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A expedição Castelnau foi uma caravana científica que sob encomenda do 

governo francês explorou o interior das terras sul-americanas. Seu líder era o geógrafo 
Francis de Castelnau (1810-1880), que, juntamente com três naturalistas, empreendeu uma 
larga rota. A viagem, iniciada em 1843, percorreu as províncias brasileiras do Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, para depois adentrar na Bolívia, e de lá explorar o Peru, 
de onde retornou a Belém do Pará, finalizando a expedição em 1847. Sabe-se que dentre os 
objetivos dessa caravana constava o de explorar e cartografar os rios do interior do continente 
com vistas a estabelecer vias de comunicação e comércio. Um dos resultados desta empresa 
foi um pequeno atlas composto de 30 cartas duplas intitulado Géographie des parties 
centrales de l'Amérique du Sud (1854). Essa pesquisa tem como foco um destes mapas, a 
Carte de la province de Matto Grosso et d’une partie de la Bolivie, de autoria de Castelnau. O 
mapa destaca a província de Mato Grosso, compondo um rico desenho dos rios, acidentes 
geográficos e ações antrópicas da região. Com objetivo de perceber a importância desta carta 
na obra de Castelnau, estudou-se o conjunto de dados nela contidos, analisando-os à luz das 
informações narradas por Castelnau nos volumes do Histoire du Voyage (1850), de acordo 
com os ensinamentos de J. B. Harley. Com isso conseguimos aferir que o viajante ressalta a 
importância da província como um nó central de vias fluviais que poderiam interligar o interior 
do continente. 
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The Castelnau expedition was a scientific caravan that explored inland South 
America commissioned by the French government. It was led by the geographer Francis de 
Castelnau (1810-1880), who embarked on the long route with three natural scientists. The 
journey, initiated in 1843, covered the Brazilian provinces of Rio de Janeiro, Minas Gerais and 
Mato Grosso, to enter Bolivia afterwards and from there explore Peru, to return to Belém do 
Pará and finally complete the expedition in 1847. One of the objectives of this caravan was to 
explore and map the rivers of the interior of the continent so as to establish routes for 
communication and commerce. One of the results of this enterprise was a small atlas 
composed by 30 double maps titled Géographie des parties centrales de l'Amérique du Sud 
(1854). This investigation is focused on one of these maps, the Carte de la province de Matto 

Grosso et d’une partie de la Bolivie, authored by Castelnau. The map shows the province of 
Mato Grosso, with a rich design of the rivers, geographical accidents and anthropic actions of 
the region. To understand the importance of this map in the oeuvre of  Castelnau, the group 
of data contained in it was studied and analyzed in light of the information narrated by 
Castelnau in the volumes of his Histoire du Voyage (1850) and according to the teachings of 
J.B. Harley. With this, we have inferred that the traveller highlights the importance of the 
province as a central node of the waterways that could unite the interior of the continent.  

Key words: Castelnau expedition, Mato Grosso province, Cartography. 
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Durante o Oitocentos, a província de Mato Grosso foi visitada por algumas 

caravanas científicas que, dentre outros objetivos, buscavam produzir um 

conhecimento cartográfico atualizado da região. Uma dessas foi a expedição que o 

governo francês enviou às terras sul-americanas, mais precisamente ao espaço 

compreendido entre o trópico de Capricórnio e o Equador. Seu líder era o geógrafo 

Francis de Castelnau (1810-1880). Este, juntamente com o zoólogo e preparador de 

História Natural E. Deville, o botânico H. A. Weddell e o engenheiro Eugène d'Osery, 

percorreram uma larga rota. Entre 1843 - 1845, atravessaram as províncias brasileiras 

do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, adentraram a Bolívia, e daí 

seguiram para a capital do Peru. Depois, já retornando, chegaram a Cuzco e de lá 

alcançaram os encachoeirados rios Ucaiale e Urubamba e, através deles, o 

Amazonas, chegando a Belém do Pará, onde finalizaram a grande expedição.  

