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Resumo

Esta dissertação investiga alguns trabalhos da Comissão Geográfica e 

Geológica da Província de São Paulo, tendo como foco as idéias do geólogo norte 

americano Orville Adelbert Derby (1851-1915), que foi o primeiro chefe dessa 

Comissão. A pesquisa aborda os levantamentos geográficos através do método de 

triangulação geodésica, realizados por essa comissão, entre 1886 e 1905, com 

intuito de aproveitar os recursos naturais, desenvolver o conhecimento científico e 

utilizá-lo no planejamento a longo prazo causando menos danos à natureza, 

analisam-se algumas idéias que eram discutidas em relação à forma de exploração 

do território paulista. Procurando-se, verificar como estas eram utilizadas por Derby 

para embasar seu pensamento e fundamentar seu trabalho de acordo com  teorias 

que julgava serem mais avançadas.  A análise das dificuldades para um melhor 

aproveitamento dos recursos naturais a longo prazo permeou essa pesquisa,  

permitindo ressaltar a importância da cartografia, dos relatórios, mapas, cartas e 

esboços para História da Ciência no Brasil.  

Palavras chaves: Comissão Geográfica e Geológica da Província de São Paulo. 

Mapas, esboços, triangulação, História da Geografia no Brasil e Orville 



ABSTRACT

This study focuses on  the Geographical and Geological Commission of 
São Paulo,  directed by American Geologist, Orville A. Derby (1851-1915),  The  
the geographical surveys through method of geodesic triangulation, carried   
commission, between 1886 and 1905, Derby intended to use natural resources 
according to a long term plan, which would avoid danger in nature. This study 
intends alto to point out he role played by cartography in the history of science in 
Brazil.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho volta-se ao estudo das visões e objetivos da Comissão 

Geográfica e Geológica da Província de São Paulo sob a direção de Orville A. Derby 

entre 1886 a 1905. 

Buscou-se analisar os primeiros levantamentos geográficos realizados no 

reconhecimento do território paulista entre o final do século XIX e início do XX,   

utilizando o método da triangulação. Tal método consiste na construção de uma rede 

de triângulos, onde em cada triângulo fazia-se um levantamento integrado dos 

recursos naturais, a exemplo da botânica, zoologia, geografia, climatologia, 

meteorologia, geologia e etnografia entre outros. 

A criação da Comissão Geográfica e Geológica da Província de São Paulo e 

o subsequente levantamento realizado, relacionava-se ao interesse dos cafeicultores  

em conhecer as riquezas naturais de São Paulo.

Derby participou, em 1870, da primeira expedição Morgan, tendo como chefe 

Charles F. Hartt. Em seguida, participou da Comissão Geológica do Império e, 

finalmente, chefiou a Comissão Geográfica e Geológica da Província de São Paulo 

de 1886 a 1905, acumulando por um certo período a função de diretor da 3ª seção 

do Museu do Nacional.

O capítulo I parte de uma análise dos trabalhos da Comissão Geográfica e 

Geológica da Província de São Paulo, desde  sua criação em 1886, que teve como 

seu primeiro chefe o geólogo Orville A. Derby. Esse capítulo aborda sobre o modelo 

adotado e a metodologia utilizada, apresentando também a organização da 

comissão em seções e  grupos. Mostra ainda o balanço da gestão Derby a partir do 

início dos trabalhos e dentro disso a polêmica sobre os “Sertões Desconhecidos”, e 

o esforço em negociar melhorias para desenvolver os levantamentos pretendidos. 

Em especial, focaliza-se nesse capítulo a formação de Derby como naturalista e 

suas conseqüentes influências nos propósitos que tinha para a Comissão 

Geográfica e Geológica da província de São Paulo.

O capítulo II inicia-se com os propósitos e os trabalhos desenvolvidos pela 

comissão, a qual aborda a trajetória dos levantamentos do território paulista e o 

processo de representações das regiões levantadas. Mostra cartas progresso, e 

cartas provisória da zona triangulada da Província de São Paulo, como também 

mapas e esboços. 
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O capítulo III aborda as críticas aos mapas elaborados pela Comissão, bem 

como às próprias idéias de Derby, e o debate entre Derby e Cornélio Schmidt por 

meio de cartas publicadas em jornal da época. 

Assim, pretende-se com este trabalho destacar os estudos geográficos 

realizados em São Paulo pela Comissão Geográfica e Geológica da província de 

São Paulo chefiada por Orville Aldelbert Derby.  
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Capítulo 1 

1. Comissão Geográfica Geológica da Província de São Paulo 

1.1. Criação da Comissão Geográfica Geológica da Província 

A segunda metade do século XIX foi marcada, sobretudo em São Paulo, pela 

expansão da cultura cafeeira, o que implicou numa série de transformações políticas 

e sociais. Essas transformações resultaram numa autêntica modernização do país 

com conseqüências também no âmbito científico. Dentro de uma visão moderna, 

cabia à ciência o papel de racionalização da administração pública, especialmente 

no que se referia à questão econômica e social. Assim, a partir das necessidades de 

expansão da cafeicultura (mais terras, melhoramento do sistema de transportes 

etc.), o governo provincial adotou como solução a criação de uma instituição que se 

encarregasse do levantamento do meio físico de São Paulo. O objetivo dessa 

Instituição era conhecer e explorar as riquezas naturais da província. Esta solução 

foi concretizada a partir da lei nº 9 de 27 de março de 1886 que criou a Comissão 

Geográfica e Geológica da Província de São Paulo e teve como primeiro chefe o 

geólogo norte americano Orville Adelbert Derby.1

Orville Adelbert Derby, que dirigiu os trabalhos na Comissão até janeiro de 

1905, acabou acumulando duas funções. Além de ser chefe da Comissão 

Geográfica e Geológica em São Paulo, ele continuou como Diretor da 3º Seção do 

Museu Nacional no Rio de Janeiro. No seu entender, essas duas funções seriam 

complementares, como deixou claro em ofício ao diretor do Museu Nacional, 

Ladislau de Souza Mello e Netto: 

Devo advertir que a minha direcção nesta commissão será, para assim 
dizer, honorários, e que como fazê-la sem prejuízo, mas antes com grandes 
vantagens para os meus trabalhos no Museu Nacional que, tendo tido até 
agora apenas os resultados dos meus intermittentes trabalhos individuaes 
no campo geológico, terá agora parte importante nos trabalhos constantes 
de um corpo de geólogos regularmente organizado. Julgo que não será 
difícil conciliar com vantagem para ambos o interesse do Museu e da 
Província e garanto que, em quando estou ligado com o primeiro, os seus 
interesses nunca serão esquecidos. Nas instrucções para Commissão fica 
estabelecido que as suas collecções serão duplicadas para o Museu 
Nacional.2

                                                          
1
  F. C. Fittipaldi, “Orville Adelbert Derby”, A terra em revista, 2, pp. 85-90. Ver também S. F. M. 

Figueirôa, Um século de pesquisas em geociências, p.13. 
2
  O. A. Derby, apud S. F. M . Figueirôa, op. cit., p. 14. 
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 Apesar do acúmulo de funções, não se pode dizer que o interesse de Derby 

foi apenas financeiro, visto que, ao longo de sua vida, publicou diversos artigos 

sobre vários ramos do conhecimento naturalista, o que parece mostrar seu interesse 

pela pesquisa em ciências naturais, como será visto mais adiante. 

Essa Comissão contou com estudiosos e pesquisadores destinados ajudar 

Derby a planejar e executar pesquisas para subsidiar a ocupação do território 

paulista. Foram eles: o Botânico Alberto Löfgren, o engenheiro civil e geógrafo 

Theodoro Fernandes Sampaio, o estudioso e viajante do Museu Nacional Herman 

Von Ihering, o petrógrafo naturalista e filósofo Fraz Eugen Hussak, os geólogos 

Francisco de Paula Oliveira e Luiz Felipe Gonzaga de Campos (ambos da primeira 

turma da escola de Minas de Ouro Preto) e os quatro técnicos: Horace Willians, 

Guilherme Florence, David Mackningt e Giles Willians.3 (fig. nº 1).  

Esta Comissão, com os seus inúmeros trabalhos, muito concorreu para tornar 

conhecida, tanto física como economicamente, a grande superfície de quase 

260.000 Km² que constituia a Província de São Paulo. Um dos primeiros trabalhos 

foi o da exploração dos rios Itapetininga e Paranapanema, conforme instruções 

estabelecidas pelo governo da Província em 07 de abril de 1886, que tinha em vista 

estabelecer a ligação fluvial que poria a rede ferroviária da Província em contato 

com a navegação a vapor, já existente no Rio Paraná. Também foram iniciados os 

levantamentos para elaboração de cartas geográficas, topográficas e geológicas, 

seguindo o método chamado “triangulação”, que será focalizado mais adiante.   

           O modelo proposto por Derby para a Comissão Geográfica e Geológica da 

Província de São Paulo era essencialmente o mesmo que Charles F. Hartt havia 

elaborado para a Comissão do Império4, na medida em que propunha desenvolver 

os trabalhos de forma integrada. 

