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Resumo:

Apresenta o projeto na área de cartografia histórica da Biblioteca da Marinha para comemoração do bicentenário da independência do Brasil. As atividades serão divididas em quatro ações, sendo elas: a digitalização e disponibilização online do acervo de
mapas do período de 1700 a 1822, que estão sob a guarda da Biblioteca da Marinha; o Seminário de Cartografia Histórica (SCH)
no segundo semestre de 2020; a edição de um livro impresso sobre a cartografia do Brasil setecentista, que reunirá o catálogo
ilustrado dos mapas digitalizados e artigos sobre cartografia histórica e a exposição no Museu Naval “A cartografia na construção
do Brasil independente”. As ações do projeto objetivam tornar esse rico acervo histórico disponível para consulta virtual, assim
como aprofundamento no processo de territorialização brasileira por meio do estudo da cartografia do século XVIII, destacando
papel estratégico que os mapas cumpriram.

Abstract:
Introduce the project of the Brazilian Navy Library to commemorate the bicentenary of Brazilian independence. The activities will be
developed in four actions: the digitization of our maps from 1700 to 1822, the Historical Cartography Seminar (SCH) and the print a
book which will brought together the illustrated catalog of digitized maps, the articles about historical cartography as the catalog of
the exhibition that will be placed in the Naval Museum “Cartography in the construction of independent Brazil”. The project aims to
make this rich historical collection available for virtual consultation as well as encourage the study of the process of Brazilian territorialization present in cartography of the eighteenth century, highlighting the strategic role that maps played.
Palavras-chave:
Cartografia histórica, Digitalização de obras cartográficas, Marinha do Brasil, Biblioteca da Marinha.

Introdução
Com o objetivo de aperfeiçoar o conhecimento da terra e suas formas de representação, a Coroa portuguesa enviou

diversas expedições de reconhecimento e descrição cartográfica para a então Terra de Santa Cruz. Desde as caravelas de Gonçalves Coelho, que cobriu vasta parcela entre o Rio Grande do Norte e a Cananéia em São Paulo, até as
campanhas dos almirantes Roussin e Ernest Mouchez, o Brasil foi representado por diversos mapas e cartas náuticas,
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revelando as maravilhas do nosso país. A Biblioteca da Marinha tem o privilégio de ser a guardiã de um inestimável
acervo cartográfico histórico, que inclui algumas dessas obras que representam o Brasil.
A Biblioteca da Marinha criou o projeto “A cartografia na construção do Brasil independente”, que tem por objetivo dar
luz ao seu acervo cartográfico, por meio da disponibilização on-line das obras e o fomento da discussão sobre a cartografia do século XVIII, inspirado no trabalho realizado pela Biblioteca Nacional de Portugal, apresentado no livro A
Nova Lusitânia. O período abrangido pelo projeto, de 1700 a 1822, destaca a grande produção de obras sobre o Brasil
na cartografia portuguesa, até o ano de 1822, marco cronológico decorrente da data da independência, que alterou a
origem e responsabilidade das obras da cartografia oficial posterior.
O bicentenário da Independência eleva a importância de debater sobre a trajetória histórica da formação do Brasil, por
meio da difusão da coleção da Biblioteca da Marinha, que pretende fomentar ações para discussão e aprofundamento
sobre a história do território Brasileiro, sua crescente importância política e econômica, seu processo de construção de
unidade espacial, manifestado na produção historiográfica, geográfica e cartográfica.
No levantamento realizado na Seção de Mapoteca da Biblioteca da Marinha, foram selecionadas: 122 obras, dentre
mapas impressos e manuscritos, insertos em 11 atlas ou dispostas em obras avulsas. O projeto propõe difundir esse

rico acervo histórico para consulta em meio digital, por meio de livro impresso, através da realização de uma exposição e seminário de cartografia histórica. O que trará diversos benefícios, como a ampliação do acesso para o público,
nacional e internacional, incentivando a produção intelectual, neutralizando barreiras físicas de acesso e valorização
do patrimônio cartográfico luso-brasileiro.
É valioso ressaltar que a Marinha teve importante papel no reconhecimento e proteção dessa nova terra, considerando que do século XVI ao início do século XX a única forma de viajar para o Brasil era por meios náuticos. Por isso,
devido à ativa participação da Marinha na história Brasileira, a Biblioteca da Marinha guarda verdadeiros tesouros, que
só puderam ser acumulados por aqueles que fizeram parte da história.

O projeto
A aproximação dos 200 anos da independência do Brasil, desperta o desejo de comemorar tão importante data, razão
pela qual foi criada a Comissão Interministerial Brasil 200 anos, coordenada pela Secretaria Especial de Cultura, da
qual o Ministério da Defesa faz parte. De acordo com as diretrizes da Secretaria Especial de Cultura, a organização
das ações culturais deverá seguir os seguintes pontos fundamentais: reflexão sobre a trajetória histórica dos 200 anos
do Brasil independente; promoção de concursos para projetos específicos de celebração para o bicentenário e, por
último, envolvimento da sociedade nas comemorações. O reexame da trajetória histórica busca fazer com que a socie-

dade repense como o País foi construído, que instituições foram criadas e sobre os percursos e percalços ocorridos
ao longo dos séculos. O intuito é instigar a reflexão sobre concepções preestabelecidas a respeito dessa data histórica
e evidenciar a participação da Marinha na construção de territorial do país independente.
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Por meio do estudo da cartografia do século XVIII, pretende-se aprofundar no processo de territorialização brasileira,
destacando papel estratégico que os mapas cumpriram na mediação, projeção e legitimação da soberania sobre o
espaço (KANTOR; BUENO; FERLINI, 2009).
O projeto faz parte de um programa de atividades, que engloba quatro ações: a primeira ação é a digitalização do
acervo de mapas do século XVIII e início do século XIX sobre o Brasil, que estão sob a guarda da Biblioteca da Marinha, assim como a disponibilização na internet. A segunda ação será o estudo desse acervo, assim como a discussão sobre a cartografia do período, fomentando o conhecimento e culminando no Seminário Cartografia Histórica
(SCH). As discussões produzidas pelo SCH subsidiarão a terceira e a quarta ação, que correspondem na montagem
da exposição no Museu Naval “A cartografia na construção do Brasil independente” e o lançamento de livro que reunirá o catálogo ilustrado dos mapas digitalizados e artigos sobre a formação territorial do Brasil sob a luz da ciência
cartográfica respectivamente.
A digitalização de obras as torna acessíveis à ampla consulta virtual, documentos cartográficos históricos, que hoje só
podem ser consultados in loco, poderão ser acessados de qualquer lugar do mundo. Ampliar o acesso às publicações
favorece a pesquisa e preserva a memória do país, além de fomentar o desenvolvimento intelectual, o conhecimento e

a consciência marítima brasileira.
Segundo Iris Kantor (2009), os mapas vertebram o conhecimento sobre o espaço, dando corporeidade ao território,
eles selecionam, recortam, nomeiam uma natureza descontínua e ilimitada, dando-lhe tangibilidade e legitimando a
soberania do Estado. Sob a luz da cartografia, é possível trazer a discussão sobre a formação do Estado Brasileiro
desde a era colonial até Independência analisando sua trajetória histórica. Tendo em vista as diretrizes para comemoração do bicentenário da Independência, propostas pela Secretaria Especial de Cultura, o projeto está alinhado com
as reflexões recomendadas.

