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Resumo

Os mapas produzidos após o descobrimento do Brasil, além de representarem as partes do 

Novo  Mundo  já  descobertas,  apresentavam,  muitas  vezes,  desenhos  referentes  a  diversos 

aspectos. Esses desenhos são chamados de iluminuras e representavam aspectos faunísticos, 

florísticos  imaginários,  náuticos,  geográficos,  mercantis,  militares  e  etnográficos.  As 

iluminuras  davam valor  estético  aos mapas  e  preenchiam vazios  de representação,  já  que 

inexistiam informações geográficas para serem cartografadas em muitas áreas, principalmente 

das  regiões  interiores.  Exceto  as  iluminuras  de  criaturas  imaginárias,  as  iluminuras  eram 

idealizadas a partir de relatos e desenhos de viajantes e navegantes que tinham visitado as 

áreas  mapeadas,  relatos  de  indígenas  levados  para  a  Europa,  presença  de  exemplares  de 

plantas  e animais  também levados à Europa e,  em casos mais  raros,  presença do próprio 

cartógrafo  nas  áreas  mapeadas.  Consideraram-se,  para  a  presente  análise  de  algumas 

iluminuras de animais e plantas, principalmente baseada nas características morfológicas das 

espécies  e  em  suas  distribuições  geográficas  conhecidas,  alguns  mapas  da produção 

cartográfica do século XVI que representavam o Brasil, elaborados pelas escolas cartográficas 

portuguesa (Mapa de Cantino, 1502;  Carta do Brasil, 1519;  Mapa da América, ca. 1532; 

Planisfério,  ca.  1545;  Quarta Orbis pars,  1558;  Carta das  Linhas  Costeiras  de parte  da 

Europa, África e América, 1558; Carta do Atlântico Sul, 1563; Carta do Brasil, ca. 1565.; e, 

América do Sul,  1568), francesa (Carta do Nordeste do Brasil  e da África Ocidental,  ca. 



1538; Planisfério de 1546), inglesa (Mapa do atlas The Book of Hydrography, 1542) e italiana 

(Mapa do Brasil, 1550; Brasil Nuova Tavola, 1573).
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1 Introdução

A cartografia,  a partir  do século XV, começou a receber  os reflexos da renovação 

advinda da Renascença, caracterizando um período de sua história a partir daí até o século 

XVII, que foi fortemente marcado pela redescoberta da Geografia de Ptolomeu, pela invenção 

da  imprensa  e  sua  aplicação  na  produção  de  mapas  e  pelos  descobrimentos  de  novos 

continentes,  terras  e  mares  (Mapa 1993).  Além disso,  avanços  científicos  e  tecnológicos, 

como a navegação astronômica  e  inovações  na  arquitetura  naval,  levaram a cartografia  a 

também entrar nessa nova fase da humanidade.

Os mapas produzidos após o descobrimento do Brasil, ocorrido justamente na virada 

dos séculos XV e XVI, além de representarem as partes do Novo Mundo já descobertas, 

apresentavam, na maioria das vezes, desenhos referentes a diversos aspectos. Esses desenhos 

são  chamados  de  iluminuras,  que  podem  ser  definidas  como  “conjunto  de  elementos 

decorativos e das representações com imagens executadas num manuscrito para o embelezar” 

(Ferreira s. d.). Além dos aspectos faunísticos e florísticos que as iluminuras representavam, 

tratados mais adiante  em algumas exemplificações,  outros também estavam presentes,  tais 

como imaginários, náuticos, geográficos, mercantis, militares e etnográficos.

Tais iluminuras representavam animais, cenas cotidianas da vida indígena, combates 

entre  invasores  e  invadidos,  derrubada  de  árvores,  bandeiras  e  brasões  de  demarcação  e 

decorativos, figuras lendárias e náuticas, navios, monstros marinhos, peixes voadores, baleias 

imensas,  o  rei  Netuno  e  sereias,  etc.,  demonstrando  grande  riqueza  artístico-cartográfica 

(Adonias 2002). Exceto as iluminuras que representavam criaturas imaginárias, as iluminuras 

eram idealizadas a partir de relatos e desenhos de viajantes que estiveram nas áreas mapeadas, 

relatos de indígenas e presença de exemplares de plantas e animais levados à Europa e, em 

casos mais raros, presença do próprio cartógrafo nas áreas mapeadas.

