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PLANTAS E CARTAS TOPOGRAFICAS HISTÒRICAS DE OBRAS MILITARES E
LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS DO EXÉRCITO 1737-1999

Cel CLÁUDIO MOREIRA BENTO

Historiador Militar e Jornalista, Presidente e Fundador da Federação de Academias de
História Militar Terrestre do Brasil (FAHIMTB),do Instituto de História e Tradições do Rio
Grande do Sul (IHTRGS) e da Academia Canguçuense de História (ACANDHIS) e sócio
benemérito do Instituto de História e Geografia Militar e História Militar do Brasil (IGHMB)
e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e correspondente da Acdsemiasde
História de Portugal. Espanha,Argentina e equivalentes do Uruguai e Paraguai integrou a
Comissão de História do Exército do Estado- Maior do Exército 1971/1974. Presidente
emérito fundador das academias Resendense e Itatiaiense de História e sócio dos
Institutos Históricos de São Paulo ,Rio de Janeiro ,Rio Grande do Sul, Santa Catarina etc.
Foi o 3º vice presidente do Instituto de Estudos Vale—paraibanos IEV no seu 13º
Encontro em Resende e Itatiaia que coordenou o Simpósio sobre a Presença Militar no
Vale do Paraíba, cujas comunicações reuniu em volumes dos quais existe exemplar no
acervo da FAHIMTB doado a Academia Militar das Agulhas Negras.É Acadêmico e
Presidente Emérito fundador das Academias Resende e Itatiaiense de História,sendo que
da última é Presidente emérito vitalício e também Presidente de Honra.Integrou a
Comissão de História do Exercito 1971-1974 e cursou a ECEME 1967/1969. E foi instrutor
de História Militar na AMAN 1978-1980, onde integrou comissões a proposito dos
centenários de morte do General Osório Marques do Herval e do Duque de Caxias.
Comandou o 4º Batalhão de Engenharia de Combate em 1981-1982;E correspondente
dos CIPEL, IHGRGS, Academia Sul Rio Grandense de Letras e Instituto Histórico e
Geogrdo
Artigo do autor digitalizado da Revista do IHGB, para ser colocado na Internet em Livros e Plaquetas
no site da Federação de Academias de História Militar Terrestre do Brasil www.ahimtb.org.br e cópia
impressa no acervo da FAHIMTB doado em Boletim Especial a AMAN e integrado ao programa Pergamum
de bibliotecas do Exército
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PLANTAS E CARTAS TOPOGRAFICAS HISTÒRICAS DE OBRAS MILITARES E
LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS DO EXÉRCITO 1737-1999
láudio Moreira Bento
O Exército de longa data tem pacientemente reunido e preservado siginificativo
acervo de cerca de 3.000 mapas, plantas, esboços de natureza histórica e hoje de
grande interesse para o historiador brasileiro em geral e armazenados em 8
arquivos de mapas.Atualmente o seu acervo está reunido na Mapoteca do Centro
de Documentação do Exército, em Brasília, no seguinte endereço:
Centro de Documentação do Exército
QG do Exército — Bloco H — 3º Pav — SMU
70.630 — Brasília — DF
Dentre essas plantas registre-se como curiosidade e amostragem:
Mapa corográfico da Ilha de Trindade — 1783
— Plantas da Ilha de Fernando de Noronha — 1760
— Fachada do novo hospital militar da Bahia — 1796
— Plano da Igreja e Seminário da Bahia — 1782
— Planta do Hospital de Lázaros na Bahia — 1787
— Planta da Cidade de São Salvador — 1779
— Fachada do Seminário de N. S. da Conceição — 1751
— Fortes de Fortaleza — 1764
— Planta Forte Príncipe da Beira — 1780
— Plantas Fortaleza Macapá — 1765
— Plano Geral da Cidade do Pará — 1761
— Planta Fortificação — Bairro Santo Antônio — Recife — 1739
— Carta topográfica do Rio de Janeiro — 1764
— Carta da Capitania do Rio de janeiro — 1767
— Perfil da Fortaleza N. S. da Conceição — 1730
— Planta Fortaleza Santa Cruz — 1794
— Planta arredores do Arsenal de Guerra — Rio — 1786
— Planta Fortaleza da Laje — 1730
— Plantas Fortes do Rio de Janeiro — 1730
— Planta Enseada da Ilha Grande — 1735
— Planta Estrada de Mangaratiba — 1787
Cartas Panorâmicas levantadas por Ângelo Blasco durante as enchentes do rio
Jacuí, no Passo São Lourenço, durante acampamento do Exército Demarcador de
Gomes Freire de Andrade — 3 (três) cartas — 1754
— Mapa desde a Barra do Chuí até o rio Peperiguassu de demarcação do Tratado de Santo Ildefonso — 1784-88
— Planta da Fortaleza de São José da Ponta Grossa — SC —1766
—
Planta da Vila de Santos — 1797
—
Quartel da Legião de Voluntários Reais de São Paulo — 1790
Existem muitas das 3.000 plantas com data não definida, exigindo a
interferência do historiador para determiná-la.
As consultas deverão ser feitas pelo próprio interessado ou seu representante no acervo, mediante contato prévio com o Centro de Documentação.
A seguir transcreve-se a relação do acervo em foco, para servir de
instrumento de trabalho ao pesquisador brasileiro e dos Estados.
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Temos certeza que a presente informação será de grande utilidade ao estudo de
História do Brasil.
Sua concentração onde hoje se encontra deve-se à ação do coronel Francisco
Ruas Santos, mediante entendimento com a Diretoria de Patrimônio do Exército,
por ocasião da Organização do Centro de Documentação, com apoio em estudos
que realizou como presidente da Comissão de História do Exército (1971-74) que
funcionou no Estado-Maior do Exército.
MAPAS E PLANTAS HISTÓRICAS – BRASIL (MH-01)

