estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Evidente que não tinha como provar a 

fundamentação cartográfica de sua reivindicação. Por outro lado, sabia ele que Carlos 

V, seu primo, não teria como refutá-la. Apesar de terem sido, por ambas as Coroas, 

designados cartógrafos, pilotos e matemáticos a fim de resolver em qual área de 

domínio estaria localizado este rico arquipélago oriental, estes monarcas sabiam da 

impossibilidade de se chegar a uma conclusão definitiva. Finalmente, em abril de 1529, 

resolveram então firmar um novo acordo, denominado Tratado de Saragoça, onde ficou 

estabelecido a posse provisória das Molucas por Portugal, em troca de 350 000 ducados 

de ouro, até quando fosse possível precisar a qual Coroa pertenceria o direito à posse do 

arquipélago, em função do estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. A Espanha então 

veio a ocupar um outro arquipélago, próximo ao das Molucas, que veio a receber a 

denominação de Filipinas, em homenagem a Felipe II, filho e sucessor de Carlos V. 

Alguns anos após, D. João III iniciou a divisão do território americano sob o seu 

domínio em capitanias hereditárias, sendo a primeira concessão outorgadas em 1534. 

Porém, mais uma vez se esbarrava em uma questão cartográfica - como dividir uma 

grande porção territorial não só ainda não mapeada, como desconhecida sua verdadeira 

dimensão e os posicionamentos em latitude dos pontos correspondente às interseções da 

raia divisória de Tordesilhas com a linha da costa. Demonstrando grande habilidade, os 

responsáveis pelas redações das cartas de doações as fizeram a partir de um modelo 

único, onde a questão da extensão longitudinal foi inteligentemente contornada com a 

definição unicamente da a extensão da linha costeira seguida da expressão: “(...) e 

entrarão na mesma largura pelo Sertão, e terra firme a dentro tanto quanto puderem 

entrar, e for de minha Conquista” (Translado da Doação da Capitania do Espírito 

Santo. In DHBN, 1929:122). Neste modelo estava também expresso que esta concessão, 

ou mercê, era feita por D. João III não só como rei, mas também “como Governador, e 

perpetuo Administrador, que sou da Ordem, e Cavallaria do Mestrado de Nosso Senhor 

Jesus Christo” (Idem: 134). 
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 Como ponto de referencia inicial para a contagem da extensão costeira, foi 

adotado a foz do Rio São Francisco (Cf. Translado da doação da Capitania de Duarte 

Coelho. In idem: 69). Processo eficiente, mas que levaria a capitania situada na posição 

extremo meridional avançar sobre o território espanhol ou, caso contrário, ocupar uma 

área menor do que a realmente lhe caberia. Surpreendentemente, na carta de doação 

desta, a Capitania de Santana, o ponto extremo meridional é identificado como estando 

em “altura de 28 graos, e hum terço”; ou seja, precisamente determinado na latitude de 

28° e 20’ Sul (Cf. Translado da Carta de Confirmação de D. João V ao marquês de 

Cascais. In Madre de Deus, 1975:152-3). 

Como esta foi a mais meridional das capitanias concedidas, é este o ponto 

identificado como da interseção do meridiano divisório com a costa meridional. 

Contudo, até mesmo pela maneira precisa em que é expressa sua latitude, a sua 

identificação teria que ser feita a partir de mapas do nosso litoral onde não só as 

latitudes, mas também as longitudes, estivessem precisamente expressas. Por outro lado, 

o paralelo correspondente está situado no atual litoral de Santa Catarina, na praia de 

Itaperubá em Imbituba, próximo à cidade de Laguna.  

Respeitando, a princípio, o limite estabelecido em Tordesilhas para a ocupação 

litorânea, tendo Laguna como ponto extremo meridional, já no século XVII os domínios 

da Coroa de Portugal começam a se estender pelo sertão. No sul, este se deu a partir da 

fundação, em 1680, da Colônia do Santíssimo Sacramento, na margem setentrional do 

Rio da Prata, em frente a Buenos Aires. Este entrave português em pleno domínio 

espanhol funcionava como entreposto para um intenso fluxo de contrabando, por ser 

esta região deficientemente abastecida pela rota legalmente estabelecida por Madri.  