A Biblioteca da Marinha
A história da Biblioteca da Marinha começa muito antes de sua inauguração, tendo início em 1802 em Lisboa, com a criação da Bibliotheca da Academia Real dos Guardas-Marinhas que fundamentou o seu acervo para formação dos Oficiais da
Marinha Portuguesa. Com a transferência da Corte Portuguesa em 1808, também foi transferida para o Brasil a Academia
Real dos Guardas-Marinhas e sua biblioteca. Após a consolidação dos acordos culminados pela independência, o Brasil
permaneceu com o acervo da Academia Real dos Guardas-Marinha, acervo esse que deu origem à Biblioteca da Marinha.
Criada pelo decreto nº 479, de 17 de outubro de 1846, a Biblioteca da Marinha foi estabelecida inicialmente no Arsenal
da Marinha da Corte e tinha como finalidade “ministrar os meios de uma instrução variada aos oficiais da armada, aos

de Artilharia de Marinha e aos oficiais empregados nas repartições” (IMPÉRIO DO BRASIL, 1846, p. 143). O acervo
inicial era composto por obras científicas da Bibliotheca da Academia Real, roteiros e mapas antes, pertencentes a
diversos arquivos de repartição da Marinha.
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Com o cruzar dos anos, a Biblioteca da Marinha passou por várias mudanças de subordinação, sendo em 1953 incorporada pelo Serviço de Documentação da Marinha (SDM). Em 2008, por meio da Portaria nº 209/MB, o SDM passou a
denominar-se Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM). A DPHDM tem como missão
preservar e divulgar o patrimônio histórico e cultural da Marinha, contribuindo para a conservação de sua memória e
para o desenvolvimento da consciência marítima brasileira.
Em fevereiro de 1999, a Biblioteca foi transferida para o atual prédio (tombado pela Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro) localizado na Rua Mayrink Veiga, nº 28, Centro, Rio de Janeiro, para que pudesse acondicionar melhor o seu
acervo e prover um atendimento mais abrangente e eficiente aos seus usuários.
Com um acervo de aproximadamente 110 mil exemplares, entre livros impressos e digitais, folhetos, periódicos e
mapas, a Biblioteca da Marinha é especializada nas áreas de História Geral, História do Brasil, História Naval, História Militar, Navegação, Ciências náuticas e Cartografia. Possui, também, uma coleção de obras raras e preciosas
de inestimável valor histórico, tanto para a Marinha quanto para a cultura brasileira, que abrange do século XVI ao
século XX.
Visando ampliar o acesso aos acervos das bibliotecas pertencentes à Marinha do Brasil, no ano de 2003, a Bibliote-

ca da Marinha criou a Rede de Bibliotecas Integradas da Marinha (Rede Bim) disponibilizando para consulta, pela
internet e intranet, os acervos das 44 bibliotecas espalhadas por todo o Brasil. Ainda com o objetivo de aumentar a
visibilidade das bibliotecas e ampliar os serviços oferecidos, em 2018 foi lançado o Repositório Institucional da Produção Científica da Marinha do Brasil (RI-MB), que é a base de dados que disponibiliza a produção científica originada nas instituições científicas, tecnológicas e do sistema de ensino naval.

A digitalização como agente de preservação e promoção das obras cartográficas
Os registros de memória da humanidade devem ser preservados e acessíveis às gerações atuais e futuras, tornandose prenúncios de sua ação, objetos de reflexão e fontes de pesquisa. A Biblioteca da Marinha tem o privilégio de ser a
guardiã de um inestimável acervo, no entanto, como bem define o conservador da Fundação Biblioteca Nacional,
Jayme Spinelli Junior, (1997, p.18) “os acervos das bibliotecas são basicamente constituídos por materiais orgânicos
e, como tal, estão sujeitos a um contínuo processo de deterioração”. Nesse contexto a preservação se faz extremamente importante, visto que ela tem por objetivo utilizar-se de métodos técnicos científicos para reduzir, tanto quanto
possível, o ritmo deste processo.
São diversos os agentes de deterioração dos acervos, como “sua própria estrutura química, umidade, temperatura,
incidência de luz, insetos, roedores e principalmente a ação do homem, pelo manuseio inadequado” (GREENHALGH,

2011, p. 161 apud REIFSCHNEIDER, 2008, p. 67). Nesse contexto, a digitalização evita que as obras originais sejam
consultadas, resguardando-as do manuseio frequente. É importante lembrar que com a digitalização não se pretende
descartar as obras originais e sim preservá-las. Como aponta Nardino e Caregnato (2005), o documento eletrônico
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deve ser colocado como um novo suporte para o registro de informações, que surge não para substituir o material
original, mas para complementá-lo em suas limitações.
Além da comprovada vantagem em relação à preservação, a digitalização proporciona a difusão do acervo por meio
da “ampliação do acesso à coleção, possibilitando que o material seja consultado sem a presença do usuário na biblioteca física, através do acesso remoto, realizado de qualquer lugar do mundo, desde que haja conexão em linha” (GREENHALGH, 2011, p. 161). Com o uso da tecnologia, através do processo de digitalização, as obras ganham
novas formas de acesso, podendo alçar vôo da sala fechada e lançar-se no espaço virtual. (NARDINO; CAREGNATO,
2005). A imagem digital é um recurso para difusão, segurança, preservação e salvaguarda dos acervos

