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Resumo 

 

 

 A Coleção Benedito Ottoni, doada à Biblioteca Nacional pelo industrial Júlio Benedito 

Ottoni, em 1911, foi adquirida do bibliófilo José Carlos Rodrigues. Conta com um valioso acervo 

bibliográfico, cartográfico, iconográfico e de documentação manuscrita referente à história do 

Brasil, entre os séculos XV e início do XX. 

 Quanto ao montante dos documentos cartográficos, de acordo com os volumes 34 a 36 dos 

Anais da Biblioteca Nacional, se tem a estimativa de 327 “peças avulsas” e 40 “atlas”. 

Assim, a equipe da Divisão de Cartografia iniciou o inventário da Coleção Benedito Ottoni, 

seguindo a metodologia de cotejamento entre o catálogo publicado de José Carlos Rodrigues, os 

três volumes de registros patrimoniais, que constam das datas de entrada dos documentos no 

acervo, entre 1911e 1944, os registros catalográficos existentes na base de Cartografia e o acervo 

armazenado na Divisão. 

 Até o momento foram identificados cerca de 230 documentos na Divisão de Cartografia, que 

tratam sobre o levantamento territorial de capitanias, cartografia holandesa, roteiros, costas, cidades 

e províncias brasileiras. Verificaram a existência de obras renascentistas referentes à cartografia, 

citadas no Catálogo de J. C. Rodrigues, mas não constam no acervo cartográfico. Assim, recorreu-se 

à base de Registros de Obras Raras, encontrando cerca de 20 livros sobre cartografia, geografia e 

roteiro de viajantes. 

Nesta fase do levantamento da Coleção Cartográfica Benedito Ottoni, obteve-se a 

constatação de um acervo considerado de suma importância não só para a história do Brasil e da 



América do Sul, como para a Cartografia geral. 
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Biblioteca Nacional (Brasil) – Mapas. Bibliotecas – Coleções especiais. Colecionadores e coleção – 
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O acervo cartográfico da Coleção Benedito Ottoni na Biblioteca Nacional 

 

 A Divisão de Cartografia nos seus 12 anos de aniversário, e nos 200 anos de Biblioteca 

Nacional, vem inventariando as coleções particulares que contribuíram para o enriquecimento do 

seu acervo.  

 Iniciou com a Coleção De Angelis, que já tem o seu catálogo publicado no vol.121 dos 

Anais da Biblioteca Nacional, e, em seguida, partiu para o atlas factício “Mappas do Reino de 

Portugal e suas conquistas collegidos por Diogo Barbosa Machado...”, em fase de conclusão.  A 

Coleção Teresa Cristina Maria está em andamento.  

 A partir de janeiro deste ano principiou o levantamento da Coleção Benedito Ottoni, que tem 

como proveniência a coleção particular de José Carlos Rodrigues. 

 José Carlos Rodrigues foi jornalista e bibliófilo. Nasceu em Cantagalo, em 1844 e morreu 

em 1923, no Rio de Janeiro. Considerado inovador da imprensa, viveu nos Estados Unidos e lá, em 

New York, fundou jornais em língua portuguesa: “o Novo Mundo” (1870-9), coadjuvado por Sousa 

Andrade, e a “Revista Industrial” (1878-9). Colaborou nos periódicos The Times e The Financial 

News, em Londres. No Rio de Janeiro comprou o “Jornal do Comércio”, que dirigiu até 1915. Além 

de ter tido grande poder político, influenciou decisões fundamentais da República Brasileira, como 

pode ser comprovado pelas suas correspondências entre diversos políticos (Barão do Rio Branco, 

Cândido Mendes, Varnhagem etc), existentes na Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional. 