 O trabalho da comissão foi dividido em seções: A geológica, a botânica, a 

meteorológica e a geográfica. E, ainda, cada seção foi dividida em grupos. Assim, a 

seção geogr´fica contava com os grupos de triangulação, topografia e 

reconhecimento.

                                                          
3
 P. Tossatto, Orville A. Derby: " O Pai da Geologia do Brasil". p. 30. 

4
  Ibid., p. 23. 
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1 Mostra os membros da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo. Da direita para a 

esquerda: Antonio Ave Lallemant, Luiz Felipe Gonzaga de Campos, Eugen Hussak, Axel Frick, 

Antonio Lacerda e Alberto Löfgren.(em pé), Francisco de Paula Oliveira, Orville Adelbert Derby, 

Theodoro Fernandes Sampaio e João Frederico Washington Aguiar.(sentados). Extraida da 

publicação do departamento nacional de produção mineral - Orville A. Derby "O Pai da Geologia do 

Brasil". 2001.p.30. 
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Fig. 2 Mostra a triangulação primária e também mostra alguns pontos mais elevados 

entre São Sebastião e Pindamonhangaba, efetuada em 1895-96 sob a 

responsabilidade de Derby.Depositado nos acervos do Instituto Geológico da 

Universidade de São Paulo - USP. 
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Fig. 3 Esboço da zona triangulada passando pela capital de São Paulo, Vale do 

Paraíba até Descalvados, por Horácio E. Williams, chefe topógrafo em 1898. 

Depositado nos acervos  do Instituto Geológico da Universidade de São Paulo - 

USP.
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No relatório de 1887, Derby diz que a triangulação primária foi 

incontestavelmente a mais importante operação da campanha anual para a Seção 

Geográfica. 5  O método da triangulação consiste em delimitar grandes triângulos 

dentro do espaço a ser mapeado. Esses triângulos são determinados a partir do 

estabelecimento de seus vértices nos pontos mais elevados da região. A escolha 

dos pontos mais elevados de uma região para as estações geodésicas de 

triangulação depende, principalmente, da forma dos grandes triângulos que devem 

ser ligados em uma mesma rede geral. Daí que ela depende da maior ou da menor 

exatidão das posições relativas desses diferentes pontos quando projetados sobre o 

mapa. (fig. 2 e 3) 

 A comissão liderada por Derby também fez uma análise da estrutura 

geológica das regiões paulistas. Assim, por exemplo, o estudo da vizinhança da 

cidade de São Paulo, com referência especial à questão das águas profundas, 

apontou para os Poços da Bavária na Móoca e o da fábrica de tecido na Rua 

Florêncio de Abreu e demonstrou a existência de águas subterrâneas de excelente 

qualidade e de abundância presumivelmente grande. 6 Referindo-se a um projeto 

para um estudo voltado ao abastecimento de água para a cidade de São Paulo por 

meio de águas subterrâneas, Derby conclui dizendo que para cidades pequenas isso 

seria viável, mas que ainda mereceria sérias considerações. 7

Além disso, Derby analisou os recursos minerais do Estado de São Paulo, 

apontando a localidade e a quantidade, dentre as quais se encontram fontes 

limitadas que não permitiriam uma exploração em condições econômicas 

vantajosas. 8

Ao instalar-se a República, a reorganização administrativa fez com que a 

Comissão se subordinasse à Superintendência de Obras Públicas, tendo sido 

encarregada por dois anos de estudar a questão do saneamento das várzeas que 

circundavam a Capital Paulista. Entretanto, finalizando estes trabalhos, a Comissão 

foi reconduzida ao caminho inicialmente traçado, isto é, passou a ligar-se 

diretamente à Secretária de Agricultura, retomando o levantamento Geográfico e 

Geológico. 

Mas, mesmo naquele período de tantos avanços nos estudos da Comissão, 

muitas foram as dificuldades enfrentadas por Derby, em especial, a falta de 

                                                          
5
  Relatório apresentado ao Senhor Visconde de Parnahyba em 1887, pp. 34-5. 

6
  Oficio 428 – São Paulo, 9 de abril de 1898. 

7
  Oficio 406 – São Paulo, 10 de janeiro de 1898. 

8
  Oficio 146 – São Paulo, 25 de fevereiro de 1899. 
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recursos. Isso levou à demissão do engenheiro Theodoro Sampaio, chefe da seção 

geográfica. Isso marcaria o percurso dos estudos que estavam sendo desenvolvidos 

como expressou Derby no seguinte trecho de sua carta a Theodoro Sampaio, 

datada de 9 de fevereiro de 1892. 

Ao cidadão Dr. Theodoro Sampaio: Em resposta ao seu ofício de hoje, 
transmitindo-me seu pedido de exoneração do cargo de 1º ajudante desta 
comissão, cabe-me declarar que já remeti ao cidadão presidente do estado 
o dito pedido. Tenho um profundo pesar em ver assim terminado as nossas 
relações oficiais no serviço em que termos trabalhados com tanta unidade e 
harmonia de vistas. A este sentimento pessoal junta-se um outro desgosto 
ao ver com essa sua resolução ruírem as esperanças que tinha alimentado 
de poder contribuir com meus próprios esforços para que o pessoal nacional 
pudesse tomar a parte que lhe competia no desenvolvimento da ciência 
neste país9.

No dia 16 de março de 1892, buscando cobrir tão importante lacuna na 

estrutura daquela instituição, Derby propôs ao governo a autorização para contratar 

um engenheiro norte-americano e nomeá-lo para substituir Theodoro Sampaio na 

chefia da seção geográfica, dizendo que não encontrava no Brasil um engenheiro 

idôneo para preencher a vaga, “onde a especialidade de topografia tinha sido pouco 

cultivada”. 10 (Fig.4) 

                                                          
9
  O. A, Derby. apud . P. Tossatto, pp. 30-1. 

10
P.Tossatto. Orville A. Derby: "O Pai da Geologia do Brasil". p.31 
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A Comissão Geográfica e Geológica da Província de São Paulo adota o mapa como 

uma representação da superfície do território paulista, com suas definições 

projetadas no plano do terreno, a partir dos levantamentos que foram construindo as 

representações no mapa, dos recursos naturais, tornando a região trabalhada 

conhecida, vivenciado e recorrente, como mostra o mapa abaixo. 

Fig.4 Carta de progresso dos trabalhos da comissão Geográfica e Geológica 

de São Paulo, mostra as zonas de trabalho definidas e as zonas de reconhecimento. 

Horacio Williams membro da comissão – 1894. Depositada nos Acervos do Instituto 

Geológico da Universidade de São Paulo - USP. 
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   Dessa forma, Derby dirigiu uma crítica sutil à política governamental com 

relação ao tratamento dado ao desenvolvimento das ciências geográficas e 

geológicas no processo de exploração dos recursos naturais do território paulista, 

mostrando a falta de incentivo e de valorização de sua equipe técnica. 

  Mas, a partir de 1900, a Comissão foi alvo de severas críticas, acusada de 

extrema morosidade e imperfeição no traçado das curvas de nível e acidentes 

geográficos. A Comissão saiu desgastada dessa polêmica, pois as críticas fizeram 

aflorar discordâncias latentes quanto à orientação dos trabalhos, o que resultou na 

exoneração de Derby de sua gestão. 

          Em 1904, a comissão já havia publicado, sob a gestão de Derby, 16 folhas 

(cartas topográficas) a exemplo da figura 7, abrangendo uma área de 45.411 km², 

enquanto mais seis folhas concluídas aguardavam sua impressão e outros cinco 

estavam quase prontos. Mas, de fato, até fins de 1904, sem considerar os vários 

reconhecimentos, o total dos resultados levantados topograficamente durante a 

administração de Derby chegou a 81.836 km2, área equivalente a 1/3 da área total 

do Estado de São Paulo. 11

                                                          
11

Ibid., p.34 
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Fig 5 Planta Geológica das folhas topográficas 5 e 6 do município da Capital. 

Responsável engenheiro Theodoro Knechf. Depositada nos Acervos do Instituto 

Geológico da  Universidade de São Paulo –USP. 
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Em 1904, a Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo recebeu a 

consignação de apenas 60% da verba obtida no ano anterior e os salários do 

pessoal técnico sofreram uma redução de 30% a 40% nos seus valores. Embora 

Derby tenha procurado intervir junto ao governo para atenuar aquela situação, não 

obteve sucesso. 

Em vista disso, ele chegou a pensar em se demitir, mas julgou melhor 

aguardar a mudança de governo. Contudo, em 18 de julho de 1904, o governo 

tornou público que reorganizaria a Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, 

determinando que os trabalhos de levantamento fossem até as divisas do Estado. 

