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PREFACIO

DO

TRADUTOR

Empreendida sob a inspiração direta dos grandes feitos que acabava
de realizar o grande Humboldt nos domínios da Geografia e da História
Natural do nosso hemisfério, foi a viagem ao Brasil o acontecimento máximo na trajetória percorrida pelo Príncipe Maximiliano de Wied, como
homem de ciência. Tudo o mais em que se aplicara desde então o labor dêsse
apaixonado investigador da Natureza é decorrência desta grande aventura
inaugural, sem excluir a própria viagem empreendida anos mais tarde à
América do Norte, visto como o seu principal escopo foi o estudo comparativo das populações autóctones de cada uma das duas metades do Nôvo
Continente.
No castelo senhorial em que viera ao mundo a 23 de setembro de 1782
e fechava definitivamente os olhos aos 85 anos de idade, conservam-se até
hoje, amarelecidos pelo tempo, os cadernos do diário em que o intemerato
viajante ia pacientemente registrando tudo quanto lhe parecia digno de
atenção, e iria servir de base ao futuro relatório consubstanciado nos dois
tomos da obra, sob todos os títulos preciosa, a que êle deu o título de Reise
nach Brasilien (Francfort s. o Meno, 1820-21). Pelos fragmentos oferecidos,
faz poucos anos, à curiosidade dos estudiosos por alguns distintos continuadores seus no campo da ciência etnográfica, é fácil imaginar quanto deve
ainda existir naquele repositório capaz de interessar vivamente o leitor brasileiro e foi passado sob silêncio na referida publicação. Pelo que, estamos
certos, inestimável serviço prestar-se-ia aos curiosos do nosso passado trazendo à luz tôdas estas notas, sem o menor receio de que com isso viesse
a sofrer a memória do ilustre viajante.
Publicada a narrativa d e sua peregrinação n aturalística pelo nosso território, ao espírito de seu autor impôs-se, como complemento essencial, o
estudo pormenorizado do rico material zoológico coligido em seu transcurso.
Tarefa levada a cabo, com carinho e persistência inflexiveis, nos vários volumes de contribuições especializadas em que foram passadas em revista
tôdas as classes de animais verte brados, com exceção dos peixes. Já nessa
ocasião a oportunidade se oferecera para retificar um outro tópico da descrição de viagem, dando-nos a prova de quanto ao autor preocupava o mais
rigoroso culto à verdade dos fatos e a necessidade de acompanhar os progressos incessantemente realizados no domínio respectivo. Com o correr dos
anos, porém, não só novos pontos surgiram merecedores de notas elucidativas ou de mera suplementação, como ao escrupuloso autor da Viagem ao
Brasil se impusera também a necessidade de defender-se de críticas e reparos feitos por viajantes e escritores que depois dêle percorreram os mesmos lugares ou versaram os mesmos assuntos.
A frente dêsses críticos destaca-se particularmente o conhecido botânico Auguste de Saint Hilaire, que aportara em nosso país quase na mesma
época que o Príncipe Maximiliano e, através de uma permanência muito

mais longa, teria naturalmente, se inteirado melhor de certos assuntos do
que o seu antecessor. Entretanto, como se verá, não teve êste, dificuldade
em reduzir essas críticas às suas verdadeiras proporções, revidando, não
raro com vantagem, as acometidas do competente antagonista, a quem o
desconhecimento do idioma germânico levou a .freqüentes descaminhos. Deficiência esta de que, aliás, foram vítimas outros autores não menos reputados, como Duméril e Bibron, ao apresentarem, como novas espécies já
descritas por Maximiliano nos seus Beitrêige e figuradas nas Abbildungen;
(JU Desmarest, atribuindo pátria errônea a um dos nossos mais bonitos sagüis,
espécie descoberta no sudeste da Bahia pelo nosso viajante-naturalista.
A publicação em vernáculo da "Viagem ao Brasil" estava a exigir o
mesmo se fizesse com as notas com que o seu autor houve por bem suplementá-las passados quase seis lustros. Ao leitor supõe-se presente a tradução brasileira (edição de 1958), de onde literalmente se extraíram, com
a indicação da página, as passagens que deram motivo às notas (1) facilitando-se assim a sua busca no texto, ·com os respectivos comentários elucidativos.
Daí, terem sido restringidas ao mínimo indispensável as acrescentadas
agora pelo comentador.
Olivério M. de O. Pinto

,

(1)

Dos números de página que precedem os títulos das notas, o primeiro
corresponde ao número de página na edição alemã (in-4to); o segundo,
entre parêntesis, ao da tradução brasileira.

PROLOGO
A descrição de minha viagem pelo leste do Brasil teve a sorte de tôdas
as publicações dessa natureza. Descrições geográficas que não se baseiem
em longa observação ficam sempre sujeitas a retificações e aditamentos da
parte dos viajantes que venham depois, além de que a repetida consideração de um assunto enseja pontos-de-vista incessantemente renovados, levando a um conhecimento mais aprofundado do dito. A publicação algo
apressada da referida descrição de viagem teve como conseqüência alguns
enganos na determinação dos espécimes histórico-naturais, além de que um
douto viajante francês se externara muitas vêzes sôbre êsse trabalho em
tom de censura, dando margem a que o leitor possa suspeitar de que tenha
havido superficialidade e falha na observação ou de que o autor tenha
sido menos consciensioso ao registrá-las.
Parte daquelas críticas pode ser imediatamente destruída se se tiver em
mente que o referido cientista francês teve sob os olhos uma tradução francesa da referida obra, tradução sob muitos pontos-de-vista incorreta, donde
não ser possível atribuir muitas daquelas inexatidões ao autor da alemã.
Outra parte podia efetivamente merecer uma crítica fundamentada; ainda
assim, ela comporta muitas vêzes cabal justificativa e o autor considera
dever, tanto para com os possuidores da obra, como para com a sua própria reputação, t'ornar conhecidas as seguintes notas justificativas e retificações, às quais se poderão acrescentar então muitos reparos de natureza
científica.
Também, ainda que o trabalho em questão não esteja livre de críticas, permanecem firmemente intactos nêle a probidade e o inexcedível amor
à verdade, coisa que seguramente comprovará o observador que tenha percorrido depois aquelas regiões.
Pelas razões apontadas, vejo-me na contingência de passar a vista em
tôdas as passagens da obra a que corresponda alguma retificação ou outro
reparo qualquer, citando-as textualmente, com a indicação da página respectiva e em caracteres maiores.

Príncipe Maximiliano de Wied
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CORREÇôES

E

ADITAMENTOS

AO
VOLUME I DA DESCRIÇAO DA VIAGEM AO BRASIL

Pág. 15 (16 da trad. bras.) ... "chamam êsse singular molusco água-viva
ou caravela" ...
Posteriormente, muitos viajantes e escritores forneceram observações
exatas sôbre essas curiosas criaturas, sem que, contudo, se possa dizer que
a sua natureza seja melhor conhecida. Lesson, em seu belo trabalho sôbre
a Zoologia da viagem do La Coquille (Zoófitos, n9 4), deu-nos dela excelente figura.
Pág. 15 (16 da trad.) ... "fragatas (Pelecanus aquilus) que haviam sido
trazidas dos rochedos vizinhos."
Na parte zoológica da viagem do Capitão Freycinet, observam os srs.
Quoy e Gaimard que as fragatas(1) não devem ser propriamente incluídas no número das aves marinhas, visto como só raramente se afastam das
costas. Embora isso seja verdadeiro, em comparação com outras aves oceânicas, as fragatas são vistas muitas vêzes a grande distância da terra. Tivemos ocasião de encontrá-las pescando à cêrca de 7 graus de longitude da
costa americana, com tempo bom e mar calmo.
Pág. 18 (18) ... "e grandes cetáceos jorravam água pelos seus respiradouros."
O Prof. Bãr indaga se o líquido expelido é, de fato, a água absorvida.
Isso nos parece fora de dúvida, considerando a quantidade de vapor que é
lançado para o alto e o ruído que produz a sua queda no mar. Parece que
a água, pelo menos em parte, é engulida com os alimentos e se expele quase
tôda sob a forma de vapor. Diz Scoresby (vide Account of the Arctic Regions,
vol. I, pág. 456) que "A moist vapour mixed with mucous, is discharged from
(the blow-holes), when the animal breathes; but no water accompanies it,
unless an expiration of the breath be made under the surface/' C:') Assim,
neste último caso, êle admite que a baleia não pode encher inteiramente as
goelas com alimento, sem receber água juntamente com êle.
Pág. 19 (18) ... "uma outra espécie de caravela" ...
Afigura-se-me que Lesson figurou esta espécie no atlas zoológico da
viagem de La Coquille (n9 5, fig. 2).
Pág. 22 (20) ... "em tudo semelhante a Larus marinus" ...
Mais tarde, no vol. 4 de meus Beitrêige zur Naturgeschichte Brasiliens
(p. 850), descrevi com minúcia essa gaivota. Constitui ela uma espécie particular, que, quanto ao tamanho, fica mais ou menos no meio têrmo entre
Larus marinus e L. fuscus. Lichtenstein deu-lhe o nome de Larus dominicanus. (3 )
- 9 -

Pág. 24 (21) . . . "fazem supor que se acha situado o Rio de Janeiro," ...
Temos cartas e plantas muito boas da cidade do Rio de Janeiro na descrição da viagem de Freycinet, além de vistas, também encontradas nos trabalhos de v. Martius e Spix, de Rugendas e do Sr. K. H . Príncipe Adalberto da Prússia.