ANO

— Carta da Fronteira do Brasil.......................................... 1887
— Carta da República dos Estados Unidos do Brasil ..... 1872
— Carta do Império do Brasil............................................ 1873
— Carta Geográfica dos Limites do Brasil com a Guiana
Inglesa.......................................................................... 1843
— Carta geral da fronteira entre o Brasil e a Bolívia........ 1880
— Carta geral das fronteiras do Brasil...............................1887
— Carta geral das fronteiras do Brasil, limites com as
Repúblicas da Bolívia e Peru....................................... 1887
— Carta reduzida da cota do Brasil, da ponta do reduto
à Bahia Formosa......................................................... 1859
— Carta reduzida da costa do Brasil, do rio Mossoró à
ponto do reduto........................................................... 1859
— Carta roteiro da costa do Brasil entre o Rio de
Janeiro e Bahia........................................................... 1862
— Complemento do esboço geográfico organizado
em conformidade de documentos oficiais e outros
valiosos, com o fim principal de mostrar a fronteira
do Brasil, no território compreendido entre os rios
Madeira e Javary........................................................ 1874
— Costa do Brasil desde o Rio de Janeiro à Ilha de
Santa Catarina .......................................................... 1893
—Esboço geográfico, organizado em conformidade
de documentos oficiais e outros valiosos, com o
fim principal de mostrar a fronteira do Brasil, no
território compreendido entre os rios Madeira e
Javary ....................................................... 1874
—Fronteira de Mato Grosso .................... 1856
—Fronteira Sul do Brasil ......................... 1856
—Mapa da porção da América Meridional,
compreendida entre os rios Orenoco e Amazonas.. S/D
—Mapas dos limites do Brasil com a Guiana Inglesa ..1898
Mapa mostrando a nova fronteira entre o Brasil e a
—Bolívia, na Região Amazônica................. 1904
—Modelo de uniforme de campanha para o Exército
Imperial do Brasil ................................. 1865
—Planta do litoral, compreendido entre o Cabo de
São Tomé à ponta de Gua-ratiba ......... 1898
—Planta hidrográfica e uma parte do rio Iça ou
Putumayo, que contém os dois marcos,
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solenemente assentados pela Comissão
Mixta Brasileira-Peruana .......................... 1873
—Planta reduzida da costa do Brasil, na ponta da
distância ao rio São Francisco ........ 1859
—Planta reduzida da costa do Brasil, da ponta do leilão
à distância ..................................... 1859
—Pontos das fronteiras do Brasil com a Venezuela
1882
—Província do Araguaia .................. 1873
—Roteiro do navio inglês SMB — Scharpshooter
(Costa do Brasil) ........................... 1856
—Trecho de litoral brasileiro, compreendido entre a
cidade de Vitória-ES e a Ilha de Santa
Catarina-SC............................................................. 1956/68
—Trecho do litoral brasileiro, compreendido entre a
Ilha do Bom Abrigo-SP e Ilha do Arvoredo-SC ...... 18/68
—Trecho do litoral do Maranhão à Paraíba
S/D
ILHAS DE FERNANDO DE NORONHA — MARTIM VAZ — TRINDADE (MH-01)
—Mapa corográfico da Ilha da Trindade 1783
—Mapa do plano e perfil do Forte que fica na parte
sul da Ilha da Trindade............................................. S/D
—Perfis das Ilhas Martim Vaz e da Trindade e carta
hidrográfica extraída do Atlas de Viagem de
Laperouse.................................................................. 1785/82
—Planta da Ilha da Trindade, levantada em 1783 e
reduzida em 1872
—Planta das Ilhas de Fernando de Noronha,
São Paulo e Rocas ...................... 1760
—Planta do Forte da Rainha .......... 1783
—Projeto de um hospital no presídio de Fernando
de Noronha .................................. 1875
—Projeto de um quartel de infantaria, no presídio de
Fernando de Noronha............................................ 1875
—Prospecto da Ilha da Trindade .... 1783
ALAGOAS (MH-01)
—Depósito de artigos bélicos ......... 1873
—Esboços nºs 1, 2 e 3, de um prédio em Maceió
1868
—Esboço topográfico e planta da Enfermaria Militar
de Maceió ...................................... 1878
—Plano de um paiol de pólvora para Maceió
1879
—Plano de um paiol para Maceió, alçado da Casa da
Guarda ........................................... 1879
—Planta da Enfermaria Militar de Alagoas, em
Maceió ........................................... 1873
—Planta da Enfermaria Militar de Maceió 1873
—Planta da Enfermaria Militar de Maceió e projeto de
aumento na mesma................................................. 1875
—Planta da fachada e corte do Farol da Barra do
Norte em Alagoas ............................ 1857
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—Planta do estado atual da Enfermaria Militar da
Província das Alagoas, na cidade de Maceió
1875
—Planta do Farol Lenticular do Porto de Maceió
1856
—Planta do Hospital Militar da cidade de Maceió
e seus acréscimos. Ala lateral. Acréscimo
projetado .............................................. 1871
—Planta do Porto de Maceió ............... 1867
—Planta do Porto de Maceió, e parte da cidade,
Estado Alagoas .................................... 1894
—Planta do projeto do Farol Lenticular das Alagoas
1856
—Planta do Quartel Militar da capital da Província
das Alagoas .......................................... 1869
—Planta do quartel da cidade de Maceió
1875
—Planta do Porto de Maceió ............... 1915
—Planta de alçada do sobrado do Quartel Militar de
Maceió.................................................... 1878
—Planta e alçada do sobrado do Quartel Militar do
3º BC existente na cidade de Maceió ..................... 1854
—Planta e perfil de dois fortes projetados para a defesa
do Porto de Maceió.................................................. 1894
—Projeto de latrinas para o Quartel Militar da cidade
de Maceió .............................................. 1875
—Projeto de madeiramento para a Enfermaria
Militar de Maceió ................................... 1875
—Projeto de uma bateria de quatro peças a
construir-se na praia do Porto de Maceió, frente
para o cemitério novo ........................... 1865
—Projeto de uma bateria de seis peças a construir-se
na ponta de Jaraguá, Porto de Maceió 1865
—Projeto para a Enfermaria Militar de Maceió
1873
—Projeto para um depósito de artigos bélicos, em
Maceió.................................................... 1873
AMAZONAS (MH-02)
—Barra Astral do Amazonas ............... 1801
—Carta do rio Javary ............................ S/D
—Carta geográfica de uma parte do rio Negro e do
rio Uaupes ............................................... 1780
—Carta vendo-se: Cadajás, Casa de Silva Simões,
Freguesia de Coary ................................. S/D
—Carta vendo-se Casa de Manoel Furtado, Matriz
de Serpa Ponta Ocidental da Ilha da Trindade e Casa
do Cel. Gomes........................................................... S/D
—Carta vendo-se: Voz do Auati — Paraná, Igreja de
Tocantins, Igreja de Fonte-Boa .............. S/D
—Carta vendo-se: Loredo, Capela da Aldeia de Santa
Cruz, Forte de Tabatinga......................................... 1781
—Carta vendo-se: rio Negro, rio Solimões, rio Amazonas,
rio Purus, etc ........................................... S/D
—Detalhes para Fortificação Tabatinga, na cidade da
Barra do rio Negro . . . .
1855
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—Elevação de uma casa das armas, ferraria S/D
—Esboço da Casa de Pólvora e do Castelo ou
Quartel Defensivo, em Tabatinga na cidade da Barra
do rio Negro........................................... 1855
—Estado do Amazonas e seus limites S/D
—Cortes A-B e C-D do Forte São Gabriel
1861
—Levantamento rápido do rio Negro .. 1871
—Mapa do Amazonas ........................... 1865
—Mapa do Vale do Amazonas ............. 1855
—Mapa que acompanha a descrição de uma viagem
de exploração no Baixo Amazonas e em alguns de
seus afluentes, no ano de .................... 1876
—Perfis e detalhes de fortificações em Tabatinga, na
cidade da Barra do rio Negro ............... 1855
—Plano de um quartel em Tabatinga, fronteira da
Província do Amazonas........................................... 1871
—Plano que representa o rio Amazonas ou Solimões,
com seus afluentes .............................. S/D
—Planta da Enfermaria Militar na Ilha de São Vicente,
em Manaus ............................................ 1899
—Planta da Fronteira de Tabatinga .... 1864
—Planta da nova vila de Barcelos ...... S/D
—Planta da Povoação Fronteira de Tabatinga
1855
—Planta da segunda carta Boreau do rio Amazonas
1864
—Planta do antigo quartel general, na cidade de
Manaus ................................................. 1899
—Planta do depósito de pólvora na capital da Província
do Amazonas ........................................ 1870
—Planta do depósito de pólvora para a Província do
Amazonas ............................................. 1861
—Planta do Forte de São Gabriel........ 1861
—Planta do Forte de São Gabriel, rio Negro, no
Amazonas ............................................. 1880
—Planta do Forte que se tem de edificar na margem
do sul do rio Negro, acima de Marapitanas e defronte
da Serra do Cucui ................................. 1855
—Planta do Forte São Joaquim na Província do
Amazonas .............................................. 1787
—Planta do paiol de pólvora, em Manaus
1861
—Planta do pavimento térreo do Quartel
1861
—Planta do povoado de Tabatinga e das fortificações
mixtas de ferro e madeira ..................... 1866
—Planta do prédio nacional, denominado São Vicente,
no seu presente estado e com as modificações
necessárias para nele se estabelecer o Hospital
Militar.......................................................................
1854
—Planta do Quartel de Tabatinga ............ 1861
—Planta do Quartel do Corpo Provisório da capital da
Província do Amazonas ........................... 1870
—Planta dos armazéns de artigos bélicos e paiol
de pólvora da capital da Província do Amazonas,
com os terrenos adjacentes ..................... 1877
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—Plantas dos palácios para os Exmos. Plenipotenciários,
Casa de Conferência e Quartéis para os oficiais e
soldados castelianos.................................................. S/D
— Plantas dos restos do Forte de Marabitanas
1861
— Planta do Trabalho executado no Forte do Cucuí
1861
— Plantas diversas em Tabatinga ...... -1882
— Planta e elevação de residência ..... S/D
—Planta e elevação dos quartéis dos oficiais, soldados
e armazéns, que se acham feitos ao tempo da chegada
de sua Excia. a este arraial................. S/D
— Planta que representa o rio Amazonas ou Solimões,
com seus afluentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1860
— Planta que representa o rio Amazonas ou Solimões,
com seus afluentes................................................. 1873
— Planta que representa o rio Amazonas ou Solimões,
com seus afluentes da parte do Norte...................... 1872
— Projeto de casa para cônsul brasileiro, em Loreto
1885
— Projeto de fortificação de Tabatinga
1855
—Projeto de fortificação para o Posto Militar de Tabatinga,
já em vias de execução ...................... 1867
—Projeto de fortificação para o Posto Militar de Tabatinga,
já em vias de execução ...................... 1871
— Projeto de uma enfermaria militar, na cidade de
Manaus ................................................ S/D
— Projeto de uma prateleira na varanda de um armazém
de artigos bélicos..................................................... 1873
—Projeto de um galpão para servir de depósito de artilharia,
viaturas e objetos volumosos pertencentes ao
Ministério da Guerra, existentes na capital da
Província do Estado do Amazonas .... 1874
— Projeto de um quartel para a Província do
Amazonas ............................................ 1861
— Projeto de quartel para a fronteira de Tabatinga
1873
— Projeto para aumento da Casa da Guarda do Paiol
de Pólvora de Manaus .
1871
—Projeto para construção de um salão ao lado do
edifício que serve de armazém de artigos bélicos
1874
— Projeto para um forte na fronteira de Tabatinga
1864
— Reconhecimento prático para servir de auxílio à
navegação no rio Amazonas......................................1877
— Sistema de defesa da fronteira de Tabatinga, no rio
Solimões .............................................. S/D
— Traçado simples de uma fortificação a ser construída
em Tabatinga ....................................... 1871
BAHIA (MH-02)
—Alçado do Quartel da Palma 1865
—Carta geográfica e topográfica da Província da
Bahia ........................................ S/D
—Carta geográfica e topográfica da Província da
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Bahia ........................................ 1835
—Carta do Estado da Bahia.... S/D
—Carta da Provincia de Santa Cruz 1873
—Carta do Recôncavo Marítimo da Bahia
1810
—Carta da Bahia de Todos os Santos
S/D
—Carta da região da Bahia, que serviu de teatro
das operações de guerra contra Canudos
S/D
—Carta da Comarca da Jacobina
S/D
—Comarca de Porto Seguro .... 1849
—Comissão de Exploração de Mucuri e
Jequitinhonha ........................... 1849
—Cortes da Fortaleza Jequitáia
1867
—Cortes da Fortaleza de Santo Alberto
1867
—Detalhes dos projetos de cavalariças nos fossos da
Fortaleza do Barbalho...
1869
—Entrada da Bahia................... 1854
—Forte Monserrate ................... S/D
—Fachada do novo Hospital Militar da cidade da
Bahia ......................................... 1796
—Mapa do Estado da Bahia..... 1892
—Perfis da Fortaleza Jequitáia 1867
—Perfis da Fortaleza Jequitáia 1867
—Perfil da Fortaleza de Santo Alberto
1867
—Perfil das Ladeiras Preguiça, Santa Teresa e
Sodré ......................................... S/D
—Perfis logintudinal e transversais do largo e rua do
Camamum, a principal
onde findou a rua da Lama .. …. 1851
—Perfil longitudinal da rua do Padre Antunes
1851
—Perfil longitudinal do Beco da Câmara
1851
—Perfil longitudinal do Bêco do Hospital
1851
—Perfis longitudinais e transversais do projeto de
melhoramento do Caminho do Taboão .................... S/D
—Perfil longitudinal de um terreno
1877
—Perspectiva dos Fortes de Santa Maria e de São
Diogo e do Convento de Santo Antonio na cidade
da Bahia .................................... S/D
—Perspectiva do Forte de Santo Antonio da Barra da
cidade da Bahia ........................ S/D
—Perspectiva e plano da Igreja e Seminário de Belém
na Bahia .................................... 1782
—Perspectiva do Arraial dos Canudos, visto pela
Estrada do Rosário................... 1897
—Planta da casa e terreno de Venceslao Miguel
D'Almeida, adjacentes ao Arsenal de Guerra
1848
—Planta do Arsenal de Guerra 1861
—Planta do Arsenal de Guerra da Bahia
1880
—Planta do projeto de um armazém para 8.000 arrobas
de pólvora na Província da Bahia
S/D
—Planta de projeto de uma bateria que se deve construir
na cidade da Bahia .................................................. 1866
—Planta do projeto de uma bateria que se deve construir
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na cidade da Bahia ....................................................1872
—Planta da bateria da Ribeira . S/D
—Planta da bateria de São Paulo
1863
—Planta de elevação em perspectiva das Fortalezas
na entrada da Barra da Bahia ao sul vista de terra
S/D
—Planta da Fortaleza do Barbalho.. 1869
—Planta da Fortaleza da Barra ....... 1871
—Planta do Forte Juquitáia............. 1865
—Planta da Fortaleza do Mar .......... 1863
—Planta do projeto de melhoramento do Forte do Mar S/D
—Planta de um projeto para o Forte do Mar, na cidade
da Bahia............................................. S/D
—Planta da Fortaleza de Santo Alberto
1867
—Planta da Fortaleza de Santo Antonio Além do
Carmo ................................................ 1863
—Planta da Fortaleza de São Bartolomeu 1863
—Planta da Fortaleza de São Bartolomeu da
Passagem ......................................... 1863
—Planta da Fortaleza de São Lourenço de Itaparica
1863
—Planta do plano para 2 (dois) galpões de madeira,
no terrapleno do Forte de São Lorenço, em
Itaparica.................................................................... 1885
—Planta da Fortaleza de São Pedro 1871
—Planta do Forte Monserrate .......... 1886
—Planta da ponte de entrada do Forte de Santa
Maria .................................................. 1879
—Planta do morro e Forte de São Antonio da Barra
1897
—Planta do Forte de São Diogo ...... 1866
—Planta do Reduto de Santa Maria e Forte de São
Diogo ................................................. 1863
—Planta do Forte de São Marcelo ... 1894
—Planta da Fortificação de São Paulo do Morro
S/D
—Planta do reduto do rio Vermelho 1807
—Planta do reduto de Santa Cruz de Paraguai-Assu
1863
—Planta do reduto de São Fernando
1785
—Planta da elevação do reduto de São Fernando
1872
—Planta do reduto de São Fernando
1873
—Planta do Hospício de Jerusalém e terreno
1854
—Planta e prospecto do Hospital de Lázaros da cidade
da Bahia............................................. 1787
—Planta do projeto para transformar o antigo
Trem dos Aflitos em hospital militar da Bahia
1852
—Planta de parte do terreno do Hospital Militar das
Pitangueiras ...................................... 1876
—Planta do pavimento superior do prédio sito às Pitangueiras
comprado para hospital militar ........ 1873
—Planta do pavimento térreo do prédio sito às
—Pitangueiras comprado para hospital militar
1873
—Planta da parte do terreno do Hospital das
Pitangueiras ...................................... 1876
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—Planta do 1º pavimento do novo Hospital Militar
da cidade da Bahia ........................... 1796
—Planta do 3º plano do novo Hospital Militar da cidade
da Bahia............................................. 1796
—Planta do 2º plano do novo Hospital Militar da cidade
da Bahia............................................. 1796
—Planta que demonstra o terreno pertencente à
casa denominada de «Joaquim José D’Oliveira»,
comprada pelo Governo para o Hospital Militar. . . .
S/D
—Planta dos Hospitais Regimentais, no extinto Seminário
de São Joaquim . . .
S/D
—Planta de uma nova enfermaria no Hospital Militar
de Pitangueiras. Pavimento térreo. Fachada
1873
—Planta de uma nova enfermaria, no Hospital
Militar de Pitangueiras. Elevação do Edifício C-D.
Pavimento superior .......................... 1873
—Planta do presídio do morro de São Paulo
1863
—Planta com projeto para o escoamento das águas
em redor da obra da prisão com trabalhos da Bahia S/D
—Planta do terreno em que o Governo da Bahia
pretende construir o Quartel
para o 50º Batalhão de Caçadores .. S/D
—Planta das Coxias do Quartel de Cavalaria
1874
—Planta, fachada, corte e perfil do Quartel General
da Bahia................................................................... 1900
—Planta do Quartel da Mouraria e do terreno
contíguo ............................................ 1855
—Planta do Quartel da Palma .......... 1865
—Planta da Reserva da 1º e 2º Companhia
1861
—Planta da cidade de São Salvador
1779
—Planta e perfil de melhoramento da cidade da
Bahia ................................................. S/D
—Planta da futura cidade de Jatobá
S/D
—Planta da Ilha do Medo ................. 1866
—Planta da ponte que há de edificar sobre o rio
Jaguaribe, a fim de comunicar a cidade de Nazareth
com as povoações da Conceição ... 1851
—Planta do prédio do Trapiche ...... S/D
—Planta do prédio do Trapiche, fachada do lado do
mar .................................................... S/D
—Plantas, fachadas e perfis do Trapiche de Barnabé
Cardoso, da cidade da Bahia .......... 1757
—Projeto de Melhoramento para a Ladeira da Conceição,
de uma praça e cais
em frente da matriz do mesmo nome
S/D
—Planta desde a entrada da rua do Taboão até a
encruzilhada das ruas do Comércio, Muliâo, a fonte
dos Padres ....................................... 1851
—Planta respectiva do projeto de calçamento da rua
das Mercês ....................................... S/D
—Planta do Campo Grande de São Pedro 1851
—Planta da Roça Boa-Vista, pertencente ao Dr. Antonio
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José Alves ......................................... 1866
—Planta da casa da Roça Boa-Vista, pertencente ao Dr.
Antonio José Alves...................................................
1866
—Planta da Roça do Revmo. Cónego Francisco
Pereira de Souza ............................. 1866
—Planta da casa do Revmo. Cónego Francisco Pereira
de Souza .......................................... 1866
—Planta da região do sítio do Mamucabo, onde foi
encontrada um porção de metal.................................1783
—Planta de reconhecimento de um traçado de
linha férrea nas margens do Jequitinhonha
1877
—Planta das marinhas contíguas ao Porto de Partida
da Via Férrea do Joazeiro........................................ 1859
—Planta da Casa da Câmara e Cadeia da Vila de
Valença ............................................ 1847
—Planta do estudo atual da Casa da Moeda desta
cidade .............................................. S/D
—Planta do projeto da Casa de Júri, Quartel General,
a fazer-se na Casa da Moeda ......... S/D
—Planta do pavimento superior de um prédio não
identificado...................................... 1869
—Planta do prédio nobre sito no alto da Fonte das
Pedras.............................................. 1870
—Planta, perfil e fachada de uma escola 1781
—Planta, perfil e fachada dos gerais da cidade da
Bahia ................................................ S/D
—Planta e fachada de um edifício para igreja
S/D
—Planta e fachada do Seminário de Nossa Senhora
da Conceição .................................. 1751
—Planta da nova casa penitenciária da Bahia
S/D
—Planta do acampamento de Pirajá e Itapoan
1839
— Planta do Arraial dos Canudos, pela Comissão de
Engenharia junto à última expedição
1877
— Projeto do Edifício para Depósito de Pólvora na Ilha
do Medo .......................................... 1858
— Projeto do Depósito de Pólvora para a Capital da
Província da Bahia ........................ 1878
— Projeto de uma Bateria que se deve construir na
cidade da Bahia .............................. 1866
— Projeto para transformar o antigo trem dos aflitos em
Hospital Militar da Bahia............................................1852
— Projeto de aumento do Edifício do Quartel General
do Comando do 3º Distrito Militar . 1900
— Projeto de alinhamento do cais, desde a Praça do
Comércio até Unhão................................................. S/D
—Projeto de melhoramento para a Ladeira da Conceição, de uma
praça e cais em frente a matriz do mesmo nome
S/D
—Reduto do Rio Vermelho............ 1807
—Reduto de Santa Cruz de Paraguai-Assu
1863
—Reduto de São Fernando ........... 1785
—Trecho da Carta da Bahia ........... .'
1897
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CEARÁ — (MH-02)
—Baía do Ceará .............................. 1867
—Carta Demonstrativa da Capitania do Ceará
1809
—Carta Geográfica do Ceará província do Império do
Brasil ................................................ 1831
—Cobertura de um paiol de pólvora, em Lagoa Seca,
no Ceará ........................................... 1881
—Enseada e Barra de Mundaú......... 1825
—Fachada e cortes da Fortaleza de Nossa Senhora
D'Assunção ....................................... 1860
—Fachada e cortes do armazém de pólvora a ser
construído em Fortaleza . . . .
1875
—Perfis das muralhas a reparar no Baluarte da
Fronteira de Nossa Senhora da Assunção............... 1882
—Perfil das faces do Baluarte Oriental da Fortaleza
de Nossa Senhora da Assunção ..... 1882
—Planta da Fortaleza de Nossa Senhora da
Assunção .......................................... 1860
—Planta da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção
na Província do Ceará ............................................. 1872
—Planta geral da Fortaleza da Assunção e suas
dependências, quartel de 1ª linha... 1880
—Planta de uma latrina, na Fortaleza de Nossa
Senhora da Assunção ...................... 1882
—Planta sobre projeções horizontais do Baluarte
Direito da Fortaleza de Nossa Senhora da
Assunção .......................................... L'"
—Plantas sobre projeções horizontais do Baluarte
Oriental da Fortaleza de Nossa Senhora da
Assunção .......................................... 1882
—Planta de um quartel do Ceará ..... 1885
—Planta e corte de um quartel no Ceará
1884
—Planta do Quartel 1/2? Batalhão da Província do
Ceará.................................................. 1860
—Planta do Quartel do 1/2:' Batalhão e Fortaleza de Nossa Senhora da
Assunção .........................................
1860
—Plano do Porto do Ceará ............... 1873
—Projeções horizontais do Baluarte da Fortaleza de
Nossa Senhora da Assunção ........... 1881
—Projeto de um armazém para artigos bélicos
1872
—Projeto de um paiol para pólvora, destinado à capital
do Ceará ............................................ 1875
—Projeto de sobrado para o Quartel do 14" Btl Inf
1872
—Projeto para reparos e modificações e parte da latrina
do Quartel do 15º Btl Inf
.......................................... 1881
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ESPÍRITO SANTO — MH 02
—Capitania do Espírito Santo, pertencente à
Capitania da Bahia, pelo Governo Militar
1807
—Carta da Província do Espírito Santo
S/D
—Consertos projetados no edifício que serve de
quartel à Guarda Nacional, na cidade de Vitória 1869
—Edifício da Fortaleza de São João
1870
—Mapa da parte septentrional da Província do
Espírito Santo ................................. 1866
—Mapa das Colônias do Mucuri.... 1866
—Mapa do Rio Doce ....................... 1866
—Plano da Fortaleza de São João 1863
—Plano de um quartel para a Companhia de
Aprendizes Marinheiros ................. 1871
—Plano para reconstrução do muro do Quartel da
Companhia de Infantaria......................................... 1879
—Plantas, fachadas e cortes da parte do Convento
do Carmo que serve de Quartel de Infantaria
1886
—Planta das obras que são absolutamente
indispensáveis para mudar o Convento do Carmo... 1861
—Planta de uma casa para depósito de pólvora .......... 1864
—Planta e fachada da Fortaleza de São João ............. 1767
—Planta, perfil e fachadas que mostram em
projeto a Fortaleza que se pretende edificar, na
cabeça da Ilha do Boi ..................................................1767
—Planta e fachada do Forte de N. S. do Monte do
Carmo ..........................................................................1766
—Planta e fachada do Forte de São Francisco Xavier
da Barra ................................................................... 1766
—Planta e fachada do Fortinho de Santo Inácio ou
São Maurício ............................................................. 1767
—Planta e fachada do Fortinho de São Tiago .............. 1767
—Planta, fachadas e cortes do paiol de pólvora e Casa
da Guarda, da Ilha do Marçal
................................... 1855
—Planta do Quartel e Enfermaria da Companhia de
Infantaria ................................................................... 1878
—Planta do Quartel da Companhia de Infantaria ........ 1887
—Planta do barracão do Campinho e projeto de um
quartel provisório........................................................ 1865
—Planta do Rio Doce e seus afluentes
S/D
—Projeto da nova divisão do Império, Província do
Espírito Santo ............................................................ 1873
—Projeto de um portão para o Forte de São João ........ 1877
—Projeto de um hospital para a Vila da' Barra de
São Mateus ............................................................. 1853
—Projeto de um paiol de pólvora ................................. 1874
—Projeto de quartel para companhia de caçadores ...... 1850
—Quartel de tropa de linha do Convento do Carmo ...... 1880
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GOIÁS — (MH-04)
—Carta da Província de Goiás ..................................... 1874
—Comissão de Estrada de Ferro Catalão-Cuiabá.
Reconhecimento e perfil das linhas de ensaio ............. S/D
—Plano de um quartel de aprendizes militares ............. 1881
—Planta da Casa da Pólvora ........................................ 1900
—Planta da cidade de Goiás ......................................... 1867
—Planta e prospecto do Edifício de Artigos Bélicos,
em Goiás .................................................................... 1880
—Projeto para construção de uma enfermaria militar .... 1883
—Quartel do 20° Batalhão e 2° Corpo de Cavalaria e
projeto para Quartel do 21° Corpo de Cavalaria ........ 1874
—
—MARANHÃO — (MH-04)
—Antiga cavalariça, modificada para servir de
laboratório pirotécnico
............................................... 1870
—Carta geral da Província do Maranhão ....................... 1874
—Esboço da Baía de São Marcos, Província do
Maranhão
................................................................... 1863
—Fachada do Forte de São Marcos ............................. 1880
—Mapa do interior da Capitania do Maranhão
............. 1816
—Mapa em que se mostra a Casa do Cel. Ricardo
Nunes Leal ................................................................ 1869
—Perfil do Forte de São Marcos, Província do
Maranhão
................................................................... S/D
—Plano Horizontal do Quartel do Campo D'Orique e das
Caixas de Matérias Fecais ........................................ 1864
—Plano Horizontal das Três Caixas de Matérias Fecais
e dos Filtros Correspondentes .................................. 1865
—Plano de um quartel para a cidade de Caxias ........... 1863
—Plano da Baia de São Marcos, na entrada do Porto de
São Luiz do Maranhão............................................. 1834
—Planta da Ilha do Maranhão ..................................... S/D
—Planta dos terrenos da marinha do Portinho à Fonte
das Pedras ............................................................... 1846
—Planta da Vila de São Bento .................................... 1869
—Plantas das Fortalezas do Maranhão ....................... 1882
—Planta e perfil do Forte de Santo Antonio da Barra,
no Maranhão ........................................................... 1831
—Planta do Baluarte de São Luiz, fronteiro ao
Ancoradouro do Maranhão ..................................... 1841
—Planta e perfil da tenalha denominada Baluarte de
São Luiz, na confluência dos Rios Bacanga e Anil
1831
—Planta do Forte de São Luiz e dos Edifícios ........... 1863
—Planta do Forte da Ponta D'Areia, na Capitania do
Maranhão, seu perfil, alçado e terreno adjacente.... 1819
—Planta e planos cotados do Forte de São Marcos,
Província do Maranhão ............................................ 1880
—Planta do Forte de São Marcos, na entrada do Porto
do Maranhão .......................................................... 1837
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—Planta e perfil do Forte de São Marcos, fronteiro à
baía do mesmo nome, na Província do Maranhão... 1831
—Planta do Forte de São Marcos e planta do Forte de
Santo Antonio da Barra ......................................... 1866
—Planta do Forte de São Marcos ............................... 1879
—Planta do terreno onde está edificado o Forte de
São Marcos e secção feita verticalmente, na barranca,
assim como projeto dos paredões, para garantia
do mesmo ................................................................. 1877
—Planta do Forte da Vera Cruz e Cachoeira do Rio
Itapicuru ................................................................... 1841
—Planta do Fortim D'Alcântara .................................... S/D
—Planta da fachada do Hospital Militar do Maranhão
. 1832
—Planta Geral da Ilha de Tiro do Maranhão ............... 1886
—Planta nivelamento da Rua da Alegria ..................... 1864
—Planta e perfil do Quartel de Artilharia de Posição
n° 11 ......................................................................... 1831
—Planta e perfil do Quartel do Batalhão nº 26, no campo
D'Orique, na cidade de São Luiz do Maranhão ...... 1831
—Planta do Quartel do Campo D'Orique, na cidade
do Maranhão ........................................................... 1841
—Planta nivelamento da frente do Quartel do Campo
D'Orique e ruas do Sol e Ribeirão ........................... 1864
—Planta do Quartel e Cadeia da Vila do Codó
.......... 1862
—Planta projeto de um arco de alvenaria .................. 1880
—Projeto de um arco de alvenaria para a parte interna
do portão do Quartel do Maranhão ......................... 1880
—Quartel do Campo D'Orique .................................... 1871
—Traçado horizontal da Fortaleza de Santo Antonio
da Barra, Província do Maranhão ........................... 1863
—Traço horizontal da Fortaleza de São Luiz,
Província do Maranhão .......................................... 1863
(MATO GROSSO-MH 04)
—Antiga Enfermaria Militar à Praça Miranda Reis .... 1889
—Carta da Província do Mato Grosso ...................... S/D
—Confluências do Rio Caraibiara, com o
Rio Guaporé ........................................................... S/D
—Depósito de pólvora da Varsinha .......................... 1899
—Descrição de um trecho das margens do
Rio Paraguai .......................................................... 1875
—Dobradiça para paiol de pólvora ........................... 1889
—Esboços de reconhecimento nas margens do
Rio Paraguai .......................................................... S/D
—Fábrica de pólvora de Mato Grosso ..................... 1862
—Fachada do Arsenal de Guerra de Mato Grosso
1884
—Mapa da fábrica de pólvora de Caxipó ................. 1862
—Mapa Geográfico da Capitania de Mato Grosso ... S/D
—Mapa do Rio Maquaense à margem do
rio Guaporé ............................................................ S/D
—Morro do Conselho .............................................. S/D