Ligada administrativamente a Capitania do Rio de Janeiro, a Colônia de Sacramento 

fornecia a Buenos Aires não somente mercadorias oriundas dos domínios portugueses, 

como escravos e açúcar, mas também manufaturados ingleses, adquiridos “a peso de 

ouro”, mas que possibilitava a reversão do ouro em moeda de prata espanhola, de valor 

proporcionalmente maior no mercado asiático (Cf. Brandão, 2009). 

No início do século XVII teve início a Guerra de Sucessão Espanhola. Em 1713 

é assinada o Tratado de Utrecht, onde é reconhecido o direito da dinastia Bourbon em 

suceder a Habsburgo no trono de Espanha. Contudo, para ter seu neto no trono da 

Espanha, Luis XIV, o Rei Sol fez grandes concessões à Inglaterra e ao aliado Portugal, 

dentre estas estava a devolução da Colônia de Sacramento, tomada pelos espanhóis em 

1704. Esta posse foi reconhecida em caráter definitivo pelo segundo Tratado de Utrecht, 
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de 1715.  Contudo, o retorno da posse portuguesa de Sacramento se deu “sob a ação de 

contínuos sobressaltos e temores, gerados pelos ataques cruentos e repetidos” (Docca, 

1954: 16).   

 

 

O Uti Possidetis e a Longitude da China no Tratado de Madri 

 

Com a ascensão ao trono de Espanha, em 1746, do rei Fernando VI, casado com 

Bárbara de Bragança, filha de rei de Portugal João V, as relações entre as duas Coroas 

tornaram-se mais amistosas, possibilitando o início das negociações para o 

estabelecimento de uma nova linha fronteiriça com o abandono do referencial 

longitudinal a favor de referenciais naturais. A delegação espanhola era encabeçada pelo 

Ministro dos Negócios estrangeiros, D. Jose Carvajal y Lancaster, enquanto a 

portuguesa por Silva Teles, Visconde de Vila Nova. Porém, de Portugal, Alexandre de 

Gusmão direcionava todos os passos de Silva Teles, passando, posteriormente, a se 

corresponder diretamente com o Marques de Carvajal 
5
. Demonstrando este que, mesmo 

com a dificuldade em se materializar o meridiano estabelecido pelo Tratado de 

Tordesilhas, era evidente o avanço feito pelos portugueses nos territórios espanhóis, 

apresentou uma proposta, a princípio, generosa e conciliadora: a troca da posse da 

Colônia de Sacramento pela região das minas de Cuiabá e Goiás, descobertas pelos 

paulistas 1719, ambas as regiões evidentemente dentro da área reservadas ao domínio 

da Espanha.   

O resultado final, que resultou não só na incorporação pela América Portuguesa 

da região adjunta às minas de Cuiabá e Goiás como também de grande parte da bacia 

amazônica, costuma ser visto pelos historiadores brasileiros e portugueses como uma 

acachapante vitória de Gusmão, ao fazer valer o princípio do uti possidetis  (Cf. Docca, 

1954:16).Em contrapartida, os historiadores hispânicos costumam criticar duramente 

Carvajal, por ter iniciado as negociações propondo a troca do que era de Espanha por 

terras também de Espanha. 