Seminário de Cartografia Histórica
O objetivo das bibliotecas é salvaguardar e preservar o seu acervo, no entanto, tão importante como a preservação
das obras é dar acesso ao seu conteúdo. Uma coleção inacessível não cumpre seu papel de subsidiar a construção do conhecimento. Entretanto é importante ressaltar que dar acesso é mais do que somente abrir as portas do

salão de leitura, mas também promover ações que divulguem e ampliem o uso dos seus acervos, considerando
sempre a segurança.
Sendo assim, a Biblioteca da Marinha, além do papel de instituição de guarda, também desenvolve o seu papel de
disseminadora do conhecimento. A realização do Seminário Cartografia Histórica (SCH) tem por objetivo discutir,
através da representação cartográfica, a construção territorial do Brasil no período entre 1700 a 1822, explorando
os usos políticos da cartografia em negociações internacionais e o processo de coleta, sistematização e elaboração de mapas, promovendo a divulgação da produção do conhecimento na área de cartografia histórica, assim
como, enaltecendo a cartografia no âmbito das comemorações do bicentenário da independência do Brasil.
O seminário será um evento de um dia, que ocorrerá no segundo semestre do ano de 2020. Os eixos temáticos serão:
o uso político da cartografia no século XVIII e XIX; a cartografia na formação e delimitação dos territórios portugueses
na América do sul; a iconografia das obras cartográficas; os cartógrafos militares do século XVIII; coleções cartográficas e o uso do mar para a cartografia do século XVIII.
O evento será voltado para pesquisadores e estudiosos da área da Cartografia Histórica e de outras áreas afins
como Geografia, Geologia, História, Arquitetura, bem como profissionais de bibliotecas, arquivos e museus.
As discussões produzidas pelo SCH subsidiarão a terceira e a quarta ação, que correspondem na montagem da
exposição no Museu Naval “A cartografia na construção do Brasil independente” e o lançamento de livro que reunirá o catálogo ilustrado dos mapas digitalizados e artigos sobre a formação territorial do Brasil sob a luz da ciência

cartográfica respectivamente.
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Exposição
Promover atividades culturais e de extensão, que envolvam o uso das obras cartográficas sobre o Brasil, amplia a
visibilidade do projeto, oferecendo para o público geral a possibilidade de entrar em contato, admirar e entender os
usos e a importância desse gênero documental. A exposição terá por objeto o acervo cartográfico da Biblioteca da
Marinha, de 1700 a 1822, de forma que apresente à sociedade mais uma forma de participar das comemorações do
bicentenário da independência do Brasil.
Com o tema “A cartografia na construção do Brasil independente”, a exposição se apoiará seu projeto curatorial nos
resultados das pesquisas apresentados no Seminário de Cartografia Histórica (SCH), determinando assim, os critérios
para a escolha, seleção e apresentação das obras e dos recursos da exposição. Será privilegiado o uso da imagem
digital como recurso de difusão, segurança, preservação e salvaguarda.

Livro
O livro será um compilado dos textos do seminário, assim como reunirá as obras digitalizadas e suas referências A

criação do livro impresso, que inclui o catálogo das obras, documentará a iniciativa, perpetuando o conhecimento
sobre as obras e os assuntos retratados. Além disso atuará como um multiplicar dos resultados do trabalho, dando
amplo conhecimento dos produtos do projeto, disseminando o conhecimento sobre cartografia histórica e atuando
como ferramenta para a educação e transformação. O objetivo será lançá-lo em 2022 junto com a inauguração da
exposição.

Seleção das obras
A Biblioteca da Marinha possui extenso acervo cartográfico, para selecionar as obras as a serem digitalizadas e consequentemente fazerem parte do projeto foram utilizados alguns critérios, tais como: atlas, mapas, plantas ou cartas
onde estão representados os espaços geográficos que fazem ou fizeram parte do território brasileiro; obras manuscritas ou impressas; obras datadas ou com data atribuída do período entre 1700 a 1822 (no caso de mapas insertos em
atlas a data de referência foi a da edição do atlas); obras avulsas, insertas em atlas ou em atlas factícios. Após a aplicação dos critérios, foram selecionadas 112 obras para digitalização.

Atlas

BELLIN, Jacques Nicolas. Le petit atlas marine: recueil de cartes et plans des quatre parties der monde, en cinq volumes. Paris: França.Dépôt de la Marine, 1764. 1 atlas (5 v.).
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BELLIN, Jacques Nicolas. Hydrographie francoise: recueil des cartes marines générales et particulieres dressées au
Dépôt des cartes, plans et journaux, par ordre des Ministres de la Marine, depuis 1737 jusques en 1772. Paris: Dépôt
Général de Cartes et Plans de la Marine, 1784. 1 atlas (2 v.).
APRÈS DE MANNEVILLETTE, Jean Baptiste Nic. Denis d'. Le Neptune oriental: dédié au roi. A Paris: Demonville,
Brest, Malassis, 1775. 1 atlas (2 v.).
BONNE, Rigobert; DESMAREST, Nicolas. Atlas encyclopédique: contenant la géographie ancienne, et quelques
cartes sur la géographie du moyen age, la geographie moderne, et les cartes relatives a la géographie physique. A
Paris: Hôtel de Thou, 1787-1788. 1 atlas (2 v.).
DUNN, Samuel. A new directory for the East Indies: containing general and particular charts of the oceans, seas,
straits, coasts, islands, capes, gulfs, bays, harbours, rocks, sands, soundings & c., necessary to be known in failing to,
from and throughout the East Indies the Whole (originally begun and carried on from the most approved charts and
plans. 6.ed. London: W. Gilbert, 1790. 1 atlas em 64 f.
JAMES WHITTLE AND RICHARD HOLMES LAURIE. A new and elegant imperial sheet atlas compreheding general and particular maps of every part of the world: principally compiled from the great French atlas, and others of
the most distinguished geographers in Europe, forming the completest collection of single sheet maps hitherto published and rendered particularly convenient by opening without folds. A new ed. comprising fifty-five maps: beautifully
coloured. London: Laurie & Whittle, 1814. 1 atlas.

LA PEROUSE, Jean-François de Galaup comte de; MILET-MUREAU, L. A.; MOURELLE DE LA RÚA, Francisco Antonio; PINGRÉ, Alexandre Guy. Atlas du voyage de La Pérouse. A Paris, L'Imprimerie de la République, 1789. 1 atlas
em 69 f. de estampas.
MOITHEY, Maurille Antoine; CHRYSOLOGUE DE GY. Atlas de l'Europe et du l'Amerique. Paris: Chez Grepi, 1789,
1 atlas.
NORRIS, Robert; WOODVILLE, William; DALZEL, Archibald. The African pilot: being a collection of new and accu-

rate charts, on a large scale of the coasts, islands, and harbours of Africa, from the straits of Gibraltar to Cape Negro,
including also the Atlantic and Southern Oceans. London: R. Sayer, 1795. 1 atlas em 13 f.
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Cartas náuticas impressas
BELLIN, Jacques Nicolas; DALRYMPLE, Alexander. Plan of Isle Grande: & the adjacent parts of the Coast of
Brazil. [s.l.]: [s.n.], 1783. 1 mapa, 29x68 cm.
BUACHE, Philippe. Carte de la partie de l'Ocean vers l'Equateur entre les cotes d'Afrique et d'Amerique où la
situation des isles, bancs, et vigies, montre que'lles peuvent être soit la disposition du fonds de la Mer, entre
les deux Continents, soit la cause des variétés observées dans les Courants de ces Mers. Paris: Academie
Royale des Sciences, 1737. 1 mapa entelado em morim, color., 49x65cm.