17

—

—

—

—

—Perfil do Forte Escalvado .................................... S/D
—Plano para Quartel do 19° Btl. Inf ....................... 1879
—Plano para um quartel na cidade de Corumbá..... 1871
—Plano para um quartel na cidade de Cuiabá
....... 1863
—Plano de exame às ruínas da Fortaleza de Nossa
Senhora da Conceição .......................................... S/D
—Planta do Edifício do Arsenal de Guerra
de Cuiabá .............................................................. 1845
— Planta do Arsenal de Guerra, em Cuiabá
1899
Planta do Arsenal de Guerra de Mato Grosso
1885
— Planta de um depósito de artigos bélicos
1871
— Planta do interior do paiol de pólvora
1889
— Planta de casa para guarda de paiol
1889
— Planta do Edifício de Enfermaria Militar
1889
— Planta de uma Enfermaria Militar
1881
— Planta da Fortaleza de Bragança
S/D
— Planta do Forte Príncipe da Beira
1869
— Planta do Forte Príncipe da Beira, em
construção........................... 1780
— Planta da Fortaleza de Nossa Senhora da
Conceição, à margem do RioGuaporé ............... 1767
— Planta do Forte de Bourbon, hoje Olimpo
1826
— Planta do Forte Caxias ........ 1889
— Planta da Estacada de Nova Coimbra
1856
— Planta do Forte de Coimbra . 1884
— Planta do Novo Forte de Coimbra
S/D
Planta de um quartel para o Forte de Coimbra
1872
— Planta dos Fortes de Corumbá
1889
— Planta do novo Forte do Escalvado, situado
à margem oriental do Rio Guaporé, edificado no
ano de 1802 ........................... 1856
— Planta do Forte Junqueira .... 1889
— Planta do Forte Santo Antônio
1889
Planta dos Fortes Santo Antônio e Junqueira
1889
— Planta do Forte São Francisco
1889
— Planta do fecho dos morros. Projeto de
fortificações .......................... 1884
— Planta e perfil de plataforma para 2 (dois)
canhões ....................... ......... 1889
— Planta de um barracão à Praça Miranda Reis,
em Cuiabá.............................. 1889
Planta do Quartel do 1 ? Batalhão de Infantaria
1889
— Planta para um Quartel em Corumbá
1872
— Planta do Quartel para a povoação
D'Albuquerque ...................... 1872
— Planta do Quartel de São Pedro
1861
— Planta do presídio de Miranda
1811
— Planta do Laboratório Pirotécnico de
Mato Grosso .......................... S/D
— Planta da linha de tiro de Corumbá
1889
— Planta da Praça Guatemy ......... S/D
— Planta dos terrenos municipais de Porto
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Murtinho .................................... 1892
— Planta de um terreno pertencente a T. Borosky
S/D
— Planta da Vila Bela .................... S/D
— Planta mostrando o Rio Guaporé
S/D
— Planta do parte do rio Paraguai S/D
— Povoação D'Albuquerque, à margem do
Rio Paraguai .............................. 1856
— Projeto de um paiol de munições
1889
— Projeto de uma enfermaria militar
1882
— Projeto para construção da Fortaleza Príncipe
da Beira ..................................... S/D
— Projeto de fortificação, planta do fecho
dos morros ................................ 1884
— Projeto de quartel para a guarnição das fortificações,
no fecho dos morros .
1884
— Projeto de uma estação telegráfica e
meteorológica, em Corumbá ... 1889
— Projeto de nova casa da Diretoria da Colônia
Militar de Arucu ........................ 1873
— Projeto das fachadas para um batalhão
de infantaria .............................. 1889
— Projeto de quartel de infantaria, em São Luís de
Cáceres ...................................... 1880
— Projeto de construção de quartel do Corpo de
Cavalaria ................................... 1853
— Projeto de um quartel à margem do
Rio Guaporé .............................. S/D
— Projeto do Edifício Feitoria de Vireu
S/D
— Quartel do 21° Batalhão de Infantaria 1884
— Quartel General do Comando do 7°
Distrito Militar ............................ 1899
— Solitários do 8:' Batalhão de Infantaria
1884
—
MINAS GERAIS — (MH-05)
— Ayuruoca (carranca) Comissão Geográfica e
— Geológica de Minas Gerais . . . . .............................1897
— Carranca (São João Del Rey) Comissão Geográfica e Geológica de
Minas
— Gerais ..................................... 1895
— Carta Topográfica da Província de Minas Gerais S/D
— Folha n" 6. Perfil transversal do Rio das Velhas,
acima da Barra do Paraúna.................................. 1882
— Igreja para presídio de Leopoldina
1875
— Lima Duarte (lbertioga) Comissão Geográfica e
Geológica de Minas Gerais....................................1899
— Lavras (Oliveiras) Comissão Geográfica e
Geológica de Minas Gerais .... 1898
— Luminárias (Lavras) Comissão Geográfica e
Geológica de Minas Gerais . . . . ............................1897
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— Latrina do Quartel de São João Del Rey
1898
— Mapa de lbertioga (Barbacena) trabalhos de
campo chefiados pela Comissão Geográfica e
Geológica de Minas Gerais................................. 1895
— Mapa da cidade de Mariana, feita no Real
Arquivo Militar......................... S/D
— Perfil transversal do Rio das Velhas, acima da
Barra do Paraúna, Filha n°4..................................1882
— Plano de uma casa de pólvora a construir-se na
cidade de Ouro Preto .............. 1872
— Plano de um paiol de pólvora para a capital da
Província de Minas Gerais .
1872
— Planta da casa de pólvora, em Ouro Preto
1855
— Planta da cidade de Mariana .. S/D
— Planta geral da cidade de Minas, organizada
sobre a planta geodésica, topográfica e cadastral
de Belo Horizonte, pela construtora da nova
capital, sob a direção do Eng. Civil Aarão Reis.... 1895
— Planta do Quartel de Linha da Província
de Minas .................................. 1876
— Planta geral do Quartel de Linha, em Ouro Preto 1879
— Planta do Quartel de Linha da Cidade de
Ouro Preto, com as construções projetadas ........ 1874
— Projeto do Quartel de Linha de Ouro Preto
1878
— Província de Januária, segundo o projeto da
nova divisão do Império ......... 1873
— Província de Minas Gerais, segundo o projeto
de nova divisão do Império pelo deputado
Cruz Machado ..................................................... 1873
— Província de Sapucaí .............. 1873
— Quartel da Tropa de Linha, planta geral do
edifício ..................................... 1854
PARÁ — (MH-05)
— Carta do Estado do Pará ........ 1892
— Carta vendo-se a matriz de Santarém, matriz da Prainha,
Rio Tapajós, terrenos elevados
S/D
— Carta vendo-se matriz da Vila dos Breves
S/D
— Carta que serve para demonstrar a costa que corre do
Amazonas até Caiena, dos domínios da França
S/D
— Carta da Ilha de Marajó .......... 1801
— Carta vendo-se Ilha dos Porcos, de Gurupa, de
Pará e Rio Xingú ..................... S/D
— Carta vendo-se a cidade de Macapá; Colonia
Militar Pedro II, Casa do Maciel e Ilhas de Gurupa
e dos Porcos ........................... S/D
— Carta vendo-se a Ilha de Marajó, Ilha Mexicana
e Caviana ................................. S/D
— Carta vendo-se as Ilhas do Mucambo, Piguel
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das Onças ............................... S/D
— Carta vendo-se Casa de Maciel (Nazareth), Ilha
de Macapá, Foz do Rio Amapá e Lago Grande
do Amapá
.............................................................. S/D
— Carta vendo-se Ilha de Gurupa, Matriz da Vila
Gurupa, rio Xingu, Ilha de São Salvador………… S/D
— Cana vendo-se ponta ocidental da Ilhas
Calderões, Fortaleza de Óbidos,
Carta Planta do Brasil, que compreende entre as
salinas e o Cabo do Norte, ilhas adjacentes que
correm para a boca do Rio Amazonas e
Rio do Pará . . ............................ 1793
Carta vendo-se Rio Tapajós, Serra de
Santarém, Lago Grande da Vila Franca
S/D
Carta vendo-se os Montes Maripá, Urubu
S/D
Coleção relativa à Fortaleza de Macapá, com
15 folhasColeção relativa à Fortaleza de Macapá, com
14 folhas .................................... 1775
Cópia das posições relativas do Forte do
Castelo, Enfermaria Militar, Arsenal de Marinha e
o local escolhido para o novo Arsenal de Guerra
1869
— Cópia do plano da Bateria do Castelo da cidade
do Pará, levantada em 1822 .. 1826
Cópia do plano original do Fortim de São Pedro Nolasco . 1822
Fortaleza da Barra " .................. 1871
Fortaleza de Macapá ................. 1871
Forte de Óbidos
Mapa do Rio Amazonas ............ 1879
— Mapa que acompanha a descrição de uma
viagem de exploração noPerfil das Casas Matas da Praça de São
José
do Macapá ................................. S/D
Perfil da Praça de São José do
Perfil tomado sobre a Linha Y - Z
1907
Plano de uma lancha a vapor para o Arsenal
de Guerra da Província do Pará
1884
Plano dos consertos dos armazéns do Pará
S/D
— Plano do prédio em que se acha estabelecida a
Enfermaria Militar na cidadede Belém do Pará e
pertencente a José Macedo e AmPlano do Forte da Barra do Pará
1834
— Plano n° 2, para verificação do estado em que se
encontrava a Fortaleza de São José do Macapá 1805
Plano da bateria de Santo Antonio, da cidade
do Pará
Plano geral da cidade do Pará . 1791
— Plano dos terrenos de marinha compreendidos
entre os Pontos A e B, que determinam a linha
que marca os fundos dos sobreditos terrenos..... 1894
— Plano hidrográfico da costa entre a Bahia do Sul
e Salinas .................................... S/D
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— Plano do Rio Pará ..................... 1803
— Planta do Arsenal da Cidade de Belém
S/D
— Planta das obras projetadas no Arsenal de Guerra
do Pará ...................................... 1858
— Planta do Arsenal de Guerra .... 1873
— Planta da Caldeira para a lancha do Arsenal de
Guerra do Pará .......................... 1884
— Planta da Máquina para a lancha do Arsenal de
Guerra do pará .......................... 1884
— Planta do orçamento dos consertos dos Armazéns
do Parque .................................. S/D
— Planta do Perfil do Armazém de Pólvora para a
Cidade do Grão Pará ................ S/D
— Planta e Perfil dos Armazéns de Pólvora de
São José do Macapá................. S/D
— Planta da Colônia Militar de São Pedro de
Gurupy ....................................... 1865
— Planta do Quartel, em Urá ........ 1874
— Planta do Projeto do Paiol de Bombas, em Urá
1870
— Planta e Fachada do Quartel do 4° BTL ART
S/D
— Planta da Fachada do Quartel para o 11° BTL Inf.
na Província do Pará . .
1861
— Planta do Quartel do 11? BTL Inf., no Pará
1883
— Planta de um quartel em Belém do Pará
1872
— Planta do Quartel de Nazareth .... 188
— Planta e Fachada de Enfermaria Militar 1886
— Planta do prédio em que funciona a Enfermaria
Militar ............................................ 1886
— Planta n" 100 e elevação do Hospital, na Cidade
de Belém do Grão Pará.......................................... S/D
— Planta mostrando a situação do Hospital D.
Luiz I e terrenos de João Severino de Mattos,
em relação à cidade ..................... 1876
— Planta do Farol de Salinas, na Província do Pará
1850
— Planta do Aparelho Lenticular do Farol das Salinas,
no Pará ....................................... 1863
— Planta do Aparelho Lenticular do Farol das Salinas
no Pará ....................................... 1856
— Planta da parte superior da Fortaleza da Barra do
Pará............................................. 1899
— Planta da parte baixa da Fortaleza da Barra do
Pará............................................. 1899
— Planta e perfil das baterias que se devem continuar
no Fortim da Barra da Cidade de Belém na Capitania
do Grão Pará .............................. S/D
— Planta e Fachada do Forte do Castelo
1871
— Planta do Forte do Castelo........ 1870
— Planta do Forte do Castelo e Bateria do Arsenal de
Guerra do Pará ........................... 1900
— Planta da Obra de Fortificação e que impropriamente
— chamam «O Castelo» da Cidade do Pará
1808
— Planta da Obra de Fortificação a que impropriamente
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chamam «O Castelo» da Cidade do Pará.
Perfil tomado sobre a linha R-S................................. 1808
— Planta da Bateria do Castelo da Cidade do Pará
1834
— Planta da Bateria do Castelo da Cidade do Pará
1822
— Planta da Nova Bateria que se construiu no lugar
da antiga Obra de Fortificação, denominada
«O Castelo» da Cidade do Pará
1808
— Planta com elevação da Nova Fortaleza do Macapá 1768
— Planta Demonstrativa do Estado das Obras da
Fortaleza de São José do Macapá
1765
— Planta da Fortaleza de São José do Macapá
1765
— Planta da Fortaleza de São José do Macapá
1766
— Planta com elevação que mostra o estado da nova
Fortaleza de São José do Macapá
1767
— Planta Demonstrativa do Estado em que se achava a
nova Fortaleza de São José do Macapá................... 1769
— Planta do pé em que se achavam os trabalhos da
Fortaleza de São José do Macapá
1773
— Planta de uma fortificação regular fácil e resumida
para se defender com uma limitada guarnição,
aplicada ao terreno mais vantajoso da Praça de
São José do Macapá.................. 1764
——
Planta das casas novas, erigidas e ajuntadas à
Vila de São José do Macapá, para os novos
povoadores ou soldados que deram baixa ...............1759
— Planta da Igreja de São José do Macapá
....1759
— Planta com plano do interior da Igreja, frontispício da
Igreja de São José de Macapá, frontispício do
Hospital e plano do interior do Hospital.......................1854
— Plantas dos quartéis, na Vila de São José do
Macapá ....................................... S/D
— Planta do Porto, Vila e Praças de São José do
Macapá ................................................................. 1854
— Planta e perfil pertencentes à Praça de São José do
Macapá ................................... S/D
— Planta da Praça de São José do Macapá, levantada
em 5 de fevereiro .................... 1771
— Planta dos pavimentos superiores e inferiores da
Casa da Câmara da Vila de São José do Macapá......1759
— Planta e perfil do reduto de São José que para
aumentar a defesa da Marinha desta cidade,
mandou construir o Exmo. Sr. Fernando da Costa
de Atayde Teive ..................... S/D
— Planta da Fortaleza de Nossa Senhora de Nazareth e
Povoação de Alcobaça ............................................ 1780
— Planta da Fortaleza da Nazareth e povoação de
Alcobaça para se erigir no Rio Tocantins.................. 1780
— Planta do Forte de Óbidos . 1899
— Planta do trecho do terreno em que está situado o
Forte de Óbidos .................. 1899
— Planta demonstrativa da situação recíproca das
Fortificações de Óbidos . . . . 1858
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— Planta demonstrativa da situação recíproca
das Fortificações de Óbidos . . . . 1935
— Planta Topográfica do Porto de Vila de Óbidos
1854
— Plantas A e B da Bateria de Santo Antonio.
Reduto no seu antigo estado...S/D
— Planta da Fortaleza de Santo Antônio de
Gurupá ................................ 1762
— Planta da Cidade de Belém do Grão Pará
S/D
— Planta da Cidade de Belém, Capital do
Grão Pará ............................ 1761
— Planta Geral da Cidade do Pará
1791
— Planta da parte da Cidade do Pará, ocupada
pelos Pântanos ................... 1867
— Planta da Vila do Pinheiro no Estado do Pará
1877
— Planta da Alfândega do Pará
S/D
— Planta de Elevações do Palácio do Governador
do Grão Pará ....................... S/D
— Planta do pavimento térreo e primeiro andar de
um prédio, em Belém do Pará.............................1871
— Planta do prédio de propriedade do Barão de
Jaguarahy ........................... 1864
— Planta da Casa do Brigadeiro Brício
S/D
— Planta do prédio do Brigadeiro Marcos Antonio
Brício, no Pará .................... 1853
— Planta da parte estreita do Rio Amazonas, em
Óbidos ................................. 1853
— Planta da parte do Rio Guajará, em Belém do
Pará ..................................... 1871
— Projeto de uma casa para residência do Diretor
do Arsenal de Guerra do Pará .......................... 1882
— Projeto n? 15 do Batalhão de Caçadores
1832
— Projeto de um quartel para o Corpo de Polícia
Provincial ............................ 1847
— Projeto de um Quartel Militar, no Pará
1857
— Projeto de Enfermaria Militar
1876
— Projeto para a Fortificação da Praça de São José
do Macapá ............................. S/D
— Projeto de um Forte Fronteiro a Óbidos
1856
— Projeto com fachada de um prédio em Belém
do Pará .................................. 1871
— Projeto do Sr. José Narciso Magalhães de
Meneses ................................ 1826
— Prospecto Sólido da Igreja de São José do
Macapá .................................. 1759
— Prospecto do Forte de São Pedro Nolasco
S/D
— Prospecto da Bateria do Castelo e projeto de
Melhoramento à referida Bateria
1834
— Prisões .................................. 1876
— Reduto construído à margem esquerda do
Rio Amazonas ....................... 1867
— Reconhecimento prático do Rio Amazonas para
servir de auxílio à navegação
1877
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PARAÍBA — (MH-05)
— Detalhes da construção da Fortaleza de Santa
Catarina de Cabedelo ........... S/D
— Detalhes de um antigo quartel
1884
— Detalhes de luz fixa, no Morro da Guia, em
Cabedelo .............................. 1884
— Fachada do quartel............... 1810
— Mapa do Estado da Paraíba . 1852
— Plano da Barra, Rio e Porto da Paraíba
do Norte ................................ S/D
— Planta para depósito de artigos bélicos,
aproveitando a antiga Casa de Ferraria
1879
— Planta para depósito de artigos bélicos,
aproveitando a antiga Casa de Ferraria
1939
— Planta da Fortaleza de Cabedelo
1867
— Plantas das Fortalezas de Cabedelo e
Santa Catarina................................................... S/D
— Planta para construção de uma ponte de madeira
na entrada da Fortaleza de Cabedelo .................1867
— Planta do Lazareto, no Tiruí . 1850
— Planta da Ponte de Tambaú . 1847
— Plantas dos Portos Contíguos de Pitimbu
1812
— Planta do novo quartel ......... 1886
— Planta de um quartel na Paraíba
1881
— Planta do 1? Pavimento do Quartel da Companhia
Fixa na Paraíba ..................... 1850
— Planta da Barra do Rio da Paraíba do Norte
1803
— Projeto de um quartel ........... 1858
— Projeto de reconstrução de um quartel
1884
— Projeto e fachada principal do Quartel de Linha 1861
— Projeto e fachada lateral do Quartel de Linha
1861
— Projeto para o Quatel de Linha
1861
— Trecho do Estado da Paraíba do Norte
S/D
PARANÁ — (MH-05)
— Alçado, planta e corte de dependências do 6°
Regimento de Artilharia Montado 1884
— Carta da Baía de Paranaguá
1886
— Carta da Colônia de Chopim
1884
— Carta da Colônia de Chopim
1898
— Curso do Rio Ivaí da Colônia Teresa à Corredeira
do Ferro ............................... 1900
— Carta Topográfica do Rio Grande ou Paraná
desde a Barra do Rio Tietê até
o Salto das Sete Quedas .... 1857
— Corte AB detalhes A e B e Alçado F C B
1865
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— Demonstração da Cananéia até o Rio
São Francisco ..................... S/D
— Depósito de Pólvora, em Curitiba
1886
— Fachada e Plantas do Depósito de Artigos
Bélicos................................. 1878
— Fachada lateral de um Quartel de Cavalaria,
em Curitiba .......................... 1873
— Fachada Lateral. Quartel de Curitiba
1873
— Mapa do Município de Curitiba
1693
— Mapa explicativo das observações ao traçado
Loyde e ao proposto pelo Capitão Palm
1876
— Mapa organizado de acordo com as melhores
cartas existentes e os trabalhos
dos engenheiros Weiss e Oldebreck
S/D
— Mapa organizado de acordo com as melhores
cartas existentes ................ 1894
— Paiol de Pólvora da Província do Paraná
1884
— Plano do Quartel que se projeta fazer-se na Capital
da Província do Paraná.......................................1861
— Planta da Barra de Paranaguá
1883
— Planta da Colônia Militar de Chopim
1885
— Planta do Rocio da Colônia Militar do Chopim
S/D
— Planta do Edifício, em Curitiba
1879
— Planta da Fortaleza da Baía de Paranaguá
1863
— Planta da Fortaleza da Baía de Paranaguá
1945
— Planta da Casa da Pólvora na Fortaleza de
Paranaguá ........................... 1864
— Planta da Fortaleza de Nossa Senhora dos
Prazeres da Vila de Paranaguá .........................1871
Planta do Forte de Nossa Senhora do Carmo que
o Comandante da Expedição Cândido Xavier de
Almeida fundou de novo, nos Campos de
Gurapuaba, descoberto em 7 de setembro de 1770.
Sem data histórica
S/D
— Planta do Paiol da Província do Paraná
1870
— Planta Baixa de Prédio ....... 1872
— Planta das fachadas, interior e exterior do
quartel projetada para a Província do Paraná... 1864
— Planta do quartel projetado para a Capital da
Província do Paraná ........... 1864
— Planta do Quartel de Cavalaria da Província do
Paraná em Curitiba ............. 1873
— Planta de um quartel para o Corpo de Cavalaria,
em Curitiba. Planta horizontal
1873
— Planta de um quartel para o Corpo de Cavalaria,
em Curitiba. Planta horizontal. Rés do chão
1873
— Planta de um quartel para o Corpo de Cavalaria,
em Curitiba. Fachada......................................... 1873
— Planta do Quartel do 39? BTL Inf, em Curitiba
1896
— Planta do alargamento do Quartel do 8° Reg.
Cav. Ligeira, no Paraná. Fachada do fundo
1890
— Planta do Quartel do 3° Reg. ART a cavalo
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em Curitiba, Província do Paraná
1886
— Planta para Quartel do 3? Reg. ART
1884
— Projeto de um depósito de Artigos Bélicos
1872
— Projeto para um Paiol de Pólvora em Curitiba
1872
— Projeto de um Quartel para a Província do
Paraná ................................. 1861
— Projeto para Quartel de Cavalaria
1879
— Projeto de um Quartel de Linha para Cavalaria
1880
— Quartel de Cavalaria, projetado na casa de
Nicolau Feriogotti ............... 1879
— Seção A-B, de prédio em Curitiba
1879
—
PERNAMBUCO — (MH-06)

