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Resumo 

Para além da identificação e estudo sistemático de documentos considerados síntese do 

conhecimento geográfico, alcançado ao longo dos 400 anos de conquista e 

transformação do território brasileiro, fontes de representações gráficas - de escalas e de 

natureza diferentes - revelam não só os paradigmas cartográficos que nortearem a sua 

produção, como, também, quando decodificados, permitem o conhecimento das 

características geográficas e etnográficas do território. Contar essas histórias, abordando 

a conquista, a ocupação e a delimitação de territórios, e as das ciências e técnicas 

envolvidas nesses empreendimentos, tem sido o objetivo maior dos trabalhos 



desenvolvidos no Centro de Referência em Cartografia Histórica da UFMG (CRCH). 

Visando difundir esse conhecimento, relacionado à História da Cartografia, ou à 

Cartografia Histórica da América portuguesa e do Brasil Império, e buscando alcançar o 

maior número possível de pesquisadores, de professores e de estudantes, de todos os 

níveis de ensino, foi colocado em desenvolvimento no CRCH um programa que abrange 

atividades de pesquisa, de ensino e de extensão. Além dessas atividades e dos seus 

diferentes produtos, faz parte dessa política de difusão do CRCH, a formação de um 

acervo de documentos cartográficos. Sua existência, que contribui para minimizar os 

efeitos da dispersão geográfica das instituições guardiãs de documentos cartográficos 

originais, referentes ao território brasileiro e, em especial, ao de Minas Gerais, facilita o 

acesso de estudiosos e outros interessados a um formidável conjunto de documentos 

cartográficos e outras iconografias, elaborados, principalmente, nos séculos XVIII e 

XIX. 

Palavras-chave: Cartografia da América portuguesa, cartografia do Brasil Império, 

técnicas cartográficas, cartografia histórica. 

 

 

Introdução 

Muitas são as possibilidades para se tratarem questões relacionadas com a 

Cartografia Histórica e a História da Cartografia da América portuguesa e do Brasil 

Império. No âmbito do projeto de difusão do CRCH-UFMG, e dentre essas várias 

formas de ação, uma está relacionada com o levantamento de eixos temáticos, e com a 

consequente produção de conhecimento e sua divulgação por meio impresso e digital, 

bem como por meio de exposições permanentes e temporárias. Com relação aos eixos 

temáticos, aborda-se nessa apresentação aquele relacionado com a conquista e ocupação 

do território da América portuguesa e do Brasil Império. 

 

Conquista e ocupação do território da América portuguesa e do Brasil Império: a 

abordagem de um eixo temático 

Nesse eixo, os documentos cartográficos referentes ao território em questão 

trataram no seu período quinhentista da representação de sua zona costeira. Essa 

produção atinge sua expressão máxima no mapa que acompanha o códice Roteiro de 

todos os sinaes conhecim
tos

, fundos, baixos, Alturas, ederrotas, que ha na Costa do 

Brasil desdo cabo de Sãto Agostinho até o estreito de Fernão de Magalhaẽs, conhecido 



pelo mesmo título, que não apresenta autor ou data, e cujo original se encontra na 

Biblioteca da Ajuda, em Portugal.
1
 Entretanto, o mapa é atribuído sem contestação, a 

um exímio cosmógrafo português, Luís Teixeira, cujo filho, neto e bisneto se tornariam 

referências para a cartografia praticada nos Seiscentos, organizada geralmente sob a 

forma de Atlas.
2
 O autor, de acordo com COSTA (1988, p.4, 7 e 8), conheceu o litoral 

do Brasil, no período compreendido entre 1573 a 1578, e executou o mapa em Portugal, 

terminando-o entre 1582 a 1586.
 
Sobre a geografia do território, além dos elementos 

que o próprio título do códice informa, verificam-se outros descritos na longa nota que o  

                                                        
1  O Códice, na descrição de Melba Ferreira da Costa, responsável pela leitura, introdução e notas 

da edição fac-similada, é de encadernação oitocentista em pele castanha com dourados, tem 53 folhas de 

157 x 223 mm, das quais 20 em branco e 33 manuscritas que incluem 12 plantas de regiões, vilas, duas 

cidades que ao tempo existiam e uma carta, esta medindo 33,7 x 50,3 cm  COSTA (1988, p.4). 
2  Seu filho, João Teixeira Albernas, foi cosmógrafo régio, notabilizando-se, entre muitos 
trabalhos, pelos atlas realizados  sobre o Brasil. Depois dele, seu neto Estêvão Teixeira e bisneto João 

Teixeira Albernas, cognominado o Moço, praticaram o ofício cartográfico (CORTESÃO,1968,  p. 84). 