As  iluminuras  davam  grande  valor  estético  aos  mapas  e  preenchiam  vazios  de 

representação, já que ainda não existiam informações geográficas para serem cartografadas 

em  muitas  áreas  representadas  pelos  mapas,  principalmente  das  regiões  interiores  dos 

continentes.  Essa  riqueza  artística  e  decorativa  é  “uma  das  características  estilísticas  da 

tradição  cartográfica  portuguesa,  que  assim  se  singulariza  no  panorama  das  tradições 



cartográficas  européias”;  as  iluminuras  abordavam  “iconografia  urbana,  tipos  humanos, 

exemplares de arquitetura naval, fauna, flora, bandeiras, rosas-dos-ventos” (Marques 1994a).

O geógrafo  alemão  Johann Gottfried  Gregorii  (1685-1770)  afirmava,  no  início  do 

século XVIII, que um bom cartógrafo deveria ser, necessariamente, também um bom pintor, 

“pondo no mesmo nível, indissociáveis, a arte e a técnica”; daí é que surge a dúvida quando 

um mapa nos cativa: “será por sua beleza artística, por sua técnica ou por ambas?” (Miceli 

2002). Além de aliarem ciência e técnica, os mapas também são resultados da arte e sempre 

refletem tendências artísticas de sua época de produção, tais como o barroco e o romantismo, 

e de seus locais de origem, com seus valores culturais (Adonias 2002).

Os europeus tiveram a oportunidade de ver pela primeira vez os detalhes das novas 

terras  descobertas  por  intermédio  das  iluminuras,  “expandindo  seus  horizontes  da  mesma 

maneira que as fotos que vemos hoje de Marte ou de uma estrela explodindo!” (Potter 2002).

“Os mapas têm fragmentos que merecem observação demorada, pois os detalhes mais 

valiosos desses monumentos culturais escapam ao observador apressado, apesar de estarem 

todos ali à frente” (Miceli 2002). Assim, as iluminuras presentes nos mapas são alguns desses 

detalhes a serem observados de forma detalhada e atenta.

Consideraram-se, para a presente análise de algumas iluminuras de animais e plantas, 

principalmente baseada nas características morfológicas das espécies e em suas distribuições 

geográficas, alguns mapas da produção cartográfica do século XVI que já continham o Brasil, 

elaborados pelas escolas cartográficas portuguesa (Mapa de Cantino, 1502; Carta do Brasil, 

1519; Mapa da América, ca. 1532; Planisfério, ca. 1545; Quarta Orbis pars, 1558; Carta das 

Linhas Costeiras de parte da Europa, África e América, 1558; Carta do Atlântico Sul, 1563; 

Carta do Brasil, ca. 1565.; e, América do Sul, 1568), francesa (Carta do Nordeste do Brasil e  

da  África  Ocidental,  ca.  1538;  Planisfério,  1546),  inglesa  (Mapa  do  atlas  The  Book  of  

Hydrography, 1542) e italiana (Mapa Brasil, 1550; Brasil Nuova Tavola, 1573).

Vale  ressaltar  que  a escola  cartográfica  portuguesa  influenciou  as  outras  escolas 

européias, levando reis e rainhas de outros países a disputarem ou subornarem os cartógrafos 

portugueses  (Adonias  2002).  Por  exemplo,  cerca  de  quarenta  cartógrafos  portugueses 

trabalharam na Espanha nos séculos XVI e XVII, destacando-se Diogo Ribeiro; na França, 

viveram cerca de vinte cartógrafos portugueses no mesmo período, sendo uma contribuição 

muito importante para o desenvolvimento da escola cartográfica de Dieppe (Miceli 2002).



2 Mapas analisados da escola portuguesa

2.1 Mapa de Cantino, 1502

Na cartografia  do século XVI, a vegetação brasileira  foi  bastante  representada nas 

iluminuras de diversos mapas. Algumas ilustravam a existência de florestas tropicais,  mas 

eram representadas graficamente como as florestadas temperadas européias. Isso é observado 

no Mapa de Cantino, de 1502 (Guedes 1999).