Discordando dessa orientação, Derby demitiu-se em 25 de Janeiro de 1905. Ele 

argumentou que não considerava estar errado que a Comissão Geográfica e 

Geológica tivesse começado seus trabalhos pela área do leste, justamente a mais 

povoada da província. Além do mais, disse que: 

Só representar o que pode ser figurado com um certo grau de precisão e 
authenticidade tem sido a norma da Commissão Geográphica e Geológica 
desde o início do serviço. Assim nos pequenos mappas que com o título de 
mappa provisório’ ou ‘mappa de progresso’, destinados a representar 
graphicamente a marcha annual do seu serviço e sem pretensão como 
indica o seu próprio título de figurar o conjuncto do Estado, se deixam em 
branco certas áreas as quais a Commissão ainda não possue dados com 
grau de precisão desejado. A existência destas áreas em branco nos taes 
mappas não indica, portanto, que a Commissão ignora nellas a existência 
de povoações, estradas, montes e rios e a posição approximada destes, 
mas tão somente que procura evitar reduzir o valor practico dos seus 
esboços de mappa com introducção de elementos abaixo de um certo grau 
médio de authenticidade.12

Entretanto, toda a justificativa de Derby de nada valeu. A Comissão estava 

fragilizada pelas críticas feitas aos seus mapas, como detalharemos no terceiro 

capítulo. Tal situação, entretanto, facilitava a pressão governamental no sentido de 

dirigir, expressamente, suas linhas de atuação. 

 Esse processo de orientação reflete o choque entre duas visões conflitantes.  

De um lado, situavam-se os interesses do poder público e dos cafeicultores,  

defendendo a construção da ferrovia, o que para eles seria a única forma de facilitar 

a ocupação dos chamados “sertões desconhecidos”, ou seja, mais terra a ser 

explorada a curto prazo. 

  Por outro lado, Derby defendia uma exploração integrada, sem causar danos 

excessivos à natureza, onde os resultados aconteceriam a longo prazo.Derby viveu 

                                                          
12

  O. A. Derby, Trabalhos cartográphicos da Comissão Geográphica e Geológica de São Paulo, p. 16.  
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por 40 anos no Brasil e dedicou seus estudos especialmente à geologia e geografia 

de nosso território, os quais publicou em cerca de 170 artigos, sendo pelo menos 42 

dedicados a Geografia Física e Cartografia. Num de seus trabalhos nessas áreas, 

publicado em 1902. 

 Após a demissão de Derby, sua visão integrada da natureza, através de 

geologia, geografia, botânica, zoologia, climatologia, etnografia, naturalista que 

prevaleceu na comissão até 1905, foi substituída por uma linha de progresso mais 

agressiva descompartilhando–se da linha anterior de viés mais naturalista 

procurando conhecer e explorar no sentido de buscar um desenvolvimento mais a 

curto prazo do território paulista. A Comissão Geográfica e Geológica, como tal, 

permaneceu até 1931, destacando-se como produto de sua atuação a realização de 

Cartas Geológicas, Geográficas e Topográficas do Estado, os primeiros 

levantamentos de nossa fauna e flora, pesquisas com ênfase no petróleo e na 

apatita, entre outros recursos minerais. 

Com tal relevante produção, Derby já confirmava sua competência ao 

construir as representações do território paulista através dos levantamentos 

realizados de forma integrada pela Comissão Geográfica e Geológica da província 

de São Paulo, pensando como um todo para posteriormente usá-lo em um 

planejamento a longo prazo. 

Os levantamentos, esboços e cartas elaboradas pela comissão sob a chefia 

de Derby serão analisados no próximo capítulo. 

 pode-se compreender essa visão de Derby, defendendo a investigação 

integrada, precisa e detalhada do espaço geográfico paulista, considerando sua 

própria formação e, em especial o desenvolvimento de seus estudos sobre o Brasil 

iniciados desde sua participação na Expedição Morgan de 1870. 

  Nascido na pequena cidade de Kelloggsville, Estado de Nova York, em 23 de 

julho de 1851, Derby passou a infância na fazenda de seus pais, situada na região 

de Finger Lakes, próxima de Kelloggsville. Após efetuar os estudos elementares em 

sua cidade natal e os preparatórios na Escola Normal de Albany, interessou-se por 

Geologia e Geografia Física, ingressando na Universidade de Cornell. Vale lembrar 

que esse notável Geólogo, Arqueólogo e Etnólogo Norte Americano, elaborou como 

resultado de duas expedições pelos territórios brasileiros. O livro Geology and 

Physical Geography of Brazil, que foi uma das mais importantes obras do gênero no 

século XX·.
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 A pedido de Charles Frederick Hartt, em função dos preparativos da 

expedição Morgan13, Derby estudou o volumoso tratado de Hall sobre os Briozoários 

Fósseis de Nova York. Entusiasmado com a aplicação do estudante, Hartt 

proporcionou-lhe a oportunidade de visitar o Brasil, como membro dessa expedição.  

Tal acontecimento determinou, para sempre, a trajetória de sua vida e carreira. 

Nessa primeira expedição Morgan, juntamente com outros alunos da Universidade 

de Cornell e da Harvard, Derby explorou o curso inferior dos rios Tocantins, Tapajós 

e Xingu, assim como a região de Ererê e Monte Alegre no Pará. Em Pernambuco 

efetuou as primeiras coletas realizadas na formação Maria Farinha, reunindo 

expressiva coleção de fósseis. 

 No verão de 1871, participou da segunda expedição Morgan, percorrendo em 

companhia de Hartt, o Vale do Amazonas tendo obtido uma importante coleção de 

fósseis carboníferos no calcário de Itaituba, no baixo Tapajós. Nos anos seguintes, 

prosseguiu seus estudos em Cornell, graduando-se em 1873. Neste mesmo ano 

tornou-se assistente de Hartt, em junho de 1874, defendeu sua tese sobre 

Braquiópodes Carboníferos que havia coletado no Brasil durante a segunda 

expedição Morgan. Esse trabalho, intitulado On The Carboníferous Brachipoda of 

Itaituba Rio Tapajós, Prov. of Pará, Brazil, foi publicado no Bulletin of The Cornell 

Universty: Science (vol. I, nº 2, 1874), sendo a primeira de muitas publicações sobre 

o Brasil.14

 Em Agosto de 1874, a convite do então Ministro da Agricultura, Conselheiro 

José Fernandes da Costa Pinheiro, Charles F. Hartt voltou ao Brasil, sendo  

convidado para organizar a Comissão Geológica do Império, da qual foi nomeado 

chefe em  1 de Maio de 1875, convidando Derby para ser seu assistente imediato, 

posição que ocuparia até a extinção dessa comissão em 1877. 

 Derby viveu por 40 anos no Brasil e dedicou seus estudos especialmente à 

geologia e geografia de nosso território, os quais publicaram em cerca de 170 

artigos, sendo pelo menos 42 dedicados a Geografia Física e Cartografia. Num de 

seus trabalhos nessas áreas, publicado em 1902, 

                                                          
13

  Expedição Morgan, Norte Americana, tinha objetivo da exploração naturalista do território brasileiro. 

A primeira expedição Morgan explorou o curso inferior do Tocantins, Tapajós, do Xingu assim como a região de 

Ererê e Monte Alegre no Pará. Em Pernambuco efetuou as primeiras coletas realizadas na formação Maria 

Farinha, obtendo consideráveis coleções de fósseis. A segunda expedição percorreu o Vale do Amazonas, tendo 

obtido uma importante coleção de fósseis carbonífero no calcário de Itaituba, no baixo Tapajós. Ver Governo do 

Estado de São Paulo, Pesquisando São Paulo 110 Anos de Criação da Comissão Geográfica e Geológica, p. 11. 
14

  F.C. Fittipaldi, “Orville Adelbert Derby”, A terra em revista, 2, p. 86. 
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  Derby  analisou mapas e esboços utilizados na época do descobrimento da 

América. Entre os mapas mais antigos representando o descobrimento da América,  

Derby selecionou quatro e disse que, entre todos, os selecionados eram os que 

tinham um interesse especial para o Brasil. Isso porque tais mapas estavam mais 

próximos da época da descoberta por Pinzon e por Cabral, em 1500, do litoral 

Brasileiro, além de serem quase contemporâneos às primeiras explorações e que 

imediatamente se sucederam nos anos de 1501 e 150315.

 Além disso em 1914, no 1° Congresso de História Nacional, promovido pelo 

I.H.G.B., Derby apresentou os estudos cartográficos da primeira fase do 

descobrimento da América, destacando os quatro mapas abaixo citados. Com base 

nos seus estudos, Derby afirmou que o mapa de Juan de La Cosa de 1500, 

considerado a mais preciosa relíquia da cartografia Americana que, em parte, 

representava um levantamento feito in situ pelo seu próprio autor, era realmente 

original.  

 Estes quatros mapas, na ordem provável de antiguidade, seriam: 

1º - O de Juan de La Cosa, encontrado em 1832, em Paris, com o nome do autor e 

datado de 1500, que teria sido usado como fonte de estudos por Humboldt para 

escrever seu Examen Critique de L’ Historie de la Géographie du Nouveau 

Continent.16

2º - O conhecido pelo nome de mapa de Cantino, por ter sido feito por encomenda 

de Alberto Cantino para o Duque de Ferrara; a quem foi remetido em 19 de 

novembro de 1502, é obra de um cartógrafo anônimo de Lisboa; 

3º - O mapa anônimo número II, considerado como um possível mapa oficial da 

expedição de 1501, o qual Derby julgava haver sido preparado em 1503 ou 1504; 

4º - O mapa anônimo número III, do mesmo Atlas.