Figura 1 - O mapa de Luís Teixeira, a mais detalhada representação do litoral da América portuguesa da 

segunda metade dos Quinhentos, representa também a cartografia de transição entre os paradigmas de 

rumo e estima e o astronômico. Destacam-se as escalas – de redução e de posicionamento latitudinal, os 

paralelos especiais – o trópico de Capricórnio e a linha Equinocial (Equador), e as rosas-dos-ventos 

entrelaçadas. Fonte: Cromoteca do CRCH; original Biblioteca da Ajuda, Portugal) 

 

 

mapa apresenta, a guisa de legenda, transcrita de COSTA1988, p.7 e 8), e registrada a 

seguir: 

  “A Terra do Brasil é a que parte a linha vermelha desta do 

Perú a qual linha é a demarcação que os Reis de Castela os 

católicos dom Fernando e dona Isabel e el-Rei D. João o 2
0
 de 

Portugal fizeram no descobrimento geral. As capitanias que 

vão repartidas por linhas vermelhas são mercês que os Reis de 



Portugal dom Manuel e dom João seu filho o terceiro deste 

nome fizeram a homens que muito bem os serviram no 

descobrimento e conquista das Índias Orientais. A que diz de 

Sua Magestade foi de Francisco Pereira Reimão que morrendo 

e ficando sem herdeiro ficou à coroa, nesta está toda a Baia de 

Todos-os-Santos e cidade do Salvador onde assiste o 

governador e Bispo. Todas as mais são vilas excepto a cidade 

de São Sebastião no Rio de Janeiro capitania de Pero de Gois 

a qual cidade foi tomada dos franceses pelo governador Mem 

de Sá. As melhores e mais ricas destas capitanias são a de sua 

Magestade e a de Jorge de Albuquerque. Estas são as que mais 

engenhos tem de açúcar e assim têm mais trato de mercadores. 

Tem cada uma destas capitanias pela costa do mar, 50 léguas e 

para o sertão, tanto áte chegar à linha da demarcação como na 

repartição delas se vê. É povoada esta terra do Brasil toda de 

portugueses quanto dizem as capitanias e somente à costa do 

mar e quando muito 15, 20 léguas pelo sertão é muito povoada 

do gentio da terra tem muitos mantimentos, em partes dela há 

ouro assim de minas como de lavagens.” 

A par da geografia que o mapa sintetiza, o documento se destaca em termos 

técnicos. Ele se constitui em um exemplo da transição entre os paradigmas cartográficos 

de rumo e estima e o astronômico, donde a presença de elementos marcantes de um e 

outro, como a rosa-dos-ventos, linhas de rumo entrelaçadas, escala de latitude e escala 

cartográfica.  

Já sob a égide do paradigma astronômico, nos Setecentos, algumas sínteses 

notáveis da cartografia sobre a América portuguesa são novamente produzidas, 

cobrindo aquele território como um todo, como nos casos: do Mapa do Padre Cocleo, 

finalizado em 1710, do Mapa das Cortes, datado de 1750, e no da Carta Geographica 

de Projecção Espherica e Ortogonal da Nova Luzitania, produzido por Pontes Leme, 

em 1798.  

Sobre o mapa de Cocleo (1628-1710), um jesuíta francês, com sólidos 

conhecimentos em matemática, que, no Brasil, foi missionário, trabalhando no Ceará, e 

como reitor do Colégio dos Jesuítas, no Rio de janeiro, as informações são poucas. As 

conhecidas, entretanto, encontram-se registradas em correspondências coevas, 



envolvendo figuras de destaque político-administrativo, entre as quais se distinguem as 

trocadas, em 1704, entre D. Rodrigo da Costa, Governador do Estado do Brasil, e o rei 

de Portugal. 