Provavelmente  desenhado  em  setembro  ou  outubro  de  1502,  o  mapa  manuscrito 

iluminado  sobre  pergaminho  conhecido  como  Mapa de  Cantino,  de  cartógrafo  português 

desconhecido, é considerado o primeiro planisfério moderno e o primeiro mapa a mostrar os 

contornos da costa brasileira, a África austral, o Equador e os trópicos, evidenciando o uso da 

navegação astronômica e mostrando a qualidade cartográfica alcançada pelos portugueses, 

além de registrar a natureza exótica do Novo Mundo com as iluminuras de três araras imensas 

e grandes árvores (Belluzzo 1994, Miceli 1997, 2002).

Essas árvores representando a vegetação brasileira parecem formar uma floresta de 

coníferas (pinheiros) ou uma paisagem com árvores e arbustos que têm suas copas podadas 

pela arte da topiária, ao contrário da exuberância da Mata Atlântica (Figura 1). As iluminuras 

das  três  araras  (Figura  1)  provavelmente  representam  a araracanga (Ara  macao  L., 

Psittacidae), conforme afirmaram Teixeira e Papavero (2006).

No  Mapa de Cantino, o atual território brasileiro é chamado de  Santa Cruz (Mapa 

1993). Sua autoria é portuguesa, mas não se sabe qual cartógrafo o produziu, porém fez uma 

cópia do padrão oficial português que era guardado nos Armazéns da Guiné e Índia; mostra os 

resultados das viagens de Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, João 

Nova  e  Gaspar  Lemos  e  dos  reconhecimentos  portugueses  do  Oriente  (Marques  1994a, 

Tesouros 1997, Guerreiro 1999). Além disso, mostra os resultados incipientes da expedição 

comandada por Gonçalo Coelho, que explorou o litoral brasileiro até 26º S, entre 1501 e 1502, 

da qual também participou Américo Vespúcio (Tesouros 1997, Magalhães 1999).

A história desse mapa é muito interessante. O representante comercial Alberto Cantino 

pagou 12 ducados de ouro pelo mapa, alto valor para a época e que evidencia ter sido uma 

compra secreta e clandestina, para enviá-lo ao italiano Ercole d’Este, Duque de Ferrara, cujos 

interesses representava em Portugal;  o duque pagou vinte ducados de ouro pelo mapa e o 

manteve em sua biblioteca até 1592, de onde foi transferido para um palácio em Modena 

(Itália), por determinação do papa Clemente VIII; em 1859, esse palácio foi saqueado numa 

revolta  republicana  e o mapa atirado pela  janela  e  extraviado;  em 1868, foi  redescoberto 



pendurado na parede de uma salsicharia de Modena por Giuseppe Boni, diretor da Biblioteca 

Estense, onde está até hoje (Tesouros 1997, Amado & Figueiredo 2001, Gomes 2002).

Na verdade,  Alberto Cantino (séculos XV e XVI) foi um agente secreto italiano em 

Lisboa, do Duque de Ferrara; era um veneziano que usava o pretexto de ser negociante de 

cavalos de raça para justificar sua permanência em Portugal; foi o responsável pelo suborno 

ao cartógrafo português para produzir um mapa-múndi atualizado, no padrão real português, 

no qual eram registradas as informações geográficas dos descobrimentos; daí se originou o 

hoje conhecido como Mapa de Cantino (Mapa 1993, Amado & Figueiredo 2001).

Figura 1: Detalhe do planisfério conhecido como Mapa de Cantino (original: 105x225cm), de 

cartógrafo português desconhecido, 1502. Biblioteca Estense, Modena, Itália (Guedes 1999). 

Fotografias  da  araracanga (Ara  macao  L.,  Psittacidae.  Disponível  em: 

http://www.trekearth.com/gallery/Europe/Belgium/Flanders/Antwerpen/Mechelen/photo1779

38.htm); e, da exuberância da Mata Atlântica (Fonte: Yuri Tavares Rocha, 2003).



