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RESUMO

A Cartografia Moderna tem como um dos escopos de pesquisa a Cartografia Histórica. No presente 

artigo, avalia-se a geometria de um mapa analógico do séc. XVII, que é uma carta portulana da costa 

litorânea dos atuais Estados de São Paulo e Paraná. Não se aplica um estudo cartométrico sistemático 

que permita uma melhor compreensão de como foram construídas as cartas de navegação, mas apontar 

a presença de determinação astronômica e a proposta do seu autor na comunicação da informação. 

Valeu-se do software Global Mapper 8.0 para efetuar o georreferenciamento de pontos comuns a carta 

portulana com uma atual, cuja amostra de pontos permitiu gerar uma rede de meridianos e paralelos 

que está implícita nessa carta. Além disso, houve avaliação da precisão da carta, que se obteve medido 

os erros de latitude e distâncias dessa amostra de pontos. Os resultados indicam que os erros, dada à 

condição instrumental da época em que a carta portulana foi construída, são pequenos. Quanto a função 

representativa da carta, está em consonância com a comunicação cartográfica. 
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1. INTRODUÇÃO

A pesquisa voltada à Cartografia Histórica revela não só a autenticidade e a criatividade dos 

antigos mapeadores, mas também como o espaço era percebido, visualizado. Esta área é indicada por 

Harley (1968) como essencial para se compreender as similitudes cartográficas expostas por diferentes 



culturas por meio dos mapas. Pode-se afirmar que compreender como o espaço era representado, e o 

que  levou  os  autores  a  pensarem daquela  maneira,  contribui  para  Cartografia  moderna  deduzir  a 

fidedignidade dos produtos cartográficos gerados no transcorrer dos séculos. 

Não obstante,  pode-se pressupor que estudos mais recentes sobre a percepção humana, bem 

como outros  voltados  à  influência  de experiências  anteriores  (cognição)  de usuários  e  mapeadores 

quando lêem e produzem o mapa, tornam mais consistentes e inteligíveis os trabalhos na Cartografia. 

Esses estudos permitem que sejam gerados produtos cartográficos acessíveis à leitura, mostrando que a 

relação ‘usuário – cartógrafo’ é mutual,  dependendo da forma como serão feitos o reconhecimento 

espacial e a abstração de ambos.

Os mapas evidenciam uma linha do tempo que mostram acontecimentos geográficos em seus 

respectivos contextos espaciais. Mapas são imagens icônicas, e têm propriedades que os definem como 

representantes do mundo real. Quando são elaborados, há adoção de uma simbologia que representa e 

instiga  o  usuário  a  associar  a  representação  ao  real:  é  a  proposta  inicial;  isso  define  o  grau  de 

iconicidade do produto.  Não se restringe a adoção correta  dos símbolos  à elaboração de um mapa 

‘ideal’, mas a inclusão, entre outros fatores, das posições corretas das feições cartográficas tornam-se 

indispensáveis à análise do mapa. Van der Zijpp, 1996 (apud Ormeling, 1996:15) também comenta que 

a interpretação da legenda e da escala são fatores imprescindíveis à leitura do mapa, e destaca que o 

usuário deve ser capaz de interpretá-los para fazer uso do mapa. Caso contrário, o fenômeno descrito 

não ficará evidente aos ‘olhos’ do usuário. 

No caso da avaliação  dos  mapas  históricos,  não se pode excluir  a  interferência  advinda de 

acontecimentos  políticos,  econômicos  e  sociais  os  quais  influenciam na elaboração  e  execução do 

mapa.  Como  afirma  Harley  (1968:67),  “mapas,  como  outras  fontes  para  o  estudo  do  passado,  

precisam ser considerados em um amplo espectro de elementos externos”. 

