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Resumo: 

Durante a segunda metade do século XVIII houve, por parte do governo português, um 
grande interesse em reconhecer e cartografar a região banhada pelo rio Paraguai. 
Esse interesse referia-se, principalmente, ao espaço que estava se definindo como 
fronteira com as terras espanholas, onde se localizam as grandes lagoas de Mandioré, 
Gaiva e Uberava. Trata-se de um lugar montanhoso, onde as águas do Paraguai 
recebem o tributo de vários rios e o seu alargado curso é obrigado a se contorcer 
criando uma paisagem labiríntica. Essa fisionomia fluvial-lacustre excitava a 
imaginação, e poucos aceitavam o desafio de penetrá-la; acreditava-se que ali a 
natureza guardava copiosos segredos. Visando pôr fim a esses mistérios, em meados 
de 1786, o governo lusitano ordenou que uma expedição astronômica visitasse o 
lugar. Então, sob o comando de Ricardo Franco de Almeida Serra (1748 – 1809), uma 
equipe de matemáticos ali esteve, com a finalidade de estabelecer a verdadeira figura 
e posição do rio Paraguai, “com todas as suas grandes, e famigeradas baías, lagos, 
junções de outros rios menores, Ilhas, ou outras quaisquer circunstâncias que 
pareçam dignas de se notarem e transporem essas informações para um Mapa 
Geográfico”, como rezam as suas Instruções. Passado quase um século, o mesmo 
espaço fluvial recebeu a expedição geográfica francesa, que sob o comando de 
Francis de Castelnau (1810 -1880), percorria o interior sul-americano. A proposta 
dessa apresentação é analisar as informações das grandes lagoas de Mandioré, 
Gaiva e Uberava, deixadas em textos e mapas pelos astrônomos setecentistas e pelos 
franceses do Oitocentos, de maneira a entender, comparativamente, a relação entre 
essas equipes de viajantes, e como ambas as expedições configuraram aquele 
impressionante trecho do rio Paraguai.  

Palavras-chave: rio Paraguai; lagoas; textos e mapas. 

 

Visiting the Mandioré, Gaiva and Uberaba lakes in the texts and maps by Almeida 
Serra and Castelnau 

During the second half of the 18th century the government of Portugal showed great 
interest in exploring and mapping the region surrounding the Paraguay river. This 
interest mainly comprised the space that served as frontier with Spanish lands, where 
the large lakes of Mandioré, Gaiva and Uberaba were located. This is a mountaineous 
area where the waters of the Paraguay receive affluents of many rivers and its long 
course is forced to twist and turn, generating a labyrinthine landscape. This fluvial-
lacustrine physiognomy captured imaginations and only a few dared accept the 
challenge of entering it; it was believed that nature kept copious secrets there. Finally, 
aiming for those mysteries, in mid-1786 the government of Portugal sent an 
astronomical expedition to the place. So, under the orders of Ricardo Franco de 
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Almeida Serra (1748-1809), a team of mathematicians went there with the task of 
establishing the real shape and position of the Paraguay river. “With all its large and 
notorious bays, lakes, articulations with other smaller rivers, islands and any other 
accident that seems worthy of being noted down and consigning these data for a 
Geographical Map,” according to the instructions they received. Almost a century later, 
the same fluvial space was visited by the French geographical expedition that traveled 
through the interior of South America under direction of Francis de Castelnau (1810-
1880).  The aim of this presentation is to analyze the data of the great lakes of 
Mandioré, Gaiva and Uberaba that appear on the texts and maps of these astronomers 
of the 17th century and the French of the 18th century so as to understand, through 
comparisons, the relations between these two teams of travelers and how these 
expeditions mapped this impressive stretch of the Paraguay river.  

Key words: Paraguay river; lakes; texts and maps. 

 

Na imensa planície inundável que compõe a paisagem da região hoje 

denominada de Pantanal há um lugar onde as grandes águas do rio Paraguai 

serpenteiam, contornando um belo conjunto de montanhas; ali, o rio, 

adaptando-se às variações do regime das águas - entre cheias, vazantes e 

secas - e ao relevo, encolhe-se e expande-se, dando forma a ilhas, baías e 

muitas lagoas, algumas sazonais e outras perenes, como as grandes lagoas de 

Mandioré, Gaiva1 e Uberaba, objetos desse artigo. 

