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O CRCH tem a sua sede, denominada Palacinho, 
instalada no Museu de História Natural  e  
Jardim Botânico da UFMG. O Palacinho tem valor 
arquitetônico e histórico e passou por detalhado processo 
de restauração. Essa edificação que está ligada à história 
moderna de Minas Gerais, após a instalação da nova 
Capital em Belo Horizonte, foi residência de verão de 
governadores do Estado de Minas Gerais, na primeira 
metade do século XX.

Sede

Av. Gustavo da Silveira, 1035 - Santa Inês
Belo Horizonte – MG

Telefone: (31) 3409-7600 / 7612 ou (31) 3409-7633

Horário para visitação: 
Aos sábados e domingos, de 10:00 às 14:00 horas.

 Durante a semana as visitas devem 
ser agendadas previamente.

Endereço eletrônico: 
crch@ufmg.br

Acesse nosso site:
 www.ufmg.br/rededemuseus/crch
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O CRCH e as Redes de Museus
O Centro de Referência em Cartografia Histórica 

integra a Rede de Museus e Espaços de Ciência e 
Cultura da UFMG e a Rede Informal de Museus da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, participando 
ativamente de todos os seus eventos expositivos e outros. 

A Rede de Museus da UFMG, criada em 2000, 
está vinculada à Pró-Reitoria de Extensão da UFMG e 
conta atualmente com espaços museológicos e 
outros denominados de ciência e de cultura. Esses 
Espaços recebem anualmente milhares de 
visitantes, compreendendo sobretudo professores e 
alunos do sistema regular de ensino. Pertencendo a 
uma universidade pública, esses espaços ultrapassam o 
conceito de centros de visitação e, por conta de suas 
pesquisas, assumem uma função ativa de educação e 
de difusão de ciência, de tecnologia e de cultura, 
abrigando dezenas de projetos e inúmeros pesquisadores.



- d i v u l g a r  d o c u m e n t o s  q u e
compõem o seu acervo e os
resultados das análises de seus
pesquisadores para diferentes
segmentos da sociedade;

- ampliar o conhecimento das
realizações técnico-científicas,
culturais e históricas de Minas Gerais e do Brasil;

- viabilizar estudos sobre a evolução dos métodos e técnicas de
representação cartográfica e sobre a formação e valorização de
territórios;

- mobilizar estudiosos de diversas áreas, como os da Cartografia,
da Geografia, da Geologia, da História, da Arquitetura e outras,
interessados em aprofundar as fronteiras do conhecimento;

- desenvolver ação pedagógica junto aos professores e alunos do
ensino médio e superior na área da Cartografia Histórica e em
áreas afins.

HISTÓRICA

A dispersão geográfica das instituições 
guardiãs de documentos cartográficos 
originais, referentes ao território brasileiro 
e, em especial, ao de Minas Gerais, 
justificou a criação do Centro de 
Referência em Cartografia Histórica 
(CRCH), da Universidade Federal de 
Minas Gerais. A sua implantação e a 
formação do seu acervo visam facilitar o 
acesso de estudiosos e outros 
interessados a um formidável conjunto 
de documentos cartográficos e outras 
iconografias, elaborados, principalmente, 
nos séculos XVIII e XIX.
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Acervo

Ações e produtos do CRCH
A coleção do CRCH encontra-se organizada segundo os conceitos de 
Mostra Permanente e Temporária, de acordo com projetos museográficos 
adequados, observando as seguintes linhas temáticas: Formação 
territorial do Brasil, com base na cartografia dos Seiscentos aos 
Oitocentos; Formação territorial de Minas Gerais dos Setecentos até 
meados dos Novecentos; Circunscrições territoriais político-
administrativas e eclesiásticas; Vias de penetração para a conquista e 
ocupação de territórios, referentes às minas gerais, do 
bandeirismo até meados dos Oitocentos; Paisagens do território 
mineiro, envolvendo os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso 
e territórios vizinhos; Representações de cartógrafos e artistas, com 
ênfase para as ilustrações que tratam da descrição das condições de 
viagem, da botânica etc.; A cartografia da América do Sul, através de 
documentos produzidos desde a descoberta até o século XIX.
No CRCH são desenvolvidos programas que compreendem: a realização 
de eventos, como o denominado Seminários às Quintas; a 
elaboração de material pedagógico e a produção de material 
bibliográfico, em meio impresso e digital, explorando temas 
relacionados à documentação cartográfica e iconográfica disponível no 
CRCH. Além desses programas, o Centro  promove visitas à Mostra 
Permanente, na sua sede, com o apoio de diferentes mídias e a 
realização de mostras de curta duração, fora dos seus espaços de 
exposição, levando ao público, documentos cartográficos (mapas, 
desenhos etc.) e outras iconografias do seu acervo, segundo 
interesses e temáticas específicas.

Objetivos
O Centro de Referência em Cartografia 
Histórica tem como objetivos:

O acervo do CRCH é constituído por reproduções ou por documentos 
cartográficos originais e ainda por equipamentos, todos obtidos por 
doações ou empréstimos em regime de comodato, estabelecidos com 
diversas instituições.
Sua composição abrange documentos cartográficos e outras 
iconografias que foram elaboradas por sertanistas, militares, 
cosmógrafos régios, dentre outros, visando, tanto ao atendimento de 
interesses econômicos, científicos e particulares, como propósitos 
políticos, administrativos e econômicos da Metrópole portuguesa e, 
mais tarde, do Império do Brasil. A essa produção, que pode ser 
relacionada com ênfase aos Setecentos e Oitocentos, acrescentam-se as 
iconografias produzidas, sobretudo, por naturalistas e outros 
estrangeiros, que viajaram ou trabalharam no Brasil, particularmente 
em Minas Gerais e no século XIX.
Os documentos desse acervo são oriundos de instituições ligadas ao 
Estado e de coleções particulares que se encontram situados no 
território nacional ou no estrangeiro, especificadas a seguir: Biblioteca 
Nacional (RJ), Arquivo Histórico do Exército (RJ), Mapoteca do 
Itamaraty (RJ), Instituto de Estudos Brasileiros – IEB (USP), Arquivo 
Histórico Ultramarino (Lisboa), Biblioteca da Ajuda (Lisboa), Acervo 
do Serviço de Documentação da Marinha do Brasil (RJ), Museu 
Valdemar Lefèvre (SP), entre outros.
A constituição desse acervo tem se beneficiado também da colaboração 
de instituições arquivísticas e de iniciativas institucionais como a do 
Ministério da Cultura, através do Projeto Resgate Barão do Rio Branco, 
entre outros.
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