— Carta Corográfica da Província de Pernambuco 1880
— Casa projetada para prisões, no quintal do
Quartel do Hospício ........... 1875
— Cidade de Recife e seus arrabaldes
1855
— Comarca das Alagoas dividida pelo campo
— iluminado de cor ................. S/D
— Cópia da planta de fortificação do Bairro de
Santo Antônio ..................... 1739
— Casa destinada ao serviço de Médico-de-Dia e
ao da Inspeção Militar ........ 1875
— Curvas da oscilação das marés, no Porto do
Recife .................................. 1874
— Estrada de Ferro, do Recife a São Francisco
1867
— Elevação de frente da casa projetada para o
júri do Quartel General de Pernambuco
S/D
— Frontaria do Palácio ........... S/D
— Fachada do Quartel do Hospício
1873
— Mapa demonstrativo das distâncias entre as
freguesias da Província de Pernambuco, pelos
caminhos mais curtos .......... 1856
— Observações de marés, no Porto de
Pernambuco .......................... 1877
— Perfil tomado sobre as linhas CDEF — CDEF,
no través das respectivas plantas ..................... S/D
— Perfil tomado sobre as linhas AB-AB, no
comprimento das respectivas plantas................ S/D
— Perspectiva do Convento de Nossa Senhora do
Carmo da Cidade de Olinda 1831
— Perspectiva da fachada oriental do Palácio
S/D
— Plano do andar das salas do novo Palácio
S/D
— Plano do Rés-do-Chão do novo Palácio e plano
da casa da junta .................... 1874
— Plano das Enseadas de Jaraguá e Pajussar
1803
— Planta do Arsenal de Guerra de Pernambuco
1883
— Planta não identificada de Pernambuco
1882
— Planta do Arsenal de Guerra de Pernambuco e
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suas adjacências .................. 1856
— Planta do lugar próprio para Arsenal Real do
Recife .................................... S/D
— Planta da parte da Cidade de Pernambuco que
compreende os Bairros de Santo Antônio, e do
Recife e parte do terreno contíguo ................... S/D
— Planta vendo-se a Vila de Pernambuco
e Olinda ................................. S/D
— Planta da estrada nova da caixa d'água, em
Beberibe, a partir da estrada do Cahenga"até a
caixa d'água velha ............................................. 1890
— Planta da Colônia Militar de Pimenteiras
1864
— Planta com a inscrição: Sitio do Cap. Mor
Marques. Sítio do Comendador Mor Vicente
Vilas Boas. Cemitério ........................................ 1873
— Planta do Sítio n? 179 da rua do Visconde de
Goyana .................................. 1881
— Planta com a inscrição: Casa da Fazenda e
Palácio antigo ....................... S/D
— Planta do primeiro andar do Palácio do Governo
de Pernambuco ..................... S/D
— Planta do Palácio do Governo de Pernambuco
S/D
— Planta do Prédio do Dr. Nabor Carneiro Bezerra
Cavalcante e do respectivo terreno ................... 1882
— Planta do prédio do Bel. Nabor Carneiro Bezerra
Cavalcante; confrontando-se com as ruas do
Hospício, Formosa e terreno particular, em
Recife .................................... 1882
— Planta do prédio do Desembargador Nabor
Carneiro Bezerra Cavalcante .............................1880
— Planta do prédio do Dr. Nabor Carneiro Bezerra
Cavalcante e do respectivo terreno....................1882
— Planta da Casa n:' 179 da Rua Visconde de
Goyana e suas dependências........................... S/D
— Planta geral de todos os edifícios que constituem
a cidadela militar projetada.. 1900
— Planta e Perfil da Fortaleza das Cincos
Pontas ................................... 1809
— Planta e Perfil do Forte de Cinco Pontas
1812
— Planta da Fortaleza de Itamaracá
1788
— Planta e Perfil da Fortaleza de Itamaracá
1808
— Planta da Fortaleza de Itamaracá, da Ilha e do
Canal e do Sítio do Antônio da Silva
S/D
— Planta Topográfica do Forte de Itamaracá
1811
— Planta e Perfil da Fortaleza de Santa Cruz,
da Ilha de Itamaracá e do terreno adjacente
1812
— Planta e Perfil da Fortaleza de Tamandaré
1809
— Planta Topográfica da Barra, Porto e Forte de
Tamandaré ............................ 1811
— Planta do Forte do Brum e Terrenos Adjacentes.
Sem data história.................. S/D
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— Planta e Perfil do Forte do Brum, em
Pernambuco.......................... 1809
— Planta e Perfil do Forte do Brum, em
Pernambuco.......................... 1815
— Planta do Terreno de Marinha, próximo ao
Forte do Brum....................... 1873
— Planta e Perfil do Forte do Mar
1815
— Planta e Perfil do Forte do Mar 1
1808
— Planta do Forte Monte Negro
1893
— Planta e Perfil do Forte Monte Negro
1808
— Planta e Perfil do Forte Monte Negro
1903
— Planta e Perfil do Forte de Nazareth
1809
— Planta do Forte de São Francisco
1893
— Planta e Perfil do Forte de São Francisco
1808
— Planta do Fortim do Bom Jesus
1814
— Planta do Recife. Projeto de Fortificação
1814
— Planta do Projeto de Fortificação do Bairro de
Santo Antônio, em Pernambuco
1739
— Planta do Projeto de Fortificação da Vila de
Recife de Pernambuco ......... 1739
— Planta e Perfil do Reduto do Pau Amarelo
1808
— Planta do Quartel de Artilharia, em Olinda
1871
— Planta do Quartel de Cavalaria
1874
— Planta da Cavalariça do Quartel de Depósito
Especial de Instrução .......... 1970
— Planta do projeto de acréscimo que se
pretende fazer no Quartel da Soledade, na
Cidade do Recife .................. 1853
— Planta sobre os melhoramentos de que carece
o Porto do Recife .................. 1874
— Planta Hidrográfica do Porto de Tamandaré
1815
— Planta do Porto de Tamandaré
1895
— Planta da zona entre Itamaracá e Cabo de Santo
Agostinho ................................. S/D
— Planta geral dos lugares de canalização do Rio
Goiana, província de Pernambuco, obras
públicas ................................ S/D
— Plataforma antiga do Forte do Senhor Bom
Jesus .................................... 1788
— Projeto para construção de um edifício destinado
a depósito de artigos bélicos do 2° Distrito
Militar ..................................... 1900
— Projeto para um Paiol de Pólvora, em
Pernambuco .......................... 1863
— Projeto de tipos de chalés destinados à moradia
de Oficiais ............................. 1900
— Projeto para construção de edifício destinado a
um Hospital Militar ................ 1900
— Projeto para construção de um edifício para
Quartel General do Comando do 2° Distrito
Militar ................................................................ 1900
— Projeto de Construção de um edifício para
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residência do Comando do 2° Distrito Militar......1900
— Projeto de um Quartel de Cavalariça, no Pátio do
Hospício..................................... 1872
— Prospecto da fachada principal oriental do novo
Palácio ....................................... 1784
— Quartel de Cavalariça, em Pernambuco
1873
— South America East Coast Brazil — Pernambuco
to Maceió Port of Tamandaré, etc
1857
— South America East Coast Brazil — Formosa to
Pernambuco .............................. 1867
— Telheiro e Tanque colocado junto ao muro de
separação do pátio do Hospital Militar e Campo
do Quartel do Hospício, para fornecer água a
ambos os edifícios. Quartel Hospital.................. 1861
— PIAUÍ — (MH — 06)
— Carta Geográfica da Província do Piauí
1873
— Carta Geográfica do Piauí ........ 1828
— Cópia da planta da Vila de São João da
Parnaíba .................................... 1809
— Planta do Quartel do Corpo de Guarnição da
Província do Piauí ..................... 1862
— Planta, perfil interno e externo da última seção
a construir-se no quartel de primeira linha, de
Teresina ............................................................ 1874
— Planta da Vila de São João da Parnaíba
1809
RIO DE JANEIRO — (MH-03) — (MF-06)
— Academia Imperial Militar ......... S/D
— Ante-projeto para uma bateria de cúpula couraçada,
em Copacabana ........................ 1900
— Armazém projetado na Ilha do Bom Jesus
1867
— Armação projetada para a Farmácia do Hospital
Militar da Corte.......................... 1864
— Armazém para artilharia — Intendência Geral
da Guerra................................... 1900
— Aterro da Gamboa..................... S/D
— Alterações que devem ser feitas no projeto
organizado em 1894 para a construção de uma
bateria entre os Portos de Macaé e Imbituba
1897
— Bateria de Torres Couraçadas, para a ponta de
Copacabana .............................. 1897
— Bateria Casamatada da Fortaleza de São João
1896
— Biblioteca do Exército no Quartel General
1900
— Casa para latrinas na Ilha do Bom Jesus
1867
— Capela do Hospital Militar da Corte
1857
— Carta Topográfica da Capital do Rio de
Janeiro ....................................... 1767
— Carta da Capitania do Rio de Janeiro
1767
— Carta da Chácara de S.A.R ....... 1882
— Carta Hidrográfica de uma parte da baía da
Ilha Grande ................................ S/D
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— Carta Topográfica e Administrativa da Província
do Rio de Janeiro .................................................1846
— Carta Corográfica da Província do Rio de
Janeiro ...................................... ..1851
— Carta (complemento) Corográfica da Província
do Rio de Janeiro ...................... 1853
— Corte sobre o eixo maior do corpo do edifício
para a Academia Imperial Militar
S/D
— Corte e perfil planta e elevação da fábrica de
cartuchos .................................. 1897
— Corte da Fortaleza de Villegaignon
S/D
— Cópia da planta, perfis e projeto da Fortaleza da
Lage e planta dos subterrâneos
1862
— Conjunto de três fotografias de uma planta da
Barra do Rio de Janeiro..................................... 1829
— Cópia da planta da Fazenda Nacional, na Lagoa
Rodrigo de Freitas .................... 1844
— Cópia da carta topográfica do terreno compreendido
entre a Barra do Rio de Miriti, na baía do Rio
de Janeiro e do Rio Grande, no Campo do Engenho
de Belém .................................... S/D
— Cópia de um trecho da carta corográfica da
província do Rio de Janeiro ..... 1839
— Corte do Estado do Rio de Janeiro
1892
— Corte da Província de Entre-Rios
1873
— Cópia da planta da Fortaleza de Santa Cruz
1862
— Cópia da vista da Fortaleza de Santa Cruz, pela
parte sul..................................... 1862
— Cópia do esboço que serviu para avaliação da
área de captação d'agua da chuva, na
organização do projeto de abastecimento
à Fortaleza de Santa Cruz .................................. S/D
— Cúpula couraçada para 2 (dois) canhões da
Fortaleza de Lage ..................... 1911
— Cúpula couraçada para 2 (dois) canhões e
instalação da caldeira e da bomba a vapor de força
hidráulica, na Fortaleza de Lage......................... S/D
— Curva de nível para a calha do projeto de
abastecimento d'água à Fortaleza de Santa Cruz.
Estampa 1° ......................................................... S/D
— Cúpula couraçada para 2 (dois) canhões de
280mm L/40 do Forte Imbuí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S/D
— Detalhes da Linha de Tiro ........ 1863
— Diagrama da Fábrica de São Cristóvão
1897
— Detalhe da cúpula couraçada da Fortaleza de
Lage .......................................... 1896
— Edifício para as oficinas e laboratório de
Campinho .................................. 1867
— Escola Tática do Exército ....... 1898
— Esquema de distribuição da instalação
de luz da Escola Tática do Exército................... 1898
— Esboço de defesa da Capital Federal 1893
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— Esboço memorial do traçado da Fortaleza
do Castelo ................................. S/D
— Entrada da Barra do Rio de Janeiro
1818
— Esboço do depósito d'água na Ilha do Bom
Jesus ......................................... 1869
— Esboço de um edifício para depósito Intendência
Geral da Guerra......................... 1900
— Extremidade oriental da cidade de Angra dos
Reis, entre a praia do Carmo e o Campo da
Chácara ............................................................. 1839
— Esboço do projeto da nova Fábrica de Pólvora
no terreno escolhido e examinado, nas fz da
Cordoaria e Mandioca, abaixo da Serra da
Estrela ....................................... 1826
— Estampa 3° Continuação da Estampa 1° e 2°
(Curva de nível para a calha do projeto de
abastecimento d'água à Fortaleza de Santa
Cruz) .................................................................. S/D
— Estampa 2° continuação da Estampa 1° (Curva
de nível para a calha do projeto de abastecimento
dágua à Fortaleza de Santa Cruz) ......................S/D
— Folha (dois) elevação longitudinal da oficina do
antigo Arsenal de Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S/D
— Folha 3 (três) elevação longitudinal da oficina
do antigo Arsenal de Guerra.............................. S/D
— Fábrica de Espoletas do Imperial laboratório S/D
— Forja para o Imperial Laboratório em
Campinho .................................. 1851
— Fachada principal e cortes transversais do
edifício principal de uma escola de aplicação
do Exército........................................................ 1860
— Planta sobre os melhoramentos de que carece
o Porto do Recife ..................... 1874
— Planta Hidrográfica do Porto de Tamandaré
1815
— Planta do Porto de Tamandaré 1895
— Planta da zona entre Itamaracá e Cabo de Santo
Agostinho ................................. S/D
— Planta geral dos lugares de canalização do Rio
Goiana, província de Pernambuco, obras
públicas .................................... S/D
— Plataforma antiga do Forte do Senhor Bom
Jesus ........................................ 1788
— Projeto para construção de um edifício destinado
a depósito de artigos bélicos do 2.° Distrito
Militar ......................................... 1900
— Projeto para um Paiol de Pólvora, em
Pernambuco .............................. 1863
— Projeto de tipos de chalés destinados à
moradia de Oficiais ................... 1900
— Projeto para construção de edifício destinado a
um Hospital Militar .................... 1900
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— Projeto para construção de um edifício para
Quartel General do Comando do 2° Distrito
Militar ................................................................. 1900
— Projeto de Construção de um edifício para
residência do Comando do 2° Distrito Militar ... 1900
— Projeto de um Quartel de Cavalariça, no Pátio
do Hospício ............................... 1872
— Prospecto da fachada principal oriental do novo
Palácio ....................................... 1784
— Quartel de Cavalariça, em Pernambuco
1873
— South America East Coast Brazil — Pernambuco
to Maceió Port of Tamandaré, etc
1857
— South America East Coast Brazil — Formosa to
Pernambuco .............................. 1867
— Telheiro e Tanque colocado junto ao muro de
separação do pátio do Hospital Militar e Campo
do Quartel do Hospício, para fornecer água a
ambos os edifícios. Quartel Hospital.................. 1861
PIAUÍ — (MH — 06)
— Carta Geográfica da Província do Piauí
1873
— Carta Geográfica do Piauí ........ 1828
— Cópia da planta da Vila de São João da
Parnaíba .................................... 1809
— Planta do Quartel do Corpo de Guarnição da
Província do Piauí ..................... 1862
— Planta, perfil interno e externo da última seção
a construir-se no quartel de primeira linha, de
Teresina............................................................ 1874
— Planta da Vila de São João da Parnaíba
1809