A nossa interpretação, contudo, assume outra perspectiva. Inicialmente, 

devemos considerar que o avanço da frente paulista resultou na implantação de diversas 

                                                
5 Gusmão era brasileiro, natural da cidade de Santos, e veio a ocupar o cargo de escrivão da 

pruridade de D. João V, o mais alto junto ao rei, correspondente ao de primeiro ministro. Foi  

também   membro de Conselho Ultramarino. (Cf. Brazão, 1940:24-30) 



 12 

vilas em territórios além do marco de Tordesilhas. Possuíam os donatários, ou seu loco 

tenente, autonomia e poder para a fundação de vilas, cumprindo a exigência da 

institucionalização de uma câmara municipal, onde os cargos, de natureza legislativa, 

executiva e judiciária, eram ocupados periodicamente, de forma eletiva (Nogueira, 

1962:107). A vila era também um núcleo de mobilização militar, pela obrigatoriedade 

em constituir uma tropa de ordenação, conforme justificado pela denominação de 

capitania. Apesar da natureza institucional, o tratado de Tordesilhas concedia à Coroa 

de Espanha poder suficiente para excluir esta estrutura urbana administrativa de seus 

domínios, apesar da forte probabilidade de que isto viesse resultar em um conflito de 

forças militares. Porém, a esta estrutura administrativa militar soma-se a esfera 

religiosa. Após a institucionalização da vila, era então designado um pároco, para nela 

assumir as funções sacerdotais. Esta designação era feita pelo bispo, que tinha sua 

cátedra, não em uma determinada vila, mas sim em uma cidade. Somente o rei tinha a 

autoridade pela elevar uma vila à condição de cidade, do mesmo modo, a ele cabia 

designar o bispo correspondente, porém, neste caso, não mais na condição de rei, mas 

sim como mestre da Ordem de Cristo, vassalo da Santa Sé.  Exemplo significativo é o 

da atual cidade de Goiás, antiga capital do estado de mesmo nome, fundada em 25 de 

julho de 1739 pelo Governador de São Paulo D. Luiz de Mascarenhas, “que demarcou o 

lugar da Villa (...) fez erigir o Pelourinho; designou o lugar da Praça, da Matriz, da 

Câmara, da Cadea, e dos Edifícios principais (...) E´sta Capitania em seu princípio 

pertenceu ao Bispado do Rio de Janeiro(...)  A sua Matriz foi erecta em 1743 á custa do 

Povo”.(Silva e Sousa, 1819: 157, 161) 

Como Rio de Janeiro é uma cidade desde a sua fundação, em 1575 foi desligada 

do bispado de Salvador como Prelazia, e em 1676 foi elevada à categoria de Diocese.  

Assim, a legitimação da ocupação do espaço hispânico se deu em função de uma ação 

orquestrada entre São Paulo, no estabelecimento das instituições civis e militares, e Rio 

de Janeiro, na instituição do poder eclesiástico. Assim como Goiás, Cuiabá, que teve 

origem em um povoado fundado em torno de 1680, foi elevada à condição de vila já em 

1727. Importante observar que estas paróquias, situadas ostensivamente dentro do 

espaço espanhol, receberam esta instituição eclesiástica antes mesmo da paróquia de 

Santa Anna de Laguna, situada no ponto extremo meridional da América Portuguesa, 

que data de 1750.   

Acreditamos que Carvajal tinha o conhecimento de que a remoção de uma vila, 

com o seu respectivo pároco, implicaria em uma grave questão não só com o rei de 
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Portugal, mas também com a Santa Sé. Apesar de assim ser usualmente apresentado, 

nos parece infundado acreditar que Carvajal aceitaria, pura e simplesmente, a entrega de 

domínios hispânicos subjugado pela pueril reivindicação de direito de posse. A nosso 

ver, ao oferecer a região de Cuiabá e Goiás em troca de Sacramento tinha ele como 

objetivo recuperar o que tinha sido legalmente perdido nos termos Tratado de Utrecht 

de 1715, em troca de territórios já formalmente perdidos para a Coroa de Portugal, 

detentora do mestrado da Ordem de Cristo. 