 Este notável bibliófilo organizou, catalogou a sua biblioteca e a disponibilizou com a 

publicação do catálogo intitulado “Bibliotheca Brasiliense : Catalogo annotado dos livros sobre o 

Brasil e de alguns autographos e manuscriptos”, em 1907. Mais tarde, Júlio Benedito Ottoni, 

adquiriu o seu acervo, que numa atitude patriótica, não o permitiu sair do país, e generosamente o 

doou à Biblioteca Nacional, em 1911. Nesta mesma época, José Carlos Rodrigues tinha oferecido 

um exemplar do seu catálogo ao Benedito Ottoni. Este catálogo, posteriormente, com dedicatória do 

autor ao Benedito Ottoni, foi encontrado em alguma livraria por José Carlos de Macedo Soares, que 

o ofertou  ao Rodolfo Garcia, diretor da Biblioteca Nacional,  entre 1932 e 1947.  

 Segundo Manuel Cicero Peregrino da Silva, diretor da Biblioteca Nacional nessa época, esta 

coleção foi um dos “acontecimentos mais notaveis da história da Bibliotheca Nacional. Presente 

verdadeiramente regio, deu ao Sr. Dr. Julio Benedicto Ottoni o direito de ser considerado como um 



dos maiores bemfeitores deste estabelecimento” (Anais da BN, 1912). Ele acrescentou também que 

se tratava de um acervo sobre a História da América e do Brasil Colonial, como poderia observar 

pela publicação do 1º volume do catálogo desta coleção. Embora o segundo volume do catálogo da 

biblioteca de J. C. Rodrigues jamais fora publicado. 

Julio Benedito Ottoni foi industrial e proprietário do Contrato de Iluminação Pública do Rio 

de Janeiro, em 1896. Seu pai, Cristiano Benedito Ottoni, trabalhou como diretor da Estrada de Ferro 

D. Pedro II, senador do Império e da República, professor da Escola Politécnica de Engenharia do 

Rio de Janeiro e escreveu alguns livros, dentre eles “O futuro das estradas de ferro no Brasil”, além 

de ser irmão do político Teófilo Benedito Ottoni. 

O doador propôs duas condições em consenso com a direção da Biblioteca Nacional: a 

primeira a coleção seria mantida no todo, não podendo ser desmembrada para outros setores, salvo 

as obras valiosas que deveriam ser “guardadas sob chave” e a segunda, ter o nome da família 

Benedito Ottoni, de acordo com o desejo de José Carlos Rodrigues, para permanecer na memória do 

do povo brasileiro o valor de “que tanto têm abrilhantado as letras, o progresso das idéas políticas, o 

do magisterio, o problema da viação ferrea e o da industria em nossa cara patria” (Anais da BN, 

1912).  

Assim, foram cumpridos os encargos, separando somente a documentação manuscrita, 

iconográfica e cartográfica para melhor armazenamento. 

Quanto ao montante dos documentos cartográficos estimata-se 327 “peças avulsas” e 40 

“atlas”, registrados na 3ª Seção ou Seção de Estampas e Cartas Geográficas, dados retirados através 

dos relatórios publicados nos volumes de 34 a 36 dos Anais da Biblioteca Nacional.  

Com a criação da Divisão de Cartografia, em 1998, o seu acervo foi desmembrado da 

Divisão de Iconografia. Nessa mesma época, encontrou-se três volumes de registros patrimoniais, 

denominados livros de tombo, com o título da capa “Bibliotheca Nacional, 3ª Secção, acquisições, 

cartas geograhicas” (fig. 1) desta documentação, que foram transferidos da Divisão de Iconografia 

para a Cartografia. Constam de número de registro, data da entrada na 3ª Seção e a proveniência dos 

documentos cartográficos, entre 1911 e 1944.  No que se refere à Coleção  Benedito Ottoni, estão 

registrados 233  mapas e atlas da, entre 1911 e 1920.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: livros de tombo 

 

Outro fator que contribuiu para o inventário foi existência da maior parte de ex-libris da 

coleção no verso dos mapas e nas contracapas das obras. Possuem a seguinte inscrição: “Colleção 

Benedicto Ottoni.// Organizada pelo Dr. J. C. Rodrigues // Doação do Dr.Julio Benedicto Ottoni” 

(fig. 2). Isto mostra o considerável acervo precioso adquirido pelo industrial, tendo como 

testemunho o nome do antigo proprietário. 