De volta à França, Castelnau passou a publicar os resultados da sua 

viagem numa obra dividida em seis partes, somando quinze volumes, que recebeu o 

título geral de Expédition dans les Parties Centrales de l’Amérique du Sud. A sétima 

parte, denominada Géographie des parties centrales de l’Amérique du Sud (Paris, 

1854), foi dedicada totalmente à cartografia. Nela, Castelnau apresentou um conjunto 

de 30 cartas duplas que mostra sua interpretação dos territórios sul-americanos. Estes 

mapas são antecipados por uma “Introdução”, na qual, além de apresentar a obra, o 

autor faz breves comentários sobre cada uma das cartas.  

Dentre estes nos interessa a Carte de la province de Matto Grosso et 

d’unepartie de la Bolivie, a qual estudamos na perspectiva de perceber sua 

importância na obra de Castelnau. Para tanto, levantamos o conjunto de dados nela 

contido, analisando-o à luz das informações narradas por Castelnau na primeira parte 

de sua obra, que tem como título Histoire du Voyage (1850-1851). Como metodologia 

o trabalho guiou-se pelos ensinamentos de J. B. Harley (2005) e os preceitos da Nova 

História Cultural. 

Ao estudar Carte de la province de Matto Grosso... (Figura 1), inicialmente, 

pudemos observar que se trata de um desenho executado em quatro folhas duplas e, 

conforme as explicações dadas pelo próprio Castelnau, há algumas imprecisões. 
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Figura 1 - Carte de la province de Matto Grosso et d’unepartie de la Bolivie (CASTELNAU, 
1854, pranchas 5 a 8) 
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O mapa está orientado no sentido norte-sul e enquadrado entre os 7° e 25° 

de latitude sul, e entre os 54° e 68° de longitude; sua referência é o meridiano de Paris, 

conforme consta na parte superior da carta. Castelnau dedicou o centro do desenho 

à província de Mato Grosso, que ocupa a maior parte da folha e é o único espaço 

apresentado em sua totalidade. 

Esta província, ocupa o espaço que aparece identificado no mapa como 

Império do Brasil, e mostra-se limitada, a norte, com a província do Pará e a sudeste 

com as províncias de Goiás e de São Paulo. Fora do espaço brasileiro, vê-se, a 

sudoeste, parte da República da Bolívia e, ao sul, uma pequena porção da República 

do Paraguai.  

Para a confecção desta peça cartográfica, Castelnau cita em uma nota, 

colocada no corpo do mapa, que utilizou outras cinco cartas que compõem o mesmo 

atlas. Informa, ademais, que para sua composição usou dados e observações 

astronômicas colhidos in loco, e medições feitas em separado por Weddell, que desde 

a entrada na Bolívia, realizou um trajeto diferente do restante dos seus companheiros. 

Além disso, contou com informações que o capitão de navios Augusto de Leverger 

(1802-1880), um francês que trabalhava para o império brasileiro, passou aos 

expedicionários, e também com dados fornecidos por a A. D’Orbigny (1802-1857), 

viajante francês que percorreu parte do território sul-americano duas décadas antes 

de Castelnau. Todas essas informações foram revisadas na França por Pierre Daussy 

(1792-1860), geógrafo do escritório de longitudes (CASTELNAU, 1850, p. 15). 

Ainda sobre a base cartográfica, há de se considerar, também, que o 

viajante utilizou dados de outros mapas, como uma carta do rio Paraná, e um 

manuscrito sobre o rio Tapajós, que cita na sua “Introdução”. Castelnau deve ter tido 

contato com esses mapas durante a estada no Rio de Janeiro, uma vez que ele e D’ 

Osery tiveram franco acesso a arquivos daquela cidade, onde lhes foi permitido copiar 

muitos mapas coloniais, ainda inéditos. Sobre isso, há, inclusive, uma explícita 

referência na introdução da Géographie como também na sua narrativa1. Por isso, 

acreditamos que as fontes cartográficas usadas por Castelnau para a construção da 

                                                           
1 Castelnau afirma em seu primeiro tomo do Histoire du Voyage que passou meses no Rio de Janeiro, 
na Biblioteca Nacional e bibliotecas particulares, lendo e estudando tudo que se pudesse relacionar 
com o fim da sua expedição (CASTELNAU, 1850, p. 120-121.) 
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sua Carte de la province de Matto Grosso et d’une partie de la Bolivie foram bem mais 

vastas. 

