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Resumo: Os fatos e eventos ocorridos no século XVIII foram marcantes para a História de Minas Gerais, 
cujas  informações  derivadas  permitem  estabelecer  associações  e  análise  históricas,  geográficas, 
cartográficas e culturais em ambiente digital, constituindo importante recurso para resgate de documentos 
históricos e em poderoso instrumento didático-pedagógico.  Um dos grandes desafios deste trabalho foi 
identificar  e  tratar  as informações  geográficas  representadas  nos documentos históricos,  como são os 
casos da paleografia, do meridiano de referência, da escala, da precisão cartográfica, da representação do 
relevo, entre outros aspectos. Este trabalho tem por objetivo criar banco de dados georreferenciados em 
ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG) do mapa de uma Comarca da Capitania de Minas 
Gerais: Serro Frio, de José Joaquim da Rocha, 1778 (FJP, 1995). Com base na metodologia de análise 
espacial  de mapas históricos  em ambiente SIG desenvolvida por Castro  et  al.  (2006),  foram criados 
layers e  gerados  banco  de  dados  georreferenciados.  Na  representação  gráfica  ou  no  tratamento  da 
informação espacial foram adotados princípios da semiologia gráfica (Bertin, 1988) por meio de mapa 
exaustivo e de coleção de mapas.
Palavras-Chave: Cartografia Histórica, banco de dados, geoprocessamento. 

INTRODUÇÃO

Os fatos e eventos ocorridos no século XVIII foram marcantes para a História de 

Minas Gerais, cujas informações derivadas permitem estabelecer associações e análises 

históricas,  geográficas,  cartográficas  e  culturais  em  ambiente  digital,  constituindo 

importante recurso para resgate de documentos históricos e em poderoso instrumento 

didático-pedagógico.

O resgate cartográfico dos mapas históricos, que em meio analógico se mostram, 

em grande parte, degradados ou com baixa qualidade gráfica, é importante na medida 

1 Projeto de Iniciação Científica desenvolvido no Curso de Geografia com Ênfase em Geoprocessamento – PUC Minas Contagem 
(PROBIC 2009/4298-1S) – Menção Honrosa recebida na sessão de pôster do 17º Seminário de Iniciação científica da PUC Minas, 
2009. 
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em que preservam estes  documentos  históricos;  cuja manipulação se torna cada vez 

mais difícil ou, em alguns casos, quase impossível.

Um dos grandes desafios deste trabalho foi identificar e tratar as informações 

geográficas encontradas nos documentos históricos, como são os casos da paleografia, 

do meridiano de referência,  da escala,  da precisão cartográfica,  da representação do 

relevo, entre outros aspectos históricos, geográficos, cartográficos e culturais presentes 

nos mapas do século XVIII.   

Este  trabalho  tem  por  objetivo  criar  banco  de  dados  georreferenciados  em 

ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG) de um mapa da Comarca da 

Capitania de Minas Gerais: Serro Frio, de José Joaquim da Rocha, 1778 (FJP, 1995).

Com base na metodologia de análise espacial de mapas históricos em ambiente 

SIG desenvolvida por Castro  et al.  (2006), foram criados  layers e gerados banco de 

dados  georreferenciados.  Na  representação  gráfica  ou  no  tratamento  da  informação 

espacial foram adotados princípios da  semiologia gráfica (Bertin, 1967) por meio de 

mapa exaustivo e de coleção de mapas.  

CARTOGRAFIA HISTÓRICA

Com a crescente ocupação de espaços cada vez mais longínquos do território 

mineiro  no  século  XVIII,  decorrente  das  baixas  produções  auríferas  nas  regiões 

mineradoras, crescia também a preocupação da Coroa em produzir meios que visassem 

o  planejamento  político  e  econômico  da  Capitania  de  Minas  Gerais,  dentre  eles, 

importantes mapas de valores estratégicos e administrativos.

Para dominar e administrar a área mais populosa e rica do império português no 

século  XVIII  era  necessário  conhecê-la  de  forma  ampla  e  precisa.  Neste  sentido,  o 

surgimento da cartografia da região da Capitania de Minas Gerais se confunde com a 

própria história da ocupação do território mineiro (COSTA et al. 2002).