Pág. 24 (21) "Um bote, trazido de terra por oito remadores índios," . . .
Embora afirmem os novos viajantes não· ser verdade que no Rio de
Janeiro se utilizem índios nos navios, posso asseverar que, pelo menos na
época de minha estada ali, isso acontecia. Um militar português, de boa
instrução, informou-me que os moradores da aldeiola indígena de São Lourenço eram empregados nos navios da J'llarinha real, e disso · era prova o
pilôto visto por nós próprios. ~sses remadores têm a fisionomia característica dos indígenas e não podem ser confundidos com os mulatos. Ainda recentemente teve o inglês Gardner (vide ·Travels in the· interior of Brazil,
pág. 14) o ensejo de confirmar as minhas informações sôbre o assunto; apenas nada é mais fácil do que distinguir os índios dos mulatos, e os fatos
se conservam perfeitamente verdadeiros, queiramos ou não aceitá-los.

Pág. 28 (24) .. . "entre os quais denominam-se caboclos os civilizados," . . .
Em alguns trabalhos essa palavra tem sido erróneamente escrita "capucolos", em vez de "caboclos,,. Também na Guiana Holandesa ocorre a expressão "cabugl" (vide Sack, Reis e nach Surincim, tomo 2, pág. 90). Aínda
outras expressões portuguêsas são encontradas ali.

Pág. 29 (24) "O aqueduto é uma obra grandiosa;"
É chamado Arcos do Carioca e foi representado por Freycinet, Barrow,
Spix e Martius e também por Rugendas.

Pág. 29 (25) . . . "num vale onde crescem coqueiros!'
Nas paredes rochosas daqueles montes observamos a grande taperá de
colar branco(') descrito sucintamente n a minha descrição de viagem (pág.
75). O Sr. Temminck figurou êste belo andorinhão (PZ. color. d'oiseaux, vol.
IV, pl. 195). Sôbre isso vejam-se os meus Beitriige, tomo III, parte 1~, pág. 344.

Pág. 32 (27) . . . "p~eios campestres muito alegres, que me proporcionaram
o ensejo de conhecer os belos recantos ... "
Os nossos passeios eram habitualmente em direção a São Cristóvão, onde
residia o meu compatriota Tenente-Coronel Feldner. Ali, num campa coberto de grama rasteira, que começava logo atrás das habitações, floresciam lindas plantas, entre as quais um alto Phlomis com belas flôres côr
de laranja, como também as soberbas flôres de uma Petraea trepadeira, de
colorido completamente azul-celeste, que de longe dava na vista. Em tôdas
as cêrcas de mimosa s trepava o Holicacabum, com suas fôlhas recortadas,
flôres amarelas e frutos côr-de-laranja, já figurados por Seba. Nos mangues de Rhizophora existentes em todos os arredores do Rio de Janeiro nidificava uma quantidade de papa-môscas de cabeça branca (Muscipeta
leucocephala) , que Latham coloca entre os Todus e d'Orbigny em seu gênero Arundinicola. Diz o último que êste pássaro é raro e se encontra nos
caniços e ainda lhe descreve o ninho. Tenho a prova de que as notícias
fornecidas por êste ilustre viajante não podem ser aceitas sem restrição,
visto como encontrei um ninho dêsse pássaro construído de forma muito
diferente, tendo também dado a sua figura. Também não acho que êsse
pássaro seja raro, sendo, pelo contrário, encontrado com abundância na
costa oriental do Brasil, é bem verdade que menos freqüentemente nos ca-
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niçais do que nos . manguezais existentes na embocadura de todos os rios,
os quais constituem o seu verdadeiro habitat. Dei em meus Beitriige uma
descrição exata dêste pássaro. Vivem nos arredores da Cidade do Rio de
Janeiro muitas · outras espécies de tirânidas ou papa-môscas, cuja família
é muito numerosa na América do Sul, ·c omo o são também os tangarás
(Thraupidae), o .t ico-tico (Fringilla matutina Licht.), o canário (Fring.
brasiliensis) e muitas espécies de papa-capins. Nos cerrados ensombrados
vêem-se pequenos papagaios e as rolinhas selvagens, enquanto o silencioso
e solitário Bucco fuscus Licht. pousa em quantidade no chão. Nessa região
encontra-se também o belo e grande Thamnophilus undulatus (Mikan,
Delectus), que eu próprio não obtive desta vez, mas que depois me mandaram.(ti)
O Sr. Langsdorff morava então numa agradável casa-de-campo em
Mata-Cavalos, situada num morro coberto de mata, não longe do grande
aqueduto da cidade. Os forasteiros eram ali recebidos muito hospitaleiramente, dali se descortinava ' um esplêndido panorama da baía e da vistosa
cidade, com os seus montes de forma original e os navios a entrar e sair,
sob a temperatura incomparàvelmente agradável da manhã ou da tarde, enquanto, junto à entrada das casas, inúmeros beija-flôres e passarinhos voejavam com ruído sôbre a multidão de plantas tropicais cobertas de flôres.
Logo atrás da casa começava a sombria e intricada mata virgem, graças à
qual, nas proximidades mesmo da grande cidade, era possível admirar a
imponência da flora tropical. Então, para os europeus, chegados justamente
do · norte, uma fonte inesgotável de prazer.

e

Pág. 34 (28) ... "que depois deu origem à de Tapajós.,,
Sôbre os últimos remanescentes dos tupinambás de Tupinambara, veja-se a Reise de Martius, tomo I, p. 215 (da ed. alemã).
Pág. 35 (29) ... "com o tacape ou iverapema,"
Segundo Bichad Schomburgk (Reisen in Guiana, tomo I, p. 424) os
Macusis chamam essa borduna de "Taikeh", o que parece ter semelhança
com tacape. Na descrição da viagem de Freycinet (vol. I, p. 155), lê-se
que os Tapuias carregam essa massa mais ou menos como nós a espada.
Devo todavia informar que uma pesada borduna não é tão fácil de transportar como uma espada, e que quando se quer utilizar o seu pêso para
esmigalhar o crânio é necessário empregar ambas as mãos. Jean de Lery,
em suas características xilogravuras, representa com exatidão o uso desta
arma num combate entre Tupinambás e Maracajás. As mencionadas gravuras em madeira são tidas como muito ruins, mas eu acho que até as fisionomias nelas encontradas têm todos os caracteres das dos brasílicos.
Pág. 35 (29) "Como a língua dêles era falada ao longo de todo o litoral, denominava-se língua-geral ... "
Essa língua foi por muitos autores, como Henderson (vide History of
Brazil, págs. 166, 194 e outras), chamada imprópriamente de brasileira. Mais
correto é chamá-la língua tupinambá ou guarani. Os jesuítas dela fizeram
a língua-geral, que só difere numa ou noutra expressão. Ela era falada na
maior parte da costa orienta] e ainda hoje todos os nomes de rios, montanhas e localidades dela derivam. Os remanescentes dos aborígenes da costa de leste do Brasil, chamados atualmente índios mansos, só em parte, e
defeituosamente, entendem a sua antiga língua. Sabe-se também que numa
parte do Rio Amazonas essa língua ainda é falada, parecendo que uma parte das mencionadas populações foi repelida para lá.
- 11 -

Pág. 36 (30) ... "mas em parte coincidem exatamente com os da linpageral."

Está provado que a língua Tupinambá ou Guarani, estava difundida
numa grande parte da América do Sul. Como é sabido, muitos povos da
Amazônia a falam e afirma-se também o mesmo dos da Guiana, muito embora as palavras em diferentes línguas fornecidas pelo Sr. Schomburgk apresentem pouca concordância. É inegável o parentesco existente entre essas nações, pois na língua delas muitas palavras isoladas concordam entre si. Assim é que, por exemplo, como os 'fupinambás, os Macusis chamam também
o chocalho encantado de maracá. Esperamos que tenham prosseguimento os
esforços para conseguir um vocabulário mais completo das linguas da Guiana.
Segundo Alexander von Humboldt, os Omaguas ou Cambevas, chamam o
sol "huarassi" e a lua "jasé" (vide Relation etc., col. II, pág. 368, nota), não
obstante a lingua dêles divergir completamente da dos Tupis. Interroguei
a respeito dessas duas denominações os índios mansos da costa brasileira, os
quais usam nomes inteiramente semelhantes. Chamam êles a lua "jassé." (')
Assim, o mar na língua dos Tupis se chama "paraná", enquanto, segundo
Humboldt, os Caraíbas e os Maipures chamam os brancos (naquele tempo, os
holandeses) de "paranaquiri" (habitantes do mar), o que também acontece
ainda hoje na Guiana, conforme Richard Schomburgk, que escreve todavia
esta palavra "Paranaghieris." Se a semelhança das línguas atuais levam à
conclusão de que os Guaranis do Paraguai são proximamente aparentados
com os Tupinambás, grande é a diferença que ressalta da comparação da
descrição que nos dá Rengger dos primeiros com a dos últimos feita por
Jean de Lery, no tempo em que êles ainda conservavam tôda a sua fôrça
e originalidade. Segundo Rengger, os Guaranis do Paraguai mostram grande
semelhança com os Puris estudados por mim, muito embora sejam muito
diversas as suas línguas.
Pág. 38 (31) ... "também moitas de mamoneira (baga),"
É sabido que em tôda a América do Sul o óleo extraído dessa planta
é usado em muitas moléstias.
Pág. 39 (32) . . . "no meio de encantadoras laranjeiras e cacaueiros,"
Durante minha viagem ao Brasil só por duas vêzes vi o cacaueiro, a
saber, no Rio de Janeiro e em Ilhéus; todavia, êle é também cultivado nos
arredores da Bahia. Parece que pouco o plantam na costa oriental.
Pág. 41 (35) ... "onde chegamos à meia-noite."
Foi muito agradável êste percurso, feito com a fresca da tarde. Matamos muitas gaivotas e andorinhas do mar, entre as quais a espécie mais
comum aqui e que muito se parece com a nossa Sterna hirnndo, possuindo
como esta o bico e os pés vermelhos, côr-de-sangue. Em meus Beitriige,
vol. IV, pág. 865, esta ave foi descrita com o nome de Sterna hirnndo (7)
Na carta de Freycinet (Atlas, tab. 1) não vem representada a Praia Grande,
mas aparece bem o pequeno Rio Guaxindiba, que desemboca nas proximidades.
Pág. 43 (36) ... "o caburé, pequena coruja bruno-avermelhada.... "
"Caburé" é o nome que os Tupinambás davam a tôdas as corujas pequenas. O caburé aqui referido foi representado pelo Sr. Temminck (pl
colar. 199).
Pág. 44 (37) ... "a soberba Nectarinia azul (Certhia cyanea Linn.)."
Coereba é a denominação dada por Vieillot a êste passarinho que, mesmo
nas proximidades das habitações, constitui o maior ornamento da vegetação. O nome de Nectarinia não lhe cabe muito bem, visto como êle não se
alimenta do mel das flôres, mas apenas dos insetos. (8 ) Nesse lugar, tive
- 12 -