Quanto ao desenho, a carta é bastante limpa, nela o autor utiliza apenas 

dois recursos auxiliares: a introdução de caixas com textos e cores. O resultado é uma 

carta bastante sóbria e informativa. Isto permite que as poucas cores utilizadas 

ganhem destaque. Cabe observar que não existe uma legenda que indique a 

convenção utilizada no uso das cores, mas os dados de outras cartas pertencentes 

ao mesmo pequeno atlas; e referências no Histoire du Voyage ajudaram a indicar com 

precisão o sistema adotado. Por exemplo, a cor vermelha foi usada para indicar o 

trajeto pelo território brasileiro. Trata-se do percurso realizado entre novembro de 

1844 e maio de 1845, quando a expedição deixou Goiás e, por caminhos terrestres, 

chegou a Cuiabá, capital da província de Mato Grosso. Essa mesma cor marca 

também o trajeto de Cuiabá até Diamantino, além de indicar o roteiro fluvial que a 

expedição efetivou pela bacia do rio Paraguai, de Cuiabá até a fronteira com a 

república paraguaia, e o retorno, em direção à Vila Maria. (CASTELNAU, 2000, p. 

301). Já para o trajeto levado a cabo em território boliviano, foram utilizadas as cores 

azul, vermelho e verde. 

Tendo-se como referência o texto narrado no tomo terceiro da Histoire du 

Voyage, percebe-se que a linha vermelha-azul mostra o trajeto feito por Castelnau e 

Deville, enquanto que o caminho indicado com o verde corresponde ao realizado por 

Weddell. Em vista disso, pode-se dizer que esse mapa tem como tema as 

especificidades do trajeto desenvolvido pela expedição no território mato-grossense e 

parte do território boliviano. Portanto, essa carta temática destaca informações, 

apresentando de maneira resumida a rota já apresentada em mais de um dos mapas 

da Géographie des parties centrales de l'Amérique du Sud. 

Ainda sobre as cores que Castelnau adotou ao desenhar este mapa, 

notamos que os elementos de maior destaque são os contornos sombreados que 

formam a fronteira, sempre realçada através de uma linha de duas cores. Desse 

modo, faz-se a separação entre a capitania de Mato Grosso e os demais territórios. 

No que diz respeito aos países, o viajante optou por utilizar a cor verde para identificar 

o lado brasileiro, sendo que as terras interiores receberam outras colorações, por 

exemplo, a da província de São Paulo é mostrada em amarelo, enquanto a cor rosa 
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foi empregada, para marcar a fronteira de Goiás. Já a Bolívia foi destacada em 

amarelo e o Paraguai recebeu, também, a cor rosa. É interessante notar que a linha 

de fronteira entre o Império Brasileiro e aquela república vizinha encontra-se 

incompleta. Além disso, neste mapa não existe uma linha separando as províncias do 

Pará e Mato Grosso, mas essa divisão foi indicada na narrativa.2 

No que se refere ao contexto da cartografia daquele período, sabe-se que, 

após a Revolução Francesa, houve um desejo, alimentado em parte por cientistas da 

França, de apagar o pensamento científico do Antigo Regime. Na cartografia, essa 

pretensão se manifestou na forma de uma padronização daquilo que deveria constar 

nos mapas. Esse novo modelo foi exportado para diversos países e trazia consigo 

uma série de inovações, principalmente no que diz respeito aos ornamentos, às 

medidas e à representação do relevo. Sobre os ornamentos, de um modo geral, estes 

passam a ser expressos apenas na maneira de escrever as letras usadas nos títulos. 