Durante séculos essas lagoas foram tratadas como espaços misteriosos. 

As primeiras descrições de cunho científico ali realizadas ocorreram em finais 

do ano de 1753. Foi por força do Tratado de Madri que a Terceira Comissão ou 

Partida de Limites Sul, uma expedição composta por demarcadores lusos e 

castelhanos, reconheceu geograficamente o lugar e representou as lagoas em 

textos e mapas. 

Era final de dezembro e o rio começava o seu período de cheia, quando 

essa Comissão subiu o Paraguai; buscava encontrar a boca do Jauru, lugar 

onde deveria fixar o marco de mármore, determinando com ele um dos pontos 

da fronteira entre os territórios de Portugal e Espanha na América do Sul. Foi 

nesse trajeto que os expedicionários viram as grandes lagoas, inicialmente a 

Mandioré, depois a Gaiva e, por fim, a Uberaba, descrevendo-as em seu 

Diário.  

                                                           
1 Na documentação consultada, a grafia do nome dessa lagoa variava entre Yayba, Gaiva e Gaiba. 
Atualmente também tem sido a denominada como Guaíba. Aqui a denominaremos de Gaiva.  
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Em 23 de dezembro anotaram: “[...] Dentro deste braço [referem-se a um 

dos braços do rio Paraguai] há outra boca que vai a uma lagoa a quem os 

Práticos do Cuiabá chamam de Mannioré, a qual vimos, e é bem grande, 

rodeada de Serrania, que entra[,] ao circular a lagoa”. Passado alguns dias, a 

25 de dezembro divisam outra grande lagoa, esta mostrava-se “cercada de 

serrania, à qual chamam os práticos do Cuiabá a Lagoa Yayba, ou de água 

mala, cuja boca principal é a mais ocidental [...]; em a costa oriental defronte há 

outra lagoa pequena”. E, no dia seguinte, passaram por “uma boca de lagoa 

em a parte oriental [...] que chamam os práticos ditos Uberaba”. Ali, conforme 

observam, “o rio vai sempre estreito, de espaço a espaço[,] em as margens tem 

bosque[;] sem novidade em as costas [...]”.2 

Os viajantes, além de assinalarem a existência dessas lagoas em seu 

Diário, também as levaram ao mapa que mostra a região que percorreram, 

porém nele não registraram os seus nomes (FIGURA 1). 

 

 
 

                                                           
2 As três citações foram extraídas do Diário da Terceira Partida de Demarcação da América 
Meridional Anno de 1753, p. 124-125; 134-135 e 136-137, respectivamente. As descrições são 
bem mais detalhadas, aqui apenas se apresentam pequenos trechos.  
Nesta e nas demais citações utilizadas neste artigo as palavras tiveram ortografia atualizada. 
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Detalhe da Carta Plana de Grande Parte del rio Paraguay que expresa sus inundaciones 
anuales hecha por los Demarcadores de Limites Españoles y Lusitanos acordemente y con 
buenos instrumentos el año de 1753, aumentada y corregida por D. Felix de Azara, 1793.  
Museu Naval de Madri. 
Obs. A identificação e nominação das lagoas foram feitas pela autora 

 

Ademais, as três lagoas foram detalhadas na Carta XIV (Figura 2) do 

atlas manuscrito produzido por Miguel Ciera (1725? - 1782) como presente ao 

rei de Portugal, D. José I (CIERA, 1758). Esse astrônomo e matemático, 

nascido e educado na Itália, participou da Terceira Partida, compondo a equipe 

portuguesa (COSTA, 2009). Em seu mapa, as lagoas de Mandiore, Gaiva e 

Uberava aparecem localizadas e nominadas ao longo da região de serranias, 

onde o rio Paraguai serpenteia; lugar que então devia se tornar linha de 

fronteira.  Além disso, Ciera fixou, à aquarela, a paisagem daquele singular 

espaço aquático e montanhoso, oferecendo ao rei um completo conhecimento 

da região (Figura 3). 

 

              
 
Miguel Ciera, 1758 
Figuras 2: Carta XIV, com interferências da autora.        Figura 3. Vistas da paisagem 
montanhosa                                                                                                                                                            
--                                                                                    do rio Paraguai 
Biblioteca Nacional RJ  

 

Estes documentos – Diário, mapas e vistas - legados pela equipe 

demarcadora luso-castelhana fazem ver que já em meados do século XVIII a 
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paisagem escondida no interior sul-americano estava devidamente registrada, 

a partir de levantamentos científicos feitos em primeira mão.  