logo o ensejo de verificar que a Sylvia cyanocephala dos velhos autores é
a fêmea de Coereba coerulea. Também muitos ornitologistas não têm tomado em consideração o que eu disse sôbre êste assunto, o próprio Richard
Schomburgk (Reise, III, p. 675) havendo incidido no mesmo êrro. Dacnis
cyanocephala é a fêmea de Coereba coerulea.
Pág. 45 (38) "Os cavalos do Brasil são bons e ligeiros,"
Há muita divergência no que dizem Spix · e Martius com respeito à côr
e a conformação dos cavalos em São Paulo; mas não posso dizer outra coisa
senão que vi por vêzes cavalos muito bons, embora de pequeno porte.
Pág. 47 (40) "o beija-flor de topete côr de ferrugem (Trochilus ornatus)".
:tste não é o Troch. ornatus, mas o Tr. magnificus Vieill. ou Ornismyia
strumaria Lesson. (")
Pág. 47 ( 40) . . . "assemelha-se ao nosso coelho selvagem ... "
Em vez disso, leia-se: "no porte êle corresponde, mais ou menos, ao
nosso coelho selvagem; mas vive exclusivamente no chão e não sôbre as
árvores ou em buracos. Sua carne é saborosa. No tamanho, como na aparência e modo de vida, mostra muita semelhança com a lebre norte-americana (Lepus americanus Linn.).
Pág. 48 (41) ... "côr de ferrugem e de penas caudais pontiagudas, trazia
materiais para o seu ninho, entre os caniços."
~ste é o "anegadizo" de Azara, n9 233, ou Synallaxis ruficauda Vieillot.
Em meus Beitrii.ge, sob a denominação de Synalla:cis caudacutus, dei dêle
uma completa descrição, inclusive de construção do ninho. (1°)

Pág. 51 (43) .. . "ou Perroquet Dufresne, Le Vaillant .. . "
:mste bonito papagaio, chamado pelos brasileiros aiuru-acamutanga ou
mais comumente camutanga, é encontrado em tôdas as matas do Brasil percorridas durante a minha viagem e já de longe se anuncia pelos seus gritos "noá-noá! noá-noá!" quando, aos pares e com batidas rápidas de asas
corta o espaço nas alturas, em direção à vasta mata virgem. Na passagem
em questão foi dito que esta espécie corresponde ao Psittacus coronatus
do Museu de Berlim, êrro que aqui é mister corrigir. Schomburgk encontrou esta espécie também na Guiana. ( ll )
Pág. 52 (44) . . . "é aí chamado sauí vermelho."
Nunca se deu uma boa estampa dêste que é o mais belo dos sauís, muito embora tenha êle sido figurado na maior parte dos trabalhos sôbre Zoologia. É má a figura de Audebert e até a mais recente, encontrada na obra
dos Srs. Fr. Cuvier e Geoffroy sôbre os Mamíferos, não é muito satisfatória. É muito pequena para dar uma idéia exata do animal, mostra a juba
em tôrno da face não levantada e os pêlos da cauda distribuídos em duas
fileiras, o que para mim não acontece. Nos macacos, a fisionomia é comumente a parte mais difícil e aquela em que naufraga a maioria dos desenhistas.
Pág. 52 (44) ... "entre as quais o Psittacus macavuanna e guianensis."
Leia-se, em vez disso, "a que pertencem o Psitt. illigeri e o guianenm."
Assim como as maracanãs, caem aqui sôbre os milharais os pequenos periquitos, entre outras espécies· Psitt. erythrogaster, leucotis, viridissimus.
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Nesse lugar, afora um~ quantidade de lindos .. "tangarás", como T . . cristata,
T. brasilia, T. brasilieT;tSis, T. sayaca, T'. tp.tao, Euphone violacea, E. mu.slca
etc., matamos também vários gaviãozinhos, derrubando-os das árvores em
qu.e estavam à espreita, enquanto o milhafre albinegro (Falco ou Elanoides
yetapa Vieillot), nas alturas, destacava-se. ·nitidamente sôbre o . fundo . negro das nuvens de tempestade, voando aos pares, sôbre a mataria.
cimento.
Pág. 52 (44) . . . "uma espécie que provàvelmente nunca foi descrita (Bufo
bi-maculatus)" . . .
1: uma variedade que apenas no desenho difere alguma coisa do que
é habitual em Bufo agua Daudin; dei-a a conhecer por um desenho, feito
peio animal vivo. Também Spix deu dela . uma figura, feita porém por um
exemplar desbotado e a grande "Erpétologie générale" françesa descreve-a com minúcia. Uma outra espécie muito interessante de sapo, de que
sob a denominação de Bufo cinctus, fiz desenhos muito. fielmente do vivo,
era particularmente abundante nos brejos do Espírito Santo. Os Srs. Duméril e Bibron parece não terem incluído em sua grande obra esta espécie,
descrita por mim com grande fidelidade, não sabendo eu dar disso a explicação. Tampouco fizeram êsses ilustres anfibiólogos menção de outros répteis descritos por mim; a razão disso sendo o desconhecimento da língua
alemã pela maioria dos cientistas franceses. · Limitaram-se êles a citar os
animais que descrevi, apenas pelas figuras; quanto ao texto, sómente através do qual se pode ter noção exata dessas coisas, dêle não tomaran1 conhecimento.

Pág. 52 (45) . .. "se chama araponga em tôda· a costa oriental."
Os Srs. Spix e Martius escrevem "Uraponga", o que é decerto simples
êrro tipográfico, não obstante variarem muitas vêzes os nomes nesta ou naquela letra, conforme a região.(1:) Temminck chamou êste pássaro de
Casmarynchus. Tôdas as espécies dêste gênero se destacam pela voz extraordinária, semelhante à de um sino. Sabemos agora, através do Sr. Richard
Schomburgk, que o Bell-Bird dos inglêses da Guiana possui uma voz perfeitamente semelhante à da araponga, o mesmo dizendo-se de C. variegatus, apesar de ainda pouca coisa se saber sôbre o modo de vida desta espécie. Vejam-se a respeito dêstes assuntos as interessantes investigações
de J. Müller Ueber die bisher unbekannten typischen Verschiedenheiten der
Stimmorgane der Passerinen, pág. 25 ( •)
Pág. 53 (45) ... "chamado tiriba nessa região."
Nas reg1oes do Brasil por onde viajei, conhece-se pelo nome de tiriba
duas espécies de periquitos, o Psittacus ( Conurus) erythrogaster ou cruentatus
e o Psitt. leucotis. Sabe-se que o Sr. Temminck figurou a primeira (Planches
coloriées, p. 338) sob o nome dado por mim, ao passo que a última foi representada por Spix.
( •)

Em sua Reise (vol. III, págs. 730, 735, 745, 747, 683, 691, 693 e outras),
diz Richard Schomburgk que eu tinha encontrado no Brasil as seguintes espécies de pássaros: Cyanocorax cayanus, Ampelis rubricollis,
Ampelis cayana, Psittacus aracanga, Nauclerus furcatus, Penelope parraca Temm. e Odontophorus guianensis. Isso requer uma correção, pois
em nenhuma das regiões por onde viajei encontrei qualquer das espécies acima citadas.
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Pág. 53 (45) ... "o pavoncinho ame.-icano (Vanellus cayennensis),,,
... " Spix, em sua. desc:rição :.de :viagem (tomo 1, p. 186), chama impropriamente esta ave de pôpa ("Wiedebopf").
·
Pág. 54 (45) ... "Maricá, :junto ao lago

d~

mesmo nome.•'