No entanto, Gusmão requisitou, e obteve também grande parte do território da 

bacia amazônica, onde existiam pouquíssimos núcleos coloniais portugueses já 

estruturados como vilas. Para este fim, Gusmão se apoiou em uma argumentação 

exclusivamente cartográfica. De posse de mapas da China feitos por jesuítas franceses, 

publicados em Paris em 1735, Gusmão informou a Carvajal que “Os dittos Jezuitas pois 

( como sepode ver nos seis Mapas da descripção da China impressa em Paris em 1735) 

situarão a ponta Meridonal da Ilha de Formosa em 138 graos contados do primeiro 

Meridiano da Ilha do Ferro p.a o Oriente (In Cortesão, 1950:175), demonstrando, 

assim, que  o arquipélago das Filipinas, principal entreposto mercantil da Coroa de 

Espanha no Oriente, estava indubitavelmente, dentro dos limites estabelecidos para 

Portugal pelo contra meridiano do Tratado de Tordesilhas, referendado ainda pelo 

Tratado de Saragoça.   

A partir desta constatação cartográfica, Gusmão argumentou que os rendimentos 

auferidos pela Espanha com a posse das Filipinas seriam muito superiores aos 

futuramente auferidos por Portugal nos novos territórios, por ele reivindicados (Ibidem: 

180). Despido o Marques de Carvajal do recurso de uma contra argumentação 

tecnicamente consistente, a proposta apresentada por Gusmão foi inteiramente aceita, 

inclusive com a inclusão da região amazônica. Assim, o uti possidetis está presente no 

tratado de Madri como uma expressão formal, encobrindo este entremeado de questões. 

Visto por esta perspectiva, torna-se injusta, e improcedente, a crítica a Carvajal de que “ 

(...) las renuncias que llegararon a harcese fueron más que generosas, surprendentes, 

sin que se apreciava uma contrapartida equivalente (...) se entregaba mucho, a cambio 

de muy poco, la famosa Colônia, a cuya posesión además se tênia derecho” (Perez, 

1972: 8-9). .  

Contudo, esta constatação nos leva, inevitavelmente, ao questionamento: como 

foram feitas por jesuítas franceses na longínqua China, já que era impossível fazer 

determinações de longitude na América? O entendimento desta questão tem início ainda 
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no século XVII, quando Galileu desenvolveu um método de calcular a longitude a partir 

dos eclipses das luas de Júpiter, hoje denominadas satélites de Galileu. O método de 

Galileu para encontrar a longitude foi então aperfeiçoado por Cassini, célebre 

astrônomo de origem italiana que, ao se instalar na França, em 1669, a convite de Luis 

XIV para assumir o cargo de diretor do observatório astronômico de Paris, adotou a 

nacionalidade francesa.  Colbert, ministro do rei de França, desejoso em estabelecer 

uma maior aproximação com o imperador da China, que se ressentia ter seus domínios 

escassamente mapeados, encarregou Cassini de organizar e dirigir uma missão 

cartográfica encarregada de fazer um grande mapeamento da China. Tendo à frente o 

padre matemático jesuíta De la Chaise, esta missão científica partiu do porto de La 

Rochelle em 3 de março de 1685, dela fazendo parte ainda mais seis matemáticos e 

astrônomos jesuítas, dos quais cinco chegaram à China (Matos, 1999: 168). O resultado 

do trabalho desta missão, que, apesar de mapear grande parte da China, não deu os 

resultados esperados por Colbert, acabou sendo publicado em Paris em 1735, por onde 

acabou nas mãos de Gusmão.  O grande mérito do trabalho dos astrônomos, 

matemáticos e cartógrafos jesuítas franceses na China não se restringiu aos cálculos das 

longitudes locais em referência ao meridiano de Pequim, mas também, conforme 

expresso nas palavras de Gusmão, em conseguir correlacionar a longitude de Pequim 

com a da Ilha do Ferro, referencial de longitude adotado então por vários países 

europeus, inclusive Portugal.  

Cassini veio a falecer em 1712, mas seu trabalho de aperfeiçoamento do cálculo 

da longitude por observação astronômica teve continuidade em seu filho, Jacques 

Cassini (1677-1756) e ainda em seu neto, François Cassini de Thury (1714- 1784) 

(Hutton, 1815:279-81).  Para os navegadores, o problema da longitude foi 

definitivamente resolvido em 1762 pelo inglês John Harrison com a invenção do 

cronômetro de marinha que, mesmo trabalhando oscilando, tinha um erro médio de 

apenas um segundo por mês. 