2.2 Carta do Brasil, 1519

A Carta do Brasil  pertencente ao Atlas Miller, de 1519 e atribuída a Lopo Homem-

Reinéis, pode ser considerada a primeira carta temática (econômica) do Brasil; mostra “índios 

abatendo e cortando em toras o pau-brasil, ao lado de monos e araras multicoloridas. É ainda, 

em termos ecológicos, a primeira imagem do desmatamento do país” (Mapa 1993). Notam-se 

quatro índios  envolvidos  nas  atividades  de corte  e  transporte  de toras  de  pau-brasil,  cuja 

coloração é mais avermelhada do que a dos troncos, possivelmente indicando que eram toras 

de pau-brasil já descascadas e cortadas (Rocha, Presotto & Cavalheiro 2007), permanecendo 

somente o cerne vermelho, do qual se retirava o corante para tingir tecidos (Figura 2).

Sua legenda confirma algumas das informações transmitidas pelas iluminuras: “Esta 

carta é da região do grande Brasil (...). Quanto à sua gente é de cor um tanto escura. (...) Aqui 

[há] papagaios multicores e outras inúmeras aves e feras monstruosas. E encontram-se muitos 

gêneros  de  macacos e  nasce  em  grande  quantidade  a  árvore que,  chamada  brasil,  é 

considerada conveniente para tingir o vestuário com a cor púrpura” (Guerreiro 1999).

Há  várias  iluminuras  de  aves,  representando  papagaios  e  araras  (Figura  2),  como 

provavelmente  representando  a  arara-azul-de-lear  (Anodorhynchus  leari Bonaparte, 

Psittacidae), além de outros animais (Figura 2), tais como, possivelmente,  o macaco-prego 

(Cebus sp., Cebidae) e a onça-pintada (Panthera onca L., Felidae).

A  autoria  da  Carta  do  Brasil  é  atribuída  a  Lopo  Homem-Reinéis,  referência  ao 

cartógrafo  português  Lopo  Homem  (1517-1565),  que  foi  cartógrafo  oficial  do  rei  Dom 

Manuel e “mestre das cartas de marear”; é autor, juntamente com Pedro e Jorge Reinel, do 

Atlas Miller, constando sua assinatura em apenas uma carta desse atlas, fazendo-se supor que 

sua participação tenha sido menor do que a dos Reinéis  (Belluzzo 1994, Tesouros, 1997). 

Acredita-se que Lopo ainda seria um aprendiz quando Pedro já era um grande cartógrafo e, 

possivelmente, o primeiro deve ter sido iniciado na cartografia pelo segundo, acabando por 

constituir sua própria escola, a da família Homem (Cortesão 1935). Os seus seguidores mais 

notáveis foram Diogo e André, seus filhos, ambos com produção entre 1550 e 1570; André 

foi cosmógrafo do rei da França e seu planisfério de 1559, editado em Antuérpia, pertence 

atualmente à Bibliothèque Nationale, Paris, França (Cortesão 1935, Marques, 1994a).

Pedro Reinel (14?-ca.1540) foi considerado o primeiro grande cartógrafo português e 

um dos mais importantes no mapeamento das rotas marítimas do século XVI; foi cartógrafo 

dos reis D. João II, D. Manuel e D. João III e “mestre de cartas e agulhas de marear”; sua 

produção  foi  de  1485  a  1540 (Cortesão  1935,  Belluzzo  1994,  Marques  1994a).  Há 



documentos  que mostram que Pedro e seu filho  Jorge (séculos XV e XVI)  estiveram em 

Sevilha (Espanha), em 1519, a convite do rei Carlos V, trabalhando inclusive nos preparativos 

da expedição espanhola de Fernão de Magalhães, mas retornaram a Portugal (Cortesão 1935, 

Guedes 2002).

Figura  2:  Detalhe  da  Carta  do  Brasil (original:  42x59,5cm)  pertencente  ao  Atlas  Miller, 

atribuída a Lopo Homem-Reinéis, 1519. Bibliothèque Nationale, Paris, França (Couto, 1999). 

Fotografias da Arara-azul-de-lear  (Anodorhynchus leari Bonaparte,  Psittacidae.  Disponível 

em: http://www.arkive.org:/media/71/7100CAAE-E396-4B1A-B960-FBE4B58999BB/Presen 

tation.Large/photo.jpg);  de  tora  de  pau-brasil  (Caesalpinia  echinata Lam.,  Leguminosae. 