O Sr. Auguste de St. Hilaire, ·quê na· descrição de sua ·viagem ·a o Brasil critica com severidade as explicações dadas para os nomes pelos seus
predecessores, pareee; ·t odavia, . nem sempre estar também isento de ·erros;
pois na palavra ''Márica", por exemplo, êle põe o acento na última sílaba,
o que não está de acôrdo com a pronúncia brasileira. Talvez aqui tenha
havido apenas êrro. tipográfico. ( l8)
A Corografia brazilica dá uma extensa notícia da lagoa e da região de
"Márica". O inglês J. Luçcock confunde em sua descrição de viagem a p alavra "Márica" com maracá. Por êste nome é chamado o chocalho encantado dos brasilíndios, o qual é constituído. de uma cabaça enfeitada de penas e munida de um cabo, éontendo em seu interior pequenas ·pedras, que
com o movimento produzem um ruído de chocalho. No exorcismo dos espíritos maus matraqueia-se· ·com êle. O mesmo viajante. inglês · faz referência à existência de um animal extraordinário na lagoa de "Márica",
talvez um Lophius . (?). Eu não ouvi fala:r dêst~ animal. Além disso, o citado viajante escreve muitas vêzes errado os nomes brasileiros.
Pág. 54 (46) .. . "uma espécie de gaivota muito semelhante ao nosso Larus
ridibundus, ''
'

Larus poliocephalus Temm. (v. meus Beitrage, tomo IV, pág. 854).
Pág. 56 (48) .. . "carrecando pedaços de fôlhas verdes para os formigueiros."
Muitos viajantes observaram a mesma coisa na Guiana; assim, de modo
geral, há muitos pontos de concordância entre êsse país e o Brasil. O Dr.
Delacour deu .na Revue Zoologique (1848 ,n9 5, pág. 148) uma notícia das
devastações feitas pelas formigas na América do Sul. São conhecidos os prejuízos ocasionados por muitas espécies dêsses insetos. Todavia, nas regiões
do Brasil por mim estudadas essa praga está muito longe de ser tão importante quanto parece ser nos lugares investigados pelo Sr. Delacour.
Pág. 5'7 (48) "O tucano (Ramphastos dicolorus Linn.)"
Em minha viajem nunca encontrei Ramphastos dicolorus, pelo que onde
estiver êste nome dever-se-á ler sempre R. temminckii Wagler (vide meus
Beitrage, tomo IV, pág. 272). (1')
Pá. 5'1 (48) ... "chamada airi-açú na língua-geral" ...
O Sr. Dr. von Martius, em sua grande e bela obra sôbre as palmamáceas deu a figura desta notável palmeira (tab. 59), a denominação de
Astrocaryum ayri.
Pág. 57 (48) .. . "que nos era impossível alcançá-las."
Matamos para as nossas coleções muitas aves lindas, tais como a Pipra
multicor (15) e várias espécies de tangarás", sem falar no belo papa-môscas prêto com duas penas compridas na cauda (Colon de Azara), ali muito comum.
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Pág. 57 (48) ... "é chamada alri mirim."
Não estou certo de que o Dr. v. Martius tenha descrito e figurado esta
espécie de palmeira em sua grande obra.
Pág. 58 (49) ... "como Cactus, Agave, Epidend.rum,"
Leia-se Cactus, Bromelia e Epidendrum.
Pág. 58 (49) ... "tais como Arum, Caladium, Dracontium" ...
Não devem ser esquecidas aqui as belas e variegadas espécies de Pothos.
Pãg. 59 (50) ... "o caldo é recebido numa tina de madeira, colocada em
baixo."
Os trabalhadores negros, quantas vêzes queiram, tiram desta vasilha,
com uma cuia, a quantidade de caldo desejada, coisa que lhes é permitida
em todos os engenhos. Encontram-se em vários escritos a afirmação do poder nutritivo do caldo-de-cana e do seu efeito purificador sôbre o sangue;
também o uso dêste alimento torna os negros corpulentos e possuidores
de pele bonita e lisa.
Pág. 59 (50) "Cultivavam a princípio a cana de Caiena,"
Devo aqui responder ao Sr. A . de St. Hilaire (vide a Voyage dans
l'intéTieur du Brésil, vol. II, pág. 248), que eu só usei a denominação de
cana de Cayena por ser esta a usual na região; com isso não tive a intenção de indicar a verdadeira pátria da planta. De mais a mais, deixo de
bom grado de apresentar contradita a um botânico ilustre como, sem contestação possível, é o Sr. A. de St. Hilaire, e não tenho nenhuma pretensão
de ser um profundo conhecedor de plantas. O que eu disse a respeito da
cana-de-açúcar de Ponta Negra foi tomado da bôca do proprietário do
Engenho de Gurapina, o Sr. Vieira.
Pág. 61 (51) . .. "um grande teiú (Lacerta teguixin, Linn.)" ...
Em minhas Abbildungen dei uma figura exata, feita pelo animal vivo
dêste grande lagarto, que os moradores da região caçam àvidamente, para
comer. O pintor Choris caiu ainda uma vez no êrro de supor que êste
animal vive tanto em terra como na água (vide Vues et paysages des
regions equinoctiales, pág. 12) . ~le está apresentado na grande Erpétologie
de Duméril e Bibron (tomo V, pág. 85) sob a denominação de Salvator
merianae e na sua descrição se notam apenas algumas pequenas imperfeições, referentes ao colorido. Na sinonímia dêle lê-se "Tupinambis monitor Maxim. P . zu Wied", citação também errada, pois eu escolhi o nome
Teius, dado por Merrem e não Tupinambis.
Pág. 61 (51) .. . "servem na caça de veados e porcos do mato."
As matas de Gurapina eram ricas em diversas espécies de animais e
particularmente de aves. Nelas se encontravam muitos papagaios e pica-paus,
com especialidade Picus flav escens, P . Zineatus, P. melanochlorus e outros,
além de muitos lindos "tangarás". Entre êstes últimos a espécie, particularmente vistosa, de que Buffon (pl. enlum. 33, fig. 2) e Temminck deram
uma figura sob a denominação de cyanocephala. (14)
Pág. 61 (51) . .. "tempo cálido e agradável.''
Com a temperatura baixa de um dia chuvoso do inverno local, achei

- 16 -

durante uma excursão de caça um bonito licranço listrado (Scincus striatus
Daud. ou Lacerta striata Bosc. em Daudin. vol. IV, p. 296), o qual estava
entorpecido, mas logo adquiriu tôda a vivacidade com o calor da mão.
Pág. 61 (51) ... "carne salgada (carne sêea ou do sertão)" ...
Sôbre a carne sêca e a maneira de prepará-la veja-se a descrição da
viagem de Luccock (tomo I, p. 329 da tradução alemã).
Pág. 61 (51) ... "grande quantidade de excelentes laranjas,'' ...
Bem nas proximidades de Gurapina crescem em estado asselvajado muitos limoeiros, com os seus pequenos frutos lisos de côr amarelo-pálido, os
quais são muito usados pelos brasileiros nos alimentos e bebidas.
Pág. 62 (52) . .. "chegamos, por _fim, à Lagoa de Ponta Negra."
Penso que esta lagoa é a mesma que tinha anteriormente o nome de
Lagoa de Cururupina .
Pág. 63 (52) .. . "o anam grande (Crotophaga major Linn.)."
Os moradores da região chamam a ave a que agora me refiro de "anumcoroia" (vide Beitriige, tomo IV, pág. 319). Richard Schomburgk, em sua
Reise in Guiana (tomo II, pág. 159), diz que o anum azul, agora em questão, só constrói o ninho em sociedade, e que os outros sempre aos casais
isolados. No referido lugar acham-se ainda muitas informações sôbre essas
aves, que já agora são bastante conhecidas. Que elas, como diz o Sr. Schomburgk, comem também frutos, já tive ocasião de comunicar em outro lugar.
1: de admirar que no Brasil nunca tivessem conseguido obter para mim
os ninhos das duas espécies de anum, embora fôssem elas abundantes nos
pastos.

Pág. 63 (52) "Pequenos lagartos faziam ruído nas fôlhas sêcas" ...
Estas lagartixas pertencem à espécie que descrevi em meus Beitriige
com o nome de Tropidurus torquatus; contudo, como de hábito, havia também ali o Teius ameiva ou Lacerta .ameiva.
Pág. 63 (53) .. . "os bacuraus esvoaçavam ao redor dos nossos cavalos",

Caprimulgus guianensis, (11 ) comum aqui por tôda a parte e fácil de
conhecer pelas p enas laterais brancas da cauda.
Pág. 63 (53) .. . "uma grande falena de côr azul-ardosiado (Papilio idomeneus Fabriclas)"
Nas anotações acrescentadas ao tomo II advertiu-se que esta espécie
está representada em Seba (vol. IV, prancha 31, figs. 3 e 4) .
Pág. 63 (53) "Pertencia ao gênero Phyllostoma"... ( 111 )
Vejam-se os Beitrêige, tomo II, pág. 200.
Pág. 64 (53) ... "o ninho ... de um beija-flor de coroa azul",
Vide Beitrêige, tomo IV. Esta espécie é o Trochilus glaucopis dos ornitologistas ou Ornismya glaucopis de Lesson, págs. 58 e 59.
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Pág. ·64 .(54) · "O lago Saqurenia comunica-se ·com o _. mar" ...
Dou aqui, na íntegra, o que sôbre esta lagoa diz a "Corografia brazílica" ( vol. II, pág. 38). "A lagoa d~ Saquarema (assim é chamada às vêzes,
mas não comumente) que, fica nàs proximidades de :Ponta Negra, tem seis
~ilhas de comprimento de leste a oeste e três quartos de légua de _largura máxima. Suas águas são salgadas, ricas em · peixe, e separadas do mar
apenas por uma estreita língua -de terra. ·Logo que, com a enchente dos ribeiros que rec~be, ela começa a inundar ~s terrenos em volta, os moradores da região abrem na :Ponta ·o riental uma saída para o mar, a qual durante todo o inverno é impossível atravessar a vau. Mais tarde essa saída
é novamente fechada pela areia jogada pelas ondas. Dos côrregos que desaguam na· lagoa o maior é o Rio Tingui, que desemboca na enseada septentrional":
·
·
O Sr. A. de St. Hiláire, qúe, · ao que parece, :pretende ser o único que
ouviu e aprendeu bem a pronúncia dos nomes brasileiros, diz (Voyage dans
ze· district : des Diamans, vol. 1, pág. 334) a resJ)eito da pronúricia da palavra Sagoarema: "Não é nem Sagoarema, nem Saquerema, nem Saquarema,
como escreveram alguns autores". Na descrição de minha viagem, escrevi
deliberadamente Sagoarema e não Saquarema, por me parecer mais natur~l a primeira grafia, uma vez que a pronúncia brasileira não é áspera e
sim branda. De mais a mais, faz-se neces·s ário o conhecimento ·c ompleto da
língua brasílica quando se quer explicar e traduzir tôdas essas denominações
em que também com facilidade aquêle ilustre viajante cometeu erros. A
"Corografia" escreveu Sequarema, o Sr. St. Hilaire, Saquarema, assim posso
também, de conformidade· com os meus ouvidos, escrever Sagoarema.
Pág. 67 (55)