                                                          
15

  O. A. Derbey, “Os mapas mais antigos do Brasil”, Revista do Instituto Histórico e Geográfico, VII, pp. 

38-40. 
16

  F. C. Virgílio, Orville A. Derby 1851 – 1951 Alguns Aspectos da sua Obra, pp. 47-8. 
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Fig. 06 Mapa de Cantino datado de 1502, mostra a Costa Oriental da América 

do Norte. Reprodução fac-símile da mapoteca do Ministério das Relações Exteriores 

do Rio de Janeiro. 
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 Fig. 07 Mapa – Mundi de Juan de La Cosa, datado de 1500, reprodução fax 

símile da mapoteca do Ministério das Relações Exteriores do Rio de Janeiro. 

18



Fig.08 Mapa “Kunstmann III”, possivelmente executado entre 1503 e 1506. 

Reprodução fac-símile da mapoteca do Ministério das Relações Exteriores do Rio de 

Janeiro.
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Derby apontava 3 coincidências entre os 3 mapas e concluía que todos eles 

provinham de uma só viagem de exploração.

A história conhecida do mapa de Cantino permitiu-lhe formular uma hipótese 

plausível sobre a origem das diferenças nos quatro mapas e sobre as fontes de 

informações, em que, cada um dos seus autores se baseou.

 Pela inspeção deste mapa viu que o seu autor teve elementos para 

representar satisfatoriamente as descobertas efetuadas em viagens, contando do 

norte para o sul. Das seis viagens conhecidas, apenas duas eram oficiais, e com 

isso Derby levantava uma hipótese. 

 Um simples marinheiro analfabeto, mas inteligente e bom observador, podia  

ter servido de informante, do mesmo modo, que o geográfico no sertão de hoje, 

obtém, em regra geral, melhores elementos para seu mapa, dos tropeiros ignorantes 

às pessoas letradas da localidade. Nesse particular, Derby aponta como exemplo os 

mapas de Juan de La Cosa e de Kunstmann II, que apresentam partes 

evidentemente esboçadas por simples informações, sem nenhum mapa anterior ou 

protótipo, para guiar o desenhista. Assim, a inspeção cuidadosa dos dois mapas de 

Juan de La Cosa e de Kunstmann II indicam que estes também foram compilados 

por um processo análogo. 

 Nos dois possíveis mapas de Kunstmann, a Ilha de Fernando de Noronha não 

se acha representada. Derby, comparando os quatro mapas entre si quanto ao seu 

aspecto geral ou estilo, notava que eles representam dois tipos ou escolas 

diferentes. Comparando os mapas quanto ao seu conteúdo, ele observava que eram 

obras completamente independentes e nenhum deles se mostrava ser cópia dos 

outros, nem do mesmo protótipo.
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CAPÍTULO 2 

2. Representação do Espaço Geográfico da Província de São Paulo 

2.1. Propósitos e Trabalhos desenvolvidos pela Comissão 

O propósito da Comissão Geográfica e Geológica da Província de São Paulo 

era fazer um levantamento dos  recursos naturais do território paulista e, por 

corresponder às necessidades de expansão da economia cafeeira, os trabalhos da 

comissão foram prontamente implementados. Justamente aí residiria um ponto de 

contradição que viria os rumos da comissão. Se, por um lado, o proposito da  

comissão atendia  aos interesses dos cafeeiros, por outro lado, a proposta 

abrangente de Derby que era de trabalhar com a ciência sem aplicações práticas 

mais imediatas, ou seja, de uma forma que pudesse obter um resultado satisfatório 

de médio a longo prazo, desagradava àqueles que queriam obter resultados mais a 

curto prazo. Através de uma carta endereçada a seu amigo John Casper Branner, 

geólogo que também trabalhara na Comissão Geológica do Império, Derby relata 

que:

Organizando um plano de exploração geográfica e geológica na Província 
de São Paulo, para o qual fui convidado pelo presidente, João Alfredo 
Correia de Oliveira. O trabalho geográfico deverá ser feito através de uma 
rápida triangulação e exploração transversal e esta parte será 
acompanhada por um geólogo, para começar, eu colocarei apenas uma 
parte no campo e eu conto com Campos como o Geólogo. Eu espero neste 
ano demonstrar a praticabilidade, utilidade e economia no plano e então, 
obter sustentação para sua continuidade em maior escala até que toda a
Província esteja explorada.17

 Interessava também para Derby, a exploração total da província. Porém, 

diferentemente da administração pública e dos cafeicultores, que tinham por objetivo 

o aproveitamento de recursos naturais, para Derby era mais importante o 

desenvolvimento do conhecimento científico de tal modo a poder utilizá-lo no 

planejamento em longo prazo sem oferecer danos à natureza.  

 No início dos trabalhos da Comissão Geográfica e Geológica da Província de 

São Paulo, foram realizadas duas campanhas referentes aos levantamentos 

topográficos da província, a saber, a de 1887 e a de 1888, sob a direção de 

Theodoro Sampaio chefe da seção geográfica. A campanha de 1887 abrangeu uma 

área bem considerável, mas a planta da região explorada apresentava-se ainda 

                                                          
17

  O. A. Derby, “Carta de O. A. Derby. Diretor da 3ª Secção do Museu Nacional, Carta a John Casper 

Branner”, in Arquivo Histórico do Instituto Geológico, Série Técnico-Científica, caixa 36.  
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vazia com superfícies em branco que tiveram que ser preenchidas com os trabalhos 

da campanha de 1888. Daí a quase impossibilidade de se avaliar por superfície a 

importância ou a qualidade dos trabalhos realizados a cada ano. 

 Conforme o relatório, sobre o total de todos os anos avaliados e o conjunto do 

serviço efetuado, considerando-se a zona de estudos geográficos com caráter 

definitivo, isto é, a área abrangida pelos trabalhos de triangulação e de topografia,  

equivaleria aproximadamente a cerca de 17 mil quilômetros quadrados. 

 Segundo Theodoro Sampaio, as estimativas fundadas em dados geográficos 

existentes na época, seria deficiente18, porque a área total da província de São 

Paulo seria de 264.000 km2, porém, cerca da metade desse extenso território ainda 

estava desabitado e quase totalmente desconhecido Em seus relatos, falava 

também das imensas dificuldades encontradas na exploração de uma região como a 

da Província de São Paulo, conforme registro abaixo: 

Para os que não se acham familiarizados com trabalhos desta natureza e 
lhes desconhece a importância, difficuldades e somma de esforços e labor 
que elles exigem, tudo se resume numa questão de tempo ou na rapidez da 
marcha do serviço. Ignoram o que é a exploração de uma região onde 
nunca se emprehenderam trabalhos semelhantes, onde tudo há de ser feito 
de novo, porque poucas, muito poucas são as contribuições aproveitáveis 
no que diz respeito ao conhecimento da geographia da província. 
Desconhece o systema e méthodo de trabalho onde a questão de 
celeridade não deve primar a de qualidade e em que nem sempre se pode, 
por motivos superiores a humana vontade dar toda a presteza que elles 
muitas vezes comportam.19

Mesmo com as dificuldades apresentadas, o estabelecimento de estações de 

triangulação foi sendo realizado. Um outro aspecto abordado pela comissão, referiu-

se ao uso das áreas cultiváveis. Conforme relatório de Theodoro Sampaio: 

   

Dentro dos limites da zona que temos esboçado ha vastas extensões de 
terras que são do domínio publico. Impossível é dizer qual a quantidade em 
área que estas terras representam, o que só um demorado processo de 
discriminação poderia fazer, mas, tanto quanto nos podem guiar 
informações colhidas nas próprias localidades, indicaremos o sitio onde 
param essas terras, alias em parte invadidas ou irregularmente occupadas. 
Um facto salta logo à vista de quem percorre estas terras de propriedade do 
estado sua fraca capacidade agrícola. Como pela mor parte se encontram 
ao sul do Tiete nas zonas dos campos a que nos temos referido, estas 
terras são verdadeiros retalhos de um terreno inferior, ao acaso 
abandonado desde remotas épocas das doações e Sesmarias. Assim é que 
se vêm destacadas formando manchas mais ou menos largas ao meio de 
terra de propriedades particulares, ordinariamente de qualidade superior. 
Exceptuarmos a larga zona de terras acostadas à Serra do Mar e que 
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 Ibid., p 6 
19

Ibid., p.7 
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transmontam para o Vale da Ribeira do Iguape, cuja aptidão para a lavoura 
é provavelmente superior, todo o mais território deixado ao domínio publico 
é de medíocre qualidade. São pela mor parte terrenos de campo cuja 
fertilidade natural é fraquíssima e cujo aproveitamento é ainda hoje um 
problema para a lavoura. As bellas campinas  do município de Campo 
Largo, das imediações da villa, os campos da Itinga para as cabeceiras do 
Ribeirão de Ipanema, um retalho dos terrenos de matta na Encosta 
Meridional do Boturuna, ao poente da villa da Parnahyba, os campos 
visinhos da extincta aldéa de Baruery, à direita do Tieté e fronteiros às 
barras do rio São João e Cotia, parte dos campos Carapicuhyba, do 
Pirajuçara e de Santo Amaro, Largos Trechos ao redor da Capital, pelas 
Vargens do Tiéte e do Tamaduatehy, grande parte da extensa vargem do 
Baquirivu, bem como parte dos belíssimos campos das proximidades de 
Mogy das Cruzes são do domínio publico, ao norte do Tieté e para alem da 
Cantareira ao que nos consta, não ha terras devolutas.20