RIO DE JANEIRO — (MH-03) — (MF-06)
— Academia Imperial Militar ......... S/D
— Ante-projeto para uma bateria de cúpula couraçada,
em Copacabana ........................ 1900
— Armazém projetado na Ilha do Bom Jesus
1867
— Armação projetada para a Farmácia do Hospital
Militar da Corte ......................... 1864
— Armazém para artilharia — Intendência Geral da
Guerra........................................ 1900
— Aterro da Gamboa .................... S/D
— Alterações que devem ser feitas no projeto
organizado em 1894 para a construção de uma
bateria entre os Portos de Macaé e Imbituba
1897
— Bateria de Torres Couraçadas, para a ponta de
Copacabana .............................. 1897
— Bateria Casamatada da Fortaleza de
São João .................................. 1896
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— Biblioteca do Exército no Quartel General
1900
— Casa para latrinas na Ilha do Bom Jesus
1867
— Capela do Hospital Militar da Corte
1857
— Carta Topográfica da Capital do Rio de
Janeiro .................................. 1767
— Carta da Capitania do Rio de Janeiro
1767
— Carta da Chácara de S.A.R .. 1882
— Carta Hidrográfica de uma parte da baía da
Ilha Grande ............................ S/D
— Carta Topográfica e Administrativa da Província
do Rio de Janeiro .................. 1846
— Carta Corográfica da Província do Rio de
Janeiro ............................................................... 1851
— Carta (complemento) Corográfica da Província
do Rio de Janeiro .................. 1853
— Corte sobre o eixo maior do corpo do edifício
para a Academia Imperial Militar
S/D
— Corte e perfil planta e elevação da fábrica de
cartuchos .............................. 1897
— Corte da Fortaleza de Villegaignon
S/D
— Cópia da planta, perfis e projeto da Fortaleza da
Lage e planta dos subterrâneos
1862
— Conjunto de três fotografias de uma planta da
Barra do Rio de Janeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1829
— Cópia da planta da Fazenda Nacional, na Lagoa
Rodrigo de Freitas ................ 1844
— Cópia da carta topográfica do terreno
compreendido entre a Barra do Rio de Miriti, na
baía do Rio de Janeiro e do Rio Grande,
no Campo do Engenho de Belém
S/D
— Cópia de um trecho da carta corográfica da
província do Rio de Janeiro . 1839
— Corte do Estado do Rio de Janeiro
1892
— Corte da Província de Entre-Rios
1873
— Cópia da planta da Fortaleza de Santa Cruz
1862
— Cópia da vista da Fortaleza de Santa Cruz, pela
parte sul ................................... 1862
— Cópia do esboço que serviu para avaliação da
área de captação d'agua da chuva, na organização
do projeto de abastecimento à Fortaleza de Santa
— Cruz.......................................... S/D
— Cúpula couraçada para 2 (dois) canhões da
Fortaleza de Lage.................... 1911
— Cúpula couraçada para 2 (dois) canhões e
instalação da caldeira e da bomba a vapor de força
hidráulica, na Fortaleza de Lage......................... S/D
— Curva de nível para a calha do projeto de
abastecimento d'água à Fortaleza de Santa Cruz.
Estampa 1° ......................................................... S/D
— Cúpula couraçada para 2 (dois) canhões de
280mm L/40 do Forte Imbuí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S/D
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— Detalhes da Linha de Tiro ...... 1863
— Diagrama da Fábrica de São Cristóvão
1897
— Detalhe da cúpula couraçada da Fortaleza de
Lage ......................................... 1896
— Edifício para as oficinas e laboratório de
Campinho ................................ 1867
— Escola Tática do Exército....... 1898
— Esquema de distribuição da instalação de luz da
Escola Tática do Exército..
1898
— Esboço de defesa da Capital Federal
1893
— Esboço memorial do traçado da Fortaleza do
Castelo..................................... S/D
— Entrada da Barra do Rio de Janeiro
1818
— Esboço do depósito d'água na Ilha do Bom
Jesus ....................................... 1869
— Esboço de um edifício para depósito Intendência
Geral da Guerra ....................... 1900
— Extremidade oriental da cidade de Angra dos
Reis, entre a praia do Carmo e o Campo da
Chácara
............................................................. 1839
— Esboço do projeto da nova Fábrica de Pólvora
no terreno escolhido e examinado, nas fz da
Cordoaria e Mandioca, abaixo da Serra da
Estrela ..................................... 1826
— Estampa 3° Continuação da Estampa 1° e 2°
(Curva de nível para a calha do projeto de
abastecimento d'água à Fortaleza de
Santa Cruz) ........................................................ S/D
— Estampa 2? continuação da Estampa 1°
(Curva de nível para a calha do projeto de
abastecimento dágua à Fortaleza de Santa
Cruz)................................................................... S/D
— Folha (dois) elevação longitudinal da oficina do
antigo Arsenal de Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S/D
— Folha 3 (três) elevação longitudinal da oficina do
antigo Arsenal de Guerra ................................... S/D
— Fábrica de Espoletas do Imperial laboratório S/D
— Forja para o Imperial Laboratório em
— Campinho
1851
— Fachada principal e cortes transversais do
— edifício principal de uma escola de aplicação
— do Exército......................................................... 1860
— Fachada lateral e cortes longitudinais do edifício
— principal de uma escola de aplicação do
— Exército............................................................... 1860
— Fábrica de Cartuchos.......................................... 1895
— Forte da Conceição e planta dos terrenos
— Adjacentes.......................................................... 1896
— Fotografia de uma planta da Bahia..................... 1829
— Fachada da nova Igreja Matriz de N. S. da
— Glória, e dois edifícios adjacentes....................... 1840
— Fachada do antigo Ministério da Guerra.............. S/D
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— Fachada no prédio da Independência Geral da
— Guerra............................................................................. S/D
— Folha 1 Plano hidrográfico da Baía do Rio de
— Janeiro............................................................................ S/D
— Folha 2 Planta hidrográfica da Baía do Rio de
— Janeiro............................................................................ S/D
— Forno de refinação de salitre da Fábrica de Pólvora
— da Estrela........................................................................ 1863
— Fortificações na ponta da armação................................. 1854
— Fortificações na ponta da armação ................................ 1864
— Hospital Regimental de São Cristóvão ........................... 1877
— Holofote em cúpula a elipse para Fortaleza de Santa
— Cruz................................................................................
1896
— Levantamento dos Terrenos do Hospital Central do
— Exército...........................................................................
1892
— Perfil da Fortaleza da Conceição...................................
1750
— Perfins das novas obras projetadas para a Fortaleza de
— Villegaignon....................................................................
S/D
— Perfil da bateria à barbeta, do Forte de São João.........
S/D
— Perfil linha que separa os terrenos dos depósitos de
— pólvora dos particulares na Ilha do Bom Jesus.............. S/D
— Perfins da Casa da Pólvora, projetadas, na Ilha do
— Bom Jesus......................................................................
1858
— Perfil da Fortaleza de Santa Cruz...................................
S/D
— Perfil fachada e planta da Fortaleza de Santa Cruz
S/D
— Perfis longitudinais e transversais do projeto
— organizado para o abastecimento de água à
— Fortaleza de Santa Cruz.................................................
1881
— Plano da casa para latrina, no Arsenal de Guerra........
1880
— Plano do Arsenal Real do Exército................................
S/D
— Plano do terreno ocupado pelo Laboratório de
— Campinho.......................................................................
1867
— Plano de uma escola de aplicação, no Realengo
— Campo Grande..............................................................
S/D
— Plano de uma escola de aplicação do Exército,
— das diversas Armas Corpos .........................................
1860
— Plano de obras provisórias da Escola de Tiro de
— Realengo — Campo Grande........................................
1861
— Plano da Fortaleza de Villegaignon e outros s/data....
1864
— Plano da Fortaleza de Lage 1879 ................................
1863
— Plano da Fortaleza de São João e das baterias que
— defendem a Barra......................................................... 1794
— Plano Hidrográfico da Baía do Rio de Janeiro.............
1870
— Plano de uma parte da Baía do Rio de Janeiro...........
1794
— Plano da Marinha do Norte da Cidade de São
— Sebastião do Rio de Janeiro ......................................
1794
— Plano da Marinha do Sul da Cidade de São Sebastião
— do Rio de Janeiro.......................................................... 1794
— Plano da Lagoa Rodrigo de Freitas..............................
1809
— Plano do Alto do Hospital Militar da Torre....................
1880
— Plano da Latrina para o Hospital Militar da Corte.......
1862
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— Plano da Casa de Máquinas de fabricar Águas Minerais
— no Hospital Militar da Corte.............................................. 1870
— Plano de uma Enfermaria Militar, no Hospital
— Regimental em São Cristóvão........................... 1864
— Plano de uma caixa d'água para o Hospital
— Militar da Corte no Morro do Castelo................
1881
— Plano de prateleiras para a 4° Diretoria-Geral
— da Secretaria da Guerra.....................................
1861
— Plano Geométrico de São Cristóvão ................. 1827
— Plano Hidrográfico da Baía do Rio de Janeiro
1870
— Plano da Fortaleza de Santa Cruz. Com os
— acréscimos que lhe fizeram noano de 1793 .....
1794
— Plano de um guindaste fixo para a Fortaleza de
— Santa Cruz......................................................... 1862
— Planta do Antigo Arsenal de Guerra..................
S/D
— Planta do Arsenal de Guerra..............................
1861
— Planta de uma parte do Arsenal de Guerra........
1866
— Planta do Arsenal de Guerra..............................
1869
— Planta do Arsenal de Guerra..............................
1875
— Planta dos Trilhos do Arsenal de Guerra............
S/D
— Planta da Fachada Principal do Novo Arsenal
— de Guerra no Campo Grande.............................
1877
— Planta dos terrenos e prédios no novo Arsenal
— de Guerra........................................................... 1935
— Planta dos Edifícios n°s 183 e 189 da Praia de S.
— Cristóvão pertencentes ao Arsenal de Guerra
1897
— Planta dos arredores do Arsenal de Guerra da
— Corte....................................................................1786
— Planta de oficinas do Arsenal de Guerra da
— Corte...................................................................1879
— Planta e fachada principal do edifício contíguo
— ao Arsenal de Guerra da Corte..........................
1879
— —Planta e fachada principal do edifício ocupado
— pelo Arsenal de Guerra da Corte.......................
1879
— Planta do Portão do Arsenal de Guerra da
— Corte n° 3...............................................................S/D
— Planta desde o Largo do Paço, até o Arsenal
— Real do Exército..................................................
1820
— Planta Topográfica do Arsenal da Marinha.........
1855
— Planta de uma ponte estendendo-se do Arsenal
— de Guerra à Ilha de Ville-gaignon.......................
1859
— Planta de uma enfermaria para o Laboratório
— de Campinho.......................................................1867
— Planta do Terreno ocupado pelo Laboratório
— de Campinho.......................................................
1867
— Planta de detalhes para a nova instalação do
— Laboratório de Campinho ...................................1898
— Planta de uma casa de moradia do Diretor do
— Laboratório Pirotécnico.......................................
1868
— Planta Geral da Rede de Esgoto, no Laboratório
— Pirotécnico...........................................................1868
— Planta do próprio Nacional à rua Evaristo da
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— Veiga, onde funciona o Laboratório Químico
— e Farmacêutico...................................................
1885
— Planta do Laboratório do Castelo.......................
1861
— Planta do 1° pavimento do edifício principal de
— uma Escola de Aplicação do Exército................
1880
— Planta do 2º pavimento do edifício principal de
— uma Escola de Aplicação do Exército.................
1860
— Planta dos terrenos da Escola de Tiro do
— Realengo e outros contíguos.............................
1884
— Planta da Escola de Tiro do Realengo do
— Campo Grande...................................................
1880
— Planta da Escola de Tiro de Realengo, com
— diversas dependências.......................................
1873
— Planta da linha de tiro e dos terrenos
— adjacentes que pertencem ao Ministério da
— Guerra, no Realengo do Campo Grande............
1880
— Planta da linha de tiro e dos terrenos adjacentes
— que pertencem ao Ministério da Guerra,
— no Realengo do Campo Grande.........................
1880
— Planta dos circuitos de luz da Escola do
— Estado-Maior do Exércico....................................
S/D
— Planta do quartel para contingente da Escola de
— Estado-Maior do Exército...................................
1939
— Planta de instalação elétrica da Escola de
— Estado-Maior do Exército...................................
S/D
— Planta da oficina para as máquinas de fabricar
— cartucho...............................................................1874
— Planta da Fábrica de Tecidos São Lázaro e suas
— propriedades, na Praia de São Cristóvão...........
1897
— Planta da defesa da Baía de Guanabara............
S/D
— Planta dos terrenos adjacentes ao Forte do
— Arpoador, em Copacabana................................
1895
— Planta da Bateria do Leme.................................
S/D
— Planta do Forte do Castelo.................................
1882
— Planta com detalhes nís 1, 2, 3, 4 do Forte do
— Castelo................................................................1887
— Planta e Perfil da Fortaleza da Conceição..........
S/D
— Planta de Latrinas, na Fortaleza da Conceição
1900
— Planta da Fortaleza da Conceição, das oficinas
1880
— do Exército......................................................... 1860
— Planta de terreno adjacente à Fortaleza da
Conceição .................................. 1900
— Planta da Sala de Armas, na Fortaleza da
Conceição ................................. 1882
— Planta Geral da Fábrica das Armas, na Fortaleza
da Conceição ............................. 1882
— Planta de um edifício e parte da Fábrica de Armas,
na Fortaleza da Conceição ........ 1882
— Planta das oficinas, na Fortaleza da Conceição
1879
— Planta da Fortaleza da Conceição
S/D
— Planta da Fortaleza de Nossa Senhora da
Conceição, na cidade do Rio de Janeiro
1730
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— Planta dos terrenos adjacentes ao Forte
da Conceição .............................. 1892
— Planta da Fortaleza da Ilha das Cobras
S/D
— Planta da Fortaleza do Patriarca São José, na
Ilhas das Cobras ......................... 1862
— Planta da Fortaleza de Villegaignon
1841
— Planta da Fortaleza da Lage....... 1859
— Planta da Fortaleza da Lage na Barra do Rio de
Janeiro......................................... 1730
— Planta da modificação na Fortaleza da Lage
S/D
— Planta da Fortaleza do Morro da Viúva
1881
— Planta das Fortalezas de Terra no Morro de
São João ..................................... 1730
— Planta do terreno e Forte Mariano no Morro da
Viúva ............................................ 1882
— Planta da Fortaleza ou Bateria da Praia
Vermelha .................................... 1730
— Planta da Fortaleza de São Sebastião na cidade
do Rio de Janeiro........................ 1730
— Planta das Baterias da Fortaleza de São João
1850
— Planta da Fortaleza de São João. Bateria de
São José ...................................... 1863
— Planta da Casa do Comandante da Fortaleza de
São João ..................................... S/D
— Planta da Fortaleza de São João, modificação de
paiol e cozinha ............................ 1867
— Planta do quartel para alojamento dos
marinheiros e corpos da guarda; na Fortaleza
de São João ............................... S/D
— Planta da praia de dentro da Fortaleza de São João,
na Barra do Rio de Janeiro ........ 1825
— Planta da Fortaleza de São João, onde está
situada a Escola de Aprendizes Artilheiros
1886
— Planta do caminho de São João à Pedreira da
Urca ............................................ S/D
— Planta do Forte São Diogo, na Barra do Rio de
Janeiro......................................... 1730
— Planta do Forte da Igrejinha ....... 1898
— Planta da Baía do Rio de Janeiro
1829
— Planta da Barra e Porto do Rio de Janeiro
1812
— Planta Hidrográfica do Porto do Rio de Janeiro
1812
— Planta Topográfica do Contorno da Margem
Ocidental do Porto do Rio de Janeiro 1827
— Planta Geral do Litoral do Rio de Janeiro, entre o
Arsenal de Marinha e o Arsenal de Guerra
1853
— Planta do Litoral do Rio de Janeiro
1877
— Planta da parte da Ilha do Bom Jesus, onde se
projeta fazer o Depósito de Pólvora
1858
— Planta da Ilha do Bom Jesus ..... 1871
— Planta do Projeto de Cais na Ilha do Bom Jesus
1867
— Planta n" 2 Ilha do Bom Jesus... S/D
— Planta da Igreja do Bom Jesus .. 1874
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— Planta da Ilha do Boqueirão....... 1893
— Planta Topográfica da Ilha das Cobras
1855
— Planta Hidrográfica das Ilhas de Paquetá e
Brocoió ......................................... 1809
— Planta Geral da Ilha de Santa Bárbara 1881
— Planta de dois edifícios, na Ilha de Santa
Bárbara ........................................ 1881
— Planta da Lagoa Rodrigo de Freitas
1870
— Planta da Lagoa Rodrigo de Freitas
1880
— Planta da Lagoa Rodrigo de Freitas
1809
— Planta Cadastral da Fazenda Nacional da Lagoa
— Rodrigo de Freitas .................. 1883
— Planta do terreno de H. W. Pritchard
(Lote 130) da antiga Fazenda da Lagoa
Rodrigo de Freitas .................. S/D
— Planta de uma parte da Cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro, mostrando a Lagoa
Rodrigo de Freitas .................. 1855
— Planta da Praia Vermelha ....... S/D
— Planta de uma cozinha para o Hospital do
Andaraí .................................... 1867
— Planta do Hospital Militar do Andaraí
1881
— Planta Geral do Hospital Militar do Andaraí
1881
— Planta de um barracão servindo de
enfermaria do Hospital Militar do Andaraí
S/D
— Planta dos terrenos do Hospital Central do
Exército ................................... 1891
— Planta dos Terrenos do Hospital Central do
Exército ................................... S/D
— Planta mostrando o Projeto Geral do Hospital
Central do Exército ................. 1900
— Planta do terreno comprado ao Hospital Central
do Exército .............................. 1892
— Planta da zona compreendida pelos pontos:
S. Francisco Xavier, Pedregulho e Benfica
para indicar o caminho para o Hospital Central
do Exército . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1892
— Planta do Hospital Militar da Corte
1880
— Planta do Terreno pertencente ao Hospital Militar
da Corte limitando-secom os da Santa Casa de
Misericórdia ....................................................... 1881
— Planta do Hospital Militar da Corte, no Morro do
Castelo .................................... 1881
— Planta do terreno pertencente ao Hospital Militar
da Corte, que pelo lado sul do mesmo,
limita-se com os da Santa Casa de
Misericórdia.......................................................... S/D
— Planta da Enfermaria Militar do Hospital
Regimental de São Cristóvão . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877
— Planta Geral da Intendência da Guerra
1900
— Planta do 2° pavimento da Intendência da
Guerra ...................................... 1899
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— Planta n° 12 elevação Intendência Geral da
Guerra ...................................... S/D
— Planta parcial da adaptação para completar
a fachada e construir um armazém, na
Intendência Geral da Guerra .. 1900
— Planta do Quartel do Picadeiro à rua do Areal
1885
— Planta do Próprio Nacional, à rua da
Aclamação ............................... 1885
— Planta e fachada de residência e Quartéis
1885
— Plantas e detalhes do Quartel do Campo da
Aclamação ............................... 1881
— Planta do Quartel do 2° Regimento de
Artilharia .................................. 1878
— Planta do edifício em São Cristóvão onde
se acham aquartelados o 2° Regimento de
Artilharia a Cavalo e o 1° Regimento de
Cavalaria .................................. 1882
— Planta da parte do edifício em São Cristóvão,
onde se acha aquartelado o 2° Regimento de
Artilharia
............................................................. 1882
— Planta de um Quartel de Cavalaria
S/D
— Planta de Quartel de Infantaria
1861
— Planta de uma varanda — Diretoria Geral da
Secretaria da Guerra .............. 1862
— Planta do Rio de Janeiro (Harbour Entrance)
1913
— Planta da Quinta da Boa Vista
.
1900
— Planta e prospecto das cachoeiras, cavalariças
e senzalas da Real Quinta da
Boa Vista ................................ S/D
— Planta da área das senzalas .. S/D
— Planta dos terrenos que o Governo possui no
Realengo ................................ 1873
— Planta do Aqueduto da Carioca
1814
— Planta do Aterrado desde o rocio da cidade
nova até a ponte .................... S/D
— Planta do cemitério dos ingleses, na Gamboa
1811
— Planta dos cortumes e adjacências
S/D
— Planta do edifício dos cortumes
S/D
— Planta do Hospício dos Barbônios .
S/D
— Planta do prédio n° 25 da Rua Misericórdia,
próprio nacional, residência do 2° Ajudante do
Arsenal da Corte ................................................. S/D
— Planta da fachada do edifício da Rua do
Imperador................................... 1885
— Planta dos terrenos pertencentes ao Exmo. Sr.
— Conselheiro Francisco de Paula Mayrink............
1890
— Planta mostrando a muralha do mar que se
propõe construir entre o passeio público e
mercado novo da Glória ........... 1857
— Planta e alçado no nivelamento começando na
Praia do Passeio........................ S/D