... "principalmente andorinhas do mar, gaivotas e garças",·

Entram nesse número a garça branca grande (Ardea leuce), a garça
branca pequena (Ardea carolinensis Wils. ou "Le petit héron blanc à manteau", de Azara, vol. IV", da pág. 200 do volume IV de meus Beitrêige),
além de Ardea cayennensis, A. scapularis, A. lineata, A. palliata Licht., A.
cyanea e talvez outras ainda, que podem ser procuradas nos meus Beitriige.
(1•)

Pág. 67 (55)

... "uma espécie parecida com Larus ridibundus",

Larus poliocephalus Temm.
Pág. 67 (55)

. .. "o Larus marinus",

Esta é a gaivota de costas pretas (Larus dominicanus Licht.), citada na
pág. 22 do tomo I da minha descrição de Viagem.
Pág. 67 (55) "A dHerença que há entre estas aves, na América e na Europa é, muitas vêzes insignificante." (11)
Veja-se sôbre êstes assuntos o último tomo de meus Beitrêige. Também
no próprio Brasil muitas formas animais se repetem de maneira surpreendente. Assim é que, por exemplo, nas chamadas lagoas abundam duas espécies de martim-pescadores (Alcedo amazona e A. americana) em que a distribuição das côres é completamente semelhante, distinguindo-se elas apenas pelo tamanho. Nas duas espécies falta às fêmeas o colorido ferrugíneo
que enfeita, de modo exatamente igual, a parte baixa do pescoço dos
machos.
Repetições semelhantes são encontradas em outros gêneros de aves,
como Myiothera, Thamnophilus, Muscicapa etc.
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Pág. · 67 (55)

... "coqueiros anões de cêrca de três pés de altura."

Nos aditamentos ao final do segundo tomo de minha descrição de Viagem eu disse que esta palmeira tinha sido chamada .Allagoptera pumila pelo
P.r ofessor Nees von Esenbeck;. todavia, posteriormente, ela foi figurada na
grande obra do Sr. y. Martius sôbre as palmeiras, com a denominação de
Diplothemium campestre .<tab. 71, figs.. 1 a 4 e tab. 78).
Pág. 69 (56)

... ~'a jacupemba (Penelope marail Linn.),"

Conforme comparação mais cuidadosa, êste não é· o verdadeiro "marail",
mas o Penelope superciliaris Illig. (v. Beitrãge, tomo IV, pág. 539. Os jacus
têm entre si muita semelhança, de tnodo que muitas vêzes só a comparação
minuciosa, a par da observação 'da Natureza, permite distingui-los. Informou-nos o Sr. Richard Schomburgk que essa ave nidifica no chão. ( 21 ) Nós
nunca encontramos ninhos dela.
·
·
Pág. 71 (58)

"0 surucuá de barriga amarela (Trogon viridis Llnn.)"

Os surucuás foram a princípio chamados indevidamente pelos alemães
de pica-paus (Baumacker), mas êles nada têm da natureza dos pica-paus.
Também o nome "Nageschnab~l" (bico roedor) não tem absolutamente nenhuma propriedade (vide a Viagem de Schomburgk, · tomo I, pág. 127).
Todos os surucuás são aves lindamente coloridas, que voam de uma
árvore para outra nas grandes matas, em busca de alimento. O seu verdadeiro lugar no sistema é com certeza na famíiia dos cucos, com os quai's
êles apresentam os maiores traços de parentesco.
Pág. 72 (59) "Ao entardecer, tive a sorte de obter o pavó ou Pie à gorge
ensanglantée de Azara."
Veja-se Coracina scutata Temminck, estampa 40 das Planches coloriées,
onde todavia se dá à ave talhe muito esguio, e a côr da íris não está também corretam~nte representada. A larga pele da garganta dá ao pescoço
da ave uma grossura maior.
Pág. 72 (60)

"consegui fixar a bela côr vermelho vivo."

Sôbre êste assunto veja-se .a nota do fim do volume II da Reise nach
Brasilien, pág. 336. Posteriormente, nas minhas Abbildungen zur Naturgeschichte Brasiliens, dei a conhecer um desenho exato dêste magnífico
réptil, feito pelo animal vivo, no próprio local. .A descrição completa dêle
pode também ser encontrada em meus Beitrãge, tomo I, pág. 405.
Pág. 73 (60)

"avançamos através de pântanos e areais cobertos de mata".

Nos campos alagados das proximidades de Tiririca (pronuncia-se "Tiririke", pois em português o a final das palavras é comumente pronunciad&
só pela metade) conseguimos muitas aves palustres, entre as quais a galinhola brasileira (Scolopax cayennensis Linn.); o socó listrado (Ardea li~
neata Linn ou Honoré rayé de Buffon), que se acha sofrivelmente bem
representado na pl. enlum. 860 e o jovem da mesma espécie (Ardea tigrina Linn.), que eu obtive em tôdas as plumagens, visto como essa ave
não era ali, de modo nenhum arisca. Gray ( Genera of Birds) cometeu o
êrro de tratar o jovem e a ave adulta como espécies diferentes. (=i) Também na "Viagem" de Richard Schomburgk (tomo I, pág. 127), a Ardea
tigrina Linn., é considerada espécie à parte, em vez de ser chamada A rdea
lineata, visto que ela é o jovem desta última.
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Pág. 74 (60) . .. "começam por se cobrir de uma crosta dura e grossa, como
na elefanüase."
Só encontrei esta doença nas regiões do sul; mais para o norte, talvez
por acaso, nunca me foi dado observá-la. Em compensação, tanto entre os
prêtos escravos, como na maioria dos índios, encontram-se umbigos muito
proeminentes, tal qual observara na Africa o Capitão Tukey.
Pág. '74 (61) ... "é muito comum o quero-quero ou pavoncinho brasileiro
(Vanellus cayennensis)."
Buffon (pi. enlum. 836) deu uma figura mais ou menos boa do quero-quero (pronuncia-se em alemão como Kerr-Kerr). O Sr. A. de St. Hilaire diz (loc. cit., vol. II, pág. 144) que esta ave é chamada "queriqueri"
no Brasil central. Nas regiões por onde viajei nunca ouvi êsse nome.
Pág. 75 (61)

. . . "a grande andorinha de coleira branca."

Já tive ocasião de mencioná-lo, no Rio de Janeiro.
Pág. 75 (62)

. . . "apareceu-nos siabitamente a lagoa de Araruama",

O inglês J. Luccock, na descrição de sua viagem, fala no mau cheiro
desta lagoa, coisa que absolutamente não observei. Como eu visitei a Lagoa de Araruame <>u Irauma, na estação fria do ano, é possível que só
na época do calor, estando ela em seu nível mais baixo, exale de si algum
cheiro. A Corografia brazílica dá a seguinte descrição desta lagoa. (ª)
"Ela tem de leste a oeste, o comprimento de seis léguas de 1350 braças,
e oito milhas de largura. Está separada do mar a leste por uma pequena
duna arenosa e quase plana, e em sua ponta oriental abre-se num canal,
que em sua embocadura a uma légua e meia ao norte de Cabo Frio tem
26 braças de largura. Embora ela receba vários riachos, suas águas são salgadas, em conseqüência da comunicação com o mar. A vasante e a enchente da maré fazem-se sentir até Ponta Grossa, quase na metade da lagoa; dai
para oeste suas águas só podem ser impelidas pelo vento. Há abundância
nela de várias espécies de peixe. Há lugares em que sua profundidade é
de muitas braças, ao passo que em outros ela seca de uma à outra margem.
Na margem meridional, entre pontas mais ou menos proeminentes de terra,
há diversas enseadas, onde a Natureza, quase sem o concurso do homem,
acumula grande quantidade de sal. Contam-se nove dêsses lugares destinados pela Providência para a produção dêsse indispensável artigo. Todavia, nem todo sal é obtido da água do mar; pois em alguns lugares êle
é extraído das águas pluviais que à custa do salitre existente no solo adquire a consistência da água do mar e depois sofre a cristalização sob a
ação do sol. Os maiores córregos que desembocam na Lagoa de Araruama
são o Rio de Francisco Leite, que deságua na extremidade ocidental e o
Mataruna, que tem uma ponte e desemboca 2.880 braças, em linha reta, a
oeste do precedente. Entre êstes dois córregos e a pequena distância da lagoa, acha-se a Paróquia de São Sebastião, cujos habitantes produzem farinha, arroz, feijão e algum açúcar, tirando ainda muito proveito da pesca.
Pág. 77 (63)

... "arcos feitos de madeira do airi, chamados bodoques."

