Apresentação
A revista Arquivos do Museu de História Natural e Jardim Botânico
constitui importante veículo para a divulgação de resultados de
pesquisas em áreas do conhecimento que envolvem as Ciências
Humanas, as Biológicas, as Geociências e aquelas ligadas com a
Museologia e Conservação.
Contando com um maior número de trabalhos publicados na área da
Arqueologia Pré-Histórica, a revista do Museu de História Natural
e Jardim Botânico da UFMG divulga resultados de pesquisas e de
outras atividades relacionadas não só com pesquisadores externos ao
museu, mas também daqueles ligados aos seus centros especializados
de pesquisa.
Nesse atual volume, o de número 26, dedicado à área da Cartografia
Histórica, são publicados alguns dos trabalhos apresentados durante
as atividades do VII Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia: visões
do passado e suas contribuições para o futuro, acontecidas em
novembro de 2017, no auditório do Arquivo Nacional, na cidade
do Rio de Janeiro.
O evento foi organizado pelo Laboratório de Cartografia do
Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro e pelo Centro de Referência em Cartografia Histórica da
Universidade Federal de Minas Gerais, que se constitui em um dos
centros especializados do Museu. Para a realização do evento, destacase o apoio e parceria do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, bem
como de diversas instituições envolvidas com a Cartografia Histórica.
Como em suas edições anteriores, ocorridas no Rio de Janeiro, Lisboa,
Ouro Preto, Porto, Petrópolis e Braga, o evento reuniu especialistas
da área da Cartografia Histórica e foram tratados temas, segundo
as seguintes linhas: 1. Cartografia dos Viajantes - Os mapas das
expedições e dos viajantes, naturalistas ou não, da América portuguesa,
passando pelo Brasil Império, ao Brasil do século XX; 2. Cartografia
Histórica das Fronteiras e dos Limites - As questões fronteiriças: das
comissões demarcatórias do século XVIII, às comissões demarcatórias
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dos estados brasileiros, no século XX; 3. Cartografia Histórica,
Topográfica e Militar - As políticas para a formação dos corpos de
engenheiros militares e a questão da cartografia de defesa (planos
militares de defesa): fortes, fortificações, fortalezas e prisões; 4.
Cartografia Urbana: Plantas e Projetos - Planos, traçados e redes
de arraiais, vilas e cidades. Circunscrições político administrativas e
outras divisões territoriais urbanas e rurais; 5. Cartografia Temática
e Representações Territoriais – Cartografia temática histórica e
suas representações; 6 - A Toponímia Histórica – A toponímia
em mapas e documentos históricos, evolução toponímica, fósseis
toponímicos; 7. Cartografia, Arquivos e Coleções Cartográficas –
Acervos cartográficos, arquivologia e mapas, preservação e restauração
de mapas antigos; 8. História da Cartografia.
Agradecendo ao corpo editorial da revista por essa oportunidade para
a difusão do conhecimento sobre Cartografia Histórica por meio do
acesso a esses trabalhos, desejamos uma proveitosa leitura a todos.
Prof. Dr. Antônio Gilberto Costa
Co-Organizador do VII SLBCH e Coordenador do CRCH-UFMG
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