Contudo, com a assinatura do Tratado de El Pardo em 1761, e a 

consequente anulação do acordo anterior, todo o trabalho realizado pelas 

Partidas de Limites nas terras americanas foi deixado de lado. No caso da 

região do Pantanal, esta só voltará a ser visitada e descrita três décadas mais 

tarde, também por questões relacionadas à definição de fronteira. Vejamos. 

As descrições da expedição Almeida Serra 
Depois que os estados ibéricos assinaram em 1777 o Tratado de Santo 

Idelfonso, outras equipes luso-castelhanas deveriam visitar o interior sul-

americano. Entretanto, por razões várias, a comissão espanhola não pôde 

encontrar-se com a portuguesa. Em vista disso, o governo metropolitano 

português aproveitou seus empregados para realizar viagens de 

reconhecimento.  

Nesse sentido foi que no ano de 1785, o governador e capitão general 

de Mato Grosso, Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres (1739 – 

1797), recebeu a ordem de organizar uma expedição para descrever o rio 

Paraguai.  Este trabalho coube ao capitão de engenheiro Ricardo Franco de 

Almeida (1748 – 1809) e aos astrônomos e matemáticos recém-doutorados 

pela Universidade de Coimbra, António Pires da Silva Pontes (1750-1805) e 

Francisco José de Lacerda e Almeida (1753-1798). Tratava-se, como bem 

qualificou, Antônio Pires, de uma “Expedição Astronômica e Geográfica” 

(SILVA PONTES, 1790).  

Essa equipe, munida dos mais modernos instrumentos de medição e 

exação geográficas, percorreu a região em 1786 com o objetivo de realizar 

“miúdas indagações, e configuração do rio Paraguai”, com especial atenção 

aos “pantanosos terrenos, e às grandes lagoas que se encontram naquelas 

indizíveis paragens pouco menos do que limítrofes”, como rezam as instruções 

que lhes foram passadas (AHU – MATO GROSSO, cx 22, doc 39, 38).  
Esperava-se que Ricardo Franco e seus companheiros levantassem “a 

verdadeira figura, ou posição do dito grande rio [o Paraguai] com todas as suas 

grandes, e famigeradas baías, lagos, junções de outros rios menores, Ilhas, ou 

outras quaisquer circunstâncias que pareçam dignas de se notarem”, conforme 

se lê no citado documento guardado no Arquivo Histórico Ultramarino.  
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Cabe observar que a palavra famigerada, à época, tinha o sentido de 

famosa, afamada (BLUTEAU,1712-1728). A região montanhosa entrecortada 

por ilhas, baias e lagoas, era um lugar “famigerado” sobre o qual vinham-se 

acumulando muitas dúvidas. Os que por ali transitavam descreviam uma 

geografia repleta de rios misteriosos, lagoas sem fim, paisagens evanescentes. 

Estas, de fato, se transfiguravam de estação a estação, de acordo com a 

sazonalidade das águas. Tais incertezas preocupavam o estado lusitano, pois 

tratava-se de um lugar situado na região que estava sendo definida como linha 

de fronteira. Foi procurando dissipar essas dúvidas que a equipe liderada por 

Ricardo Franco foi mandada ao Pantanal.   

Entre os meses de maio e junho - vale dizer, no final da vazante, quando 

ambas as margens do rio Paraguai ainda se encontravam alagadas -, a 

caravana fez o percurso inverso ao da Comissão de Limites de 1754. A equipe 

de Ricardo Franco navegou rio abaixo, desde a boca do rio Jauru até o último 

reduto português já na fronteira com o Paraguai.  

Foi em meio a essa paisagem molhada que os viajantes divisaram uma 

serra ilhada, que, por isso, lhe deram o nome de “Ínsua” e onde, finalmente, se 

depararam com as afamadas lagoas; primeiramente com a Uberava e a Gaiva, 

depois com a Mandioré. De acordo com essa expedição, a serra de Ínsua se 

encosta no rio Paraguai pela face de leste, sendo que do lado oposto tem um 

largo e fundo canal de muita água. Esse canal servia de ligação para as águas 

da Gaiva a da Uberaba, sendo que a sua ponta sul forma a boca da lagoa 

Gaiva, e a parte norte, tem início na lagoa Uberava. Esta, conforme os mesmos 

informantes, tinha uma forma “quase circular com três léguas de diâmetros”, 

toda “de água limpa com muito fundo, e cercada de arrozais e extensos 

campos; tudo alagado pelo transbordamento da cheia do Paraguai” (SERRA, 

PONTES e ALMEIDA, 1787, p. 5). 