A palavra é escrita propriamente em Português bodoque; mas pronuncia-se "Bodock". Na descrição de viagem dos naturalistas bávaros P')
esta espécie de arma é chamada de funda (tomo 1, pág. 382), mas ela é
um verdadeiro arco, com duas cordas.
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Pág. 79 (64)

. . . "a mais querida é o batuque."

Segundo von Martius e Spix, o batuque deve ser uma dança africana
(v. a descrição de sua viagem, tomo 1, pág. 375). A. de St. Hilaire (v. Voyage
dans l,interieur du Brésil, vol 1. pág. 40, em nota), quer que a palavra seja
escrita "batuca", o que talvez seja a sua grafia mais correta. (ª)
Pág. 80 (65)

. . . "chegou mesmo a encontrar em Pernambuco maracás",

Os maracás, ou tamaracás, dos indígenas da costa do Brasil, já foram
mencionados anteriormente. Jean de Lery representou-os muito bem, com
o seu enfeite de penas multicôres. Servem-se dêles também na dança, sendo
utilizad~s pelos sacerdotes, benzedores e feiticeiros, como meio de proteção
e esconJuro.

No estudo das raças humanas da América ~ das relações que entre elas
existem nas duas metades dêsse vasto continente, é altamente interessante o fato de, em tôda parte, quer no norte, quer no sul, se fazer uso dessa
cabaça mágica, pois tanto no Canadá, na Flórida, na Guiana, como no Brasil, ela tem a mesma forma e a mesma significação. :tste instrumento tem
nomes diferentes conforme o povo; mas, como ficou dito, possui em tôda
parte a mesma significação. É chamado "Schischikné" (chichicné) pelos
Ogibués, "Taschabka" pelos Dacotas ou Tetons, "Ei-póh-chã" pelos Monnitarris, "Atschihiknchtsch" pelos Aricaros, "Aunai" pelos Blackfeet, e assim
por diante.
Pág. 83 (68)

.. . "que dizem substituir o chá."

Sôbre as oficinas e mais plantas úteis do Brasil procuram-se notícias
mais pormenorizadas nas descrições de viagem de St. Hilaire e de v. Martius.
Pág. 83 (69) "Uma enseada (lagoa) entra pela terra firme, formando um
semicírculo",
Em sua descrição pormenorizada de Cabo Frio, exprime-se o Sr. St.
Hilaire da seguinte maneira: "Tout ce que j'ai écrit jusqu'ici sur la topographie des terres du Cap Frio prouve qu'on en a donné une idée bien peu
exacte, quand on dit que le Cap Frio etc."
Esta passagem parece referir-se à curta descrição dada por mim, pelo
que a seu respeito devo prestar os seguintes esclarecimentos:
Como não tivesse a intenção de apresentar uma carta ou planta daquela região tão próxima do Rio de Janeiro, nem me sobrasse tempo para
percorrer tôda a costa do Cabo Frio, abstive-me de trazer a descrição completa dela, limitando-me a dar apenas uma notícia superficial do cabo e
seus arredores, tanto mais quanto às minhas investigações zoológicas me
levavam menos à região arenosa da costa, que em si nada tinha de agradável, do que às magestosas florestas e às margens das lagoas, habitadas
por inúmeras aves aquáticas e palustres. De mais a mais, como a maioria
dos leitores tem a Corografia brazílica em mãos, pareceu-me desnecessário
fornecer tantos pormenores daquela costa quanto os dados por St. Hilare.
De resto, tudo quanto vi, eu próprio, foi descrito com absoluta exatidão.
Pág. 84 (69)
atmosfera."

. . . "que os fortes ventos do mar purificam grandemente a

Nas matas a que fizemos referência matamos muitas aves. entre as
quais cucos e o Falco magnirostris, muito comum em tôdas essas regiões
meridionais; além dêstes, a Myothera domicella Licht. (Beitr., III, pág. 1085)
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e muitos outros passarinhos pequenos. ·Na vastidão dos pântanos ·vê-se uma
variedade de aves, ribeirinhas, como garças, maçaricos, narcejas e o papaostras- (Haernatopus piUiatus Temm.), a respeito do qual dei uma ·n otícia
no tomo II da minha descrição de viagem. Sôbre tôdas essas aves vejaµ,i-~e
Beitriige, tomo III e ~V. (•)
· ·
.
·
·
..

Pág. 85 (70)

'

'

"o mergulhão pardo-acinzentadoh(!1 )

Dysporus sula Illiger ( v. Beitr., tomo IV, pág. 890) .
.
.
.

'Pág. 85 ('76)

. .. "ama assaz parecida com o corvo marinho europeu;" . (,.)

Haiieus brasilianus Licht. (Beitr., tomo IV, pág. 895).

Pág. 87 (71)

. . . "duas tamareiras (Phoenix dactylifera Linn.)" ...

J. Luccock pretende ter encontrado palmeiras de fôlhas em leque na
região de Cabo Frio e São João, mas em lugar nenhum por onde viajei vi
um só exemplar delas.
Pág. 87 (71)
ursinus",

... "da espécie descrita com o nome de Stentor ou Mycetes

:S:ste bugio pardo, que na idade adulta é pardo-ferrugíneo ou ferruginoso, foi observado por nós em tôda parte e é muito provàvelmente idêntico ao Mycetes fuscus de Spix (veja-se o trabalho deste último sôbre os
macacos e morcegos, e o vol. II, pág. 48, dos meus Beitriige) . O Sr. Richard
Schomburgk diz (vol. III, pág. 768) que eu encontrei no Brasil Mycetes
seniculus, ·mas isso é um êrro.
Pág. 87 (71)

... "mas que desaparecem mais para o norte."

Nessa região a araponga era muito abundante. Muitas vêzes nos achamos debaixo de uma árvore frondosa, em cujo tope estava pousada uma
araponga, sem que nos fôsse possível vê-la; pois ela se esconde habitualmente no mais denso da folhagem. Estivesse ela sentada n a ponta alta de
um galho sêco, não raro ficava fora do alcance da . espingarda. A voz forte
e originalíssima dessa ave fêz-me supor logo uma conformação especial da
traquéia; agora, pelas pesquisas científicas do Exmo. Sr. Conselheiro J .
Müller, de Berlin, sabemos qual é a conformação daquele órgão na maioria das aves brasileiras. Entre os papagaios obtidos em Cabo Frio era particularmente abundante o papagaio-do-mangue (Psitt. aestivus Linn.), (I' )
aqui chamado curica, o qual tira principalmente o seu sustento dos frutos
dos manguezais existentes na bôca dos rios, e foi morto por nós em quantidade, para cozinhar como sôpa.
Pág. 88 (72

.. . "Lacerta ameiva de &.audin",

Dei, sob a denominação de Teius ameiva, uma estampa colorida desta
bonita lagartixa, feita pelo animal vivo. Os Srs. Duméril e Bibron representaram-na com o nome de Ameiva vulgaris (Erpetologie générale, tomo
V, pág. 100), dado per Lichtenstein. Não é possível decidir com segurança
se tôdas as espécies citadas nesse trabalho como sendo de Spix correspondem na verdade às descritas por êste. Mas é -certo que tudo quanto dizem
aquêles ilustres reptiliólogos, com referência às côres, é de pouca valia, parecendo que se basearam em exemplares conservados no álcool.
Pág. 88 (73) "Fomos igualmente infelizes nas nossas relações com o farmacêutico da localidade",
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O Sr. De St. Hilaire ('Voyage dans le distr.ict des Diamans, vol. II, pág.
44) duvida que existisse um farmacêutico em Cabo Frio. A isso só posso
responder que. não :indaguei se o home~ que . ali assim chamavam era de
fat.o b9ticãrió ou não. Os moradores do lugar davam-lhe êste título e compramos
medicamento
dêle, sem· c.o ntudo. visitá-lo em
sua casa.
. ' mwtos
.
..
. .
.
~

Pág. 91 (77)
cana)'? ...

... "num vasto campo pantanoso, o jabiru (Ciconia ameri-

Convém observar que à Mycteria amefiçana dá-se COJllumente a denominação de jabiru; mas nas regiões por onde viajei a ·Ciconia americana
é ch~~ada jaburu e a Mycteria .tuiú-iú. C'°) O Sr. Richard Schomburgk deu
a conhecer· o 'ninho e a reproduçãó do último, assunto sôbre o qual não temos nenhuma experiência.
Pág. 9l ('17)°

. . . "a cipó verde (Colul:;>er bicarinâtus)." ,

Em meus Beitrêige dei a descrição exata e uma boa figura desta grande
cobra,· muito abundante aqui. ·
Pág. 92 (78)

... "descobri

tr~tar-se

de .uma espécie do gênero Ateies."