Pode-se  dizer  que  a  percepção  e  a  cognição  desses  ‘cartógrafos’  agem de  forma  direta  na 

avaliação final e na apresentação por eles propostas. Essa afirmação é corroborada por Downs e Stea, 

1977 (apud MacEachren, 1991:157-158), que relatam o mapeamento cognitivo como sendo o caminho 

de  que  se  utilizam as  pessoas  para  compreender  o  mundo ao  redor  delas.  Isso  implica  em que  a 

validade dos mapas produzidos dá-se pela capacidade de abstração e interpretação do real que têm tais 

‘cartógrafos’. 

Cada usuário ou mapeador  tem suas próprias impressões.  Estas interferem na representação 

mental  que será construída, mesmo que esta imagem fique apenas em sua mente.  A forma como a 



percepção atua na organização mental do espaço varia de acordo com a cognição do interpretante, e 

somam-se ainda às relações espaciais envolvidas na distribuição dos elementos gráficos, do seu projeto 

gráfico e do produto cartográfico; assim sendo, não se pode impetrar grandes advertências quanto às 

escolhas feitas (Peterson, 1999; Slocum, 1999).

Sabe-se  que  a  Cartografia  Moderna  utiliza  diversos  recursos  computacionais  que  permitem 

obter mapas de alta precisão e acuracidade; entretanto, devem-se levar em conta outros parâmetros para 

indicação quali-quantitativa do produto cartográfico, tais como: linhagem e consistência lógica (Loch, 

2006).  Com  esses  avanços  tecnológicos,  permitiu-se,  por  exemplo,  que  a  sobreposição  de  mapas 

elaborados em épocas distintas, e de acordo com o conhecimento vigente à época, fosse agilizada por 

meio  de  uso  das  técnicas  computacionais.  Neste  artigo,  não  se  aplica  um  estudo  cartométrico 

sistemático que permita uma melhor compreensão de como foram construídas as cartas de navegação, 

mas  apontar  qual  a  proposta  do  seu  autor  na  comunicação  dessa  informação  e  a  presença  de 

determinação astronômica e a sua influência na geometria dessa carta. Além disso, houve avaliação da 

precisão da carta que se obteve medindo os erros de latitude e distâncias dessa amostra de pontos. Estas 

técnicas auxiliam a determinar as propriedades geométricas dos produtos cartográficos, que permitem 

identificar  a  coerência  de  sua  produção  e  uso,  e  compreender  como  o  espaço  era  mapeado  por 

cartógrafos anteriores ao nosso tempo. 

A avaliação geométrica desses mapas consiste, basicamente, na comprovação e validação de 

que esses,  na finalidade de representar  o mundo como foi visto e interpretado pelo mapeador,  são 

fidedignos. Além disso, a investigação mostrará algumas interferências que a geometria do mapa sofreu 

por  conta  da  compartimentação  do  espaço  e  da  visualização  espacial,  diferenciada  ou  não,  do 

mapeador. 

As questões investigativas a respeito dessa coerência cartográfica residem em abordar os temas 

comunicação e fidedignidade das informações desses produtos nos quais as qualidades posicional e 

semântica das feições representadas podem ser avaliadas.

2. VISUALIZAÇÃO ESPACIAL

Ware (2004:56) apresenta o termo visualização como sendo a  “transformação de conceitos  

abstratos em imagens reais ou mentalmente visíveis”. A compreensão de como as pessoas interpretam 

os dados representados em um mapa é importante, pois a similitude entre representação e o mundo real 



concerne à integralização do conceito  de mapa.  Neste  contexto,  o ato de compartimentar  o espaço 

facilita a visualização de determinados fenômenos. O mapeador compartimenta o espaço (o que está ao 

alcance de sua memória) descrevendo um trecho o qual acredita conhecer com detalhes. 

Uma importante forma de análise da visualização é a simbologia abordada nos mapas. Ela pode 

contribuir  para  diferentes  interpretações  do  usuário,  o  qual  poderá  criar  e  configurar  novas 

possibilidades  de  análise  espacial.  Compreender  como  essa  simbologia  auxilia  na  delimitação  de 

regiões implica pensar como o usuário busca, dos elementos que compõem o mapa, realizar as suas 

análises.  A adoção de uma simbologia  que estimule a associação da representação com o real  é a 

proposta daqueles que produzem os mapas. 