Já a outra lagoa, a Gaiva, teria a boca ao poente e “o seu fundo, no 

tempo seco, era de um terreno alto”. Os viajantes informam, também, que no 

lado montanhoso da Gaiva há “um furo, que a corta, e vai buscar outra vez a 

sua boca, entrando junto a ela a boca inferior, que vem da Uberava”. 

Calcularam que de norte a sul, essa lagoa teria 8 léguas de circuito, e duas e 

meia de cumprimento e légua e meia de largura. (SERRA, PONTES e ALMEIDA, 

1787, p. 7). A equipe de Ricardo Franco, assinala, ainda, a existência de outra 
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lagoa, um pouco menor, localizada junto à Gaiva, que dão o nome de Gaiva-

mirim. Esta se encontrava cercada de “ásperos montes”. 

Quanto à Mandioré, a localizam mais abaixo, nas proximidades da Serra 

dos Dourados. Essa lagoa, conforme os mesmos expedicionários, tem a figura 

semelhante a planta do pé do homem e o seu comprimento é de cinco léguas 

de norte a sul, com uma largura de uma légua e meia. (SERRA, PONTES e 

ALMEIDA, 1787, p. 8) 
Para dar a dimensão visual desse lugar tão complexo e complementar 

os dados expostos na narrativa escrita, a equipe levantou uma detalhada vista 

topográfica. Fazendo uso dos instrumentos que levavam, o capitão de 

engenheiros Almeida Serra e os astrônomos, seus companheiros, conseguiram 

reduzir o lugar a dimensão humana3, representando-o de maneira que as 

grandes lagoas e a rede de montanhas ficam completamente abarcadas numa 

única vista (Figura 4). 

 

 

Figura 4. 
Ricardo Franco de Almeida Serra, ca. 1787. 
Serras do Paraguay, pella face que olha para Occidente. desde a sua extremidade de 
Norte, ou boca da Gaiba, athe á sua ponta do Sul, ou fundo do lago Mandioré. : Vista 
dos pontos A,e B, que distam entre si quazi nove legoas. e duas a Oeste das ditas 
Serras. 
Casa de Ínsua. 

 

                                                           
3 Aludo-se aqui a observação feita por Fernando Bauza: “[…] el mapa humaniza el territorio, 
primero, porque lo reduce a escala humana y, en segundo lugar, porque convierte el espacio 
que figuradamente representa en una dimensión que deja de ser una entelequia para 
convertirse en una superficie sobre la que es posible razonar y actuar. En este sentido, el mapa 
ha sido un signo de la modernización del pensamiento humano y un medio de la definitiva 
configuración política y económica de nuestras sociedades” (BAUZA, 1995, p. 15). 
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Complementando a documentação visual, elaboram também a Carta 

Topográfica de parte do rio Paraguai, que compreende os três lagos Uberava, 

Gaiba e Mandioré (Figura 5). 
 

 
Figura 5. 
SERRA, PONTES E ALMEIDA, 1786. 
Carta Topográfica de parte do rio Paraguai, que compreende os três lagos Uberava, 
Gaiba e Mandioré. 
Casa de Insua - Portugal 
 

Desenhada em formato horizontal e orientada em sentido leste – oeste, 

esta carta, como se de uma vista área se tratasse, mostra um amplo trecho do 

Paraguai. Nela vemos, ao centro, a lagoa de Mandioré e, à esquerda, as 

demais lagoas, inclusive a Gaiva Mirim. Mostra, também o canal que une as 

águas da Uberava com a da Gaiva e, à direita, os “Campos Alagados” que 

então se transformavam em Pantanal4.  

Este valioso material – como também o que foi gestado pela Comissão 

de Limites de 1754 -, entretanto, por questão de sigilo, não foi levado a público 

nem durante a colônia nem nos primeiros anos do Império, e o conhecimento 

que essas viagens geraram permaneceu inédito e seu acesso restrito a 

funcionários do governo luso e depois brasileiro. 