41

— Planta da Rua da Pedreira da Candelária
1864
— Planta da residência do Diretor do Observatório
Astronômico .............................. 1890
— Planta do terreno comprado ao Cel. José
Manoel da Silva Veiga ............... 1890
— Planta e perfil desde a Praia do Beco do passeio
público até os Obeliscos
dos Irmãos no encanamento da Carioca
S/D
— Planta da cidade do Rio de JaneiroS/D
— Planta hidrográfica do Porto do Rio de Janeiro
1850
— Planta topográfica da Província do Rio de
Janeiro ....................................... 1833
— Planta da Barra do Rio Inhomirim
1848
— Planta da Barra do Rio Inhomirim, com indicação
do canal incluído em 1848 ...................................
S/D
— Planta da direção do Canal de Campos a
Macaé ........................................ 1846
— Planta topográfica do Rio Macaé
S/D
— Planta de uma parte do Rio Macacu e da sua
barra, para servir a um projeto de melhoramento
da navegação ............................. 1851
— Planta topográfica do Rio São João S/D
— Planta topográfica da Foz do Rio de São João
1809
— Planta do reconhecimento do Rio Macacu e da
estrada que conduz a Nova Friburgo 1819
— Planta hidrográfica do Porto de Itacuruçá
S/D
— Planta hidrográfica dos Portos de Imbituba e
Macaé .......................................... 1881
— Planta das Chácaras da Praia de Fora, da Parada
e do Cais na enseada da Jurujuba
1897
— Planta de Jurujuba, Salinas e colocação do cano
de 6' ............................................. 1898
— Planta da enseada das Palmas .. 1856
— Planta hidrográfica de uma parte da enseada da
Ilha Grande ................................. 1735
— Planta da Ilha da Boa Viagem .... S/D
— Planta da Vila Nova de Magé e reta do vicereinado de Luiz de Vasconcelos e Souza............
S/D
— Planta da Vila de São Salvador dos Goytacazes
1778
— Planta do Aterrado do Fachinal, no município de
Angra dos Reis ........................... 1840
— Planta do Aterrado do Pinheiro no município de
Angra dos Reis ........................... 1840
— Planta da Barra da cidade de Cabo Frio
S/D
— Planta do itinerário da estrada e plano do terreno
adjacente ao arraial do Cantagalo
1787
— Planta da estrada de Mangaratiba
S/D
— Planta minuta da estrada de Niterói a Itaboraí
1858
— Planta da estrada nova do Picu, em terras do Dr.
Joaquim e Cap.-Mor Vicente...... S/D
— Planta da estrada nova do Picu, em terras de José
Joaquim e sua sogra . . . . ........................................ S/D
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— Planta da estrada nova do Picu, em terras do
Comendador Pereira Leite . . . ................................. S/D
— Planta da estrada nova do Picu, em terras de
Francisco Theodoro ................... S/D
— Planta do melhoramento da estrada entre
Passa-Três e a Vendinha ........... 1840
— Planta do reconhecimento da estrada
compreendida entre a subida do morro
do Catalão e a descida da Viração
1836
— Planta da estrada entre a Serra do Picu e Rio
da Sismaria ................................. 1833
— Planta da Fazenda de Pinheiro .. 1899
— Planta da Fábrica de Pólvora S/D
— Planta da Fábrica de Pólvora da Estrela
1866
— Planta Geral da Fábrica de Pólvora da Estrela
na Raiz da Serra ..................... 1863
— Planta do quartel existente, da Companhia
de Artífice da Fábrica de Pólvora da Estrela
com indicação dos melhoramentos precisos
1863
— Planta da Fortaleza de Caragoatá
1880
— Planta do Forte de Gragoatá . 1896
— Planta da Ilha de N. S. da Boa Viagem e do
Forte Caragoatá ..................... S/D
— Planta do paiol do Forte de Gragoatá
1897
— Planta do Forte de Gragoatá entre a Praia das
Flechas e de São Domingos, em Niterói............ 1885
— Planta da Magistral Fortaleza de Santa Cruz
S/D
— Projeto do Arsenal de Guerra 1872
— Projeto para um sobrado para o Arsenal de
Guerra...................................... 1866
— Projeto do novo Arsenal de Guerra, planta
n° 3........................................... S/D
— Projeto para depósito de pólvora
1871
— Projeto para a casa do ajudante do laboratório
do Campinho........................... 1898
— Projeto para um armazém para carga e
descarga para a estação do laboratório de
Campinho ............................... 1865
— Projeto para um edifício para diversos misteres,
no laboratório de Campinho . 1883
— Projeto de edifício para o laboratório químico e
farmacêutico à Rua Evaristo da Veiga n° 29
1877
— Projeto de adaptação na Escola Tática do
Exército .................................. S/D
— Projeto de casas para moradia de oficiais
empregados na Escola de Tiro do Realengo..... 1881
— Projeto de casas para residências da Escola de
Tiro do Campo Grande ........... 1872
— Projeto de uma casa para residência do
farmacêutico da Escola de Tiro do
Campo Grande ....................... 1875
— Projeto de um armazém para a Escola de Tiro do