Certo é que, o Mapa do Padre Cocleo, pronto entre o final do século XVII e o 

início do XVIII, ou só terminado em 1710, de acordo com COSTA ( 2010, no prelo), o 

que coincide com a da morte do Padre, na Bahia, constitui documento produzido no 

período em que as atenções se voltaram para a parte central do território da América 

portuguesa e em função da descoberta das minas de ouro. E, serviu de base para a 

elaboração de um outro documento, o MAPA Da maior parte Da Costa, e Sertão, do 

BRAZIL. Extraido do original do Pe. Cocleo.
3
 

Esse mapa, sem autoria e sem data, está delimitado à leste pela linha de 

Tordesilhas e traz, a norte, a representação de parte do Estado do Maranhão, alcançando 

a porção sul do Estado do Brasil, representada pela região sul de Santa Catarina. 

Contém também a representação dos principais caminhos para as minas, a partir de São 

Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia, que já eram conhecidos nos primeiros anos do 

século XVIII, e, portanto, poderiam já fazer parte do documento original do Padre 

Cocleo. Entre acidentes geográficos, localizações e outras anotações destacam-se no 

mapa: as serras da Mantiqueira, dos Órgãos, de Minerais e das Turmalinas (sic); o 

monte Pascoal; a Lagoa Feia; os rios Giquitinhonha (Jequitinhonha), das Mortes, 

Paraíba do Sul, de S. Franc.º, Grande – ajuntando que vai a dar em Paraná e juntam 

em Buenos Aires; e outros toponônimos  - Serro do Frio, Cabo Frio, Vila Rica, Vila do 

Rio das Contas, Abrolhos, Rio de Janeiro, S. Paulo, Inhomirim, Magé etc. 

A par dessas informações verificam-se várias outras sobre a região das minas, tais 

como, entre outros exemplos: Minas Achadas em 1690; Minas achadas em 1699, em 

área próxima às cabeceiras do Rio Paraigpeba (Paraopeba); e Minas grandes achadas 

em 1694: Na Pederneira deraõ os Tapuias e mataraõ 10 pessoas em Junho de 1704. 

que aparece a leste do alto curso do rio Itapicuru Grande (Itapecuru).
. 
Esses elementos 

geográficos e os anteriormente citados encontram-se registrados por autores que 

estudaram mais detidamente o mapa em questão como COSTA (2007, 2010 – no prelo), 

MARTINS (2009), RENGER E MACHADO (2005). Quanto à época ou período em 

que esse mapa, em parte extraído do documento do Padre Cocaleo, foi produzido, o 

mais provável é que tenha sido feito por volta de 1724, ou melhor, que as notícias mais 

                                                        
3  Original pertencente ao Arquivo Histórico do Exército – AHEx, Rio de Janeiro, que mede 2,24 

cm x 120 cm. 



recentes colocadas no mesmo tenham essa data, entre as muitas outras anteriores a 

1710, e que teriam sido coletadas pelo Padre Cocleo.  

Se o trabalho de Cocleo e o que se baseou nele são considerados a síntese do 

conhecimento produzido sobre o território da América portuguesa até o final dos 

Seiscentos e dos avanços do primeiro quartel dos Setecentos, a Carta Geographica de 

Projecção Espherica e Ortogonal da Nova Luzitania, de Antônio Pires da Silva Pontes 

Leme (ca. 1750/1755- 1805), produzido em 1798, é a síntese dos Setecentos.
4
 O autor, 

que era da Capitania das Minas Gerais, nascido na primeira cidade desta, Mariana, 

formou-se em Coimbra, doutorando-se em Matemática (COSTA, 2004, p.151). 

Concluída sua formação, sempre de acordo com o autor citado, veio para a América 

portuguesa, como membro da Comissão de demarcação das Divisas entre os Domínios 

Portugueses e Espanhóis, criada após a assinatura, em 1777, do tratado de Santo 

Ildelfonso.  

Após dez anos de trabalho na Colônia, voltou para Portugal, tornando-se 

catedrático em Matemática na Academia da Marinha Lisboa, quando é nomeado para 

outra missão na América. Essa missão, ordenada pelo futuro Conde de Linhares, D. 