Verificando os dados da Carta de Progresso e o Relatório da Seção 

Geográphica da Marcha dos trabalhos da Campanha de 1888 da Província de São 

Paulo, constatamos que, a partir da foz do Rio Pardo, um afluente do Rio Grande, 

divisa natural de Minas Gerais, foi traçado uma linha ao Sul até Lençóis e daí uma 

outra que ia até a Barra do Itararé, no Paranapanema, dividindo o território da 

Província de São Paulo em duas partes mais ou menos iguais, ficando ao oriente 

todo o território povoado e, à ocidente, o grande sertão de que apenas se conhecia o 

contorno assinalado pelos cursos dos rios Grande e Paraná. Os dois grandes traços 

que representam o Rio Tietê e Rio Paranapanema estavam isolados de outras 

representações, dando a noção de uma região extensa e quase totalmente 

desabitada21, conforme segue a carta reproduzida na figura nº. 09. 
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  T. F. Sampaio. Relatório da secção Geográphica da marcha dos trabalhos na campanha de 1888, p. 

20. 
21

Ibid., pp. 5-12. 
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09. Carta de progresso dos trabalhos da comissão Geográphica e Geológica 

da Província de São Paulo, de 1888. Essa carta mostra a representação dos 

trabalhos realizados, as coordenadas geográficas e apresenta escala da província 

de São Paulo dividida em duas partes mais ou menos iguais. O oriente povoado e o 

ocidente despovoado. Depositado no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. 
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Assim, em 1888, ou seja, dois anos após a criação da Comissão Geográfica e 

Geológica da Província de São Paulo, constatava-se a heterogênea distribuição das 

lavouras paulistas. Territórios muito férteis e pouco explorados predominavam, 

justificando a necessidade de levantamentos geográficos e geológicos mais 

aprofundados. Tais levantamentos se iniciariam com o estabelecimento de estações 

de triangulação. 

 Como já comentado, ficaram a cargo da seção geográfica, os trabalhos de 

triangulação e os de topografia. Conforme relatório de Theodoro Sampaio, o  

desenvolvimento da triangulação foi iniciado, com a construção de duas estações de 

triangulação, sendo uma no alto da torre do Jardim Público e outra no alto da 

Liberdade, (antigo observatório astronômico da extinta comissão de longitude). 

Estas estações dominavam toda a cidade e os seus arredores. Daí, seguiu-se para o 

sul e o sudoeste, alcançando as alturas de Itapecerica, São Bernardo, Pilar e a 

Serra do Cubatão, estabelecendo nessa primeira parte da campanha, doze estações 

primárias no alto dos morros mais elevados e acessíveis e várias estações 

secundárias ou de planícies, destinadas especialmente aos trabalhos de topografia,  

além de desenvolver a rede de triângulos dentro da longitude 3° a 4°30 e do paralelo 

23° a 23°30. 22

A planta de todo esse território ficara a cargo do Engenheiro João Frederico 
Washington de Aguiar, cuja aptidão e competência, já o anno passado, 
ficaram provadas por trabalhos de idêntica natureza. Durante os primeiros 
mezes da campanha annual ocupou-se este engenheiro exclusivamente 
com este serviço, na região do norte do Tietê, desenvolvendo o trabalho 
com a rapidez compatível, percorrendo o território em vários sentidos e 
levantando-lhe a planta com a devida minuciosidade. Foram assim 
percorridos dentro desta zona, 645 km de viação pública, de que se fez 
planta pelo processo dos caminhamentos.23

Para a construção de uma rede de triangulação foi preciso levantar os pontos 

mais elevados dos diferentes locais e, a partir desses pontos, traçar as linhas 

imaginárias formando os triângulos. Geralmente, esses pontos levantados são 

chamados de estações, que são divididas em estações primárias e secundárias. Em 

cada um desses triângulos é feito um levantamento geográfico do todo, ou seja, da 

geologia, da flora, da fauna e do Clima, o que pode ser chamado de um 

levantamento naturalista. Conforme mostra a carta provisória da figura 10 
                                                          
22

  Estações primárias são os pontos mais altos localizados nos vértices da rede de triângulos, onde são 

traçadas as redes de triangulação e a estações secundárias são os pontos localizados nos lugares baixos ou de 

planícies, formando a rede de triângulo, facilitando os levantamentos. 
23

  Caminhamento igual a percurso medido e orientado de um levantamento topográfico. Ver T. F. 

Sampaio, op. cit., p. 9.  
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Fig. 10 Carta provisória da zona triangulada da Província de São Paulo, 

mostra o uso das coordenadas geográficas, direcionando a zona triangulada com 

suas latitudes e longitudes.Depositadas nos Acervos do Instituto de Estudos 

Brasileiros da Universidade de São Paulo -  USP. 
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 Carta Provisória da zona triangulada da Província de São Paulo mostra o uso 

das coordenadas geográficas, direcionando a zona triangulada com suas latitudes e 

longitudes. Ela apresenta escala, mas não traz legenda, nem os limites político-

administrativos e nem a data. Contudo, ela mostra os pontos levantados, ou seja, as 

estações que são divididas em estações primárias e secundárias, formando rede de 

triângulos dentro da longitude 3º a 4º30 e do paralelo 23º a 23º30.  

Desenvolvida a rêde de triangulos para o sul até attingir as culmiadas da 
serra, donde se descortina a região litoral, a cidade de Santos de varias 
Ilhas nas proximidades da Costa, retrocedemos para o Norte, indo occupar 
na corda de morros immediatamente ao Norte do Tieté,isto é nas Serras da 
Cantareira, Bananau, Itaberaba, retiro, Itapevi, outras tantas 
estações,dominando o valle do mesmo Tieté e permittindo estender a 
triangulação ainda mais para o norte até a região mais montanhosa da 
estrema de Minas e para além do paralello de 23º, ficara assim 
sufficientemente balisada a região situada entre as mencionadas serras e 
as do Cubatão e Paranapiacaba, incluindo o município da capital 
estendendo-se até as divisa do Valle do Parahyba. Cinco estações de 
primeira ordem foram hai successivamente occupadas como vértices de 
grandes triângulos,algumas em altitudes superiores a 1000 metros 
dominando vastíssimos horizontes.24

No mapa elaborado por essa comissão, as representações foram construídas 

conforme os avanços feitos nos levantamentos realizados no território paulista que, 

segundo as citações, abrangia uma grande área de difícil acesso na parte oeste da 

Província.

Alcançada uma base maior e em melhor posição relativamente aos pontos 
culminantes e acceciveis da região mais ao norte, onde corre os rios Atibaia 
e Jaguary, achávamo-nos em condições de prolongar a rede dos triângulos 
até a Mantiqueira, que attingiamos a 28 de setembro, e dahi ás terras altas 
dos Municípios mais ricos da zona do Oeste. Foram occupadas nesta zona 
as seguintes estações de primeira ordem: o pico de Itapetinga, perto da 
cidade de Atibaia o morro do barreiro, no município de Atibaia, a torre da 
matriz desta cidade, a Serra dos Cocais, o Morro Agudo do Franco, o Morro 
Pelado da Louveira, o Pico da Guaxatuba ao Sul da vila de Cabreuva e dos 
pontos do alto da serra do Japy, um no espigão fronteiro áquella villa,e outro 
no morro Guaxituba, na fazenda da alerta .Além dessas estações principais, 
donde quase se domina em globo o território dentre Tieté e Jaguary, foram 
occupadas mais nove estações de segunda ordem, destinadas a fixar a 
posição de cidades, estações de vias-ferreas ou quaesquer outros pontos 
de importância relativa para a geographia destas zonas .A rede de 
triângulos, cujos vértices foram successivamente occupados na ultima 
campanha, abrange uma superfície de cerca de 10.400Km quadrado, 
representando 31 estações de primeira ordem, muitas das quais foram por 
mais de uma vez repetidas.Das estações que se tornam dignas de menção 
por sua attitude, apontaremos as seguintes:25
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Ibid., p.8 
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Ibid., p. 8 
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Pico do Jaraguá 1100 m
Morro do Botucavarú (Parnahyba) 961m
Itapecerica 909m
Morro do Bonilha (em S.Bernardo) 975m
Morro Pellado do Pilar 969m
Pico de Itaguassú 1137m
Serra do Poço (a leste do Sanzalá) 883m
Cantareira (morro do Capitão freire) 1103m
Pico de Itapitinga (Atibaia) 1430m
Morro Grande das Cunhas (Santo 
Antonio da Cachoeira) 

1115m

Morro do Lopo (Pedra do Guarayuva) 1655m
Serra de Itapechinga (Bragança) 1056m
Morro do Barreiro (Itatiba) 1039m
Morro Agudo (Itatiba) 931m
Serra dos Cocaes(Itatiba)   954m
Serra do Japy(Cabreuva)    1137m
Serra da Guaxinduba(Cabreuva) 1174m
Serra da Guaxatuba    975m
                                    
                                                        

 Nessa campanha, já com uma base melhorada, houve um avanço que se 

pode dizer satisfatório, passando dos 10 mil quilômetros quadrados e chegando a 31 

estações de primeira ordem, ou seja, aquelas localizadas nos pontos mais elevados. 