COSTA, Joze Joaquim Victorio da. Barra Austral do Amazonas: e seus canaes até ao seu concurso em frente
de Chaves levantada pelo Capitão de Fragata Joze Joaq.m Vit.o da Costa sobre hua serie de triângulos encadeados sobre uma serie de triangulos encadeados sobre duas bazes medidas de medida em 1801. [s.l.]: [s.n.],
1801. 01 mapa, 55x98 cm.

DELAROCHETTE, L.; THOMPSON, Edward V. The Coast of Guyana: from the Oroonoko to the river of Amazons and the Inland parts, as far as they have been explored by the French with the Islands of Barbadoes
Tobago &ca from the observations of Capitain Edward Thompson made in the Hyaena in the year 1781, when
he commanded in the rivers Berbice, Essequebo, and Demerari, and governed those Colonies after Conquest
from the Dutch. London: 1783. 1 mapa, color., 20x68 cm.
DESSIOU, J. Foss. A chart of the Ethiopic or Southern Ocean, and part of the Pacific Ocean: from the Parallel
of 3 Degrees. North, to 56º, 20', South Latitude, and from 20º, East, to go, West Longitude. Drawn from the
latest observations of the Spanish, Portuguese and Dutch Astronomers: shewing the track of the Warley, east
Indiaman, outward & homeward, in the years 1805 & 6. London: W. Faden, 1808. 1 mapa; 60x91cm.

ESPINOSA, José de. Carta General del Oceano Atlantico Meridional: construida con presecia de las publicadas por la Direccion Hydrografica de Madrid, y otros conocimientos modernos. London: Direccion Hidrografica
de Madrid, 1810. 01 mapa entelado em morim, 87x60cm.

HEATHER, William; STEPHENSON, John. A New chart of the coast of Brazil from Maranham to Rio de Janeiro
drawn from the latest surveys. [s.l.]: [s.n.], 1810. 1 mapa entelado em morim, 64x1,32cm.
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JAMES WHITTLE AND RICHARD HOLMES LAURIE. A new chart of the coast of Brazil from the banks of St.
Roque, to the Island of St. Sebastian: with the islands and soundings in the offing. London: Laurie & Whittle,
1794. 1 mapa, 89x58cm.
JEFFERYS, Thomas. Chart of South America: comprehending the West Indies, with the Adjacent Islands, in the
Southern Ocean, and South Sea. London: [s.n.], 1775. 1 mapa entelado em morim, 54x62 cm.
LÁNGARA, Juan de. Carta esferica de las costas de la America Meridional desde el paralelo 36º 30' de latitud S.
hasta el Cabo Hornos. [Madrid]: Deposito Hidrografico, 1798. 1 mapa entelado em morim, 96x61cm.
NORIE, J. W.; MAITLAND, John; MORTIMER, Eduardo Fleury; OSBOURNE, Alan. The Southern Atlantic Ocean.
London: Heather and Williams, 1799. 1 mapa entelado em morim, 93 x 125cm.
NORRIS, Robert; SAYER, Robert Impressor.; BRIEN, Robert O. Plan of the island of Fernand de Noronha/ from a
french survey compared with the survey made by the Colchester man of war, in 1760. London: 1793. 1 mapa
entelado em morim, color., 48 x 60 cm.
ROUSSIN, Albin-Reine baron; GIVRY, Alexandre-Pierre; CLERMONT-TONNERRE, Aimé Marie Gaspard de Duc de;
TARDIEU, Ambroise; BESANÇON. Carte réduite des Ilots et du Canal des Abrolhos, situés à la Côte du Brésil
levée en 1819: dans la Campagne de la Corvette la Bayadère et du Brick le Favori, por M.M. Givry, IngénieurHydrographe de la Marine, Chevalier de la Légion d'Honneur et les Officiers de la Corvette, Sous les Ordres et la Direction de M.le Baron Roussin, Capitaine de Vaisseau, Officier de la Légion D'Honneur, Chevalier de S.t Louis et de S.t

Wolodimir de Russie Chef de l'Expédition. Publiée par ordre du roi Sours le Ministère de Son Exccellence M.le Marquis
de Clermont-Tonnerre Pair de France, Secrétaire d'Etat au Département de la Marine et des Colonies. Au Dépotgénéral de la Marine, 1822. Paris: Dépôt-Général de la Marine, 1822. 1 mapa, 61x91cm.
ROUSSIN, Albin-Reine baron; GIVRY, Alexandre-Pierre; CLERMONT-TONNERRE, Aimé Marie Gaspard de Duc de;
TARDIEU, Ambroise; BESANÇON. Plan du mouillage situé au nord-ouest de L'Ile Santa Catharina à la côte du
Brésil levé en 1819: dans la Campagne de la Corvette la Bayadère et du Brick le Favori, por M.M. Givry, IngénieurHydrographe de la Marine, Chevalier de la Légion d'Honneur et les Officiers de la Corvette, Sous les Ordres et la Di-