A falta de ornamento visava destacar as características da carta, como a precisão dos 

dados e a fidedignidade cartográfica.  Sobre este momento da cartografia, Márcia M. 

Duarte dos Santos observa: 
 
As novas abordagens da cartografia dizem respeito à diminuição de uso de 

signos-símbolos e ao crescente emprego da visão vertical para o desenho dos 

signos. Trata-se de transformações importantes que irão causar impactos, 

sobretudo, na representação do relevo. Inicia-se a difusão, na cartografia 

europeia do século XIX, de alguns desenvolvimentos, frutos de novos 

paradigmas, propostos no final da centúria anterior, que iriam ampliar as 

formas de representação do relevo, tais como as hachuras, os sombreamentos 

e os registros das cotas de altitude. Pratica-se também alguns ensaios para 

trabalhar com curvas de níveis. (SANTOS, 2007, p. 65)  

 
A Carte de la province de Matto Grosso et d’unepartie de la Bolivie é um 

bom exemplo para ilustrar esta observação feita por Santos para a cartografia 

Oitocentista.  

Ao desenhar, Castelnau empregou a visão vertical de maneira que o relevo 

exibe uma ideia de percepção de volume, obtida através do sombreamento. Mesmo 

assim, não se veem dados relacionados à altitude e à declividade. Em outras palavras, 

                                                           
2 Para mais informações sobre as fronteiras nesta carta, ver: MORAES, Benone S. L. Os limites de 
Mato Grosso na obra de Castelnau: notas sobre um mapa Oitocentista. In: 2º Simpósio Brasileiro 
de Cartografia Histórica, 2014, Tiradentes. Anais do 2º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica. 
Belo Horizonte: CRCH, 2014. p. 422-428. 
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no mapa o sombreamento representa o relevo, que foi realçado com vistas a ocupar 

exatamente a sua disposição no terreno. Mas, como já mencionado, a carta não 

apresenta nenhuma indicação da medida da altitude dos acidentes geográficos. 

Acreditamos que, com isso, o autor quis passar uma impressão de fidedignidade com 

o terreno e, principalmente, dar ênfase aos espaços divisores de água da região. Se 

for assim, é possível que quisesse identificar o desenho da malha fluvial e, com isso, 

os rios navegáveis, o que, por sua vez, acompanharia a visão utilitária do terreno, tal 

como o viajante enuncia na narrativa. Isto justificaria a feitura de uma carta temática 

que destaca tanto as rotas terrestres entre Mato Grosso e parte da Bolívia, bem como 

a hidrografia, que poderia ser usada como vias de comunicação. 

Para se compreender a importância da Carte de la province de Matto 

Grosso... dentro da obra de Castelnau, buscou-se dados sobre como Castelnau 

descreveu esta região em sua narrativa.  

Sabe-se que dentre os objetivos dessa caravana constava o de descrever 

os rios do interior do continente com vistas a estabelecer vias de comunicação e 

comércio. (COSTA, p. 73, 2013). Para isso, Castelnau buscava encontrar um ponto 

que servisse de rota de ligação entre o interior do continente até o Amazonas e daí ao 

Atlântico. Durante a viagem, a comitiva buscou lograr esse feito na província de Goiás, 

por isso empreendeu um trajeto de barco pelos rios Araguaia e Tocantins. Entretanto, 

a cidade de Goiás foi vista pelos expedicionários como sendo um lugar estanque: 
 

Goiás é uma das pequenas cidades mais bonitas do Brasil; mas é rodeada de 

quase todos os lados por montanhas cobertas de mata. É de crer que 

nunca poderá crescer muito. As casas que geralmente não têm mais de que 

um andar, são muito bem construídas e extremamente brancas; as ruas, limpas 

e muito bem alinhadas, têm, todavia muito mau calçamento; as praças são 

espaçosas. (CASTELNAU, p. 138, 2000; grifo dos autores) 
 