Isso motivou o estabelecimento das estações mencionadas por causa da 

importância daqueles pontos para o desenvolvimento da triangulação na Província 

de São Paulo. 

A triangulação e a topografia, assim como os apontamentos sobre os 

aspectos físicos hidrográficos, culturais e as aptidões agrícolas, população e terras 

devolutas do território e os estudos geográficos, a título de antecipada contribuição 

sobre essa parte da província, foram executados com muitas dificuldades e em 

tempo limitado, na campanha de 1887. 

Os esboços elaborados sob a responsabilidade de Derby obedeceram, em 

sua maioria, os padrões convencionais da época, a exemplo dos esboços abaixo, 

que mostram as províncias o relevo, hidrografia especificadas. 

         No esboço da Carta Physica do Brasil organizada por Derby, encontramos o 

relevo através de hachuras legendadas das vinte províncias especificadas por 

números em algarismos romanos e os dezoito rios especificados por letras do 

alfabeto, sendo que os seis principais rios são especificados com letras maiúsculas 

e os demais com letras minúsculas. A carta não traz o ano, nem especifica a escala, 

mas traz as latitudes e longitudes, conforme vemos na figura 11. 
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Fig. 11 Esboço da Carta Phísica do Brasil organizada por Derby, mostra o relevo 

através de hachuras legendadas das vinte províncias especificadas por algarismos 

romanos e os dezoitos rios especificados por letras do alfabeto. Depositada nos 

Acervos do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo - USP. 
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O trabalho de triangulação prolongou-se para o sul até a serra de Cubatão, 

depois retrocedeu em sentido norte.  

A soma alcançada pelos trabalhos de triangulação é sem dúvida mais 
considerável do que a que fora coberta pela rede de triangulação visto 
como grande número de pontos, alguns da maior importância, foram 
atingidos e fixados por intersecções de visadas. 
Serra de Paranapiacaba e Cubatão, Ilha de São Sebastião, Ilhas dos 
Alcatrazes, Moela, Santo Amaro e Queimada Pequena, os morros da ilha 
de São Vicente e toda a cidade de Santos, cujo ponto principal escolhido 
para vértice de grande triângulo foi a torre da igreja do Mont Serrat, cujas 
coordenadas astronômicas pelos importantíssimos trabalhos da comissão 
de longitude da repartição hidrográfica. 
Destas mesmas estações e das que foram assentadas um pouco mais ao 
norte. Das proximidades de São Bernardo, do Pilar, alcançam-se ainda as 
terras mais afastadas, ao todo do sul, no Vale da Ribeira do Iguape, as 
Serras da Conceição do Itanhaem, dos Itatins e todo o prolongamento da
Serra do Mar, nas duas direções, do nascente e do poente.26

As dificuldades também se apresentaram no trabalho que foi confiado ao 

auxiliar Alberto Löefgren que criou o serviço meteorológico. Esse trabalho foi 

executado de modo a merecer elogios, porém, as dificuldades eram presentes como 

fica claro nas palavras de Derby:

Os meios, de que dispõe a comissão, não tem permitido dar o 
desenvolvimento desejado a esta série de trabalhos, e muito conviria 
estender de modo a construir um serviço metereológico para toda a 
província27.

No final do relatório, Derby faz as suas considerações e diz ser merecedor do 

continuado apoio dos poderes públicos da província, considerando  a organização e 

o trabalho deste primeiro ano como experiências, por cujos resultados, com melhor 

conhecimento de causa, permitiram  o caminho que deveria seguir a comissão. 

Com isso Derby tenta, na sua apresentação, (explicar) chamar atenção das 

autoridades sobre a conveniência de tornar a comissão mais útil alargando a sua 

esfera de atividade e o meio de ação. 

A Idea fundamental do systema proposto é de organizar com a máxima 
economia e rapidez, cartas bastante exactas e minuciosas, dentro dos 
limites das verbas voltadas para este fim, para evitar todos os fins prácticos 
da administração sem procurar a perfeição absoluta que aumentará muitas 
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Ibid., p.9 
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  Ver revista do Instituto Geográfico e Geológico, jul a set /1953, p. 37. 
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vezes a despesa e o tempo necessário para concluir o trabalho sem 
aumentar correspondentemente o seu valor practico.28

Como já mencionado a seção geográfica foi dividida em três grupos, o da 

triangulação, o da topografia para enchimento da zona triangulada e o de 

reconhecimento em avanços dos serviços trigonométricos. Tal serviço trigonométrico 

consistia numa determinação geodésica mais precisa de alguns dos principais 

pontos da região a ser levantado a partir da medição de uma base no terreno. Daí se 

construiria uma rede de triângulos primários e secundários, com vértices nos pontos 

determinados anteriormente, preenchendo-se depois as áreas dos triângulos por 

intermédio de processos topográficos ordinários, dando-se em seguida andamento 

aos estudos da flora, do clima e das riquezas do subsolo. 

Tal organização de trabalhos desenvolvidos pelos diferentes grupos da Seção 

Geográfica evidencia a proposta de Derby de realizar um amplo mapeamento do 

território paulista, onde se incluiriam dados sobre os diversos aspectos da natureza. 

A triangulação estendia desde o alto da cidade de Araçoyaba até além do 
Pico de Jaraguá. Essa região abrangia quase um grau de longitude e os 
trabalhos de topografia alongando-se pelo Vale do Tietê, compreendendo 
em sua maior amplitude a cidade de Capivary ao norte e a Vila da Piedade 
ao sul, acostava a Serra do Mar na Campanha de 1888.  
Há pouco finda tendo para centro e radial a cidade de São Paulo, 
estenderam-se esses trabalhos até a divisa do Vale do Paraíba e Mogy das 
Cruzes, subindo o Rio Tietê e alongando depois desde as serras do litoral 
até os picos da Serra da Mantiqueira, na extremidade da Província com a 
de Minas Gerais, envolveram um tempo grande de partes dos vales do 
Paraíba, Tietê, Jundiay, Atibaia e Jaguari, já entrando nessa região mais 
rica e mais densamente povoada, no centro da Província. A. melhor 
disposição dos pontos proeminentes que nela e que tinham de ser utilizados 
pela triangulação em fim uni mais perfeito conhecimento do território em que 
se aliava maior  fidelidade de comunicação, e ainda um plano de operações 
judiciosamente combinado concorreriam para imprimir os trabalhos da 
última campanha um maior impulso dando-lhe duplicada extensão.29

 Primeiro, a triangulação desenvolvia uma base de cerca de sete quilômetros 

de extensão, medida na vizinhança de campo largo e assentada sobre feições 

topográficas que servissem de baliza natural; tem-se extinguido até a fronteira 

mineira na direção leste e na direção norte até o paralelo da cidade de Rio Claro. 

Segundo, os trabalhos topográficos para enchimento da zona triangulada com os 

trabalhos necessários para completar o mapa, sendo de natureza muito mais 

                                                          
28 28 O. A. Derby, “Esboço de um plano para exploração Geográfica e Geológica da Província de São 

Paulo”, in Arquivo Histórico do Instituto Geológico, Série Técnico-científica, caixa 36. 
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 Ibid.pp.5-6. 
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morosa do que a triangulação. Terceiro, os trabalhos de reconhecimento fora da 

zona triangulada onde os trabalhos têm caráter definitivo (fig. nº. 12). 

 Esse percurso proposto por Derby para o mapeamento do território paulista 

expressou-se em esboços e mapas, cada vez mais detalhados, conforme mostra a 

seguinte seqüência que a seguir apresentamos. 

fig. 12 Mostra a triangulação primária em escala de 1:100. 000. Um dos primeiros 

esboços da triangulação primária. Possilvemente de 1887. Depositado nos Acervos 

do Instituto Geológico da Universidade de São Paulo – USP. 
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 Na seção geológica os trabalhos efetuados foram, em grande parte, de 

caráter de reconhecimento, a fim de determinar as características gerais e a 

distribuição aproximada das grandes divisões geológicas que se apresentam no 

estado, como preliminar e necessárias ao estudo detalhado e também o 

levantamento da carta de cada uma dessas divisões. A seção botânica tem visto o 

estudo da flora e a seção meteorológica os trabalhos com as estações e estudos 

arqueológicos.
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ESBOÇOS E MAPAS 

Nessa seqüência de representações pode-se perceber a grande preocupação 

de Derby com o conhecimento integrado do território paulista. São representações 

muitíssimo mais detalhadas do que as que se tinha anteriormente, exemplificados 

nas figuras nº. 13 (1886), nº. 14 (1836), nº. 15 (1766). Mas, como veremos no 

próximo capítulo, vários foram os aperfeiçoamentos introduzidos nos mapas, desde 

o final do século XIX. 