Entender  estes  mapas  históricos  em diferentes  contextos  espaciais  e culturais 

pressupõe  o  entendimento  das  diversas  informações  representadas  e  espacializadas 

nestes  documentos,  bem como a  variedade  de técnicas  utilizadas  em sua  produção. 

Desta forma, ao se propor um estudo referente a Cartografia Histórica, recorre-se ao 

exercício  metodológico  interdisciplinar  o qual  geografia  e  história  se  aproximam na 

busca de um entendimento teórico e metodológico apoiados na história da cartografia. 
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Segundo  Gomes  (2004),  até  meados  do  século  XX,  a  história  da  cartografia  foi 

considerada tão somente como um campo auxiliar da história da Geografia.

Naquela época, “historiadores da cartografia eram desafiados a focar mais na 

natureza de artefato do mapa e menos no seu conteúdo geográfico” (GOMES, 2004:69), 

o que refletia as duas maiores preocupações dos cartógrafos na produção de seus mapas: 

os aspectos técnicos e a comunicação.

Em 1982, Brian Harley e David Woodward lançaram um ambicioso programa 

de renovação epistemológica  da história  da cartografia,  que tinha como fundamento 

“um conceito renovado de mapa e um compromisso com a discussão sobre os múltiplos 

processos que geraram diferentes formas e conteúdos nos mapas” (GOMES, 2004:70).

À frente do projeto intitulado The History of Cartography, o geógrafo inglês J. 

Brian Harley propôs idéias inovadoras provocando intenso debate no meio acadêmico. 

Suas concepções buscaram analisar os mapas adotando conceitos e posturas analíticas 

dos filósofos franceses.  “Ver os mapas  como imagens carregadas de juízo de valor, 

como um modo de imaginar,  articular e estruturar o mundo dos homens” (GOMES, 

2004:70).

Segundo Harley (1990) apud Gomes (2004), as imagens cartográficas podem ser 

traduzidas a partir de suas representações culturais carregadas de mensagens políticas. 

Tais  mapas  necessitam de estudos  mais  aprofundados do contexto  histórico  em que 

foram produzidos  para  se  compreender  como o poder  se  expressa  na  representação 

cartográfica e quais seus efeitos na sociedade.

Sobre a relação entre mapa e poder Wood (1992) apud Gomes (2004), aponta de 

forma  direta  as  intenções  e  práticas  das  cartografias  mais  antigas,  descrevendo  tais 

documentos  como  desprovidos  de  registros  silenciosos  e  inocentes  da  paisagem, 

possuindo atos deliberados de identificação,  mostrando ou escondendo elementos  de 

acordo com os interesses em jogo na produção cartográfica.

Uma  questão  metodológica  que  deve  ser  considerada  e  revista  consiste  na 

investigação  do  conjunto  de  documentos  constituintes  dos  acervos  históricos 

portugueses e brasileiros, tais como, crônicas, descrições, relatos de viajantes, etc. Não 

se devem privilegiar análises de mapas que contemplam valores artísticos, técnicos ou 

que demonstram importância  estratégica.  Os contextos documentais  escritos também 

devem ser utilizados na busca de análise crítica, com precisão e detalhamento.
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METODOLOGIA

Castro  et al.  (2006) desenvolveram uma metodologia  de resgate  cartográfico, 

geográfico, histórico e cultural de mapas históricos como subsídio para a Cartografia 

Histórica e para a História da Cartografia2, que consiste no georreferenciamento e no 

tratamento da informação espacial por meio da criação de banco de dados digitais em 

Sistemas  de  Informações  Geográficas  (SIG’s),  visando  à  aplicação  de  métodos  da 

comunicação cartográfica, da análise espacial e da visualização cartográfica (Figura 1). 

Figura 1 – Metodologia de georreferenciamento e tratamento da informação espacial de mapas 
históricos, segundo Castro et al. (2006).

Com a  finalidade  de  suprir  os  desafios  de  identificação  e  tratamento  destes 

documentos históricos, os mapas originais são vetorizados e representados por meio de 

mapa exaustivo e de coleção de mapas.