Em seguida, alguns meses depois, ao chegarem em Cuiabá, os viajantes 

parecem ter encontrado uma cidade que atendia aos seus projetos comerciais: “(...) a 

cidade de Cuiabá é muito maior e, sob todos os pontos de vista, muito mais adiantada 

em civilização do que a de Goiás. (...)” (CASTELNAU, p. 318, 2000). Posteriormente, 

nos arredores da Villa do Alto Paraguai Diamantino, a caravana encantou-se por 

encontrar no centro do espaço sul-americano o ponto onde vertiam as águas que 

alimentariam as bacias hidrográficas do Amazonas e do Prata: 
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[...] A fazenda do Estivado, onde nos achávamos, fica localizada num dos 

pontos mais curiosos do continente. Ali, com efeito, a alguns passos uma da 

outra, ficam as nascentes de dois dos maiores rios do mundo, a saber o rio 

Amazonas e o rio da Prata. Dia virá em que se poderá estabelecer sem 

dificuldade comunicação entre estes gigantescos rios, pois, conforme nos 

informou o próprio dono da casa, com o simples intuito de regar o seu quintal 

ele tinha feito correrem as águas de um para o leito do outro. As nascentes do 

rio Estivado, que é o verdadeiro tronco do Arinos, acham-se numa 

anfractuosidade do planalto, a qual descamba para o norte, 200 metros a leste 

da sede da fazenda a que deu nome; por outro lado, 84 metros a oeste da 

última, saem de um buritizal as primeiras águas de um afluente do Tombador 

que, como sabemos, é tributário do Cuiabá. O sítio do Estivado acha-se por 

conseguinte no divisor das águas que correm para o norte e para o sul. [...] 

(CASTELNAU, p. 351, 2000) 
 
 

Dias antes de chegar à fazenda do Estivado, a expedição já havia visitado 

as nascentes do rio Paraguai, num local conhecido como Sete Lagoas. Portanto, a 

região da Vila do Alto Paraguai Diamantino era o ponto onde nasciam rios de duas 

grandes bacias, e Cuiabá, ao sul, poderia ser um bom lugar para estabelecer as trocas 

comerciais, caso essas vias de comércio fossem estabelecidas.  

É nesse contexto que Castelnau produz a Carte de la province de Matto 

Grosso et d’une partie de la Bolivie, com o objetivo de fazer uma síntese cartográfica 

do local onde as bacias do Amazonas e do Prata têm a sua distância mais próxima. 

Retomando a Géographie des parties centrales de l’Amérique du Sud, nota-

se que, em sua própria estrutura, a obra destaca a região da província de Mato 

Grosso. Das 30 cartas duplas, 17 são dedicadas ao território mato-grossense, o que 

contabiliza mais da metade dos mapas publicados por Castelnau.  

A importância dessa carta vem assinalada na própria Géographie. Na 

“Introdução” do seu pequeno atlas, Castelnau observou: “As oito folhas acima estão 

na mesma escala e formam um verdadeiro Atlas do interior do Brasil.”3 (CASTELNAU, 

p. VIII, 1854). Ou seja, a Carte de la province de Matto Grosso... seria a síntese dos 

interesses da expedição no interior do império brasileiro.  

Em vista do exposto, é possível concluir que a Carte de la province de Matto 

Grosso et d’unepartie de la Bolivie apresenta a região ideal para concentrar as rotas 

de comércio e articula possíveis ligações fluviais propostas nos objetivos da 

expedição. Além disso, as informações que Castelnau colocou em notas textuais no 

                                                           
3 No original: “Les huit feuilles qui précèdent sont sur la même échelle et forment un véritable Atlas de 
l'intérieur du Brésil.” 
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corpo dessa carta pretendem evidenciar que o mapa foi construído sobre uma base 

segura. O resultado é uma carta geográfica que segue os fundamentos ditados pela 

escola francesa do século XIX e apresenta, de maneira sintética, o conteúdo de outras 

cartas legadas pela expedição. E, com isso, reforça as áreas onde seria mais viável e 

vantajoso estabelecer rotas comerciais. Neste sentido, a província de Mato Grosso é 

a ponte de ligação entre as águas do interior e a bacia amazônica. 
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