 

 

 



   Figura 2: Ex-libris 

 

A princípio, os integrantes da equipe deste levantamento são duas bibliotecárias, Maria 

Dulce de Faria e Maria Cristina Leal Feitosa Coelho, com a participação dos estagiários, Rafael 

Imbroinisio Gonçalves (estudante de Geografia) e Rick Santos (aluno de Biblioteconomia).  

A metodologia utilizada pela equipe da Divisão de Cartografia foi o cotejamento entre o 

catálogo publicado de J. C. Rodrigues, os três volumes de registros patrimoniais, os registros 

catalográficos existentes na base de Cartografia e os documentos armazenados sem tratamento 

catalográfico, que continham ex-libris e carimbo estampado dos números de registros do antigo 

livro de tombo (fig.3) 

 

Figura 3: Número do registro no tombo e o carimbo no mapa. 

 

Durante o inventário, houve uma série de entraves para detectar a coleção, que se seguem:  

1) a encadernação das monografias e os serviços de entelar mapas tiveram uma boa 



quantidade de ex-libris cobertos pela tela ou retirados dos documentos; 

2) algumas obras ficaram danificadas com o tempo e perderam suas folhas ou capas, as 

quais poderiam fazer parte da coleção; 

3) vários carimbos dos documentos não permitem uma boa visualização, por estarem 

borrados ou parte deles ocultados pela tela; 

 4) as descrições e as datas dos documentos relacionados nos volumes de tombo não estão 

claros e nem seguros, como no caso dos fac-símiles não constarem os anos de suas publicações e 

sim as datas dos documentos originais, e 

 5) títulos destes registros do tombo não coincidem com os títulos das descrições 

catalográficas existentes na base de cartografia. 

 Assim, houve a necessidade de recorrer ao catálogo publicado de José Carlos Rodrigues, que 

muitas vezes esclarecia as dúvidas.  

 Exemplos destas dificuldades é a reprodução da Carta de Turim. Esta cópia possui o antigo 

carimbo com o número de registro, que coincide com o do livro de tombo, mas não contém ex-

libris. Outro exemplo é El gran rio Marañon o Amazonas de Samuel Fritz. A Divisão de 

Cartografia possui uma carta gravada de 1707 pelo pe. Nolin e dois fac-símiles. Ao consultar os 

volumes de registro, observou-se: a carta de 1707 tinha como procedência o Ministério das 

Relações Exteriores, de acordo com o cotejamento do número de registro; um fac-símile, foi doação 

de Dr. Alberto Rangel, também conforme o número antigo de registro; outro fac-símile não tinha o 

ex-libris da Coleção Benedito Ottoni e nem o número de registro estampado no mapa, mas tinha a 

descrição do mapa, datado 1707 no Livro de tombo. Porém, J. C. Rodrigues descreveu na sua 

referência como uma bela reprodução fac-similar em heliogravura. Portanto, leva a crer que este 

fac-símile pertenceu à Coleção Benedito Ottoni.  

 Além desses empecilhos, observou-se a presença de obras sobre cartografia, geografia e 

roteiro de viajantes no catálogo de José Carlos Rodrigues, que se encontram na Divisão de Obras 

Raras, cerca de 40 volumes renascentistas e um do período barroco – Istoria delle guerre del regno 

del Brasile de João José Maria de Santa Teresa. A princípio o levantamento foi feito através da base 

digital de Obras Raras, surpreendendo a equipe da Divisão de Cartografia. Dentre estas obras 

destacam-se: Geografia de Ptolomeu, publicadas em versão latina1519 e italiana 1562, 1573-1574; 

Crônica de Nuremberg de Hartmann Schedel, nas edições latina e alemã, de 1493; De 