Rodrigo de Sousa Coutinho, Ministro da Marinha e Domínio Ultramarino, consistiu na 

elaboração de um novo mapa dos domínios portugueses, com a colaboração de um 

astrônomo, Miguel Ciera, e de dois desenhistas, José Joaquim Freire e Manoel Tavares 

da Fonseca. O mapa apresenta elementos cartográficos altimétricos e planimétricos, 

próprios dos mapeamentos da época, registrando assim, entre outros, a localização de 

elementos do relevo de vulto, da hidrografia e do espaço geográfico produzido e 

valorizado pelos luso-brasileiros nos Setecentos, além de deixar um testemunho sobre a 

distribuição dos povos indígenas. Outro aspecto do seu conteúdo a destacar é o fato de 

apresentar o território português ainda com referência à divisão em dois estados, o do 

Brasil e do Grão-Pará e Maranhão.  

Considerando as informações geográficas que a Carta apresenta e sua qualidade 

técnica, particularmente as referentes às operações cartográficas de localização, 

orientação e redução, o documento pode ser considerado o que mais se aproximaria do 

projeto do Atlas da América portuguesa, ambicionado por D. João V, o qual trouxe ao 

seu território astrônomos e cosmógrafos conhecidos pela excelência dos seus trabalhos 

cartográficos, denominados Padres Matemáticos, Domingos Capassi e Diogo Soares. 

                                                        
4  A Mapoteca do Itamaraty, MY, RJ, tem um exemplar do mapa, bem como o Arquivo Histórico 

do Exército, AHEX, RJ. Essas representações possuem  dimensões avantajadas, 1, 98 m x 1,98m. 



Esses jesuítas são citados na relação de autores de outros documentos cartográficos 

consultados por Pontes Leme ou de astrônomos que contribuíram com suas medições 

das latitudes e longitudes para as utilizadas no mapa em questão. Na relação, intitulada 

TABOA DAS AUTHORIDADES QUE ABONAÕ ESTA CHARTA, encontra-se 

também o nome de outro jesuíta, o já referido Padre Cocleo. A magnitude desse 

trabalho, como registra COSTA ( 2010 – no prelo) está expressa no cartucho encimado 

pela coroa portuguesa e que contem a seguinte inscrição ou título:  

“A SUA ALTEZA REAL O PRINCIPE DO BRAZIL D. JOAO 

NOSSO SENHOR DEDICA A CARTA GEOGRAPHICA DE PROJECÇÃO 

ESPHERICA E ORTOGONAL DA NOVA LUZITANIA ou América 

Portugueza e Estado do Brazil Antonio Pires da Silva Pontes 

Leme, Capitaõ de Fragata, Astronomo, e Geografo de SUA 

MAGESTADE nas Demarcacoens de Limites, que em execuçaõ 

da ORDEM Do Ill.
mo

 e Ex.
mo

 Ministro e Secretario de Estado da 

Repartiçaõ da Marinha, e Dominios Ultramarinos o S.
r
 D. 

RODRIGO DE SOUZA COUTINHO, graduou nos seus 

verdadeiros pontos de Longitude, e Latitude pelas Observaçoens 

Astronomicas da Costa, e do Interior, recopiladas nesta, tanto as 

propria Configuraçoens do Continente pelo mesmo Astronomo, 

como oitenta e seis Chartas do Depozito da Secretaria de Estado 

da Marinha, e Desenhada no Gabinete do Real Jardim Botanico 

de SUA MAGESTADE pellos Desenhadores, Joze Joaquim 

Freire, e Manoel Tavares da Fonceca. Anno de 1798”.  

 

Nessa representação monumental ainda constam mapas de detalhes, em quatro 

pequenos encartes, referentes: Baia de Todos os Santos; TOPOGRAFIA DO RIO 

GRANDE DE S. PEDRO DO SUL; RIO DE JANEIRO; e BARRA DO PARÁ.  