Fonte:  Yuri  Tavares  Rocha,  2003);  do  macaco-prego  (Cebus sp.,  Cebidae.  Fonte:  Yuri 

Tavares  Rocha,  2009);  e,  da  onça-pintada  (Panthera  onca L.,  Felidae.  Disponível  em: 

http://travel.sky.com/images/inspiration/jungle/JAGUARPantheraonca_510x286.jpg).



Pode-se  considerar  que  Pedro  fundou  a  “escola  dos  Reinel”,  com  uma  tradição 

estilística seguida por seu filho e outros cartógrafos e que influenciou a produção cartográfica 

portuguesa e européia por várias décadas do século XVI; os Reinéis podem ser considerados 

os “verdadeiros patriarcas da cartografia portuguesa” (Marques 1994a). A escola dos Reinéis 

“tinha não só a inovação e o rigor científicos, como a beleza artística da iluminura, levada, 

por vezes, a graus de perfeição admirável, conseqüência natural do esplendor em que a corte e 

a sociedade portuguesa viviam” (Cortesão 1935).

O Atlas Miller fora encomendado a Lopo Homem pelo rei D. Manoel I, provavelmente 

para  presentear  o  rei  francês  Francisco  I  com um atlas  luxuoso;  Homem,  para  atender  a 

encomenda, contou com a ajuda dos Reinéis (Tesouro 1997). Para Marques (1994b), Homem 

também teve auxílio do artista António de Holanda, grande iluminador dos Países Baixos.

A Carta do Brasil é a folha 4r do Atlas Miller, que também é conhecido por Cartes  

Miller ou Cartes de Madame Miller (Cortesão 1935). É um atlas náutico português, adquirido 

pelo francês Miller do português Visconde de Santarém, ficando como espólio para a viúva 

Miller, que o vendeu à Bibliothèque Nationale; após passar um período destacada do Atlas, a 

Carta  do  Brasil foi  incorporada  novamente  à  mesma  biblioteca,  comprada  de  Marcel 

Destombes, historiador da cartografia e seu último proprietário particular (Guerreiro 1999).

2.3 Outros mapas analisados da escola portuguesa

O  Mapa da  América atribuído  a  Diogo  Ribeiro  (?-1533),  de  cerca  de  1532,  que 

designou  o  território  brasileiro  de  El  Brasil,  pertencente  à  Herzog  August  Bibliothek, 

Wolfenbüttel,  Alemanha  (Guereirro  1999),  apresenta  iluminuras  representando  psitacídeo, 

provavelmente  o  papagaio-de-peito-roxo  (Amazona  vinacea Kuhl,  Psittacidae)  e, 

possivelmente, o macaco-prego (Cebus sp., Cebidae).

O Planisfério de Pêro Fernandes (séculos XV e XVI), de cerca de 1545, pertencente à 

Osterreichische  Nationalbibliothek,  Viena,  Áustria  (Farinha 1999),  apresenta  iluminura de 

índio helenizado e tronco de árvore cortado com o cerne vermelho, provavelmente pau-brasil 

(Rocha, Presotto & Cavalheiro 2007), e que serve de poleiro para um papagaio (Psittacidae).

A  Carta do Brasil de Sebastião Lopes  (15?-1596), de cerca de 1565, pertencente à 

Newberry  Library,  Chicago,  Estados  Unidos  (Domingues  1999),  apresenta  iluminuras  de 

indígenas,  sendo  que  um índio  está  cortando  uma  árvore  que  mostra  o  cerne  vermelho, 

provavelmente  pau-brasil  (Rocha,  Presotto  & Cavalheiro  2007),  e  dois  papagaios  voando 

(Psittacidae).



Iluminuras semelhantes podem ser vistas na carta Quarta Orbis pars, Mundus Novus, 

do Atlas Universal de Diogo Homem (1530-1576), de 1558, e na Carta das Linhas Costeiras 

de parte da Europa, África e América, de Sebastião Lopes, de 1558 (Rocha, 2004).

As  iluminuras  presentes  na  Carta  do  Atlântico  Sul,  do  atlas  Livro  de  Todo  ho 

Universo, de Lázaro Luís (15?-1563), de 1563 (Mapa 1993); e, no mapa América do Sul, de 

Diogo Homem, 1568 (Cortesão & Teixeira da Mota 1987, Mapa 1993) também representam 

árvores da vegetação tropical brasileira.