43

Campo Grande ........................ 1880
— Projeto para reconstrução do quartel do
destacamento da Escola de Tiro do
Campo Grande ........................ 1880
— Projeto de um blockaus na linha de tiro do
Campo Grande ........................ 1873
— Projeto do mirante de observação na linha de
tiro do Realengo do Campo Grande ................. 1872
— Projeto de um paiol de pólvora e desenho de
uma das cancelas da linha de tiro do Campo
Grande ........................................................... 1872
— Projeto para a defesa da Baía do Rio de
Janeiro .................................... S/D
— Projeto dos quartéis para presos de consideração,
na Fortaleza da Ilha das Cobras........................ S/D
— Projeto da iluminação elétrica e do distribuidor
para a Fortaleza da Lage.. ................................ S/D
— Projeto para latrinas, na Fortaleza da Lage
1870
— Projeto de um telheiro para corpo da guarda no
Morro da Viúva....................... 1866
— Projeto de um caminho à bateria de São João
1876
— Projeto para transformações da bateria
Casamatada da Fortaleza de São João............ S/D
— Projeto da bateria Armstrong da Fortaleza de
São João ................................. 1874
— Projeto de Couraça para a bateria da Fortaleza
de São João ............................ 1875
— Projeto de alojamento para menores artilheiros,
na Fortaleza de São João.................................. 1871
— Projeto de abrigo da bomba a vapor, na Fortaleza
de São João ............................ 1897
— Projeto de melhoramento da casa térrea e
sobrado, onde residem os oficiais;
na Fortaleza de São João...... 1867
— Projeto de uma casa para o médico da
Fortaleza de São João ............ 1867
— Projeto para montagem de um guindaste, na
Fortaleza de São João ............ S/D
— Projeto para uma latrina na Fortaleza de
São João ................................. S/D
— Projeto de uma ponte na Fortaleza de São
João......................................... 1885
— Projeto de uma usina elétrica para a Fortaleza
de São João ............................ S/D
— Projeto de um alpendre ou varanda, sobre a
bateria de exercícios dos aprendizes artilheiros,
na Fortaleza de São João ...... 1869
— Projeto de aquartelamento na Fortaleza de
São João ................................. S/D
— Projeto de 4 casas para oficiais, na Fortaleza de
São João ................................. 1875
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— Projeto de moradas de oficiais empregados, na
Fortaleza de São João ........... 1882
— Projeto de 2 casas para a Fortaleza de
São João ................................. 1897
— Projeto de edifícios para aulas de ensino teórico
dos aprendizes artilheiros, na Fortaleza........... 1872
— Projeto de construção de um quartel para
os marinheiros existentes, na Fortaleza de
São João ................................. 1883
— Projeto de um quartel para os remadores da
Fortaleza de São João............ 1875
— Projeto de um quartel para a tripulação e um
estaleiro para os escolares da Fortaleza de
São João .......................................................... 1887
— Projeto de uma nova enfermaria, ao lado de
uma já existente, na Fortaleza de São João.. 1867
— Projeto de armazém para depósito de material
de artilharia existente, na Fortaleza de
São João .......................................................... 1872
— Projeto de quartel para o destacamento da
barra, na Fortaleza de São João........................1877
Projeto de um telheiro para aulas dos
aprendizes artilheiros na Fortaleza de
São João ................................. 1866
— Projeto de um depósito d'água e de uma casa
no Forte de São João ............. S/D
— Projeto de fortins destacados (duplos)
1809
— Projeto de melhoramento do Porto do Rio
de Janeiro ............................... 1889
— Projeto de um edifício para alojamento, na Ilha
do Bom Jesus ......................... 1883
— Projeto de um quartel para o destacamento
dos soldados na Ilha do Boqueirão
1874
— Projeto para uma nova ponte de embarque em
substituição à atualmente existente, na
Praia Vermelha
.................................................. S/D
— Projeto para reconstrução da Ponte Susano,
na Praia Vermelha .................. 1859
— Projeto de aumento da Ponte Susano
1852
— Projeto de uma enfermaria militar
S/D
— Projeto de uma casa para residência do Diretor
do Hospital do Andaraí........................................1872
— Projeto do Hospital Central do Exército. Planta
Geral ........................................ 1892
— Projeto do Hospital Central do Exército
1892
— Projeto do pavilhão para doentes do Hospital
Central do Exército ................ 1892
— Projeto de um hospital militar na Capital
Federal ................................... 1891
— Projeto de uma enfermaria militar, no Hospital
Militar da Corte ....................... 1864
— Projeto para um picadeiro ..... 1857
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— Projeto de um quartel para o 7° Btl. Inf
1885
— Projeto de uma casa para Oficial do 7° Btl. Inf
1887
— Projeto para construção de um galpão e novo
alpendre, no Quartel do Campo Grande .......... 1872
— Projeto do quartel em frente ao Largo do Paço
de São Cristóvão. Planta do sótão
................ 1861
— Projeto de quartel em frente ao Largo do
Paço de São Cristóvão. Pavimento principal
1861
— Projeto de quartel em frente ao Largo do
Paço de São Cristóvão. Pavimento térreo
1861
— Projeto do quartel do Regimento de Cavalaria,
que deve se construir no campo de São
Cristóvão........................................................... S/D
— Projeto de uma enfermaria de cavalos, no
Quartel do 1 ° Regimento de Cavalaria
1900
— Projeto de Plano Alto do Quartel do 1°
Regimento de Cavalaria do Brasil,
— que se deve construir no Largo da Ajuda
S/D
— Projeto para um armazém junto à Estação
do Ramal da Estrada de Ferro
de Campinho ........................... S/D
— Projeto de uma seção do canal entre Campos
e o Oceano, compreendido entre a parte norte
da Lagoa Gurupaina e o Porto de Itaipu-Assu
.. 1854
— Projeto de uma casa para oficiais, na Fortaleza
de Santa Cruz.......................... 1887
— Projeto para construção de 8 casas para
soldados casados, na Fortaleza de
— SantaCruz ................................ 1897
— Projeto de modificação a ser executado no
saliente da bateria da Igreja da
Fortaleza de Santa Cruz ......... 1873
— Projeto de alojamento na Fortaleza de Santa
Cruz ......................................... 1866
— Projeto de uma casa para o telégrafo na
Fortaleza de Santa Cruz ......... 1876
— Projeto de um refeitório e uma cozinha, na
Fortaleza de Santa Cruz ......... S/D
— Projeto para o abastecimento de água na
Fortaleza de Santa Cruz ......... 1881
— Projeto para completar a instalação dos canhões,
na Fortaleza de Santa Cruz
.............................. S/D
— Projeto de uma ponte para desembarque, na
Fortaleza de Santa Cruz ......... 1887
— Projeto para estabelecimento de latrinas para a
Fortaleza de Santa Cruz..................................... 1897
— Projeto de barracões e fachadas do Forte de
Imbuí........................................ 1896
— Projeto de um forte no morro da Fortaleza, para
defesa dos Portos de Macaé e Imbituba............. 1897
— Projeto de uma casa para o Forte do Pico
1874
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— Projeto da Galeria da Contra-Escarpa Erenelada
para defesa do fosso do Forte do Pico................ S/D
— Projeto de um quartel para o Forte do Pico
1866
— Projeto de fortificação para a ponta da Armação
1864
— Projeto para latrina junto ao Quartel da Armação
1866
— Projeto de fortificação para a Vila de Taguaí
1819
— Projeto de um barracão .......... 1895
— Prospecto do projeto para o novo quartel do
Regimento de Cavalaria no Campo de São
Cristóvão........................................................... S/D
— Quartéis para alojamento dos aprendizes
artilheiros, na Fortaleza de São João................. S/D
— Quartel de Cavalaria, na Quinta de
São Cristóvão ......................... 1879
— Reservatório da Fortaleza de São João
S/D
— Renda provincial do último exercício
1869
— Reconhecimento do Rio Macacu e da estrada
que conduz a Nova Friburgo ............................ 1819
— Suplemento da planta da Fortaleza de São
João ......................................... S/D
— Specato Geométrico segundo as plantas juntas
cortadas para Linha A-B. . . . ............................. S/D
— Tapa-Junta, Fortaleza da Lage S/D
— Torreão Central da Secretaria da Guerra
1862
— Terreno Nacional entre a Praia das Saudades e
o Morro da Babilônia .............. 1876
— Trecho da planta topográfica do terreno ao sul
da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro 1819
— Torneis de trituração ou mistão da Fábrica de
Pólvora da Estrela .................. 1863
— Vista da Fortaleza de Santa Cruz, pela parte sul
S/D
— Vigamento para os compartimentos dos
acumuladores, no Forte Imbuí 1896
RIO GRANDE DO NORTE — (MH — 06)
— Fortaleza dos Santos Reis Magos
1866
— Perfil e projeção horizontal de parte do orelhão
do Baluarte Direito da Fortaleza dos Reis Magos
1883
— Plano Topo-hidrográfico do Rio Grande do Norte,
desde a Barra até o Porto da cidade
1847
— Planta do Forte dos Santos Reis Magos
1873
— Planta e alçado do Próprio Nacional que servia
de quartel à Companhia de Infantaria, em
Natal.................................................................. 1886
— Planta n° 2, Planta do Quartel de Infantaria,
em Natal .................................. 1886

RIO GRANDE DO SUL — (MH — 07)
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— Alçado da frente correspondente à Rua
D'Alfândega Porto Alegre................................. S/D
— Alçado da frente correspondente à Rua da
Praia ........................................ S/D
— Cadeia em Caçapava .............. 1900
— Corte Transversal A-B ............ 1876
— Corte sobre A-B ...................... S/D
— Corte sobre a Linha A-B......... 1860
— Carta Plana da Fronteira do Chuí
1852
— Carta hidrográfica do Canal do Norte da Barra
do Rio Grande do Sul ............. 1878
— Continuação da planta da fronteira, desde
o Serro do Trindade até as vertentes do Rio
Quaraim................................... 1856
— Carta de uma parte da Lagoa Mirim
1853
— Carta planta da fronteira do Chuí
1852
— Carta topográfica do Rio Grande do São Pedro
do Sul ...................................... S/D
— Desenho do redente construído no Passo do
Silvestre, na margem esquerda do Rio Ibicuí.. 1858
— Duplo Diagrama do Exército de Tiro-ao-Alvo
pelo 1° Regimento de Artilharia a Cavalo
1885
— Depósito, Secretaria e Guarnição do Rio
Grande do Sul ......................... 1877
— Esboço da planta da fortificação da Vila de
Caçapava ................................ 1856
— Esboço da planta da fortificação da Vila de
Caçapava para servir de inteligência a descrição
da obra feita na mesma, deste o seu começo
1850
— Enfermaria Militar de São Borja
1883
— Enfermaria Militar da cidade de São Gabriel
1898
— Esboço do plano do atual quartel da cidade do
Rio Grande e projeto para sua conclusão......... 1869
— Esboço dos campos de palmas e território
contíguo .................................. 1843
— Fachada do novo Arsenal de Guerra da
Província de S. Pedro do Rio
— Grande do Sul ......................... 1852
— Fortificação do Rio Grande.... 1850
— Fortificação no estreito do Rio Grande de
São Pedro da invocação de Santa Ana
S/D
— FL 1 — Planta do Porto da Província de São
Pedro do Sul ........................... 1854
— Itinerário da Vila Santa Vitória do Palmar à
cidade do Rio Grande do Sul.. 1881
Mapa do terreno pertencente ao Sr. José
Dias de Lima, no qual está edificado o Quartel
dp 2° Reg. Cav ........................ 1892
— Mapa do terreno pertencente ao Sr. José
Dias de Lima, no qual está edificado o Quartel
do 2° Btl. Inf ............................ 1862
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— Novo projeto para o Quartel de Infantaria da
cidade de Uruguaiana ............ 1883
— Obras do Quartel de Uruguaiana
1884
— Paiol de pólvora das Pedras Brancas, corte
sobre a Linha A-B ................... 1860
— Paiol de pólvora, planta e alicerce do quartel.
Planta e alicerce do paiol. . . . S/D
— Perfil das trincheiras, na cidade de Jaguarão
1866
— Perfis das diferentes seções representadas
na planta do hospital da guarnição da povoação
de Bagé ................................... 1846
— Perfis das Ruas General Osório, Franklin Dória,
Carlos Flores e Diniz Dias................................. 1883
— Perfil do Rio Jacuhy, no paço ganhado pelos
portugueses, no estado da enchente que houve
no mês de outubro ................. 1754
— Plano do edifício para novas oficinas do Arsenal
de Guerra ............................... 1865
— Plano de um quartel para a cidade de
Jaguarão ................................. 1880
— Plano para construção de um algibe no Quartel
de Jaguarão ............................ 1880
— Plano para reparos e obras do Quartel de
Infantaria em Rio Pardo ......... 1883
— Plano de um quartel para Uruguaiana
1875
— Plano de quartel para os destacamentos da
fronteira do Rio Grande do Sul.
1880
Plano topográfico individual da fronteira e
terreno reconhecido desde a Barra do Chuí até o
Rio Pepiriguaçu...................... 1784
— Plano defensivo para a cidade do Rio Grande
do Sul ..................................... 1878
— Plano do Grupo Sul das Pedras Brancas
1860
— Plano topográfico e individual dos arroios do
Chuí e de São Miguel e seus arredores.......... 1777
— Plano Geral das obras de melhoramentos do
Porto do Rio Grande do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . S/D
— Planta do Arsenal de Guerra, em Porto Alegre
1852
— Planta baixa do Projeto Arsenal de Guerra, na
capital da Província de São Pedro do Sul
1852
— Planta da bateria da Barra do Rio Grande
S/D
— Planta de uma bateria e aquartelamento que
se está construindo na Barra do Rio Grande
do Sul................................................................ 1848
— Planta do entrecheiramento da cidade de Bagé
1866
— Planta do entrecheiramento de Porto Alegre
1839
— Planta da Vila de Caçapava com projeto de uma
fortaleza para servir de depósito central para
um Exército em operações na província do Rio
Grande do Sul
................................................ 1874
— Planta do Forte de Caçapava . 1900
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— Planta n° 2 perfis de vários fortes. Forte Pedro
II e Caçapava ........................... S/D
— Planta da fortificação permanente da Vila de
Caçapava ................................. 1855
— Planta da fortificação da Vila de Caçapava
1867
— Planta da Vila de Caçapava e seus arredores e
suas fortificações ................... 1868
— Planta e perfis da fortificação da Vila de Caçapava,
no estado em que existe atualmente..................... S/D
— Planta da fortificação passageira da Vila de
Caçapava levantada em 1866............................... 1866
— Planta e detalhes da planta de fortificação
permanente da Vila de Caçapava.......................... 1855
— Planta e perfil do forte mandado construir no
Serrito de Jaguarão ................ 1845
— Planta da cidade e dos arredores de Jaguarão,
compreendendo a linha de fortificação projetada e
começada de 1865 a 1866 ..................................
1868
— Planta do projeto de um fortim na Vila de
Jaguarão.................................. 1848
— Planta indicando o terreno que deve ser
ocupado pelo fortim na Vila de Jaguarão
1848
— Planta de estudos preparatórios para o projeto
de fortificações da cidade de Pelotas ............... 1867
— Planta de fortificação da cidade do Rio Grande
1857
— Planta do perímetro e fortificação da cidade do
Rio Grande do Sul .................. 1849
— Planta de uma fortificação do Rio Grande do Sul
1850
— Planta dos redutos da Guarda do Norte do Rio
Grande do Sul, construídos em 1767..................
S/D
— Planta da trincheira da cidade do Rio Grande da
Província de São Pedro do Sul, pelo sistema
Tenalhar Abaluartado
........................................ 1855
— Planta do terreno existente na frente das atuais
trincheiras da cidade do Rio Grande do Sul...... 1872
— Planta da posição do Pay-Passo e
circunvizinhança com o plano de um reduto situado
sobre a margem direita do rio Quarahim
1875
— Planta de um edifício para comando de guarnição
e depósito de artigos bélicos
1876
— Planta 1 e 2 do depósito de artigos bélicos, no
Rio Grande ..............................
1869
— Planta do Próprio Nacional em que se acham
montados o Hospital e a Farmácia Militar da
cidade de São Gabriel ............
1891
— Planta do Hospital Militar da Guarnição de
Bagé ........................................
1846
— Planta do Quartel da cidade de Alegrete
1892
— Planta do Quartel do 2° Regimento de
Cavalaria ora ocupado pelo 6°Batalhão de
Infantaria em Bagé .................
1861
— Planta do terreno pertencente ao Sr. José Dias
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de Lima, onde está edificado o Quartel do 2°
Regimento de Cavalaria.................................. 1862
— Planta acompanhando o projeto de acomodação
do Quartel do 5° Regimento de Cavalaria, para
enfermaria da Guarnição de Bagé
1876
— Planta e perfil de uma casa de pólvora em
Jaguarão-RS ...........................
1846
— Planta de aquartelamento para um batalhão forte
em Vila de Jaguarâo, na Província de São Pedro
do Rio Grande do Sul
......................................... 1853
— Planta e Perfil do Quartel de Infantaria, na
cidade de Jaguarão ................
1861
— Planta da casa de pólvora e da casa da Guarda
na Ilha de Gonçalo, na cidade do Rio Grande 1863
— Planta de um paiol de pólvora na Ilha Gonçalo
1854
— Planta do paiol de pólvora na Ilha das Pedras
Brancas ...................................
1861
— Planta para casas de trabalhadores e quartel
do paiol, projetado nas Pedras Brancas...........
S/D
— Planta do terreno comprado na cidade de
Pelotas para Quartel de Polícia ........................ 1850
— Planta de um quartel para ser construído nesta
capital no ângulo formado pelas ruas D'Azenha
e Imperador: Porto Alegre.................................. 1872
— Planta e alçado do edifício para a sala de
rancho; cozinha, dispensa e latrina no Quartel
do 4° Batalhão de Infantaria em Porto Alegre 1871
— Planta do pavimento superior do Quartel do 13°
Batalhão de Infantaria em Porto Alegre............ 1883
— Planta do perímetro superior do Quartel do 13°
Btl. lnf. em Porto Alegre ...................................... 1883
— Planta baixa do Quartel do 13? Btl. Inf. em Porto
Alegre ......................................
1883
— Planta e perfil longitudinal do terreno por onde
terá de desenvolver-se o cano de esgoto, projetado
para o Quartel do 13° Btl. Inf .
1885
— Planta de um Quartel para cidade de Sant'Ana
do Livramento ........................
1875
— Planta do Quartel de Sant'Ana do Livramento,
com as modificações indispensáveis e projetos de
uma latrina para praças-de-pré ...
S/D
— Planta do Quartel de Cavalaria de Sant'Ana do
Livramento ....................................
1888
— Planta, fachada e cortes do Quartel de Cavalaria
de Sant'Ana do Livramento ........
1883
— Planta de terrenos pertencentes à União
adjacentes ao Quartel e a Enfermaria Militar da
cidade de São Borja .....................
S/D
— Planta do Quartel do Corpo de Artilharia a Cavalo
de Linha, que se está edificando na Vila de
São Gabriel....................................................... 1870
— Planta do Quartel da cidade do Rio Grande
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do Sul ............................................
1860
— Planta do aumento projetado no Quartel da
Trincheira da cidade do Rio Grande ................. 1863
— Planta da parte construída do quartel junto às
trincheiras e projeto para conclusão de quartéis,
na cidade do Rio Grande.................................. 1874
— Planta geral do Quartel de Uruguaiana
1886
— Planta das obras do Quartel de Uruguaiana
1884
— Planta de um barracão para servir de quartel para
o destacamento da Vila de Uruguaiana........... 1862
— Planta do Quartel da Guarda do Chuí. Fachada
principal ........................................
1888
— Planta para um quartel de 100 praças de
cavalaria, no Passo do Rio Chuí, na fronteira
do mesmo nome ............................................. 1856
— Planta do Quartel da Guarda de São Miguel, na
linha divisória do Chuí..........................................1888
— Planta do Quartel do 3? Regimento de
Cavalaria ........................................ 1870
— Planta para um quartel de 120 praças
S/D
— Planta alta Quartel Paiol de Pólvora
1860
— Planta do antigo Colégio dos Jesuítas, servindo
atualmente quartel desta vila ....... 1865
— Planta da cidade de Bagé .... 1868
— Planta da Praça da Constituição em Bagé
1897
— Planta do terreno do Ministério da Guerra, em
— Bagé, comprado de Jacques
— Blum, em abril ....................... 1869
— Planta da parte da cidade do Rio Grande do
Sul em que se acham os Próprios Nacionais
pertencentes ao Ministério da Guerra
1880
— Planta do perímetro da cidade do Rio Grande
do Sul............................................. 1849
— Planta do Logradouro da cidade do Rio
Grande ........................................... 1871
— Planta da Vila de Caçapava . S/D
— Planta da Vila de Sant'Ana do Livramento
1866
— Planta da Vila São José, que novamente se
erige na margem oriental do rio
— Tabiquari .............................. S/D
— Planta das colônias alemãs e terrenos medidos
na Província de São Pedro
— do Rio Grande do Sul ........... 1859
— Planta dos terrenos divididos para a
colônia Militar, no Alto Uruguai, compreendidos
entre o rio Turvo e o Arroio do Herval Grande
1882
— Planta do Rincão Saican ...... 1900
— Planta da Fazenda Nacional «Rincão de São
Gabriel», sito no município de São Borja.......... 1889
— Planta da cadeia do Rio Grande
S/D
— Planta do reinado de D. Pedro II. Fachada
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lateral ............................................. 1876
— Planta de residência ............. 1863
— Planta Igreja de Nossa Senhora das Dores,
armazém, etc. em Porto Alegre .......................
1873
Planta dos edifícios pertencentes ao Ministério
da Guerra, na cidade do Rio Grande do Sul
1880
— Planta da casa destinada ao Comandante da
linha do Chuí ................................. 1888
— Planta geral da Barra do Porto do Rio Grande
do Sul............................................. 1894
— Planta de detalhes de construção entre São
Miguel e o Chuí ............................. 1873
— Planta da parte do rio Uruguai, que compreende
a Barra do rio Pepiry- Guassu e Salto Grande... 1865
— Planta do Cais da Alfândega do Rio Grande do
Sul n° 3, Elevação n°4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874
— Planta geral do Porto e da Barra do Rio Grande
do Sul............................................. 1884
— Planta do Rio de São Gonçalo na Província do
Rio Grande do Sul ........................ 1838
— Porto do Rio Grande do Sul, planta geral das
obras (substitutiva) ...................... 1808
— Prédio com os dizeres: «Paraspera adestra e
reinado de Pedro II»...................... 1877
— Projeto do edifício que tem de ser construído
em frente ao Arsenal de Guerra ... 1860
Projeto de edifício que tem de ser construído
em frente ao Arsenal de Guerra para oficinas
do mesmo ...................................... 1861
— Projeto de um trapiche para o Arsenal de Guerra
de Porto Alegre ............................. 1871
— Projeto de melhoramento da frente do Arsenal
de Guerra de Porto Alegre............1860
Projeto do edifício que tem de ser construído
no Arsenal de Guerra de Porto Alegre, para
quartel da Companhia de Aprendizes
1874
— Projeto do aquartelamento e armazéns para a
bateria da Barra do Rio Grande do Sul.............. S/D
— Projeto para o Forte do Passo do Rio
Tibiquary ....................................... S/D
— Projeto de fortificação permanente para a vila de
Caçapava, levantada em 1850 ......................... 1874
— Projeto de fortificação para a cidade de
Jaguarão ........................................... 1865
— Projeto de entrincheiramento para a cidade de
São Pedro do Sul .............................. 1848
— Projeto de uma fortificação na cidade do
Rio Grande ....................................... 1863
— Projeto para fortificar o lugar da pólvora no
Rio Grande de São Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1817
— Projeto de depósito de artigos bélicos na cidade
do Rio Grande ................................... 1874
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—