Essa produção de síntese destacada neste trabalho reflete um avanço notável em 

relação ao conhecimento de regiões particularizadas por sua importância política e 

econômica, como áreas de limites e de produção de recursos minerais – o ouro e 

diamantes. Para estas, localizadas nas regiões sudeste e centro-oeste da América 

portuguesa, foram produzidas numerosas cartas e mapas, delimitando suas capitanias, 

representando suas vilas, cidades, redes hidrográficas e as suas respectivas malhas de 

caminhos terrestres e fluviais. Assim, iniciado o período do Império e o das 



transformações administrativas pelas quais o Brasil passou, como o processo de 

transformação das capitanias e o da criação das províncias, eram muitas as áreas do 

território que não dispunham de uma cartografia regional e muito menos ainda de mapas 

ou cartas de detalhe. Além disso, o próprio Império necessitava do seu mapa 

urgentemente.  

Outra questão relacionada com a cartografia desse período diz respeito ao 

processo de envolvimento do Estado na produção desses documentos cartográficos. 

Tomado com maior rigor nos Setecentos, esse processo se intensificou no século XIX. 

Corroborando essa tendência, pode ser mencionada a criação do Real Corpo de 

Engenheiros, em 1801, que tinha como parte de suas atribuições o levantamento de 

plantas particulares, cartas geográficas e topográficas, material este, que deveria ficar 

guardado no Real Arquivo Militar, criado no Brasil, em 07 de abril de 1808. Com a 

proclamação da independência do Brasil, grande número de oficiais portugueses do 

Corpo de Engenheiros optou pela nacionalidade brasileira, assumindo por escrito, o 

compromisso de servir, sem restrições, ao Exército e à Nação e passaram a fazer parte 

do Imperial Corpo de Engenheiros.  

No entanto, a ênfase nas atividades de preparação militar, as constantes reduções 

do seu efetivo e o aproveitamento dos engenheiros deste corpo na execução de obras 

civis, pela falta de engenheiros e de escolas voltadas à formação de engenheiros civis, 

são fatores que em boa parte explicam a pequena produção de documentos cartográficos 

nos primeiros anos do Brasil Império. Buscando contornar dificuldades advindas com a 

independência, quando o Brasil, assim como Portugal em outros tempos, não dispunha 

de pessoal qualificado em número suficiente para a produção de mapas, optou-se 

inicialmente pela contratação de mão de obra estrangeira. Decidiu-se também pela 

utilização de cartas e mapas antigos, para o levantamento de dados necessários à 

atualização e representação dos territórios das províncias e para a construção de uma 

Carta do Império do Brasil.
5
 Em um primeiro momento, a utilização indiscriminada 

desses documentos, alguns nada fidedignos, contribuiu para a produção de cartas e 

mesmo de atlas contendo um número muito grande de erros, o que acabou por levar os 

governos Imperial e provinciais à criação de várias comissões especiais para o 

                                                        
5  Ao longo do período imperial foram produzidas: a CARTA COROGRAPHICA DO IMPÉRIO 

DO BRAZIL, de 1846, a NOVA CARTA COROGRAPHICA DO IMPÉRIO DO BRAZIL, de 1857, a 

CARTA DO IMPÉRIO DO BRAZIL, de 1873 e a nova CARTA DO IMPÉRIO DO BRAZIL de 1882 
(COSTA, 2007, p. 162-168). Os documentos mencionados encontram-se no acervo do Arquivo Histórico 

do Exército, no Rio de Janeiro. 



levantamento de novos dados e produção cartográfica sobre as províncias do Império, 

como a da Commissão de Geografia encarregada da nova Carta da Província de Minas 

Gerais.  

 

Meios para a difusão do conhecimento: impresso e digital 

Os estudos aprofundados e consolidados dos eixos temáticos, identificados na 

ampla produção luso – brasileira de cartografia histórica e que guiam a organização do 

acervo do CRCH, propiciam a difusão do conhecimento produzido em meio impresso. 

Com esse objetivo, foram produzidos e editados os seguintes livros, envolvendo de dois 

a três pesquisadores do Centro e outros convidados de outras instituições, em: 2002, 

Cartografia de Minas Gerais: da Capitania à Província; 2004, Cartografia da 

Conquista do Território das Minas; 2005, Os Caminhos do Ouro e a Estrada Real; e,  

em 2007, o Roteiro Prático de Cartografia, da América portuguesa ao Brasil Império. 