 

E Francis de Castelnau 
Passado quase um século, a região pantaneira volta a ser descrita por 

outra expedição geográfica, desta feita pela caravana francesa liderada pelo 

conde-viajante Francis de Castelnau (1810 – 1880), que entre os anos de 1843 

– 1847, percorria o interior sul-americano (COSTA, 2013). O propósito principal 

                                                           
4 Sobre a da invenção do Pantanal, consultar COSTA, 1999. 
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dessa caravana científica, como está explicitado nos documentos da expedição 

e tal como o próprio Castelnau declarou à imprensa ao chegar a Lima em 

janeiro de 1846, era “fazer descobertas geográficas e procurar novos produtos 

para o comercio” (CASTELNAU, 1846, p. 1). 

Movida, então, por esses interesses foi que a equipe francesa visitou o 

Pantanal. Ali chegou nos últimos dias de abril, vale dizer, no final da vazante, 

tendo encontrando uma paisagem muito próxima à que os astrônomos luso-

brasileiros viram no final do século anterior. Castelnau, porém, navegava a 

contracorrente, subindo as águas do Paraguai.  

Na obra que publicou nos anos de 1850, o conde-viajante descreve a 

sua viagem tanto em texto como em mapa. Porém, quando ainda estava em 

trânsito, enviou de Lima ao Ministro da Instrução Pública do Império brasileiro, 

um Relatório, dando conta da rota que sua expedição havia realizado da 

província brasileira de Mato Grosso até a antiga Cidade dos Reis. E, como 

costumava fazer, mandou cópia do Relatório também para a imprensa que, 

ávida por notícias, logo o publicou.  Entre nós, esse documento circulou nas 

páginas do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro. Ali, ao tratar da sua 

viagem pelo rio Paraguai, o viajante comenta:  
 

A Gaiva é uma verdadeira baía: corre por entre altas montanhas 
formadas de enormes rochedos cobertos de densos bosques, nos quais 
há muitos cactos. O lago na sua entrada, forma uma garganta de um 
quarto de légua pouco mais ou menos de largura, e detrás das 
palmeiras que bordam as suas margens levantam-se de toda a parte 
altas montanhas: as praias são de areia branca. Para o fundo alarga 
muito a baía; a sua direção geral é para sudeste: o seu comprimento 
será de duas léguas de largura. No centro é muito profunda: nas 
margens são verdes as suas águas, o que parece efeito de matérias 
vegetais. (CASTELNAU, 1846, p. 1)  
 

O viajante explica que se tratava de uma região labiríntica, na qual só 

conseguiu navegar com a ajuda que recebeu dos índios Guató. Conta, 

ademais, que deu a volta na Gaiva por “um braço de rio” que, conforme os 

índios lhe disseram, se comunicava com a lagoa Uberaba. E afirma: “Este rio 

não era conhecido dos geógrafos; proponho, então, que se lhe dê o nome de 

rio Pedro II, em honra de S.M.I.” (CASTELNAU, 1846, p. 1) 
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Já sobre a Uberaba, confessa: “nada pode descrever a magnificência do 

país que se descortinou a nossos olhos” (CASTELNAU, 1846, p. 1). 

Pelo que se depreende do citado Relatório, Castelnau parecia estar 

fascinado. Mas parte do seu encantamento se devia ao fato de ele acreditar 

que havia feito um grande achado geográfico, pois, como informa: “os melhores 

mapas, tais como o de Arrosmith e de Brué, não indicam menos de quatro e de 

cinco rios imaginários nessa região”.  Em vista disso, o viajante considerou que 

era o primeiro a explorar cientificamente aquelas grandes lagoas, pois, 

conforme afirma: “tratava-se de um lugar que nunca tinha sido visitado por 

europeus” (CASTELNAU, 1846, p. 1). Portanto, as suas notícias e, certamente, 

o mapa que elaboraria mostrariam ao Mundo esse fascinante lugar. 