A  escolha  correta  dos  signos  na  representação  é  subjetiva,  pois  depende  das  escolhas  do 

cartógrafo. Essa relação frágil, existente entre o cartógrafo e o usuário dá-se pela subjetividade e pela 

complexidade dos produtos gerados. Um cartógrafo que usa demasiadamente signos complexos em 

suas representações torna o seu produto subjetivo e alheio à compreensão do leitor de mapas (Ecco, 

1973; Sluter, 2008)

Outra proposta é a das teorias do conhecimento que indicam que o ser humano tem capacidade 

de armazenar imagens (formas) no cérebro, e essa ‘reserva de imagens’ está intrinsecamente ligada à 

experiência de vida do interpretante (Lakoff, 1987; Peterson, 1995). Isso significa que, uma pessoa com 

mais experiência  poderá ter  maior  êxito  quanto à interpretação dos objetos assinalados  numa dada 

representação, pois retêm em sua memória várias imagens nas quais tentará associar à simbolização 

escolhida.  Akhtar  (1989)  e  Arnheim (1976)  expõem que  este  é  um complexo  sistema  no  qual  a 

percepção  do interpretante  busca  nortear-se  por  meio  de sua cognição.  As inconsistências  sobre  a 

tomada  de  decisão  que  perpassa  pela  percepção,  aprendizagem  e  imaginação,  dependem  das 

habilidades  individuais,  mas  a  busca  pela  compreensão  dos  elementos  constituintes  do  espaço 

conhecido  ou  a  ser  conhecido,  passa  por  dois  estágios  que  são  determinantes  na  visualização  do 

ambiente em questão: a partonomia e taxonomia.

Para  a  Cartografia  esses  estágios  ajudam  a  compreender  como  atuam  no  sistema  visão-

cognição,  favorecendo à  elaboração  de representações  cartográficas  efetivas  quanto à  aquisição  do 

conhecimento espacial. Esta pesquisa aponta possibilidades de utilização dos tipos de conhecimento e 

dos esquemas de conhecimentos na elaboração de mapas que estimulem o processamento cognitivo.



2.1 Taxonomia e Partonomia

A  Carta  Portulana  de  Paranaguá-Cananéia,  não  obstante,  foi  criada  a  partir  dos  mesmos 

princípios  de  aquisição  do  conhecimento.  O  individuo  que  construiu  a  representação  buscou 

compreender o espaço por meio de ‘processos cognitivos’ e ‘processos de classificação’. Os processos 

cognitivos são importantes na formação da visualização mental do espaço em análise; fazem parte deste 

processo a percepção e a cognição. Nos ‘processos de classificação’, a taxonomia e a partonomia são os 

principais agentes e têm relação com a densidade em análise na identificação dos grupos.

A taxonomia utiliza da cognição, sendo assim é mais ‘densa’ no que se refere à quantidade e 

qualidade  de  informações  analisadas,  considerando  que  essa  analisa  núcleos  distintos,  talvez  não 

próximos, procurando um padrão instrinseco a esses núcleos. Quanto a partonomia, pode-se dizer que 

essa  se  baseia  nos  processos  de  percepção,  que  são mais  rápidos  e  não utilizam de  esquemas  ou 

conhecimentos prévios sobre o espaço em análise. 

3. CARTA PORTULANA

No século XII, com o renascimento das relações comerciais oriundo das Cruzadas, inicia-se 

uma nova fase: o mercantilismo. Para realizar as viagens para o Oriente, tornou-se indispensável um 

produto que atendesse as necessidades dos navegadores. Surge nesse século, que corresponde a Baixa 

Idade Média, a carta portulana ou de marear, que contribuiu para intensificação do comércio, iniciado 

no Mediterrâneo, e às futuras explorações marítimas, como a descoberta de nova rota para o comércio 

como o Oriente, que contornava o continente africano. 