E encontra-se em fase final de preparação, prevendo-se seu lançamento para o final de 

2010, o livro Imagens da Cartografia da América portuguesa e do Brasil Império: 

Novas Leituras. Afora essa produção, os pesquisadores do Centro têm procurado 

divulgar a o conhecimento sobre os eixos temáticos referentes à cartografia histórica e 

história da cartografia, participando de eventos científicos. Notadamente, essa 

participação tem ocorrido, nos eventos organizados pela Sociedade Brasileira de 

Cartografia e Aerofotogrametria e Simpósio Luso–Brasileiro de Cartografia Histórica. 

O conhecimento sobre a cartografia da América portuguesa e do Brasil Império 

também tem sido organizado e difundido, nos últimos oito anos, em produtos 

ambientados em meio digital. O primeiro desse tipo de produto correspondeu a um 

banco de dados, denominado MappaISIS, elaborado a partir de softwares autorais, 

disponibilizados pela UNESCO. Em operação desde o início dos anos 2000, primeiro 

rodando em DOS, com o MICRO ISIS, depois em um ambiente Windows, com o WIN 

ISIS, o MappaISIS visa fornecer principalmente informações factuais sobre os 

documentos do acervo do CRCH, para atender, sobretudo, aos seus pesquisadores. Ele 

reune dados sobre cerca de 100 documentos, expressos por meio de oito descritores que 

compreendem: titulo, autor, data, procedência e registro, características físicas dos 

originais, descrição da cartografia, notas gerais, palavras –chave.
6
  

                                                        
6  Nota-se que no item denominado descrição da cartografia, registram-se propriedades, como as 
relacionadas às operações de projeção, orientação, redução e de expressão, expressas nos mapas nas 

notas, explicações e/ou legendas, nas escalas de latitude e longitudes, de distância, etc. Observa-se 



Tendo em vista o avanço da produção bibliográfica sobre a história da 

cartografia e cartografia histórica, realizada pelo grande número de pesquisadores 

interessados nas áreas referidas e pelos pesquisadores do CRCH, bem como o aumento 

considerável do acervo do mesmo, esse produto deve ser modificado, para atualizá-lo 

técnica e metodológicamente. Nesse novo produto, pretende-se incluir os mais de 150 

documentos do acervo que não fizeram parte do primeiro banco de dados, e 

informações de outra natureza, além da factual, como as de interpretação, análise e 

síntese. Uma característica do projeto de reformulação do MappaISIS é a da 

permanência do produto como um instrumento de trabalho interno ao CRCH. 

Destacam-se também, considerando a produção do centro de referência em meio 

digital, os catálogos intitulados Minas Gerais em Mapas, concluído em 2003, e 

Cartografia da América portuguesa e do Brasil Império no acervo do CRCH, este em 

andamento, e ambos produzidos a partir da utilização do software Visual Class, entre 

outros, tendo como suporte CD ROMs. Os produtos, nesses casos, são organizados 

tendo em vista o público externo ao CRCH. Assim, eles são criados para se tornarem 

um instrumento de difusão acessível ao pesquisador visitante do Centro e àqueles que 

não podem estar presentes na sua sede. E, além de serem destinados ao mesmo tipo de 

público e produzidos basicamente com o mesmo tipo de software, neles, a descrição 

cognitiva dos documentos é definida de modo a caracterizar aspectos técnicos e 

temáticos dos mapas, além de atender às normas internacionais de referência 

cartográfica. Com os descritores escolhidos busca-se proporcionar critérios comuns para 

a analise de documentos cartográficos de interesse, sem impossibilitar o registro de suas 

peculiaridades. 

Uma diferença marcante entre os catálogos citados, está no universo da 

documentação cartográfica abrangida por cada um deles. O primeiro como a 

denominação já explicita, trata apenas das representações de Minas Gerais, 

compreendendo a descrição de aproximadamente setenta cartografias manuscritas e 

impressas, selecionadas dentre os primeiros documentos sobre Minas Gerais, 

identificados pelos pesquisadores do CRCH. Os originais desses mapas, elaborados nos 

séculos XVIII e XIX, são encontrados, principalmente, nos acervos da Biblioteca 

Nacional, da Mapoteca do Itamaraty, do Arquivo Nacional e do Arquivo Histórico do 

Exército, instituições localizadas no Rio de Janeiro, e no do Arquivo Histórico 

                                                                                                                                                                  
também que qualquer outra informação considerada relevante, encontrada no mapa, ou em outra fonte, 

eram objeto de registro nas notas.  