3 Mapas analisados da escola francesa

3.1 Planisfério, 1546

O planisfério de Pierre Descelliers, de 1546, é um exemplo da influência do cartógrafo 

português  Gaspar  Viegas  (séculos  XV e XVI)  e  da cartografia  portuguesa  junto  à  escola 

cartográfica francesa de Dieppe: “para além das abundantes iluminuras de índios, animais e 

flora, são absolutamente copiados de Viegas os traçados dos grandes rios do sistema platino, 

no sul, e do Maranhão, no norte” (Marques 1988).

Algumas iluminuras localizadas na parte americana do planisfério de Descelliers são 

referência explícita ao pau-brasil, já que as árvores cortadas mostram seu cerne vermelho,  e 

outras são alusivas a animais (Figura 3), provavelmente relacionadas aos pecarídeos do Novo 

Mundo, como o cateto (Tayassu tajacu L.) e o queixada (Tayassu pecari Link), ambos da 

família Tayassuidae, ou aos suínos introduzidos do Velho Mundo (Sus scrofa domestica  L., 

Suiidae); à jibóia-constritora (Boa constrictor L. , Boidae); aos quelônios – tartarugas, jabutis 

e cágados (ordem Testudinata); ao urso-andino (Tremarctos ornatus Cuvier, Ursidae); e, aos 

tatus (Dasypodidae).

O francês  Pierre Descelliers (1487-1553) foi padre, cartógrafo, instrutor de pilotos e 

um  dos  primeiros  hidrógrafos  franceses;  produziu  grandes  cartas  náuticas  baseadas, 

principalmente,  nas  informações  geográficas  obtidas  pelas  viagens  do  navegador  Jacques 

Cartier (Belluzzo 1994). Foi um dos grandes cartógrafos da escola francesa de Dieppe (Mapa 

1993), podendo até ser considerado o fundador da “Escola de Hidrografia de Dieppe”, que era 

financiada pelos armadores normandos (Verri 1994).



Figura  3:  Detalhe  da  parte  americana  do  planisfério  de  Pierre  Descelliers  (original: 

59,5x77,5cm),  1546. Mapoteca do Itamaraty,  Ministério das Relações  Exteriores,  Brasília, 

Brasil  (Mapa  1993).  Fotografias  do  pecarídeo  cateto  (Tayassu  tajacu L.,  Tayassuidae. 

Disponível  em:  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Tayassu_tajacu_-

_Syracuse_Zoo.jpg);  da  jibóia-constritora  (Boa  constrictor L. ,  Boidae.  Disponível  em: 

http://www.boa-constrictor.co.uk/mainpic_reflec.png);  de  tora  de  pau-brasil  (Caesalpinia 

echinata Lam.,  Leguminosae.  Fonte:  Yuri  Tavares  Rocha,  2003);  de um quelônio (ordem 

Testudinata. Disponível  em:  http://4.bp.blogspot.com/_YlGrG7C7MeA/STkQAYVTa3I/AA 

AAAAAAAP0/QJHjgJy3uF8/s1600/tartaruga.rabo.jpg); do urso-andino (Tremarctos ornatus 

Cuvier, Ursidae (Disponível em: http://tolweb.org/tree/ToLimages/392115264_261a60b9e2_o 

.Jpg);  e,  de  um  tatu  (Dasypodidae.  Disponível  em:  http://www.phfawcettsweb.org/ 

animal29.gif).



3.2 Outros mapas analisados da escola francesa

O atlas luso-francês de cerca de 1538 apresenta o Atlântico em 14 cartas; seus padrões 

e suas representações costeiras são muito semelhantes aos existentes nas cartas do Brasil dos 

dois atlas de cerca de 1537 atribuídos ao cartógrafo português Gaspar Viegas que, por sua 

vez,  repetem  muito  do  traçado  da  Carta  Atlântica de  Viegas  de  1534;  “o  interior  do 

continente é completamente ocupado com iluminuras de fauna, flora e indígenas” (Marques, 

1988).  Esse  atlas  possui  uma  carta  chamada  Carta  do  Nordeste  do  Brasil  e  da  África  

Ocidental, pertencente à Koninklijke Bibliotheek, Haia, Holanda (Couto 1999), que apresenta 

representações de corte, transporte e escambo de toras de madeira de pau-brasil, indicada pela 

intensa cor vermelha  nos troncos  das  árvores  e  nas  toras  cortadas.  Além disso,  apresenta 

iluminuras de aves, provavelmente psitacídeos, e macacos, possivelmente do macaco-prego.