Projetos de depósito de artigos bélicos, secretaria
e moradas do Comando da Guarnição da cidade
do Rio Grande do Sul ........................................... 1877
— Projeto para enfermaria militar 1883
— Projeto de uma casa para residência do
farmacêutico, junto à enfermaria militar
de Jaguarão ....................................... 1886
— Projeto para a construção de uma enfermaria
— militar na cidade de Jaguarão.................................. 1879
— Projeto de uma enfermaria militar para a guarnição
de São Gabriel ................................... 1884
— Projeto de uma enfermaria militar, na cidade de
Uruguaiana ........................................ 1884
— Projeto de um quartel de construção simples,
na cidade de Alegrete, para 2 (dois) batalhões
de infantaria ...................................... 1873
— Projeto para a construção de um quartel na cidade
de Bagé .............................................. 1880
— Projeto de um pequeno quartel para 50 praças
em Bagé ............................................. 1886
— Projeto de um pequeno quartel para 28 praças
em Bagé ............................................. 1886
— Projeto de uma fachada para um quartel de
cavalaria na cidade de Jaguarão, Província de
São Pedro do Rio Grande do Sul ..... 1883
— Projeto de um quartel da Vila de Jaguarão para
dois batalhões de 500 praças cada um
1852
— Projeto de um quartel para destacamento de
infantaria na cidade de Itaqui ................................ 1886
— Projeto para um paiol de pólvora e aquartelamento
das Pedras Brancas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1863
— Projeto de reparos no Quartel-General de
Porto Alegre ...................................... 1880
— Projeto de Latrina para quartel do 13° Batalhão de
Infantaria............................................ 1883
— Projeto de solitárias para o Quartel do 13° Btl. Inf. e
modificação das que ali existem ........................... 1883
— Projeto de um barracão para alojamento dos
praças em trânsito em Santa Maria . S/D
— Projeto para construção de solitárias e
melhoramentos do xadrez do Quartel do 4° Reg.
Cav. em SanfAna do Livramento ......................... 1889
— Projeto do Quartel para a Vila de São Borja
1878
— Projeto de um quartel fortificado para a Vila de
São Borja ..................................... 1866
— Projeto de um paiol em São Gabriel
1882
— Projeto para quartel em São Gabriel
1871
— Projeto para construção de meia-água, destinada
a armazéns de material de guerra, no Quartel do
1° Reg. Art. a Cavalo em São Gabriel
1881
— Projeto para colocação de pára-raios, nos quartéis
de infantaria e artilharia em São Gabriel ................ 1886
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— Projeto de um quartel de infantaria, na cidade de
Rio Pardo..................................... 1884
— Projeto de um quartel para destacamento de
infantaria e cavalaria, estacionados na Vila de
Uruguaiana .................................. S/D
— Projeto de um quartel de infantaria para a cidade
de Uruguaiana ............................. 1883
— Projeto de um quartel de 100 praças para a
fronteira do Chuí ......................... 1868
— Projeto de um quartel de 100 praças de cavalaria,
no Passo do Rio Chuí, na fronteira do mesmo
nome ............................................ 1856
— Projetos de um quartel para guarda do Passo de
São Miguel, na linha do Chuí
............................... 1876
— Projeto de baias, picadeiro e quartel para uma
companhia de engenheiros e oficiais da Escola
Militar ........................................... 1887
— Projeto de edifício na frente da chácara da Escola
Militar da Província do Rio Grande do Sul, para
acréscimo da mesma
........................................... 1878
— Projeto de edifício na frente da chácara da Escola
Militar da Província de Porto Alegre
1878
— Projeto para escola, capela e cômodos para o
capelão da Colônia Militar Alto Uruguai................ 1883
— Projeto de pontes sobre esteios e de boeiros de
madeira roliça ............................ 1880
— Prospecto do terreno e bosque do passo do rio
Jacuhy na margem setentrional, em outubro
de 1754 ....................................... S/D
— Quartel de Infantaria na cidade de Jaguarão
1893
— Quartel em Uruguaiana .............. S/D
— Quartel na cidade de Uruguaiana
1883
— Quartel da Várzea ....................... 1879
— Representação de 14 obras diversas de fortificação
passageira, construída em 1866..........................
1868
— Representação sobre uma mesma escala de perfis
gerais das obras de fortificação passageira,
construídas ou principiadas em Jaguarão,
Bagé e Caçapava ....................... 1868
— Rincão de Saican, na Província do Rio Grande
do Sul .......................................... 1883
— Reconhecimento da estrada e projeto de uma
linha telegráfica, entre Bagé e Jaguarão
1875
— Seções 1 e 2 do depósito de artigos bélicos no
Rio Grande .................................. 1869
— Trapiche da Ilha do Gonçalo...... 1884
— Vista em perspectiva de um edifício na cidade
do Rio Grande............................. 1876
— Vista em perspectiva de um edifício 1876
— Vista do novo edifício do lado para leste em
Porto Alegre ................................ 1873
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— Vista interna do novo edifício.... 1852
— Vista do sobrado para o poente, observado do
centro da praça........................... 1852

SANTA CATARINA — (MH — 08)
— Ala esquerda do Quartel de Santa Catarina
1879
— Carta corográfica da Província de Santa Catarina 1842
— Carta Geohidrográfica da ilha e canal de Santa
Catarina ....................................... 1830
— Cópia da planta da Fortaleza de Santo Antônio
na Ilha dos Ratones ................... S/D
— Demonstração da Fortaleza de N. S. Conceição na
Barra Sul da Ilha de Santa Catarina
S/D
— Demonstração do Forte de Santo Antônio, na Ilha
dos Ratones ................................ S/D
— Entrada do Rio São Francisco do Sul 1862
— Folha n" 1 estrada D. Francisca até folha 11
1870
— Mapa hidrográfico dos terrenos entre os Portos
de São Francisco e a Freguesia do Negro
1871
— Mapa da medição e demarcação da terra da
princesa de Joinvile A.S.D. Francisca S/D
— Mapa com topografia dos terrenos entre o Porto
de São Francisco e a Freguesia do Rio Negro na
Província de Santa Catarina ...... S/D
— Novo projeto de fortificação para o local do antigo
Forte de São João ...................... 1864
— Paiol projetado em Santa Catarina
1863
— Pedreiras existentes na margem da estrada
D. Francisca ................................ S/D
— Perspectiva e planta da Fortaleza de São José
S/D
— Plano da enseada da armação no Porto de
Santa Catarina ............................ 1862
— Plano de armação da Garupaba da enseada
de Brito ....................................... 1799
— Planta da Fortaleza da Ilha de Inhatomirim
S/D
— Planta da Fortaleza de Santana S/D
— Planta da Fortaleza de Santa Catarina
1878
— Planta da Fortaleza de Santa Cruz
1873
— Planta da Fortaleza de Santo Antônio S/D
— Planta da Fortaleza de São José
1766
— Planta das Fortalezas de Ponta Grossa e da Ilha
dos Ratones ............................... 1764
— Planta da Fortaleza da Ponta do Estreito
1754
— Planta do Forte de N. S. da Conceição
1822
— Planta do Forte de Santana .... 1822
— Planta da Ilha deAnhatomirim e da Fortaleza de
Santa Cruz .............................. 1801
— Planta da Bateria Nova situada no Pontal do
Rio Ratones............................ 1819
— Planta do Forte de São Francisco S
S/D
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— Planta e nivelamento do antigo Forte de São
João .........................................1864
— Planta e perfil do Forte de Ponta Grossa na Ilha
de Santa Catarina ................... 1810
— Planta do Forte da Ponta Grossa
1810
— Planta da Ilha de Anhatomirim
1855
— Planta da Ilha e Estreito de Santa Catarina
1867
— Planta hidrográfica da Costa e Porto de Santa
Catarina .................................. 1862
— Planta do Hospital Militar de Santa Catarina
1875
— Planta da Província de Santa Catarina e seus
limites ...................................... 1838
— Planta das distâncias das cidades, vilas e
distritos do Estado de Santa Catarina
S/D
— Planta do Quartel Hospital Militar e depósito de
artigos bélicos ........................ 1874
— Planta do quartel dos inválidos e projetos para
um novo hospital na chácara
— da Boa Vista em Santa Catarina
1870
— Planta da Igreja Católica na povoação de
Joinvile .................................... S/D
— Planta da Fortaleza de Santa Cruz
S/D
— Projeto de hospital na cidade de São Francisco
1860
— Projeto para solitárias no Quartel de Santa
Catarina ................................... 1879
— Vista da Fortaleza de N. S. da Conceição na
Barra Sul ................................. S/D
— Vista da Fortaleza de São José na Ponta
Grossa ..................................... S/D

SÃO PAULO — (MH — 08)
— Antigo Forte de Itapema ......... 1896
— Cidade de Santos ................... 1867
— Carta da Província de Sapucaí
1873
— Carta geohidrográfica da Capitania de São
Paulo ....................................... 1810
— Carta corográfica que mostra a configuração da
costa desde a Ponta do Araçã até a extrema da
Capitania de São Paulo..................................... S/D
— Carta corográfica, hidrográfica e topográfica do
Porto e Vila de Guaratiba ................................. S/D
— Estado atual dos diversos elementos do Forte
da Barra Grande ..................... S/D
— Esboço de plano para construção de quatro
prisões solitárias no quartel de 1ª linha na capital
da Província de São Paulo
.......................... 1876
— Forte da Bertioga .................... 1896
— Ilha das Palmas....................... 1897
— Mapa corográfico, hidrográfico e topográfico do
Porto da Vila de Cananéia................................ S/D
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— Mapa topográfico da real fábrica de ferro de
Ipanema ................................... S/D
— Nivelamento definitivo do trilho da fábrica de
ferro de São João de Ipanema
1869
— Perfil batimétrico da grande lage dos oterinhos
no canal da entrada do Porto de Santos, pelo
Cap.-de-Fragata Barão de Teffé em junho
1876
— Plantas: Da Barra do Porto de Santos.............. 1897
— Corográfica e hidrográfica do Porto da Vila de
Santos ..................................... 1849
— Da Fortaleza da Barra Grande na Vila de
Santos ..................................... S/D
— Da Fortaleza de São Luiz da Bertioga
1898
— Da Fortaleza da Ponta das Canas
S/D
— Corográfica, hidrográfica e topográfica das Barras
da Vila do Iguapé .................... 1849
— Da Vila de Santos e de Paranaguá
S/D
— Da Vila de Santos............................................. 1797
— Da Vila de Santos ................... 1862
— Do Cais de Santos .................. 1897
— Do Porto de Santos .................... S/D
— Do Porto de Santos .................... 1867
— Do Forte de São Luiz da Barra do Ibertioga
1898
— De São João da Barra do Ibertioga
1891
— De referência dos Fortes ........... S/D
— Do Forte de Itapema ................... 1871
— De Itapema .................................. 1898
— Do Forte da Trincheira da Vila de Santos
S/D
— Do Forte da Vila de Santos ........ S/D
— Do terreno da fábrica de ferro de Itapema
1843
— Do Colégio Jesuíta e quartel militar na Vila de
Santos ......................................... 1801
— Dos novos quartéis das legiões de voluntários
reais .......................................... 1790
— Do Próprio Nacional denominado Barueri
1899
— Do Plano de Defesa de Santos .. 1897
— Da Ponta do Munduba ............... 1897
— Da ponte de Piracicaba detalhes
1874
— Projetos de Defesa do Porto de Santos
1897
— Projeto de um forno para secar lenha na fábrica
de ferro de São João de Ipanema
1866
— Dos quartéis novos da Legião de Voluntários
Reais de São Paulo .................... 1790
— Planta Província de São Paulo Colônia Militar de
Itapura ......................................... 1895
— Planta Recapitulação das forças e estado de
todos os fortes de São Paulo ..............................
1871

SERGIPE — (MH — 08)
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— Carta corográfica para divisão das comarcas
termos e municípios da Província de Sergipe
Del Rei ......................................... 1844
— Carta Corográfica da Província de Del Rei dedicada
a D. Pedro II ................................ 1846
— Carta Corográfica compreendendo o terreno entre
o Rio de São Francisco e Estrada Geral da Vila
Nova para a Missão e Rio de Japaratuba até a Barra
e desta Barra costa abaixo até o Rio de São
Francisco em Sergipe................ 1846
— Depósitos de artigos bélicos .... 1872
— Fachada e planta do depósito de artigos bélicos
1873
— Plano de uma enfermaria militar para a cidade de
Aracaju ....................................... 1864
— Plano de um quartel para o 33 BI em Sergipe
1891
— Planta do terreno da Fazenda Nacional onde está
o depósito de artigos bélicos .. 1888
— Planta de um quartel para o corpo de linha em
Sergipe ....................................... 1868
— Planta de um quartel para a Companhia de Infantaria
na Província de Sergipe ............ 1886
— Planta de um quartel de linha de Aracaju
1889
— Planta hidrográfica da Barra de Aracaju
1894
— Planta hidrográfica da Barra de São Cristóvão
1894
— Projeto de armazém para depósito de artigos
bélicos ......................................... 1875
Observações: Várias plantas estão em duplicatas. O estado e conservação geral são muito bons. Os indicativos (MH — 01...) são indicativos do arquivo onde se acha o
documento no C Doe Ex. Parte desta Cartografia está sendo transferida para o Arquivo do
Histórico do Exército — Rio de Janeiro, que já pode informar sobre o assunto.

ATUALIZAÇÂO DESTA INFORMAÇÂO, Em 1985 data deste artigo
assumimos a direção do Arquivo do Exército e que por nossa
proposta passou denominação de Arquivo Histórico do Exército.
Então conseguimos transferir do forte da Conceição toda a coleção
de cartografia histórica para o Arquivo Histórico do Exército tendo
destinado as verbas para adiquir mapotecas para preservar esta
cartografia que incluia cartas nauticas históricas as quais
destinamos ao Centro de Documentação da Marinha,
As plantas e cartas eram reunidas no Arquivo Real Militar e que
terminaram sendo absorvidas e conservadas pela Diretoria de
Obras Militares e Diretoria de Levantamento Cartografico.Hoje o
Arquivo Histórico do Exército e o local para o pesquisador
interessado pesquisar estas valiosas fontes históricas bem como
no Centro de Pesquisas e Estudos de História do Exército no
Palacio Laguna,Rio de Janeiro para onde creio foi tranferido o
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acervo do extinto Centro de Documentação do Exército