Fig. 13 Mapa da Província de São Paulo de 1886, mostrando as áreas 

despovoadas em destaque. Organizado pela Sociedade Promotora de Imigração de 

São Paulo. Depositada nos Acervos do Instituto Geológico da Universidade de São 

Paulo –USP. 
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Fig. 14 Mapa da Província de São Paulo de 1836, baseado no desenho do Marechal 

Pedro Muller.Depositado nos acervos do Instituto Geológico da Universidade de São 

Paulo -  USP. 
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Fig. 15 Carta Chorográfica da Capitania de São Paulo em 1766, mostra as 

localizações dos lugares por onde ficariam as sete principais divisas com Minas 

Gerais. Depositado nos acervos do Instituto Geológico da Universidade de São 

Paulo - USP. 
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CAPÍTULO 3 

3. PRECISÃO OU RAPIDEZ: CRÍTICAS AOS TRABALHOS DA COMISSÃO 
GEOGRÁFICA E GEOLÓGICA DE SÃO PAULO 

As décadas finais do século XIX foram marcadas pelo grande 

desenvolvimento do sistema capitalista, principalmente no plano da política 

internacional. Esse momento trouxe profundas transformações à geografia no plano 

da realidade. Exemplo disso seria a Conferência Internacional de Geografia de 1876, 

realizada em Bruxelas e sob a presidência de Leopoldo II. 

A partir desta conferência, começaram a articulação entre os homens de 

ciência (as sociedades geográficas, sobretudo), com suporte da geografia moderna 

que foi impulsionada por dois alemães, Humboldt e Ritter, que inovaram o método 

investigativo, relacionando o homem à natureza, adotando a idéia da terra como um 

todo orgânico, com relações entre os fenômenos. 

Humboldt relacionou a vida orgânica à inorgânica, menor no caso do homem 

devido ao intelecto, mas sendo parte da natureza e Ritter concebia a região como 

parte do todo orgânico, criando a geografia geral comparada, na qual a comparação 

destas partes ajudaria na compreensão do todo. 

É provável que a visão naturalista de Derby possa ter vindo do princípio 

teórico desses dois homens de ciência citado acima, principalmente Humboldt, que 

prezava a natureza como uma fonte de reprodução da vida orgânica. 

Esses homens se incumbirão de sistematizar, catalogar, inferir e dar o 

tratamento cientifico e cartográfico final, produzindo material de apoio para novas e 

mais profundas incursões exploratórias.  

Com Humboldt tem-se a grande obra dedicada à discussão sistemática e 

objetiva dessas questões, no famoso Essai sur la Géographie des Plantes, de 1805. 

Humboldt aprendeu com Wildenow o valor da paleontologia para a geografia das 

plantas e desenvolveu a abordagem histórica junto aos inúmeros fatos da 

experiência recolhidos em suas próprias expedições e coordenação de trabalhos 

sobre as plantas coletadas em várias partes do mundo por outros naturalistas. Além 

disso, utilizou-se de medições de altitudes, temperatura e pressão do ar, de modo a 

poder determinar os fatores físicos com uma precisão maior que seus 
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predecessores, já atentos às diferenças de altitudes e temperatura. Também 

analisou as comunidades de plantas horizontalmente distribuídas, expandindo o 

padrão de estudo. 

Até então uma forma corriqueira de observar a distribuição em montanhas 

podendo perceber contrastes mais fortes entre as zonas temperadas e os trópicos. A 

Biogeografia surge com Humboldt, porque ele preocupou-se centralmente com a 

vegetação, suas características, distribuição e relação com os parâmetros 

ambientais, e não apenas ou primariamente com plantas individuais ou espécies.

Assim, foi somente no século XIX que a geografia começou a usufruir o status 

de conhecimento organizado, penetrando nas universidades; as primeiras cadeiras 

de geografia foram criadas na Alemanha, em 1870, e posteriormente na França, 

organizada e estruturada em função das obras de Alexandre Von Humboldt e Carl 

Ritter. 30

"De um modo geral a geografia européia que confere um enorme peso à 

paisagem"31

De fato, Derby procurava representar a paisagem paulista em todos os seus 

aspectos. Um trabalho necessariamente delicado e moroso, como já comentava 

Theodoro Sampaio. Por tal morosidade, de 1900 a 1902, a Comissão foi alvo de 

criticas, principalmente por parte de Francisco Bhering seguido por Rogério Fajardo 

e Manuel Pereira Reis, titular de Astronomia e Geodésia da Politécnica do Rio de 

Janeiro, e de quem Bhering era discípulo. Eles referiam-se tanto à quantidade 

quanto à qualidade de trabalhos produzidos, acusando a Comissão Geográfica e 

Geológica de São Paulo de extrema morosidade e imperfeição no traçado nas 

curvas de nível e acidente geográficos. O próprio Derby comenta dizendo que a 

critica consiste em estar levando um mapa topográfico, quando o grau de 

adiantamento e civilização do estado não admite mais do que um simples mapa 

geográfico, em escala muito mais reduzida que não admite a representação se não 

de modo muito rudimentar do relevo do solo. Derby vai responder às primeiras 

criticas da seguinte maneira: 

Convém advertir que a escala da commissão, coordenada em limiar pelo 
critico, é de centímetro por kilometro (1 para 100,000) que,  pelo consenso 
dos topographos de todo o mundo é o mínimo que permite uma 
representação satisfactoria do relevo, é que o Maximo admitido pelo critico 
é escala de 1 cm por 6 kilometros (1 para 600,000) ou uma légua por 
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centimentro. Isto posto cabe-me declarar que não posso concordar com 
esta opinião do meu critico, porque fórmo melhor idéa do grau presente de 
civilização do estado de São Paulo e das possibilidades de seu 
desenvolvimento futuro, e porque não conheço região alguma do mundo 
onde, além de outros motivos de grande ponderação, o conhecimento do 
relevo do solo seja de maior alcance pratico do que neste estado, visto que, 
como cada paulista sabe de cór  e salteado, a sua principal indústria – a 
cultura do café – depende essencialmente desse relevo,  isto é, da altura 
relativa, que faz que um terreno dado seja ou não apropriado para essa 
cultura. De uma tabella que tenho presente, vejo que os únicos estados  da 
Europa que, até o presente se têm contentado com os mappas de menor 
escala, preconizada pelo meu critico, são a Turquia e os pequenos estados 
dos Balkan, até bem pouco tempo sujeitos ao predomínio musulmano. 
Todos os outros têm levantado ou estão levantando o seu mappa 
topographico, sendo a escala mínima adotada pela commissão paulista. 

Derby aponta que alguns estados (países), como a Itália, a Suécia, a Noruega, a 

Rússia, Portugal e partes da Alemanha, haviam adotado a mesma escala ou uma 

aproximada a ela, como no caso da Rússia; utilizada pela comissão paulista, 

enquanto todos os outros países têm uma escala ainda maior. Os Estados Unidos 

da América do Norte adotaram como mínima, para as regiões quase despovoadas, 

uma escala 2 ½ vezes menor do que a da comissão paulista, posteriormente 

reconhecendo que, na prática, essa escala era muito pequena, adotando assim para 

a confecção de seus mapas das regiões consideradas menos importantes a escala 

de 1 para 125, 000, o equivalente à 25% menor do que a escala paulista. E de 1 

para 62.500 para as demais regiões; 40% maior do que a escala paulista. Pelo 

consenso, a grande maioria dos governos da Europa e da América do Norte definiu 

que para seus mapas topográficos a escala de 1 para 100.000 seria uma 

necessidade.

 Com estes dados contrários aos argumentos de seus críticos, Derby buscou 

apoio no Manual of Topographic Methods, de Henry Gaunett, chefe do serviço 

topográfico dos Estados Unidos da América do Norte publicado em 1893. Diz o 

senhor Gaunett: 

“A respeito da verificação da triangulação primaria, por meio de 
determinações astronômicas, deve-se ponderar que no caso de uma única 
determinação, o trabalho por triangulação é pro muito mais certo do que o 
por determinação astronômica, ainda quando outras sejam feitas debaixo 
das circumstancias mais favoráveis. Somente quando a triangulação tem 
sido levada para uma grande distancia, 300 ou 400 kilometros por exemplo, 
na qual pode haver, por accumulação, erros maiores do que os incidentes 
ao trabalho astronômico”.32
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A apresentação feita por Derby confirma que os mapas cartográficos  eram 

utilizados para representar o conhecimento de territórios, regiões ou áreas, seguindo 

uma norma de escala, conforme a usada nos Países Europeus e Estados Unidos.

Além disso, grande interesse pela exploração do território paulista se 

manifestava entre os homens de negócios Brasileiros e estrangeiros, como por 

exemplo o Sr. Thomaz Canty que chegando a São Paulo em 1904 depois de ter 

passado pelo Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais,  se encontraria com Carlos 

Botelho, então Secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Ele fez propostas 

no sentido de colonizar uma vastíssima extensão do país, contando com terras a 

preços razoáveis e condições com facilidade de pagamento. 