Segundo  Martinelli  (1991),  o  mapa  exaustivo  é  aquele  que  sobrepõe  vários 

atributos em um mesmo mapa, diferenciando-os graficamente. Fornecem resposta visual 

às  questões  de  nível  elementar  (Em  tal  lugar,  o  que  há?).  Na  coleção  de  mapas 

confecciona-se um mapa para cada atributo, solução ideal para obter respostas visuais 

2 Veja maiores detalhes em: Libault (1960); Raisz (1969); Dreyer-Eimbcke (1992); Duarte (2002); Whitfield (1994); Castro (2006); 
entre outros.  
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instantâneas de conjunto (Como é a distribuição espacial de tal atributo?; Tal atributo,  

onde está?). Segundo  Bertin  (1988)  os  mapas  construídos  por  superposição,  são 

mapas para se Ler e os mapas construídos por meio de coleção, são mapas para se Ver . 

Castro (2007) afirma que “o método de representação de informação espacial, 

por meio de mapas exaustivos e coleção de mapas, pode ser uma alternativa de solução 

gráfica  para  mapas  impressos;  tecnicamente,  são  relativamente  simples  de  serem 

elaborados  em  ambiente  digital,  inclusive  com  possibilidades  de  animação  em 

apresentação de slides”.

A leitura de mapas exaustivos, na maioria das vezes, torna-se complexa devido 

ao  fato  de  que  o  usuário  teria  que  memorizar  tantos  símbolos  para  os  respectivos 

atributos quanto sua distribuição espacial, o que é, praticamente, impossível. A leitura 

será então em nível elementar, isto é, de ponto a ponto, até memorizar seletivamente as 

imagens individuais que cada signo constrói (CASTRO, 2007). 

A transposição  desses  mapas,  do  meio  analógico  para  o  digital,  depende da 

escolha do plano de referência longitudinal utilizado nos mapas em estudo: o meridiano 

da Ilha de Ferro.

Diferente da latitude, o sistema longitudinal de referência passou por variadas 

mudanças, decorrentes das dificuldades em definir um plano de referência universal. Tal 

dificuldade se esbarrou na inexistência de um meridiano que expressasse características 

físicas únicas como ocorre com a linha do equador – circulo máximo do elipsóide - 

característica  esta,  que  a  coloca  como  plano  de  referência  nos  paralelos  (Marques, 

2001).

Além  dos  diferentes  pontos  de  referencia,  definia-se  o  circulo  máximo  de 

longitude,  variando entre 0º e 360º, com início no meridiano local e aumentando os 

valores em direção à leste (MARQUES, 2001).

Partindo  do  princípio  da  existência  de  um  sistema  de  referência  espacial 

diferenciado (Ilha de Ferro) e a necessidade de sua adequação a convenção internacional 

que  estabelece  um  meridiano  de  referência  padrão  (Greenwich),  adotou-se  a 

metodologia proposta por Marques (2001), e adaptada por Castro et al. (2006), em que 

medidas de conversões estabelecem uma constante de 17º 39’ 46’’ referente à distância 

entre o meridiano da Ilha de Ferro e o meridiano de Greenwich. 

A etapa  que  se  segue,  do  georreferenciamento,  consiste  em transformar  tais 

documentos  em  meio  digital,  dispostos  em  um  ambiente  que  permite  atribuições 
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espaciais representadas por grades, em um sistema de coordenadas geográficas e sua 

respectiva referência espacial.

 O  processo  de  georreferenciamento  em  ambiente  SIG  permite  a  escolha  da 

projeção, da coordenada e do ponto de referência (datum). Neste trabalho, foi adotado 

datum SAD69 (South American Datum 1969) considerado apropriado por se tratar de 

um referencial  topocêntrico,  cujo elipsóide  de referência  é compatível  com a região 

mapeada.

Em seguida, inicia-se o processo de vetorização, que consiste na reprodução de 

feições espaciais que se manifestam no documento histórico na forma de ponto, linha e 

área. Concomitantemente, os elementos vetorizados são armazenados como camadas ou 

layers aos quais são atribuídos valores alfanuméricos associados às feições.

RESULTADOS 

A representação  gráfica  da  Comarca  do  Serro  Frio  (Figuras  2)  por  meio  de 

mapas exaustivos (Figura 2A) e de coleção de mapas (Figura 2B) permitiu analisar as 

informações geohistóricas, com leitura elementar e de conjunto, respectivamente.