Não se pode afirmar o ano do surgimento do primeiro exemplar dessa carta, mas ela permitiu 

conduzir  os  navegadores  aos  portos  conhecidos.  Essa  carta  era  complementada  com  informações 

oriundas  do  ‘livro  de  derrota’  dos  navios,  no  qual  eram registradas  as  distâncias  entre  os  portos, 

descrevendo o ancoradouro e os rumos magnéticos entre eles, ganhando a denominação de ‘portulano’. 

Como menciona Dreyer-Eimbcke (1992), esse termo tem origem no latim, por meio do italiano. Em 

1285, essa denominação é usada pela primeira vez, com sentido de descrição dos portos marítimos. Do 

italiano, refere-se a uma apresentação descritiva das costas, com suas características e localidades, e 

especialmente dos portos.



Esse produto era desenhado em pele bovina; costumava-se levar um exemplar de reserva nos 

navios,  pois  ele  se  deteriorava  facilmente,  tornando-se  ilegível  e  sem  utilidade.  Dos  portulanos 

conhecidos o mais antigo é a Carta de Pisa, que data do último quartel do séc. XIII. 

Gaspar (2009:9-10) menciona que não há registro anterior a 1500 que expresse a maneira de 

usar a carta portulana. Esse autor destaca o tratado de Pedro Nunes, publicado em 1537, como obra de 

referência à prática e uso dessa carta. Os seus comentários em relação a essa obra estão na afirmação de 

que “os rumos são representados por linhas retas, fazendo ângulos verdadeiros com os meridianos,  

que são retilíneos e eqüidistantes entre si,  formando uma malha quadrada com os paralelos”.  Em 

relação a essa proposta pode-se afirmar que a determinação em alto mar da longitude ocorrerá somente 

no século XVIII e o desconhecimento da distribuição espacial da declinação magnética são elementos 

essenciais à prática da navegação. Por essas observações, pode-se assegurar que os marinheiros não 

teriam conhecimento à construção dessa carta.

Por outro lado, Kimble (2005:235) esclarece que há registro de um livro intitulado The Boke of 

Ydrography, do século XVI no qual se pode entender a prática dessa carta: 

“selecione uma linha, próxima dos portos de saída e de chegada percorridos por um 

dia, de modo que esteja mais perto possível paralela à linha (imaginária) se juntado os  

portos, comparando com as duas linhas divisoras: então veja que a linha que passa  

através do centro da rosa dos ventos está paralela à linha selecionada e então se obtêm  

os pontos de apoio procurados”. 

Essas  cartas  continuam  os  rumos  magnéticos,  originários  de  um  número  de  pontos  de 

convergência dispostos no mapa de forma regular. A razão para se ter um círculo dividido em quatro 

partes era para facilitar o traçado das paralelas desenhadas que cortavam esses pontos do ¼ do círculo 

de fora. Além disso, a proposta de inclusão desse círculo dentro da área tinha como proposta abarcar o 

máximo dessa área  (KIMBLE,  2005).  Como afirma  Gaspar  (2009:7),  essa carta  era  construída  de 

acordo com o conhecimento que se dispunha à época para determinar a posição do navio. No caso, “as 

distâncias estimadas, as latitudes e os rumos magnéticos eram marcados diretamente no plano, com 

escala constante, ignorando o efeito da curvatura terrestre”. E conclui mencionando não haver algum 

conceito  teórico  de  qualquer  projeção  cartográfica  associado  a  esse  produto,  em  função  da 

impossibilidade de determinar a longitude no mar e pelo desconhecimento das direções magnéticas.