Chorographia, de Pomponius de Mela, edições latinas, 1502 e1518; Sphera mundi de Johannes de 

Sacro Bosco, em edição italiana de 1537 e latina de 1550; Compendio de la arte de navegar de 

Rodrigo Zamorano, 1582; Libro di Benedetto Bordone, 1528 , Cosmograhia de Pedro Apiano, 1524 

e 1551; Suma geographia q trata de todas las partidas de Martins Fernandez de Enciso, 1519; 

Newe Welt de Ulrich Scmidel, 1567; Vera historia, admirandae cjusdam navigationis de Ulrich 



Scmidel, 1599, Histoire de voyage fait em terre du Brésil autrement dit Amerique de Jean de 

Lery,1578 e 1580, 1580, 1585, 1586; The principal navigations, voiages, traffiques and discoueris 

of Englisn Nation de Richard Hakluyt,1598-1600; Le relatione vniversali de Giovanni Botero, 1600; 

Historia de l'Indie Occidentali de Pietro Martire d'Anghiera, 1534; L'arte de navegar de Pedro de 

Medina, 1555;  Les trois monde de Henri-Lancelot  La Popelinière, 1582; Les singularité de la 

France Antactique de André Thevet, 1557 e 1558; Cosmograhiae Introductio de Martin 

Waldseemüller, 1507, Epitome trium terre partium de Joachim Vadianus de 1534;  Arte de navegar 

de Pedro Medina, 1545, Breue compendio de la sphera y de las arte de nauegar de Martin Cortes de 

1551, Historiale description de l'Afrique de Leo Africanus, 1556, Asia de Joan de Barros (1552-

1553, 1562), Nouis orbis Regionum de Simon Grynaeus de 1537. 

 No que tange à Coleção Benedito Ottoni existente na Divisão de Cartografia, analisou-se,  

até o momento, cerca de 200 mapas e 27 atlas entre os séculos XVII e início do século XX.  Dentre 

esta documentação composta de atlas e mapas distinguem-se: 

a) cartografia holandesa – mapas e atlas de Willem Hondius, Pieter Goos, Hendrick Donker, Joanes 

Keulen; Joan Blaeu, Alex Hubert Jaillot, Jansson,  

b) cartógrafos franceses – Nicolas Sanson, Guillaume de l’Isle, 

c) levantamento da Capitania de Minas Gerais de José Joaquim da Rocha (fig.4); 

d) Capitanias do Rio de Janeiro (Francisco José Roscio) e Capitania do Maranhão; 

d) levantamento da costa do Brasil entre os séculos XIX e XX, algumas com base nos trabalhos de  

Ernest Mouchez, uma planta de José Fernandes Portugal, outras publicadas pela Diretoria de 

Hidrografia e Navegação (Brasil) Hydrographic Office (Grã-Bretanha) 

e) ferrovias;  

f) províncias brasileiras   

g) cidades brasileiras,  

h) fronteiras do Brasil , como os atlas do Barão do Rio Branco; 

i) fac-similes de Juan de Cosa, Kunstmann, Fra Mauro; 

j) mapas e atlas do Brasil, como atlas do Brasil de Homem de Melo, Conrado Niemeyer, Barão da 

Ponte Ribeiro (carta reduzida da de Niemeyer), etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Figura 4: Mapa 

 

Depois, a coleção passará por processos de análise, catalogação, higienização ou restauração e 

digitalização. Em seguida, disponibilizará seus registros catalográficos na base de dados de 

Cartografia e suas imagens na base da Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional. 

 A Coleção Benedito Ottoni sempre mostrou a importância do seu acervo sobre História do 

Brasil e da América, mas com o início do inventário sobre o acervo cartográfico revelou a valiosa 

documentação sobre este assunto. Assim, planejará a sua publicação para o próximo ano, quando 

completará cem anos de sua existência na Biblioteca Nacional. 
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