O mapa exaustivo permite analisar o que há em um determinado lugar, leitura 

elementar,  não  permitindo  analisar  a  distribuição  espacial  dos  elementos  mapeados. 

Para tal, mostra-se eficaz a técnica de representação de coleção de mapas, que permite 

leitura de conjunto.

Na Comarca do Serro Frio, a coleção de mapas permite analisar a distribuição 

espacial de Capelas que se assemelha à de Registros, Guardas e Patrulha de Soldados  

(Figura 3A),  localizadas  próximas às nascentes e ao longo dos rios Jequitinhonha e 

Araçuaí,  provavelmente  em função  das  atividades  ligadas  à  extração  de  diamantes. 

Ocorre  também  forte  concentração  de  fazendas  no  vale  do  rio  São  Francisco 

espalhando-se por grande parte da bacia hidrográfica, principalmente na margem direita 

do Rio das Velhas, denotando uma vocação agrícola da Comarca. 

Relações  espaciais  como  distância  entre  localidades  são  aspectos  valiosos  e 

característicos destes mapas. A localização geográfica das Fazendas opostas às Aldeias  

de Gentio que se mostra afastada das Vilas do Fanado e do Príncipe. Segundo Soares 

(2009),  no  final  do  século  XVIII,  o  aldeiamento  constituiu  importante  forma  de 

6



domesticação nas áreas de fronteira,  atraindo o índio e promovendo sua catequese e 

“civilização”.

As formas de ocupação e de interesses econômicos justificam a organização do 

espaço.  Segundo  Soares  (2009),  o  fluxo  migratório  que  marcaram  o  povoamento 

mineiro se fez de duas maneiras: a primeira, das regiões distantes das colônias para a 

região das minas; e a segunda, de forma inversa, das regiões mineradoras para o interior 

da capitania.
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Figura 2 - Mapa da Comarca de Serro Frio; Fonte: FJP, 1995.
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Figura 2A - Mapas exaustivo da Comarca do Serro Frio
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Figura 2B – Coleção de mapas da Comarca do Serro Frio
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Desta forma, a necessidade cada vez maior, por parte da Coroa Portuguesa, de 

dominação político-administrativa na região das minas facilitou o estabelecimento de 

assentamentos humanos mais estáveis, como freguesias/capelas e paróquias.

Com  o  declínio  das  atividades  mineradoras  e  a  expansão  das  atividades 

agropastoris,  era  cada  vez  mais  crescente  a  descentralização  da  ocupação  mineira, 

contribuindo desta  forma com o aumento  da expansão rural.  Na medida  em que se 

expandia o povoamento rural implantava-se, ainda que de forma rústica, capelas com a 

finalidade de suprir os anseios de cristãos e garantir a fixação do povoamento em suas 

proximidades. 

Servindo também como controle administrativo e fiscal da Capitania de Minas 

Gerais  no  final  dos  setecentos,  surgiram  segundo  Soares  (2009)  os  assentamentos 

humanos de Registros, Guardas e Patrulhas de Soldados, acompanhando a política de 

abertura  das  regiões  de  florestas  estabelecia  naquele  período.  À  medida  que  o 

povoamento  foi  se  intensificando  no  interior  da  Capitania  tornou-se  necessária  a 

implantação de novos registros em pontos estratégicos de passagens.

Quanto à produção cartográfica de José Joaquim da Rocha, trata-se de mapas de 

precisão  cartográfica  permitida  pelas  técnicas  da  época,  que  refletem  o  mesmo 

detalhamento verificado em seus textos, configurando-se em importantes documentos 

de valor estratégico sobre a Capitania,  atendendo aos anseios a quem se destinava e 

servindo de referência para a cartografia produzida posteriormente. 

Autor de várias cartas e escritos relativos  a Minas Gerais  no final do século 

XVIII, Rocha descreve de forma minuciosa a geografia, topografia, história e política 

daquela época em sua obra intitulada Geografia Histórica da Capitania de Minas Gerais. 

