
Cartografia Histórica de Minas Gerais e o Léxico Toponímico Mineiro 

Marianna De Franco Gomes1 
Maria Cândida Trindade Costa de Seabra2 

Márcia Maria Duarte dos Santos3 

1 Graduada em Letras pela UFMG 
2 Professora da FALE/UFMG. Coordenadora do projeto ATEMIG (Atlas Toponímico do 
Estado de Minas Gerais). Membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais 

3 Professora aposentada do Departamento de Geografia da UFMG. Coordenadora de ações 
educativas do Centro de Referência em Cartografia Histórica do Museu de História Natural e 

Jardim Botânico da UFMG - 
marianna.de.franco@hotmail.com;candidaseabra@gmail.com;mdsantosy@yahoo.com.br 

Introdução 

       Documentos cartográficos são fontes de informação de grande valor 

linguístico à Toponímia, uma vez que apresentam registros históricos usados como 

objetos de análise aos estudos. 

ROCHA, José Joaquim da. Mappa da Capitania de Minas Geraes, 17774

4ROCHA, José Joaquim da. Mappa da Capitania de Minas Geraes: que mandou fazer o Illmo. e 
Exmo. senhor D. Anto. de Noronha, governador e capitão genal. da mesma capitania. [S.l.: s.n.], 
1777.  
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Objetivos 

       Diante da Iniciação Científica realizada entre 2014 e 2015, este 

estudo contempla o projeto “Registros cartográficos históricos: Revelando o 

patrimônio toponímico de Minas Gerais do Período Colonial e Joanino”, financiado 

pelo CNPq5. Objetivou-se, assim, a análise dos topônimos coletados em 

documentos cartográficos dos períodos colonial e joanino, o que permitiu o resgate e 

a preservação do significado histórico e cultural do topônimo como forma de 

conhecimento. Nesta pesquisa, os topônimos estudados compõem as Comarcas da 

Capitania de Minas Gerais no século XVIII e início do XIX: Paracatu, Rio das Mortes, 

Sabará, Serro Frio e Vila Rica. 

Metodologia 

       Além do banco de dados criado para organizar e sistematizar os 

topônimos coletados, verbetes foram desenvolvidos permitindo explicitar 

informações sobre o topônimo. Organizados em ordem alfabética, de acordo com o 

registro histórico verificado nos documentos cartográficos que compõem esta 

pesquisa, os verbetes evidenciam: origem do topônimo; histórico (formação 

administrativa da localidade); informações enciclopédicas; variantes; assim como 

classificações que correspondem ao procedimento teórico-metodológico proposto 

por Dick (1990), permitindo classificar topônimos de natureza física e antropocultural 

em 27 taxes de acordo com os principais fatores motivacionais. Apresentam a 

seguinte estrutura: 

S. Antonio – Hagiotopônimo • português < latim • Segundo Barbosa (1995, p.282), primitivamente,
o povoado era denominado Santo Antônio do Rio das Mortes, elevado a distrito de paz em 1890, por
meio do decreto N˚ 131 (03/07/1890), no município de São João Del-Rei. Em 1938 tem sua
denominação reduzida a Rio das Mortes. • Assim como explicita Machado (1984), o topônimo Santo
Antônio é bastante comum em Portugal e no Brasil, motivado pela fé no santo da igreja católica.  •
Situado na microrregião de São João Del-Rei e mesorregião Campo das Vertentes.  • O registro
toponímico de S. Antonio é verificado em: Rocha, Com. (1777), Rocha, Com. (1778), Tavares, Cap.
(1870). Variantes: S. Antio (Anônimo, Cap. 1791), (Miranda, Cap. 1804), S. Ant.o (Rocha, Cap. 1793).
Ver: Rio das Mortes.

5Processo n° 408869/2013-5. 
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Resultados 

       Análises quantitativas evidenciam dados em relação à origem, 

natureza e taxionomias dos topônimos estudados. Objetivou-se, aqui, evidenciar 

dados referentes às classificações taxionômicas e, ainda que o estudo contemple a 

presença de variadas taxes, diante das diferentes motivações que compreendem, 

evidencia-se a preferência pelas designações relativas aos nomes de santos e de 

santas. Os hagiotopônimos compreendem, portanto, uma das taxes mais produtivas. 

A presença Hagiotoponímica pode ser justificada diante da fé cristã dos 

colonizadores portugueses. Além dos hagiotopônimos, outras taxes são, também, 

notáveis, como pode ser verificado abaixo: 
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   Os resultados desta pesquisa compreendem produtos que explicitam 

o patrimônio toponímico na Cartografia Histórica de Minas Gerais, o que pode ser

verificado no Atlas6 digital produzido. Ainda que não tenha sido publicado, evidencia-

se, também, que o banco de dados contemplado neste estudo é um importante

produto que contribui como fonte de acesso aos estudos futuros.

Conclusão 

       Diante da pesquisa realizada evidencia-se o resgate histórico do 

significado de cada topônimo, assim como sua relação com o ambiente inserido, 

tornando-se um patrimônio linguístico que contribui à memória histórica e cultural de 

Minas Gerais. 
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