rection de M.le Baron Roussin, Capitaine de Vaisseau, Officier de la Légion D'Honneur, Chevalier de S.t Louis et de S.t
Wolodimir de Russie Chef de l'Expédition. Publiée par ordre du roi Sours le Ministère de Son Exc. M.le Marquis de
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Clermont-Tonnerre Pair de France, Secrétaire d'Etat au Département de la Marine et des Colonies. Au Dépot-général
de la Marine, 1822. Paris: Dépôt-Général de la Marine, 1822. 1 mapa, 90x60cm.
ROUSSIN, Albin-Reine baron; GIVRY, Alexandre-Pierre; CLERMONT-TONNERRE, Aimé Marie Gaspard de Duc de;
TARDIEU, Ambroise. Carte Réduite de la côte du Brésil Comprise entre l'Ile Santa Catharina et le Cap Frio Levée en 1819: dans la Campagne de la Corvette la Bayadère et du Brick le Favori, por M.M. Givry, IngénieurHydrographe de la Marine, Chevalier de la Légion d'Honneur et les Officiers des deus Batimens, Sous les Ordres et la
Direction de M.le Baron Roussin, Capitaine de Vaisseau, Officier de la Légion D'Honneur, Chevalier de S.t Louis et de
S.t Wolodimir de Russie Chef de l'Expédition. Publiée par ordre du roi Sours le Ministère de Son Exc.M.le Marquis de
Clermont-Tonnerre Pair de France, Secrétaire d'Etat au Département de la Marine et des Colonies. Au Dépot-général
de la Marine, 1822. Paris: Dépôt-Général de la Marine, 1822. 01mapa, 61x91cm.
ROUSSIN, Albin-Reine baron; GRESSIER, Chales-Louis; CLERMONT-TONNERRE, Aimé Marie Gaspard de Duc de;
TARDIEU, Ambroise; BESANÇON; DULER, Joseph; BRAULT, L.; ROBIN. Plan de l'Embouchure de la Rivière de
Cayenne et des Mouillages exterieurs levé en mars 1820: dans la Campagne de la Corvette la Bayadère et du
Brick Le Favori, par M. M. Gressier Ingénieur Hydrographe de la Marine et les Officier du Brick, Sours les Ordres et la
Direction de M. le Baron Roussin Capitaine de Vaisseau, Officier de la Légion d'Honneur, Chevalier de St. Louis et de
St. Wolodimir de Russie Chef de l'Expédition. Publié par ordre du Roi sous le Ministère de Son Excellence M. le Marquis de Clermont-Tonnerre. Pair de France, Secrétaire d'Etat au Département de la Marine et des Colonies. Au Dépòt général de la Marine. 1822. Paris: Dépôt-Général de la Marine, 1822. 1 mapa, 58x89cm.
South America east coast Plans on the North and East Coasts of Brazil. London: Malby & Sons, Lith., 1899. 1
mapa entelado em morim, 64x84 cm.

Cartas náuticas manuscritas
BLASCO, Miguel Angelo de. Carta hydrografica da Ilha de Sta. Catharina: tirada e feita por Dom Miguel de Blasco
Ajudte. Engero. 1768. 01 mapa ms., 45x1,18 cm.
CARTA plana da Costa do Brazil: que comprehende entre as sallinas e o cabo do norte e Ilhas adjacentes que corre
para a boca do Rio dos Amazonas e Rio do Para. 1793. 01 mapa ms., 64x94 cm.

PATRICIO DE SOUZA, Jozé. Entrada oriental do Amazonas ou rio D'Para: aprezentada a sociedade Real Maritima
1801. 1 mapa ms, 63,5x59cm.
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PATRICIO DE SOUZA, Jozé. Nova e correcta carta da costa septentrional do Brazil desde a Jericoara, athe ao
Pará e uma deguerçam athe ao C. D. Norte: aprezentada a Sociedade Real Marítima Militar e Hydrografica e Geografica. 1799. 1 mapa ms., 65x1,00 cm.
PATRICIO DE SOUZA, Jozé. Novo e exacto plano da costa do Brazil desde o fim de lançoes grandes athe a ilha
de S. João. Archivo Militar, 1790. 1 mapa ms., 73x52 cm.

PENHA JUNIOR, Lauriano José Martins. Mappa do plano do forte que fica para a parte do sul da Ilha da Trindade
o qual foi eregido pelos ingleses para a defesa da praia e porto do mar n'aquella parte da ilha em 1783.1783. 1
mapa ms., color., 44 x 50 cm.
PINHEIRO, Simão Antonio da Roza. Carta náutica do Atlântico, abrangendo o sudoeste da Europa, as costas do
Brasil e da África Ocidental. Rio de Janeiro: 1776. 1 mapa ms., color., 88x76 cm.
PORTUGAL, José Fernandes. Plano da Ilha de Fernao de Noronha: proxima da costa do Brasil. 1798. 1 mapa ms,
59x75 cm.
PORTUGAL, José Fernandes; SEVERIM, Pedro. Plano das enceadas de Jaraguá e Pajuçara: aprezentado ao Illm°
Senhor Pedro Séverim Cavalleiro proseso na ordem de São Bento de Avis, Fidalgo da Caza de sua Magestade, Chefe
de Esquadra da Armada Real, Intendente da Marinha da Capitania de Pernambuco, e Deputado da Junta da Administração e Arrecadação da Fazenda Real. 1803. 1 mapa ms., il.color., 61X43 cm.
PLANTA da Barra da Villa do Rio Grande de S.Pedro do Sul: no primeiro de novembro. e 1820.1820. 1 mapa ms.,
32x25cm.
PLANO de la Ysla de Santa Catalina: y parte dela Costa del Brasil. [s.l.]: [s.n.], 1803. 1 mapa ms., il.color., 56x95 cm.
PORTUGAL, José Fernandes. Plano da Ilha de Fernao de Noronha: proxima da costa do Brasil. 1798. 1 mapa ms
entelado em morim, 59x75 cm.
SANTÍSSIMA TRINDADE, José da Bispo. Plano do Porto e Rio da Paraiba: feito e de Leniado por Joze da Trindade
em o anno de 1799. 1799. 1 mapa ms., 34,5x35 cm.
SÁ, Pedro Borges Correa de; CAMPBELL, Donald P; REYS, Manoel Martinz do Couto. Plano do Porto Alerta: formado pella Ilha de Cabo Frio, com aspontas eenceadas do Continente, tirada das observaçoens que nas mesmas Ilhas
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fez o Illmo. Sr. Donald Campbell Chefe de Devizão e Come. da Esquadra d' America, no mez de Dezbro de 1800, e
dos planos de terra firme do Tenente Coronel M.el Miz do Couto Reys. 1803. 1 mapa ms., il.color., 37x49 cm.
TRINDADE, Joze da Bispo. Plano da entrada da Barra do Para: que comprehende desde a Ponta da Murandella
athe a Boca do Rio Môju com todas as Ilhas, Baixos, Sondas. oBservadas por Ordem Do Ex.mo Snr Govern.or e
Capp.am Gen.al do Estado do Pará. 1793. 01 mapa ms; 72x101 cm.
TRINDADE, Joze da Bispo. Plano da entrada da Barra do Para: que comprehende desde a Bahia de Santo Antonio
athe a Boca do Rio Môju com todas as Ilhas, Baixos, Sondas. oBserv.por Ordem Do Ex.mo Gover.or e Capp.am
Gen.al do Estado do Pará. 1793. 1 mapa ms., 69x1,00 cm.