Diz o Dr. v. Tschudi (Fauna Peruana, pág. 26) que a côr da face varia
muito nos macacos. Não posso confirmá-lo, pois nunca verifiquei nada de
semelhante. A observação de Tschudi deve, por conseguinte, relacionar-se
com alguma espécie de macaco por mim desconhecida, nada tendo que ver
com Ateles hypoxanthus e mais representantes da família· citados por mim.
Em meus Beitrêige, tive ocasião de falar que no prepúcio do Ateles em
questão acha-se uma massa brancacenta de sebo, e Tschudi dá ao fato caráter individual. Todavia essa suposição carece de base, porquanto ela é
encontrada: em quase . todos os indivídu<;>s machos da espécie. Além -disso,
segundo o referido zoólogo, os macacos quebrari~m galhos de árvore, atirando-os (loc. cit., pág. 34) e com êles se açoitando mutuamente. Também Richard Schomburgk faz menção daquelas investidas com galhos, as
quais talvez só ocorram muito ocasionalmente; a mim, pelo menos, nunca
aconteceu presenciar algo que com isso se pareça, e tampouco aos meus caçadores, muito embora tantas vêzes tenhamos tido ocasião de observar os
macacos. Os macacos prêtos teriam a carne mais tenra do que os pardos
(loc. cit., pág. 35), outra afirmação sem base. Pode a côr ter influência na
maciez da carne? É muito difícil que possamos encontrar a confirmação
disso na carne do gado bovino e na de outros animais.
Pág. 95 ('19)

... "que descreverei com o nome de Coluber plumbeus.,.

Vide Beitriige, tomo I, pág. 344, e as minhas Abdildungen.
Pág. 99 (82)

.. . "ergue-se a imponente sapucaia (Lecithis ollaria Linn.).•

Em Reisen (vol II, pág. 559), de Humboldt, encontro uma passagem
em que se diz que a Bertholletia excelsa, àrvore que produz a noz "juvia",
é chamada no Pará "Çapucaya". Em tôdas as partes por onde viajei sapu-

caia é o nome dado à "árvore-dos-potes". As flôres desta última são violáceas, como também as da Bertholletia, segundo Bonpland. Na árvore a que
me refiro, caem a principio as tampas dos frutos, depois as amêndoa~ e,
finalmente, os volumosos potes, que não raro ficam pendurados muito tempo. Tal fruto mede 8 polegadas de diâmetro transversal e cêrca de 7 de altura, com um pêso ainda de 3 libras depois de sêco e esvasiado das sementes.

- 23 -

Pãc. 101 (84)

"A pequena vila de São Jeão de Macaé" ...

O Sr. A. de St. Hilaire diz não ter podido reconhecer pela minha descrição a entrada que vai da Barra de São João a Macaé. Posso todavia garantir que o meu caminho foi muito fiel e minuciosamente descrito. Talvez
o Sr. St. Hilaire tenha seguido outro caminho.
Pág. 102 (85)
É

"Os bacuraus (Caprimulgus), cujo alto grite"... (11 )

(31)

o Caprimulgus guyanensis.

Pág. 103 (85) ... "do milhano prêto e branco, de rabo em forma de cario
(Falco furcatus Linn.)" ...
Advirto aqui, uma vez por tôdas, que o chamado aqui F. furcatus deve
entender-se sempre como Falco yetapa Vieill
Pág. 104 (86)
tento" ...

"Entre outras árvores observadas, estava a conhecida por

No apêndice ao vol. II de minha descrição de viagem dá-se a determinação das plantas, feita pelo Prof. Schrader.
Pág. 106 (88)

... "uma bonita espécie nova de Stachytarpheta" ...

Vide o apêndice ao vol. II de minha descrição de viagem.
Pág. 106 (88)

... "o sabiá da praia (Turdus orphoeus Linn.) ",

:.tste não é o Turdus orpheus, mas o pássaro que descrevi em meus
Beitriige sob a denominação de Mimus lividus.
Pág. 106 (88)

"Nas casas, o pequeno gecko esbranquiçado" ...

Segundo Duméril e Bibron (Vol. III, pág. 362), deve ser Hemidactylus
mabouia Cuv. ~ste gecko está representado na História Natural de Cuba,
de De la Sagra, mas difere muito de minha figura no colorido, parecendo-me
que o animal que descrevi não está sujeito a variações tão grandes.
Pág. 106 (88)

"a lagartixa de coleira preta" . ..

sabido que êste animal não é nenhum Stellio. Posteriormente no tomo
I dos meus Beitriige, eu o descrevi sob a denominação de Tropidurus torquatus, figurando-o com o nome de Stellio torquatus, êrro que é fácil provar pelo texto respectivo. Na obra de Dumeril e Bibron êle é tratado com
o nome de Ecphymates torquatus (tomo IV, pág. 344). Richard Schomburgk
(Reise in Guiana, tomo III, pág. 650) só viu exemplares desta lagartixa com
9 a 10 polegadas de comprimento, mas eu os vi de dimensões muito
maiores. Cíl)
É

Pág. 110 (91) ... "bela espécie nova de milhafre com um disco facial à
maneira do nosso Falco cyaneus",
Veja-se a pl. color. 22 de Temminck, onde esta ave está representada. A
descrição dêle se acha na pág. 224 do tomo III, parte 1'1- dos Beitriige.
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Pá1. 110 (91)

.. . "em forma de fomo, fechado em cima",

Não posso compreender porque os ornitologistas modernos vêem no bemte-vi dos brasileiros, pássaros tão conhecido sob todos os pontos-de-vista,
o Lanius sulphuratus de Gmelin, quando êle é, a tôda evidência, o Lanius
pitangua dêste escritor. Marcgrave descreve muito bem o bem-te-vi em seu
"pitangua guaçu" (Bem-te-vi Lusitanis) e acrescenta: "Clamat alta voce
Belgae dicunt Grietjen-bupi."
Marcgrave dá aqui o nome que, por causa de sua voz, designa êste
pássaro em todo o leste do Brasil, visto como, de fato, em seu canto de
três silabas êle parece pronunciar tons muito característicos. Verdade é que
Marcgrave chama de grosso o bico do pássaro, o que é também verdade,
mas diz: "rostrum habet crasswn, latwn, pyramidale, paulo plus digito
longum, exterius acwninatum". Nada aqui se diz do bico ventrudo e muito
diversamente construído do neí-neí, que é o verdadeiro sulphuratus de
Gmelin. O bico do bem-te-vi é grosso, forte, piramidal e tem os lados retilíneos em tôda a sua extensão, justamente como dá a entender a descrição de Marcgrave. Gmelin inclui na sinonímia de seu Lanius pitangua o nome
de Marcgrave, "pitangua-guaçu Marcgr." e "pitangua guaçu" ou "bemteve
Will."
Em todos êsses nada se encontra em sulphuratus. A côr preta dada por
Gmelin ao lado superior de Pitangua é uma adulteração da descrição também não muito boa de Marcgrave, que ainda diz:
"Caput, collwn superius, totum dorswn, alae et cauda coloris sunt e
fusco nigricantes, pauxillo virid.i ad mixto! '
As côres também não estão . aqui descritas de modo plenamente satisfatório, mas Gmelin traduziu estas expressões de Marcgrave de maneira
ainda mais defeituosa. Embora tanto o bem-te-vi como o neí-neí tenham
em suas partes superiores algwna coisa dessa coloração pardacenta, êsse
colorido das costas nunca pode dar margem a confusão. Como tratei de um
e de outro nos meus Beitrã.ge, nenhuma dúvida pode subsistir. Ninguém
distinguiu tão claramente os dois pássaros como Dom Felix de Azara. Ao
pitangua êle chama pelos seus nomes vulgares, de "bienteveo" o pitangua,
ao outro de neí-neí, denomin2ções estas que reproduzem muito fielmente
a voz dos dois pássaros, os quais, além disso, são, sob outros aspectos, corretamente caracterizados. Porque agora os diversos autores podem fazer do
bem-te-vi o sulphuratus e vice-versa, isso é o que não posso compreender.
O canto do neí-neí é muito breve, dissilábico e, além disso, sem timbre que
o faça ser ouvido à distância; o do bem-te-vi; pelo contrário, é tão alto e
conspícuo que Marcgrave, como todos os observadores, chamaram imediatamente a atenção para essa saliente particularidade .
Erra sem dúvida Strickland quando chama o "bienteveo" de Azara de
Tyrannus sulphuratus, e o neí-nei de Scaphorynchus pitangua, êrro em que
incorreu também Gray, em seu belo trabalho Genera of Birds. O Dr. Hartlaub,
êsse distinto conhecedor das aves, talvez siga o citado procedimento dos ornitólogos para não ocasionar confusão nos escritos, mas não é possível deixar que se perpetue um êrro tão grave. O que acima ficou dito parece suficiente para justificar-me, quando mantenho aqui a expressada opinião. (11 )
Nas várias regiões da América do Sul e nas diversas línguas dos povos que habitam êsse continente atribuem-se outras palavras ao canto notável do bem-te-vi, mas em tôdas se reproduz com clareza êsse alto canto
trissilábico. Assim, na descrição de viagem de Schomburgk (tomo 1, págs.
25 e 73) lê-se que na Guiana o canto em questão é representado pelas seguintes palavras:
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"qu'est ce qu'il dit", que soam aproximadamente como "bem-te-vi". No lugar
acima indicado da minha descrição de viagem (tomo I, pág. 110) disse eu
que o ninho dêsse pássaro tem a forma de uma bola ou de um forno, com uma
abertura, e que é construído de algodão. • (3•) Todavia, nidifica também
aqui, em condições semelhantes, o "inondé" ou "anegadizo" de Azara, com
a diferença, porém, de fazê-lo nos caniços ou juncos, e nos maciços de vegetação aquática (v. Beitrãge, tomo III ).
Pág. 112 (927)

"Grandes bandos escuros da Anas viduata"

Recebi posteriormente da Africa exemplares completamente semelhantes
desta ave, como também me mandaram do norte da índia Anas fulva, por
mim encontrada em Belmonte. Diz também o Sr. Richard Schomburgk (vol.
III, pág. 664 de sua obra) que o Dr. Peters enviou Anas viaduata de Moçambiqué. Anas bahamensis ("canard à bec rouge et plombé" de Azara) foi
morto por nós na Lagoa Feia. (:16)
Pág. 113 (93)

... "do rio Bragança, que corr.e da lagoa Feia.,,

.