A obra demonstra,  em vários trechos, uma preocupação do autor em caracterizar  de 

forma detalhada diversos aspectos da paisagem, como demonstrado no trecho de sua 

obra, em que descreve sobre a cidade de Mariana.

A cartografia e seus escritos sobre a Capitania fora de grande importância do 

ponto de vista estratégico político-administrativo para os que a governavam, como era o 

caso de D. Rodrigo José de Menezes, Governador e Capitão-Geral das Minas Gerais, a 

quem Rocha dedicou seu primeiro trabalho Geografia Histórica da Capitania de Minas  

Gerais.

Os  mapas  referentes  às  Comarcas  de  Minas  Gerais  produzidos  por  Rocha 

demonstram,  além  da  preocupação  do  autor  quanto  à  precisão  cartográfica, 

representações  artísticas  tanto  pela  representação  cartográfica  em  si  quanto  pelas 
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representações lúdicas expressas pelas iluminuras na parte superior de seus mapas, que 

não só atendia aos caprichos da nobreza do ponto de vista estético, como expressava na 

maioria  dos  casos,  uma  situação  de  harmonia  entre  os  nativos,  os  portugueses  e  a 

natureza. 

Através  das  iluminuras  o  autor  pôde  conferir  a  estes  documentos  traços  de 

subjetividade  que  demonstram,  de  forma  literária  e  artística,  a  idéia  de  uma  terra 

promissora, de várias riquezas naturais, fartura e beleza que, de certa maneira,

“contribuiu  para  a  formação  de  uma  consciência  em  relação  às  
potencialidades das terras mineiras e à espoliação que elas e seus habitantes  
estavam submetidos.” (COSTA, 2002:62)

Na elaboração desses mapas foram produzidos registros relevantes do território 

mineiro,  em que a hidrografia  e o relevo representam os elementos paisagísticos  da 

região  como referencial  geográfico  e,  de  forma  temática,  elementos  da  organização 

humana  no  território.  A  representação  do  relevo  merece  uma  atenção  especial  por 

remeter  a uma técnica muito utilizada na produção cartográfica da época,  em que a 

noção de forma e espaço assume,  em muitos  casos,  representações  pictóricas  e  por 

revelar  a  noção  do  autor  no  que  se  refere  à  disposição  desse  elemento  geográfico 

espacialmente.

Ao analisar o mapa da comarca de Vila Rica, verifica-se que Rocha representa 

parte do relevo, próximo à Lavras Novas e Villa Rica, de forma particular, com topos 

pontiagudas, vertentes íngremes e prolongadas, destacando-o das demais feições. Seria 

bastante plausível inferir que o autor, ao representar tal feição geomorfológica, estaria 

se remetendo ao que foi à época um grande marco para localização das minas de ouro 

pelos bandeirantes na região: o Pico do Itacolomi.  

      

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto encontra-se em andamento e apresenta resultados preliminares por 

meio do georreferenciamento da Comarca do Serro Frio, o mapa exaustivo e a coleção 

de mapa; que constituem bancos de dados fundamentais para análises espaciais mais 

detalhadas. 

O  formato  digital  das  informações  históricas  geradas  em  um  ambiente  SIG 

possibilitou uma dinamização na comunicação das informações geradas, uma vez que, 
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na atualidade,  a maior  parte  deste material  ainda se encontra  em meio analógico na 

forma de documentos manuscritos, dificultando a aquisição, o manuseio e a pesquisa de 

informações históricas, políticas e geográficas neles inseridas.

A transformação  do  conteúdo  cartográfico  histórico  em  meios  digitais 

possibilitará uma maior disseminação destas informações produzidas e/ou reproduzidas, 

que de certa forma, se encontram restritas a um pequeno público.

Tendo em vista a difícil leitura de tais documentos, a técnica utilizada coleção de 

mapas mostrou-se eficiente, possibilitando a dinamização no processo de comunicação 

cartográfica.

A etapa seguinte desta pesquisa consiste no georreferenciamento das Comarcas 

de  Vila  Rica,  de  Sabará  e  do  Rio  das  Mortes;  na  construção  do  banco  dados 

socioeconômicos a partir de pesquisas em instituições e bibliotecas; na análise espacial 

em SIG e na geração de multimídia para internet.
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