Mapas Fac-símile
VAN DECK, Joseph Rolleen. Planta topographica do Porto do Ryo de Janeyro., com suas sondas em palmos
craveiros: offerecida ao Ill.mo e Ex.mo Senhor D. joão, Cap.am General dos Gallioens de Alto bordo, do mar Occeano. 1758. 1 mapa, fac-símile, 70 x 52 cm.
AA, Pieter van der; ACOSTA, José de. America, of Nieuw-Ontdekte Weereld: tot de Beschryving van Joseph D'
Acosta afgebakend. Leyden: [s. n.], 1684. 1 mapa: il., color., fac-símile, 20 x 30cm.
CASSINI, Giovani Maria. L'America secondo le ultime osservazioni divisa ne'suoi stati principali. [Roma]: Presso
la Calcografia Camle, [1788]. 1 mapa, il., color., fac-símile, 34 x 47 cm.
REIS, J. A. dos.; RIVARA, J. C.; SOUTO, Paulo dos Santos Ferreira. Planta da cidade de S. Sebastião do Rio de
Janeiro: levantada por ordem de sua Alteza Real o Principe Regente Nosso Senhor no anno de 1808 : feliz e memoravel epoca da sua chegada á dita cidade. Rio de Janeiro: Impressão Regia, 1812. 1 mapa, fac-símile, 92 x 122cm.
SEUTTER, Albrecht Carl. Planisphaerium Coeleste. Augsburg: Anjezo im Verlag bey Tobias Conrad Lotter, [17--?]. 1
mapa: il., color., fac-símile, 20 x 26 cm.

VALCK, Gerard. Orbis terrarum nova et accurata tabula. Amsterdam: [s.n.], [1713]. 1 mapa: il., color., fac-símile, 48 x
57cm.
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Mapas impressos
ALLARD, Carel. Planisphaeium terrestre, sive terrarum orbis/ planisphaericè constructi repraesentatio quintuplex: adjunctis aliquibus astronomicae geographiae tyrociniis. Amsterdam: [s.n.], [1700?]. 1 mapa: color., 42 x 48cm.

A NEW and correct chart of the Western and Southern Oceans: shewing the variations of the compass according to the

latest and best observations. London: [s.n.], 1744. 1 mapa entelado em morim, 58x50 cm.

ANVILLE, Jean Baptiste Bourguignon d',; GRAVELOT, Hubert François; GUILL, Delahaye. Amérique Méridionale:
publiéé sous les auspices de monseigneur le Duc D'Orleans prémier prince du sang. A Paris: 1748. 1 mapa em 3 partes, color., 78X42,5cm.

ANVILLE, Jean Baptiste Bourguignon d',. A map of South America containing tierra-firma, Guayana, New Granada, Amazonia, Brasil, Peru, Paraguay, Chaco, Tucuman, Chili and Patagonia: from Mr. D'Anville with several im-

provements and additions, and the newest discoveries.. London: Laurie & Whittle, 1794. 1 mapa: entelado em morim,
100x1,18cm.

APRÈS DE MANNEVILLETTE, Jean Baptiste Nic. Denis d'. Plan de la Baye et du Port de Rio-janeiro: Situé a la
Côte du Brésil par 22d54m10s. de Latitude Meridionale et par 45d. 5m. Longitude Occidentale Méridien de Paris. Levé
Géométriquement en 1730, Verifié par l'Auteur em 1751. A Paris: Demonville, Brest, Malassis, 1751. 1 mapa,
49x32cm.

BAKER, E; BOURNE, E. South America with its Political Divisions: Compiled from State Papers and Observations
Astronomical, Nautical and Historical. London: [s.n.], 1806. 1 mapa, il.color., 52x61cm.

BELLIN, Jacques Nicolas; MACHAULT D'ARNOUVILLE, Jean Baptiste de. Carte reduite des parties connues du
globe terrestre: dressée au dépost des cartes plans at journaux de la marine pour le serviçe des vaisseaux du roy Par
ordre de M. de Machault garde des sceaux de France ministre et secretaire d'Etal aiant le departement de la marine.
MDCCLV. Augmentée des nouvelles Decouvertes en 1784. Paris: Dépôt Général de Cartes et Plans de la Marine,
1784. 1 mapa; 55x83 cm.

BELLIN, Jacques Nicolas. Amerique Meridionale. Paris: França.Dépôt de la Marine, 1764. 1 mapa, 20x17 cm.
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BELLIN, Jacques Nicolas. Carte de l'Amerique et des mers voisines. Paris: França.Dépôt de la Marine, 1763. 1 mapa, 46x30 cm.

BELLIN, Jacques Nicolas. Carte de la Baye de Tous les Saints a la Coste du Bresil. Paris: França.Dépôt de la Marine, 1764. 1 mapa, 22x18 cm.

BELLIN, Jacques Nicolas. Carte des variations de la boussole et des vents généraux que l'on trouve dans les
mers les plus frequentées: dressée au Depost des Cartes de la Marine pour le service des Vaissenaux du Roy par
ordre de M. Le Duc de ChoiseuL, Colonel Genéral des Suisses et Grisons Ministre de la Guerre et de la Marine par S.
Bellim Ingenieur de la Marine Censeur Royal de l'Academie de Marine et de la Societé Royale de Londres M. DCC.
LXV.. Paris: França.Dépôt de la Marine, 1765. 1 mapa entelado em morim, 55x88cm.

BELLIN, Jacques Nicolas. Carte du Brésil. Prem. Partie: Depuis la Riviere des Amazones, jusqu'à la Baye de Tous
les Saints. Paris: França.Dépôt de la Marine, 1764. 1 mapa, 22x30 cm.

BELLIN, Jacques Nicolas. Carte Réduite de L'Ocean Méridional: contenant toutes les costes de l'Amérique méridionale depuis l'Equateur jusqu'au 57 degré de latitude Et les costes d'Afrique qui leur sont opposées Pour servie aux
vaisseaux français Dressée au depost des cartes palns et journaux de la marine par ordre de M. Rouillé ministre et
secretaire d'Etat ayant le département de la marine. Paris: Dépôt Général de Cartes et Plans de la Marine, 1753. 1
mapa: il.color. ; 55 X 87cm.

BELLIN, Jacques Nicolas. Carte réduite des costes de la Guyane, depuis la rivière d’Orenoque jusqu’au Cap de
Nord à l'entrée de la riviere Amazones. Paris: Lahure, 1760. 1 mapa, 39x61cm.