Botelho resolveu mandar mostrar o nosso interior ao norte-americano 

custeando a sua viagem. Para essa tarefa escolheu um homem experiente para 

acompanhá-lo, o Sr. Cornélio Schmidt, formado pela Escola de Minas de Ouro Preto 

, era filho de Andréas Schmidt, engenheiro responsável por vários prolongamentos 

da antiga Rio Claro Railway, dividia Cornélio Schmidt o seu tempo entre 

administração da propriedade agrícola que possuía e as incursões de 

reconhecimento e de exploração dos “Sertões Desconhecidos”,registro de   

anotações datadas de 1890.33

 “Com a exploração do Paranapanema por essa comissão, com as duas 
estradas para o Mato Grosso, pela comissão dirigida pelo engenheiro 
Hummell, e com diversas outras explorações oficiais e particulares, estes 
terrenos podem ser representados hoje tão satisfatoriamente quanto era 
nestes mapas os terrenos ao redor da Capital, Campinas e outras cidades 
então estabelecidas”.34

Em carta dirigida ao jornal O Estado de São Paulo, e, por este publicado em 15 de 

dezembro de 1901, Cornélio Schmidt refutou as afirmações de Derby, dita acima por 

Hummell membro da comissão. Para ele, estes “terrenos desconhecidos” existiam 

indubitavelmente no referido perímetro do território paulista. 

 De fato, pelos argumentos apresentados acima, a exploração do 

Paranapanema foi feita bem ao sul dessa região, e toda a área ao norte 

permaneceria inteiramente desconhecida. Os terrenos situados ao norte do Rio 

Santo Anastácio e ao sul do Tietê eram, na verdade, ainda inexplorados, como dizia 

Schmidt:
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  Ibid., p. 343. 
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Terrenos de que me costumo aproximar mais de uma vez por ano, em 
viagens que tenho feito, terrenos que o Sr. Dr. Derby afirma não serem mais 
desconhecidos e que a mim, me parece serem absolutamente 
desconhecidos35.

Carlos Borges Schmidt, filho de Cornélio Schimidt, comenta justificando os 

argumentos de seu pai com base nos diários de viagens: 

Os argumentos do meu pai, opondo-se a Derby, pareciam ser, e o eram 
mesmo de fato, irrespondíveis. Por isso, dizia se os terrenos desconhecidos 
são constituídos pela área acima descrita e se são, como tenho absoluta 
certeza, habitados pelos valentes Coroados, e Caiapós em sua face de 
oeste, nas proximidades do Rio Paraná, pelos feios e porcos, Chavantes 
nos campos pelos humildes Caiuás e Guaranis, nas vertentes, contra 
vertentes e vales do Santo Anastácio, se há dados e notas suficientes para 
a constituição de um mapa do Estado de São Paulo, em que possa em 
verdade desaparecer essa denominação, que tanto o enfeia, de “terrenos 
desconhecidos”, é de lamentar que a Comissão Geográfica não tenha 
publicado esse mapa, pois que seria isso mais um incentivo para novas 
explorações36.

Depois de aceito o convite do Secretário Carlos Botelho, em meados de 1904, 

põem-se os dois, Cornélio Schmidt e o norte americano Thomaz Canty a caminho 

dessa região ainda não conquistada ao trabalho e à produção agrícola. 

 No relatório que Schmidt entrega a Carlos Botelho, apresenta como resultado 

de sua viagem, em companhia de Canty, pelo sertão paulista, a confirmação do que 

disse na carta enviada ao jornal O Estado de São Paulo, em dezembro de 1901. 

Contrariando a opinião de Derby, incluindo-se agora, também, aquela região 

compreendida entre os cursos do Rio Anastácio, Paraná, Paranapanema e Ribeirão 

laranja Doce, uma área à semelhança de um retângulo, conforme figura 16. 
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Fig 16 Carta Itinerária da viagem pelo sertão realizada por Cornélio Schidt em 

1904. Mostra os terrenos desconhecidos. Depositada nos acervos do Museu 

Paulista - USP.

 Tais polêmicas mostram as diferentes visões sobre a exploração do território 

paulista no início do século XX. As ferrovias deveriam avançar pelo "sertão 

desconhecido" e as terras cultiváveis exploradas de imediato. Dessa perspectiva a 

visão naturalista de Derby e sua proposta detalhada e o moroso levantamento 

geográfico e geológico de São Paulo não resistiria. 

 De fato, em 1905 Derby apresenta seu pedido de exoneração do cargo de 

chefe da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo. A partir de então e até 

1931, quando essa comissão foi dissolvida, acelerados levantamentos permitiram 

imediata expansão da cultura cafeeira. 

 Entretanto em 1907 Derby voltaria a ocupar o cargo público de Diretor do 

Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, o qual exerceu até os últimos anos de 

sua vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo consiste numa análise dos documentos de fontes primária 

e secundária sobre os trabalhos da Comissão Geográfica e Geológica da Província 

de São Paulo e, posteriormente, da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo 

e seu primeiro chefe, o geólogo Norte Americano Orville Adelbert Derby, no período 

de  1886 a 1905. 

Com a modernização do País, a institucionalização das ciências naturais, 

principalmente, a geográfica e geológica, se apresentava como uma necessidade 

para garantir o desenvolvimento econômico efetivo. Esse processo fez com que o 

governo contratasse técnicos que vieram com as expedições científicas ao Brasil, a 

exemplo do geógrafo e naturalista Canadense, naturalizado Norte Americano, 

Charles Frederic Hartt, que dirigiu a Comissão Geológica do Império, e do geólogo 

Norte Americano, naturalizado Brasileiro, Orville A. Derby, que chefiou a comissão já 

citada acima, a qual tinha como objetivo dar suporte aos cafeicultores que almejava 

conhecer e explorar as riquezas naturais do território paulista.

Essa comissão contou com estudiosos que, junto com Derby, ajudaram a 

implantar uma linha naturalista nos trabalhos de levantamento que ocorreu de forma 

integrada e a longo prazo. Isso parece ter contrariado os cafeicultores que queriam 

um resultado mais a curto prazo. Esse processo de orientação refletia o choque 

entre duas visões conflitantes. De um lado, o interesse imediato dos cafeicultores 

que defendiam a construção das ferrovias como forma de povoar e penetrar nas 

áreas até então tidas como desconhecidas. De outro lado, o de Derby que defendia 

uma exploração com viés naturalista que propunha um levantamento mais integrado 

de tal modo a não causar danos excessivos à natureza.   

Os mapas da época confirmavam a existência de terras inexploradas, 

mostrando que Derby tinha conhecimento daquela realidade, mas que deixava os 

levantamentos daquela região por último, alegando que aquela comunidade não 

estava preparada para suportar uma exploração de imediato. Isso se confirmou na 

prática conforme o relato de Barbosa37 que observava que eles tiveram que fazer 

uma exploração à mão armada sem evitar sacrifício de vidas.

Sob a chefia de Derby a  Comissão Geográfica e Geológica da Província de 

São Paulo realizou profundo mapeamento da paisagem paulista. 

                                                          
37

 L.B.H,Barbosa. Revista de História, nov, abril e junho de 1954, nº.18. p.4-5. 
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"Mas a paisagem não é o espaço, é uma cristalização num momento dado, 

que foi sendo utilizada de outras maneiras...”   

Mas as maneiras de sua utilização seguiram rumos bem diversos daqueles 

pretendidos por Derby. 

 . 
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APÊNDICE



fig 17.  Carta de Progressso da Comissão Geográfica e Geológica de São 
Paulo de 1907, sob a responsabilidade João Pedro Cardoso-chefe da 
comissão, mostra as áreas de palntações de café de São Paulo. Deposidado 
nos acervos do Instituto Geológico da Universidade de São Paulo – USP. 

49



Fig. 18. Mapa Topográfico de uma região da Cidade de São Paulo mostrando a 
área de confluência entre o Rio Tietê e o Aricanduva. Depositado nos acervos 
do Instituto Geológico da Universidade de São Paulo - USP. 
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Fig 19. Mapa Topográfico de uma região da Cidade de São Paulo mostrando a 
área de confluência entre o Rio Tietê e o Pinheiro. Depositado nos acervos do 
Instituto Geológico da Universidade de São Paulo - USP. 
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Fig. 20. Esboço da Carta Geológica do Brasil, mostrando a 
estrutura geológica da região litorânea do Brasil de 1888. 
Depositada nos acervos do  Instituto de Estudos Brasileiros da 
Universidade de São Paulo - USP.

52



Fig. 21. Mapa Climatológico do Estado de São Paulo indicando a distribuição 
das chuvas 1903. Depositada nos acervos do Instituto de Estudos Brasileiros 

da Universidade de São Paulo – USP.
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Fig. 22. Mapa de “Cantino”, comentado.
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Fig. 23. Mapa Múndi de Juan de la Cosa, comentado.
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Fig. 24. Mapa de “Kunstmann” - III, comentado.
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