4. ANÁLISE SEMÂNTICA DA CARTA PORTULANA

Os cartógrafos e usuários buscam, por meio da compartimentação espacial e regionalização por 

atributos,  elaborar e compreender  os mapas.  Quando se analisa a qualidade semântica de qualquer 

objeto,  seja  ele  um  mapa  ou  não,  procura-se,  implicitamente,  conferir  se  a  informação  obtida 

diretamente está claramente representada.

No  caso  da  carta  portulana  ‘Demotraçaõ  do  Pernagva  e  Cananeia’  de  1666,  consegue-se 

observar alguns aspectos que estão implícitos a uma leitura menos atenta. Exemplificando, essa carta 

mostra o limite do alcance visual do mapeador, as relações espaciais propostas pelo cartógrafo e os 

diferentes momentos em que as feições foram ‘encaixadas’ no mapa.

Quando se produz um mapa, o mapeador organiza e generaliza as informações captadas do 

meio. A mensagem está, portanto, carregada das impressões e ‘vícios de observação’ do cartógrafo. 

Isso  se  dá  pela  maneira  como  a  percepção  e  a  cognição  atuam  distintamente  nas  pessoas.  A 

preocupação de quem produziu a carta de “Demotraçaõ do Pernagva e Cananeia”, por se tratar de uma 

carta  portulana,  atentou-se  para  os  aspectos  hídricos  da  região,  havendo  maior  quantidade  de 

informação e menor generalização dos dados desse tema. Pode-se observar esse nível de detalhamento 

quando da entrada da baia de Paranaguá, na qual aparecem números, em torno da Ilha Farol do Mel, 

que indicam a profundidade, assim como na entrada da Villa de S. João da Cananeya, que servia de 

atracadouro. A representação gráfica que mostra a elevação e a configuração do relevo, por meio das 

curvas de nível, para o assoalho marítimo ocorrerá somente no século XVIII (Imhof, 2007).

A visão do mapeador está claramente dividida em dois ângulos: o continente e as ilhas. O autor 

trata o continente com maior generalidade (b), e as ilhas como detalhes de maior relevância no mapa. 

Este aspecto é evidenciado pelos sentidos das toponímias sendo que, no continente, estas são indicadas 

na  direção  sul-norte,  provavelmente  assim  elaboradas  para  facilitar  a  visada  de  quem  chega  no 

território por meio do Oceano Atlântico; já as ilhas (a), como exigem maior atenção dada a necessidade 

de se contornar suas extensões, suas toponímias estão representadas na direção oeste-leste. A Figura 1 

ilustra as situações propostas.



Figura 1 – Diferentes visadas, diferentes leituras da carta portulana.

Fonte: Soares e Lana (2009:17).

Essa diferença na visada denota que o cartógrafo ‘encaixou’ a representação das ilhas no mapa, 

em  um  momento  distinto  àquele  usado  para  representar  o  continente.  Pode-se  considerar  que  a 

partonomia, usada inicialmente, atua no campo de visão desse cartógrafo (percepção). Esse campo de 

visão está indicado pelas hachuras que dão a impressão de profundidade e do ‘modelo’ de superfície. 

Esse limite visual está baseado na linearidade observada na divisa terra x mar e planície costeira x 

montanha. Essas linhas podem ser tomadas como base para a criação do mapa. A Figura 2 mostra a 

linearidade observada pelo cartógrafo para terra x mar (em vermelho),  bem como o ‘limite’  visual 

planície costeira x montanha (em preto).



Figura 2 – Linearidade observada para diferenciar terra x mar (vermelho) e planície costeira x montanha (em preto).

Fonte: Soares e Lana (2009:17).

A taxonomia, como processo mental que exige mais raciocínio e tem conceitos embutidos em 

suas ações, caracteriza-se pela indistinção feita pelo mapeador na escolha da representação das ‘vilas’. 

Agrupou essas regiões por pertencerem ao mesmo grupo de vilas de atracadouro. Nesse caso, mostra-se 

que a escolha do cartógrafo foi fundamentada por um raciocínio mais apurado e conceitual.

5. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DA CARTA PORTULANA

A cartometria é um campo da Cartografia cujo objetivo é efetuar medidas e transcrições destas a 

partir do mapa. Nessas medidas envolvem a avaliação de distância, comprimento e número de objetos. 

Para se determinar e interpretar as características geométricas, medir e comparar com o mapa atual é 

necessário georreferenciar o mapa antigo segundo um sistema de coordenadas (latitude e longitude) 

adequado de forma a se recuperar informações geográficas contidas nele.

Para o registro dos pontos, foram obtidas as coordenadas geográficas de Cananéia e Paranaguá, 

podendo-se ver os valores de latitude e longitude para a cidade de Cananéia na parte inferior da tela. 

Quanto à escolha das unidades, definiu-se graus em função das características da carta. Em relação a 

projeção, utilizou-se a geográfica, a opção usada para o registro do mapa geomorfológico dos Estados 

de Paraná e de São Paulo.

Uma vez conhecidas  as latitudes  e  longitudes  desses  pontos,  pode-se indicar,  sobre a  carta 

antiga,  os meridianos e paralelos que lhe estão implícitos. Uma análise visual dessa malha permite 



extrair informação qualitativa sobre a forma como as cartas foram construídas. No caso, como ilustra a 

Figura 3 nota-se que os paralelos se apresentam aproximadamente retilíneos, eqüidistantes e orientados 

na  direção  oeste-leste,  indicando  que  o  cartógrafo,  para  conseguir  definir  as  latitudes,  recorreu  à 

observação astronômica, como se observa a existência de uma escala de latitudes nessa carta. 

A carta de 1666 também apresenta uma escala gráfica expressa em léguas. Para se descobrir a 

sua relação, esta foi medida após o georreferenciamento. Obteve-se como valor em léguas de 18 ao 

grau,  que é o valor adotado pelos portugueses desde a época das grandes navegações.  Mediu-se a 

distância entre graus consecutivos, e o valor obtido foi de 111,0 km de latitude. Apesar do valor não ser 

exatamente 111,11 km de latitude, o erro de 0,1% pode ser resultado da má ‘pontaria’ nos registros dos 

pontos. 

Figura 3 – A rede de meridianos e paralelos implícitos a carta de 1666.

Observa-se  pelo  Gráfico  1,  que  a  maior  discrepância  entre  os  valores  de  latitude  está 

situada para a cidade de Paranaguá. Isto sugere que as maiores diferenças a respeito da magnitude e 

dispersão dos erros aumentam para o sul. Isto é corroborado por Gaspar (2009), que ainda menciona 

que os mapas antigos estão sujeitos a erros de compilação, o que justifica a dispersão desses erros. A 

Figura 4 ilustra o erro de latitude da amostra de pontos. 



Gráfico 1 – Variações de latitude.

Figura 4 - Erro de latitude – Cananéia e Paranaguá.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da  análise  semântica  pode-se  concluir  que  os  elementos  taxonomia  e  partonomia  estão 

presentes na construção do mapa. Observou-se que ao elaborar a carta, o mapeador se valeu, em função 



do  conhecimento  de  sua  época,  de  uma  representação  gráfica  singela,  mas  representativa.  Isso  é 

indicado pelas hachuras (planície costeira x montanha) e linearidade encontrada no limite terra x mar.

Quanto a análise cartométrica, notou-se que os erros, dada à condição instrumental da época em 

que a carta portulana foi construída, são pequenos. Com a introdução do elemento quantitativo no mapa 

histórico  foi  possível  precisar  e  matizar  as  informações,  indicando  que  o  produto  ora  em análise 

apresentou resultados satisfatórios na determinação e indicação das latitudes. 

A importância da análise semântica e cartométrica desses produtos cartográficos,  sejam eles 

analógicos ou digitais, reside em detectar o processo de construção e apresentação dos mesmos, pois 

compreender esses processos permite que se classifique e qualifique tais produtos. 
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