Ultramarino em Lisboa. No catálogo, os mapas são apresentados segundo uma 

classificação que os incluem no período colonial, no de Reino Unido a Portugal ou no 

do Império brasileiro e em circunscrições territoriais ou político-administrativas 

vigentes nos períodos históricos considerados.  

As descrições desses documentos abrangem indicações sobre a autoria, a data de 

realização, as características físicas, a instituição guardiã do original e sobre elementos 

do espaço geográfico cartografado, entre outras. Em alguns casos dignos de nota, essas 

descrições estão associadas às reproduções dos mapas e são acompanhadas de textos 

que ampliam as informações sobre a produção cartográfica e o autor em questão. A par 

disso, cada período histórico e as divisões político-administrativas consideradas no 

processo de classificação dos mapas são brevemente caracterizados.  

Já o segundo catálogo, que está sendo realizado, reúne fontes das mesmas 

instituições arquivísticas e museológicas que forneceram documentos para o anterior. 

Nesse caso, o objetivo será reunir e divulgar informações sobre todo o território. 

Diferentemente do anterior, no catálogo em questão, para além de informações factuais, 

serão tratados diferentes aspectos à propósito da concepção, da produção e das 

respectivas destinações desses documentos.  

Na produção do Centro de Referência em Cartografia Histórica, distinguem-se 

ainda outros produtos que são tecnicamente diferenciados, embora, em comum, 

apresentem o fato de serem direcionados à interpretação de elementos da cartografia 

histórica.  

O primeiro, finalizado em 2006, recebeu a denominação: Elementos de 

Cartografia Histórica. Nele, de forma facilitada de consulta e de navegação, incluindo 

inúmeras ilustrações didáticas são abordados os seguintes temas: Rede geográfica, um 

legado dos gregos; Meridiano de origem, escolhas históricas; Escala cartográfica, 

perspectiva histórica. 

 



FIGURA 2- Minas Gerais em Mapas, Elementos de Cartografia Histórica, e CRCH e Elementos de 

Cartografia Histórica – Produtos digitais do Centro de Referência em Cartografia Histórica: o primeiro 

caracterizado como um catálogo e os outros dois como livros eletrônicos, planejados com a consideração 

dos ambientes de divulgação – geralmente situações mais expeditas de consulta, e o público alvo – muito 

diversificado, em termos de escolaridade e interesses. 

 

 

No momento, encontra-se em fase final de preparação o material nomeado 

CRCH e Elementos de Cartografia Histórica: Apresentação, que, em termos temáticos 

aborda, de um lado, uma breve descrição da história, do acervo, dos produtos e da 

equipe do Centro de Referência em Cartografia Histórica; e, de outro lado, aspectos da 

cartografia histórica, elaborada sob o paradigma de rumo e estima, e o astronômico, 

bem como elementos metodológicos e técnicos envolvidos nessa produção cartográfica. 

Considera-se, então: os elementos figurativos, como as iluminuras e outras ilustrações, 

procurando-se caracterizar as funções e as formas desses elementos, presentes na 

cartografia dos Quinhentos aos Oitocentos; os elementos que compõem mapas, 

apresentados, de modo geral, externamente à imagem cartográfica, e que proporcionam 

os meios para torná-la inteligível, chamando a atenção para os conceitos que os 

identificam e, as suas funções; e instrumentos que tornam possíveis medidas 

cartográficas – distância, posição e orientação astronômicas. Para sua elaboração 

considerou-se um público alvo variado, com o nível de escolaridade igual ou superior 

ao ensino fundamental, aspectos que tornassem o material de fácil navegação e com a 

presença de elementos lúdicos para que pudesse ser empregado como suporte de 

eventos, tais como exposições temáticas, feiras de ciência e tecnologia, escolares, etc. 

Através desses produtos e ações o CRCH tem alcançado seus objetivos e vem 

atendendo a um público cada vez mais diversificado e quantitativamente significativo. 
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