Porém, seus comentários foram lidos por Zeferino Pimentel Moreira 

Freire (1806 – 1865), militar e político brasileiro que nos anos de 1843 – 1844, 

havia governado a província de Mato Grosso. Moreira Freire ficou indignado 

com aquelas afirmações e, imediatamente, escreveu para o mesmo Jornal do 

Commercio refutando as palavras do ilustre viajante.  Em sua nota o militar 

deixa evidente que tanto as lagoas Gaiva e Uberaba, como o rio que serve de 

canal de ligação entre as duas, já haviam sido descritos em texto e mapa no 

final do Setecentos pela expedição científica liderada por Ricardo Franco, e 

que a equipe portuguesa não lhe dera um nome “por não ser [este rio] mais do 

que a comunicação das duas lagoas, cuja configuração vem bem escrita em 

uma carta que possuímos”. Informa também que os diários dessa expedição 

astronômica e geográfica podiam ser consultados nos arquivos de Cuiabá; e 

conta, ademais, que havia se encontrado com Castelnau “num pouso no sertão 

de Goiás a Cuiabá”, e que, ao saber que o conde pretendia ir ao baixo 

Paraguai, lhe advertiu que “só nos podia interessar algumas descobertas no 

ramo de história natural, porque, conhecimentos geográficos de nossa fronteira 

tínhamos bastante, e haviam muito bons escritos a este respeito” (MOREIRA 

FREIRE, 1846, p. 3). 

Essas observações rapidamente chegaram ao ouvido do viajante, de 

maneira que, ao descrever o Pantanal em sua narrativa, Castelnau já não se 

arvorou o papel de descobridor do rio nem das baias, dizendo num tom quase 

rancoroso: 
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Dão os selvagens a este curso d’agua o nome de Jequié. Como não o 
encontrássemos mencionado em nenhuma carta geográfica, felicitei-me 
por achar uma oportunidade para testemunhar meu reconhecimento a 
Sua Majestade o Imperador do Brasil, dando-lhe o nome de rio Pedro II. 
Estava longe de imaginar que essa homenagem tão natural viesse a 
motivar críticas amargas da parte de um coronel brasileiro, através do 
Jornal do Comercio, do Rio de Janeiro. Nesta folha, declara o referido 
oficial que o curso d’ agua de que tratamos se acha indicado num 
manuscrito existente nos arquivos de Cuiabá. (CASTELNAU,1851, 
Tomo III, p. 18) 

 

E, encerrando o seu comentário, o conde-viajante destila essa venal 

ironia: “o autor do artigo estava todavia no dever de saber que só os fatos 

publicados se têm como adquiridos pela ciência” (CASTELNAU, 1851, tomo III, 

p. 18). 

Contudo, ao preparar a Carte de la Province de Matto Grosso et d’une 

partie de la Bolivie, que publicou em 1854, nas páginas da sua Géographie des 

parties centrales de l’Amérique du Sud , Castelnau apenas mostrou algumas 

dessas lagoas (Figura 6)5.  

 

                         

Figura 6 
Francis de Castelnau, 1854. 

                                                           
5 Este mapa foi publicado em quatro partes que aparecem nas pranchas 5, 6, 7 e 8 da Géographie 
(1854). O trecho que nos interessa aparece na prancha de número 8, mostrada aqui na Figura 8. 
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Carte de la province de Matto Grosso et d’une partie de la Bolivie, com interferência da autora. 
Fonte: Géograhie...,Prancha 08. 
 

Comparando-se esse mapa com a Carta Topografica que 

expedicionários luso-brasileiros elaboraram em 1786, não é difícil perceber que 

o desenho publicado pelo francês é bem menos preciso e carece de uma série 

de importantes informações. No mapa de Castelnau não estão, por exemplo, 

as lagoas Mandioré e Gaiva mirim - que também não são citadas no texto da 

sua narrativa – nem tampouco o rio-canal ao qual havia dado o nome de Pedro 

II.  

 

    
Figuras 7 e 8. 
À esquerda detalhe da Carte de la Province de Matto Grosso, publicada por Castelnau em 
1854, à direita, detalhe da Carta Topografica produzida por Serra, Pontes e Almeida em 1786, 
mostradas integralmente nas figuras 6 e 5, respectivamente.  

 

Finalizando, cabe observar que, apesar das falhas, o mapa publicado 

por Castelnau em 1854 foi um dos primeiros com base científica a dar 

conhecimento da região pantaneira. E, embora não esteja nesse mapa, o rio 

que liga as águas das lagoas de Gaiva e Uberava hoje tem o nome de Pedro II, 

tal como o expedicionário francês lhe deu em 1846, no Relatório que enviou ao 

ministro brasileiro.  
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