A Carte du Nord-Est du Brésil de Jacques de Vau de Claye (séculos XVI e XVII), de 

1579, é considerada como a carta mais interessante produzida no século XVI sobre o nordeste 

brasileiro,  provavelmente  elaborada  a  partir  de  informações  geográficas  obtidas  de  uma 

viagem secreta e clandestina de navios franceses ao Brasil; apresenta inúmeras informações 

econômicas e etnográficas e “pequenos desenhos mostram cenas da vida indígena, entre elas a 

de índios que deixam a floresta com carregamento de madeira [pau-brasil] e as vão levar aos 

franceses na baía de São Domingos” (Mapa 1993). Esse mapa e outros produzidos por Claye, 

em  Dieppe,  auxiliaram  os  projetos  franceses  de  restabelecimento  no  Brasil  da  “França 

Antártica” (Belluzzo 1994). A existência de uma bandeira com as armas dos Strozzi disposta 

no meio do Brasil demonstra a firme intenção de Catarina de Médici de conquistar a colônia 

portuguesa com o auxílio de seu primo, Filippo Strozzi (Dreyer-Eimbcke 1992). Nota-se que 

a maioria das iluminuras está em posição contrária ao norte indicado pelas rosas-dos-ventos.

4 Mapa analisado da escola inglesa

O mapa de John Rotz, do atlas The Book of Hydrography, de 1542, também ilustrou 

muito  bem o  escambo  do pau-brasil,  “em que  os  selvícolas  cortam e  retiram a casca  da 

preciosa  madeira,  enquanto  outros  a  transportam  até  o  litoral,  onde  estão  fundeadas 

embarcações francesas. Dentro de um cercado, os invasores negociam com os habitantes da 

terra, trocando suas quinquilharias pelo produto corante” (Mapa 1993).

Além  das  iluminuras  sobre  o  pau-brasil,  também  tem  iluminuras  de  animais, 

provavelmente de psitacídeos e cervídeos, podendo estes ser de alguma espécie do gênero 

Mazama (Cervidae): M. americana Erxleben, M. gouazoubira Fischer e M. bororo Duarte.



John Rotz (séculos XV e XVI) foi hidrógrafo e cartógrafo do rei Henrique VIII, da 

Inglaterra; em seu atlas de 1542 (The Book of Hydrography), representou, pela primeira vez, o 

mito  da  Ilha do Brasil,  originada  da suposta  existência  de um lago interior  – mais  tarde 

batizado de  Eupana ou  dos Xaraiés – de onde surgiriam as bacias dos rios São Francisco, 

Tocantins e Paraná, provavelmente uma localização premonitória do Pantanal Matogrossense 

do Brasil Central (Mapa 1993, Tesouros 1997).

Provavelmente  o  mito  luso-tupi,  já  que,  além dos  índios,  os  portugueses  também 

acreditavam  na  existência  da  Lagoa  Eupana,  teria  sido  usado  e  cartografado  pelos 

colonizadores do Brasil por motivos geopolíticos: essa lagoa seria uma fronteira natural com a 

América Espanhola ao invés da linha de Tordesilhas, o que daria uma vantagem territorial 

para a Coroa Portuguesa (Marques 1994a). Esse mito foi representado pela primeira vez na 

cartografia  portuguesa  no  planisfério  de  André  Homem,  de  1559  (Marques  1988). 

Atualmente, na região do pantanal brasileiro, existe uma unidade de conservação da natureza, 

a Estação Ecológica das Águas Emendadas, que exatamente protege as nascentes primordiais 

dessas três bacias hidrográficas: do São Francisco, Amazônica e Platina.