BELLIN, Jacques Nicolas; MACHAULT D'ARNOUVILLE, Jean Baptiste de. Carte reduite des parties connues du
globe terrestre: dresséé au dépost des cartes plans at journaux de la marine pour le serviçe des vaisseaux du roy Par
ordre de M. de Machault garde des sceaux de France ministre et secretaire d'Etal aiant le departement de la marine.
Paris: Dépôt Général de Cartes et Plans de la Marine, 1755. 1 mapa entelado em morim, 54 x 83cm.

BONNE, Rigobert; RAYNAL abbé. Carte de la Partie Meridionale du Brésil: avec les Possessions Espagnols qui en
sont a L'Ouest. [1780]. 1 mapa, color., 21x32cm.
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BELLIN, Jacques Nicolas. Guyane Portugaise: et Partie du Cours de la Riviere des Amazones. Paris: França. Dépôt
de la Marine, 1764. 1 mapa, 21x46 cm.
BELLIN, Jacques Nicolas. Plan de Fernambouc a la Coste du Bresil. Paris: França. Dépôt de la Marine, 1764. 1
mapa, 23x19 cm.
BELLIN, Jacques Nicolas. Plan de la Baye de Rio-Janeiro. Paris: França. Dépôt de la Marine, 1764. 1 mapa, 22x32 cm.
BELLIN, Jacques Nicolas. Suite du Brésil: Depuis de la Baye de Tours les Saints jusqu'a St. Paul. Paris: França.
Dépôt de la Marine, 1764. 1 mapa, 23x17 cm.
BELLIN, Jacques Nicolas. Suite du Bresil: Villages d'Indiens et Missions ruinées. Paris: França. Dépôt de la Marine, 1764. 1 mapa, 23x17 cm.
BELLIN, Jacques Nicolas. Ville de Saint Salvador: capitale du Brésil.. Paris: França. Dépôt de la Marine, 1764. 1 mapa, il., color., 17 x 32 cm.
BONNE, Rigobert. Brésil et Pays des Amazones 1re.Feuille. A Paris: Hôtel de Thou, 1787. 01 mapa, 24x35 cm.
BONNE, Rigobert; RAYNAL. Carte de la Partie Meridionale du Brésil: avec les Possessions Espagnoles voisines qui
en sont a L'Ouest par. Paris: 1785. 1 mapa: color., 21x32cm.
BONNE, Rigobert. Amerique Meridionale. A Paris: Hôtel de Thou, 1787. 01 mapa, il. color., 24x34 cm.
BONNE, Rigobert. Brésil et Pays des Amazones avec le Gouverment de Buenos Ayres 2re.Feuille. A Paris: Hôtel
de Thou, 1787. 01 mapa, 24x35 cm.
BOWEN, Eman. A new & accurate Map of Brasil: divided into its Captain Ships. Drawn from the most approved modern maps & charts, and regulated by astromical observations. 1752. 1 mapa entelado em morim, il. color., 35x43cm.

CAMPBELL, Admiral; FADEN, William. A new chart of the coast of Brazil: from the parallel of 23° 40' to 26° South

latitude containing the Capitania de San Paulo from Barra de Santos to Guaratuba. London: W. Faden, 1807. 1 mapa
entelado em morim, 60x78cm.
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CHRYSOLOGUE DE GY Père; DELAHAYE, Guillaume-Nicolas. Hémisphère inferieur de la mappemonde projetée
sur l'horizon de Paris: et dediée à monseigneur le Dauphin. Paris: l' Académie royale des sciences de Paris, 1774. 1
mapa, il. color., 63x63 cm.
CHRYSOLOGUE DE GY Père; DELAHAYE, Guillaume-Nicolas. Hémisphère supérieur de la mappemonde projetée
sur l'horizon de Paris: et dediée à monseigneur le Dauphin. Paris: l' Académie royale des sciences de Paris, 1774. 1
mapa, il. color., 63x63 cm.
CRUZ CANO Y OLMEDILLA, Juan de la. Mapa geográfico de América Meridional. Londres: 1799. 1 mapa em 3 f.
entelado em morim, il. color., 62x1,30cm.
DELAROCHETTE, L.; ROCHA, João Joaquim da; FERREIRA, João da Costa; SOBREVIDA, Francisco Manuel. Colombia Prima or South America: in wich it has been attempted to delineate the extent of our knowledge of that
continent. London: W. Faden, 1807. 1 mapa em 8 f.
DELISLE, Guillaume; BUACHE, Philippe. Mappemonde à l'usage du Roy/ augmentée en 1755 des à nouv.lles découvertes. Paris: [s.n.], 1755. 1 mapa, color., 44 x 67,4cm.
DUNN, Samuel. A new chart of the world: on Mercator's projection with the tracks & discoveries of the latest
circumnavigator &c. London: Laurie & Whittle, [1808]. 1 mapa, il. color., 30x41cm.
GILBERT, William. A chart of the Bay or Harbour of Rio de Janeiro in South America: according to the Latest

Observations. Londres: [s.n.], 1790. 01 mapa, 58x41cm
KITCHIN, Thomas. South America with its several divisions: according to the possessions of the European powes.
London: Laurie & Whittle, [1794]. 1 mapa, il. color., 44x53cm.
KITCHIN, Thomas. South America: agreeable to the moft approvid maps and charts. London: Rob. Sayer and Jn.º
Bennett, 1779. 1 mapa entelado em morim, color., 44x54 cm.
LA PEROUSE, Jean-François de Galaup comte de. Carte du Grand Ocean ou Mer du Sud: dressée pour la relation
du voyage de découvertes faites par les frégates française la Bussole et l'Astrolabe dans les années 1785, 86, 87 et
88dans les années. A Paris: L'Imprimerie de la République, 1789. 1 mapa, 49,5x68 cm.
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LA PEROUSE, Jean-François de Galaup comte de. Mappemonde ou carte réduite des parties connues du globe,
pour servir au voyage de La Pérouse, fait dans les années 1785, 86, 87, et 88. A Paris: L'Imprimerie de la République, 1789. 1 mapa, 58x91 cm.
LAURIE, Robert; COOK, James. A new map of the world: with Captain Cook's Tracks, his discoveries and those
of the other circumnavigators. London: Laurie & Whittle, 1808. 1 mapa, il. color., 48x71cm.
LAURIE, Robert; SMITH, B. New general map of America: compiled from the most authentic materials. London:
Laurie & Whittle, 1813. 1 mapa, il. color., 48x59cm.
LAURIE, Robert; WHITTLE, James; PRESTON, Robert. A new and correct chart, From the 63°. of Lat: N. to the
Cape of Good Hope, and from the 71° Long: W. to the 38° F. of london exhibiting the whole of the Atlantic or Western
ocean/ and the greatest part of the Ethiopic or Southern ocean, wherein the respective coasts of Europe, Africa and of
America North and South, with all the islands and dangers in the two seas are carefully described. London: Laurie &
Whittle, 1802. 1 mapa em 2 partes, 1,45 x 1,06cm.
MOITHEY, Maurille Antoine. Amérique Meridionale. Paris. 1785. 1 mapa: il. color., 73x50cm.
MOITHEY, Maurille Antoine. Amerique Septentrionale: Publiée par le sr. Moithey, ingénieur-géographe du Roi, et
professeur de mathématiques de M M les pages de L.L. A.A. S.S. Monseigneur le Prince et Madame la Princesse de
Conty. Paris: [s.n.], 1785. 1 mapa, il. color., 71x52 cm.
OURIQUE, Jacques. Carta geographica da parte da costa do norte: que comprehende a fôz do rio das Amasonas