Os termos do Tratado de Madri, apesar de posteriormente anulado pelo Tratado do 

Pardo, acabou por se impor como referencial maior na construção definitiva do espaço 

territorial brasileiro, o maior espaço nacional contínuo unido por uma única língua.  

 

Considerações Finais  
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Tivemos aqui como objetivo maior procurar demonstrar que o estudo em 

cartografia histórica não se faz, necessariamente, em cima de mapas, mas também na 

análise das informações de cunho cartográfico presentes na documentação textual. Por 

outro lado, é importante que esta análise não se mantenha isolada ou restrita, mas 

contextualizada em outras dimensões históricas, conforme procuramos aqui fazer em 

relação à história diplomática e eclesiástica.   

No âmbito da cartografia histórica sabemos que a precisão matemática não se 

faz presente por processo aleatório, especulativo ou mesmo cabalístico, mas única e 

exclusivamente, por cálculos.  Tivemos a oportunidade de fazer o cálculo da longitude 

do Tratado de Tordesilhas, adotando os valores para o posicionamento máximo 

ocidental, onde encontramos a longitude de 48° 26’ W (Brandão, 2000:129). Por outro 

lado, a longitude no ponto litorâneo correspondente a latitude expressa na carta de 

doação da Capitania de Santana, a atual praia de Itaperubá, é de 48° 42’ W, 

correspondendo, assim, à inacreditável diferença de somente 16’. Esta precisão nos 

revela que tanto as exatas 370 léguas,  certamente pugnadas por  D. João II com o 

intuito de manter o controle efetivo da rota da Carreira das Naus para às Índias sem a 

perda futura da posse das Molucas, como a latitude de ponto extremo meridional da 

América Portuguesa foram feitos de forma analítica, tendo como base um mapeamento 

preciso, tanto em termo de latitude como de longitude, da faixa litorânea brasileira.  

Como para a determinação da longitude no ultramar, o célebre cosmógrafo 

espanhol Alonso de Santa Cruz (1505-1565) recomendava que “fusen em las naos 

hombres doctos” (apud Albuquerque, 1974:244), estamos convencidos que, bem antes 

de Cabral, desconhecidos “homens doutos” aqui estiveram com a missão da 

determinação astronômica da longitude de, pelo menos, um ponto referencial costeiro, a 

partir do qual a longitude seria transferida, por estima, a outros pontos notáveis.   

Apesar desta constatação se contrapor com o ainda sustentado pela historiografia 

social, construída prioritariamente da análise documental textual, no âmbito da história 

cartográfica não somos os únicos a apontar para tal caminho interpretativo. Como 

exemplo, citamos o trabalho investigativo de Vaz Monteiro em que se faz uma analisa 

comparativa de um conjunto de cartas portuguesas do século XVI com o Diário de 

Navegação da Nau S. Pataleão, referente à viagem de Lisboa à Goa em 1595. Por esta 

análise, chega ele à conclusão de que os erros de longitudes apresentados nas cartas 

“que resultava um acentuado encurtamento na largura do Atlântico entre a Guiné e o 

Brasil, eram propositados e não involuntários” (Monteiro, 1970:3). A partir do estudo 
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da derrota da nau, afirma serem “bastante exactas as distâncias medidas [do Penedo] 

de S. Pedro aos pontos de referência da América do Sul: Fernão de Noronha, Cabo de 

Santo Agostinho e Baia”, concluindo que a distorção da longitude do Brasil em relação 

à costa da Guiné presente nas cartas tinha o objetivo de dar “um maior alcance para 

oeste da linha divisória estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas” (Ibidem, 8).  

Consideramos, assim, de fundamental importância que os resultados dos 

trabalhos investigatórios no campo da náutica e cartografia histórica não permaneçam 

ausentes, ou desconsiderados, nas sínteses historiográficas, por ser a abordagem 

interdisciplinar imprescindível para as constantes críticas e revisões, necessariamente 

presentes na construção do saber acadêmico.  
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