5 Mapas analisados da escola italiana

5.1 Mapa Brasil, 1550

O mapa  Brasil de  Giácomo Gastaldi,  de  1550,  foi  publicado  na obra  Raccolta  di  

Navegationi  et  Viaggi por  Giovanni  Battista  Ramusio,  em 1557.  Esse  mapa  xilogravado 

aparece publicado por outros autores sem cores e cuja autoria, ao invés de ser dada a Gastaldi, 

é atribuída a Ramusio, seu editor. Nele, há iluminuras (Figura 4)  que representam o corte, 

transporte  e  escambo  de  toras  de  madeira  de  pau-brasil,  além  de  iluminuras  de  aves, 

provavelmente  psitacídeos;  de  macacos,  possivelmente  macaco-prego;  e,  dos  camelídeos 

andinos (Camelidae): guanaco (Lama guanicoe Müller), alpaca (Vicugna pacos L..), lhama 

(Lama glama L.) e vicunha (Vicugna vicugna Molina).

Giácomo Gastaldi  (século  XVI)  foi  um dos  mais  importantes  cartógrafos  italianos 

renascentistas (Miceli, 2002). Gastaldi é autor das dez cartas da obra publicada por Ramusio 

chamada  Delle  navigationi  et  viaggi  ou,  como  outros  autores  citam,  entre  eles  Cortesão 

(1935), Raccolta di Navegationi et Viaggi. 



Figura 4: Detalhe do mapa Brasil (original: 27x38cm), de Giácomo Gastaldi, 1550, publicado 

na  obra  Raccolta  di  Navegationi  et  Viaggi de  Giovanni  Battista  Ramusio,  1557.  Cid 

Collection,  São Paulo, Brasil  (O Tesouro 2002). Fotografias do macaco-prego (Cebus sp., 

Cebidae. Fonte: Yuri Tavares Rocha, 2009); e, de camelídeos andinos (Camelidae): guanaco 

(Lama guanicoe Müller. Disponível em: http://content1.eol.org/content/2009/02/12/22/32868 

_large.jpg), alpaca (Vicugna pacos L.. Disponível em: http://tolweb.org/tree/ToLimages/3952 

61266_737220a7df_o.jpg), lhama (Lama glama L.. Disponível em: http://www.lama.com/pho 

tos/lama_glama.jpg) e vicunha (Vicugna vicugna Molina. Disponível em: http://i.olhares.com/ 

data/big/267/2679038.jpg).

Giovanni Battista Ramusio (1485-1557), cosmógrafo, geógrafo, historiador, tradutor e 

editor  italiano,  foi  Secretário  do  Conselho  dos  Dez  em Veneza;  entre  1550  e  1559,  foi 

publicada sua obra Raccolta di Navegationi et Viaggi, ricamente ilustrada com xilogravuras e 

que teve sucessivas reedições até 1623 (Miceli 2002). Esse atlas editado por Ramusio é uma 

das obras clássicas da literatura de viagens do século XVI (Adonias 2002); foi iniciada por 

volta de 1520, resultado da compilação e tradução de textos franceses, espanhóis e latinos 

sobre viagens e novas descobertas; publicada pela Stamperia dei Giunti em três volumes que 

tratavam das viagens à África, Ásia e América, respectivamente (Belluzzo 1994).



5.2 Brasil Nuova Tavola, 1573

O mapa  Brasil  Nuova Tavola,  de  Girolamo Ruscelli,  de  1573,  é  muito  pobre  em 

toponímia  apesar  de,  na  época  de  sua  elaboração,  já  se  ter  um conhecimento  acumulado 

razoável  sobre  a  costa  brasileira;  traz,  no  interior  do  território,  uma  frase  relativa  à 

antropofagia  dos  nativos:  Gli  indi  natij  di  questi  paesi  mangiano  carne  humana (Miceli 

2002). Nesse mapa, as iluminuras de Ruscelli são uma representação extremamente simplista 

da vegetação brasileira. A floresta pluvial atlântica não foi representada como uma floresta 

tropical,  mas como um montado português, vegetação composta pelo estrato arbóreo, com 

árvores  espaçadas,  e  um  estrato  herbáceo,  um  relvado;  “os  montados  são  povoamentos 

arbóreos relativamente abertos e estruturalmente simplificados (Pena & Cabral 1996).

Girolamo Ruscelli (ca.1504-1566) foi um cartógrafo italiano e um importante editor 

sediado em Veneza; dentre suas obras principais, destaca-se a edição de 1561 da Geografia de 

Ptolomeu (Miceli 2002).
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