desde hum ate quatro graos de latitude boreal copiado do Archivo Militar 1840. Rio de Janeiro: Archivo Militar do Rio
de Janeiro, 1840. 1 mapa, 39x27cm.
PRESTON, Robert. A new and correct chart, From the 63°. of Lat: N. to the Cape of Good Hope, and from the
71° Long: W. to the 38° F. of london exhibiting the whole of the Atlantic or Western ocean, and the greatest
part of the Ethiopic or Southern ocean, wherein the respective coasts of Europe, Africa and of America North
and South, with all the islands and dangers in the two seas are carefully described. London: Laurie & Whittle,
1794. 1 mapa em 2f., 70 x 103cm.
ROUX, Joseph. Carte de la Mer Mediterranée en douze feuilles: dediée a M'gr. le Duc de Choiseul Colonel General
des Suisses et Grisons Ministre de la Guerre et de la Marine. Marseille: Chez Joseph Roux, 1764. 1 mapa em 12 f.
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SAYER, Robert; BENNETT, John; JEFFERYS, Thomas. A chart of north and south America, including the Atlantic and Pacific Oceans, with the neareft coasts of Europe, Africa and Asia. Londres: Rob. Sayer and Jn.º Bennett,
1775. 1 mapa, il., 116 x 56 cm.
SAYER, Robert; BENNETT, John; JEFFERYS, Thomas. Chart containing the greater part of the South Sea to the
south of the line, with the islands dispersed thro' the same: South America with the adjacent Islands in the Southern Ocean and South Sea. Londres: Rob. Sayer and Jn.º Bennett, 1775. 1 mapa, il., 116 x 56 cm.
SAYER, Robert; BENNETT, John; JEFFERYS, Thomas. Chart containing the greater part of the South Sea to the
south of the line, with the islands dispersed thro' the same: South America with the adjacent Islands in the Southern Ocean and South Sea. Londres: Rob. Sayer and Jn.º Bennett, 1775. 1 mapa, il., 116 x 56 cm.
SAYER, Robert; BENNETT, John; JEFFERYS, Thomas. Chart, containing the coasts of California, New Albion,
and Russian discoveries to the north; with the Peninsula of Kamtschatka, in Asia, oppofite thereto; and Is-

lands, dispersed over the Pacific Ocean, to the north of the line: North America and the West Indies with the opposite Coast of Europe and Africa. Londres: Rob. Sayer and Jn.º Bennett, 1775. 1 mapa, il., 119 x 56 cm.

Mapas manuscritos
A GENERALL chart from England to Cape Bona Espranca: with the Coast of Brasile. London: [s.n.], 1740. 1 mapa ms
entelado em morim, il. color., 53x44 cm.
ALMEIDA, Paulo Dias D'. Plano hydografico da parte principal da bahia do Rio de Janeiro: no qual semostra a
pozição da esquadra do commando do chefe de divizão Donald Campbell no dia 26 de Fevereiro de 1801. 1801. 1
mapa ms. entelado em morim, color, 40 x 49 cm.
COELHO, Antonio de Souza; MONTESINHO, Antonio Rodrigues; PENHA JUNIOR, Lauriano José Martins. Mapa corografico da Ilha da Trindade. [Rio de Janeiro]: Archivo Publico, 1783. 1 mapa ms. entelado em morim, color., 47 x
89cm.
COSTA, Joze Joaquim Victorio da; SOUZA, Pedro Alexandrino Pinto de. Carta geographica do rio Javari. Archivo

Militar do Rio de Janeiro, 1787. 1 mapa ms. entelado em morim, 48x94 cm.

334

Digitalização e estudo das obras cartográficas de 1700 até 1822 da Biblioteca da Marinha:
a cartografia na construção do Brasil independente

FRANCICI, Joaquim Joze; RIBEIRO, João Alberto de Miranda. Plano da armação de Garupaba: cituada na costa da
Terra Firme pertencente a Freguezia da Enciada de Britto. 1799. 01 mapa ms., 59x64 cm.
HERBERT, William. A New Map, or Chart in Mercators Projection of The Ethiopic Ocean with Part of Africa and
South America. Londres. 1763. 1 mapa ms. entelado em morim, 59x79cm.
KEULEN, Joannes van. Paskaart, Van De Zee-Kusten Van, Brazilia, Tusschen, C. S. Thome en I. S. Catharina.
Amsterdam. [1700]. 1 mapa ms. Il. color., 51x59 cm.
PALMEIRIM, Manoel Joze Xavier; RIBEIRO, João Alberto de Miranda; JOÃO ANTONIO. Planno da armação e anciada de Inbetuba: mandado tirar pello Gov.or interino João de Miranda Ribeiro pello Tenente Manoel Ioze Xavier Palmeirim no mez de maio de 1799. 1799. 1 mapa ms., 65x33 cm
PLANO do Arsenal Real o qexiste feito eprogetado em factuvas de trabalho. 1818 1 mapa ms. entelado em morim,
color., 44 x 67 cm.
SOUZA, Thomas de; ALMEIDA, José de. Carta geographica da america portugueza ou terreno americano: compreendido entre os rios das Amazonas e Paraguay, supostas as suas fontes no Guapehu e Alegre nas terras de Portugal ma capitania de Mato Grosso. 1775. 1 mapa ms, color, 93x60cm.

Conclusão
Na atual sociedade da informação, a valorização do patrimônio cartográfico luso-brasileiro depende da atuação do profissi-

onal da informação como agente de guarda preservação e difusão dos acervos. Hoje essa atividade prescinde do fomento
das bibliotecas como fonte de pesquisa por meio da digitalização das coleções, bem como a promoção de ações culturais.
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