.

Diz o Sr. St. Hilaire (loc. cit., vol. II, pág. _142) que o rio em questão se
chama "Bragança." A isso posso apenas responder que os moradores do lugar
pronunciam Bargança, e como a Corografia Brazílica não faz menção a êste
rio, nem Pizarro está ao meu alcance, digo a ·pronúncia dos habitantes.
Pág. 114, nota (95)
maculosus.

.. . "descreve essa ave éom o

nome

de

Tinamus

Vide Beitrãge zur Naturgeschichte Brasiliens, tomo IV, pág. 519.
Pág. 117 (96)

... "divertindo-nos

em caçar patos" : ..

Anas viduata, brasiliensis e bahamensis. ("1l).
Pág. 118 (96)

.. . "na

margem sul do belo rio Paraíba", . . .

O nome dêsse rio se escreve também "Parahyba," mas é preferível escrever de conformidade com a pronúncia usada no local.
Pág. 119 (97)

... "dos Uetacas ou Goitacás" .. .

Alguns autores escrevem "Goaytacases", outros "Goyatacases", mas a
pirmeira está mais de acôrdo com a língua do país, sendo também a usada
por Vasconcellos e pelos mais clntigos escritores portuguêses. O Sr. von
Eschwege (Brasilien die neue Welt, tomo I, pág. 222) diz que os Goaytacases" são antropófagos, mas nas páginas seguintes se diz quase inteiramente o contrário. A maioria dos antigos documentos isenta aquêles índios dessa
acusação. No próprio Eschwege se nota a mesma contradição.

Pág. 122 (99)

"Criam-se aí alguns burros" . . .

Segundo Spix (veja-se sua descrição de Viagem, tomo 1, pág. 275) os
burros de Campos seriam riscados ou listrados como a zebra. Contudo, durante a minha presença nunca tive ocasião de ver nenhum animal com estas
características.
Dá o Sr. Richard Schomburgk uma descrição dêste ninho que não está
•
de acôrdo com as minhas observações. Veja-se suas "Reisen in Guiana,"
tomo III, pág. 698.
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Pág. 124· (100)
. . )" . ..
L inn.

... '"em

companhia

do

anum

prêto

<<::rotophaga

ani

Diz o Sr. Richard Schombtirgk na descrição de sua viagem à Guiana
(tomo I, pág. 73) que o anum tem ·urna voz rouca. Todos os viajantes que
ouviram a voz dessa ave concordarão comigo que é impossível chamá-la de
rouca, pois é um assobio agudo, de ·duas notas. Essas aves costumam comer
vagens de Cayànus indicus e frutos de Psidium pyriferum. Eu nunca encontrei restos de alimento. vegetal ein seu estômago. (87) •
Pág. 124 (100)
Todus."

. . . "do pequenino bico-chato, verde e .de barriga amarela
t

O Dr. V. Tschudi tem muità razão quando coloca o bico-chato em Platyrynchos; pois em .muitos pontos êle concorda com êstes pássaros.
Pág. 126 (102) ... "inúmeras garças noturnas (Ardea nyciicorax) tinham
construído os seus ninhos."
Em meus Beitrãge separei do europeu o socó noturno da América
(Nycticorax americanus Pr. Bonap.)., que, embora seja muito parecido com
o primeiro, dêle se distingue, como o demonstra uma detida comparação~
Devo também agora separá-lo, como uma espécie muito próxima, ou como
raça.
Pág. 128 (103)

... "aldeia de índios Coroados e Coropós," ...

Diz o Sr. A. de St. Hilaire (Voyage dans I'interieur du Brésil, vol. I, pág.
41) que "les portugais ne prononcent point Coroatos, como se tem escrito
na Alemanha."
Observo que essa expressão parece não ter sido bem escolhida, pois nem
todos alemães escrevem Coroatos, como é facil ver em minha descrição de
viagem.
Em sua Voyage dans le district des Diamans ( vol. II, pág. 115), Sr. St.
Hilaire faz, como Cazal, os Coroados descenderem dos Goitacás. Se êsse fôr
o caso, não só os Coroados, mas também os Coropós e os Puris devem ter
essa descendência, visto que as línguas dêstes três grupos são muito semelhantes, como o demonstra o vocabulário fornecido pelo Sr. V. Eschwege.
Embora não seja para mim verossímil que os Goitacás decendam de várias
origens, tôdas aquelas notícias permanecem obscuras, podendo cada observador seguir a sua própria opinião. É sabido, além disso, que as informações
dos portuguêses sôbre os grupos étnicos do Brasil merecem muito pouca confiança, prejudicadas que são pelo pouco caso, e desfiguradas pela superstição, contendo assim pouca verdade para serem mais tarde tiradas do pó do
esquecimento, tal como acontece na América do Norte com relação aos povos
que primitivamente ali habitavam.
Pág. 128, nota (103)

... "a situação dos Puris no baixo Paraíba" ...

Henderson (A History of the Brazil, pág. 107) não conheceu a minha
notícia sôbre os de São Fidelis, no Paraíba, motivo pelo qual são muito
imperfeitas as que êle dá a respeito dos Puris. Escreve também, com base
na Corografia brazílica (pág. 108), que os Coroados são um rebento dos
Goitacás, e é igualmente incorreta a descrição da flecha, dada por êle.
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Na Voyage autour du monde, de Freycinet (vol I, pág. 333), lê-se, de
acôrdo com V. Eschwege, que os Puris nio apreciam as bebidas espirituosas; isso, todavia, não encontra apoio na visita que fiz àqueles índios. itles
levariam, além disso, a carne ao forno, o que prova tratar-se aqui de índios
mais civilizados do que os observados por mim nas matas virgens do Paraíba.
Entre as m~tas e interessantes estampas da descrição da viagem dos Srs. V.
Martius e Spix, são, pelo menos, muito boas as que representam os Puris,
destacando-se particularmente aquela em que se mostra a dança dêsses
jndios. As fisionomias nunca estão de acôrdo com a dos indígenas do Brasil,
tôdas têm aspecto invariàvelmente repulsivo, os corpos sendo muito volumosos e de desenho muito uniforme.
Pág. 131 ( 105)

.. :''a que chamavam camucls," ...

As vasilhas em que os Maipures do Orenoco preparam a bebida chamada
"chiza" tem o nome de Ciamacu (veja-se Humboldt, Voyage etc., vol. II,
pág. 372), denominação esta que apresenta muita semelhança com a palavra
Camuci, usada pelos Coroados.
Pár. 133 (106)

... "essa horda de Paris" ...

Henderson, em sua History of Brazil (pág. 167), faz referência a uma
horda de Puris no Rio Iguaçu, da Capitania de São Paulo. Seria interessante
saber se, de fato, êsses Puris descendem do mesmo tronco, e se a língua dêles
fornece a prova de seu parentesco com os irmãos homônimos do Paraíba. As
informações de Henderson são, via-de-regra, demasiado inseguras para que
se possa dar muito valor ao que acima ficou dito.
Pár. 135 (107)

.. . "provàvelmente dos espinhos de alp.m arbusto."

Essa coisa, que eu aqui, de acôrdo com o estudo de um distinto naturalista, faço passar como excrescência vegetal, foi-me já pelos Puris dada como
sendo a concha de um animal aquático, encontradiço nas quedas do Rio Paraíba~
Examinando-a, considerei-a de natureza vegetal; todavia, o jardineiro Schott,
que em data posterior viajou pelo Brasil (veja-se Nachrichten der Osterreich.
Naturforscher 2. Heft pág. 35), confirma o dito dos índios, e dá o nome ao
objeto em discussão, a que êle chama Grubixa. Depois disso, vem também o
Sr. Auguste Sr. Hilaire (vide Voyage dans l'intérieur du Brésil, vol. II,
pág. 62) afirmar que o grubichá, ou, como êle chama, o grumichá, é concha de
uma larva aquática, que os índios reúnem em colares ou trazem como enfeite
nos punhos. (:18)
Provàvelmente o Sr. St. Hilaire não teve conhecimento da figura que
dei de um dêstes colares usados pelos Puris, no Atlas de minha viagem ao
Brasil.
Pág. 137 (108)
quadris,". . .

.. . "amanam fortemente,

em

redor

dos

panbos e dos

Sabe-se que êsse costume ocorre em muitas nações de aborígenes americanos. Como se lê em v. Humboldt (Voyage etc., livre IX. chap. XXV, pág.
15), os Caraíbas e outros povos do norte da América Meridional amarram as
pernas dos filhos, e Schomburgk conta que as panturrilhas ficam completamente deformadas por êstes amarrilhos. Os Puris e os Botocudos usam um
só dêsses atilhos e a perna absolutamente não se deforma por isso. Os Caraíbas ainda se assemelham aos Botocudos em outras particularidades, como
seja, cortarem o cabelo sob a forma de uma pequena coroa redonda, sem falar
no estojo mencionado por V. Humboldt (loc. cit., pág. 161). Segundo St.
Hilaire (loc. cit., vol. II, pág. 151), os Botocudos de Minas, que eu não conheci, enfaixam também as articulações da maneira supracitada. De acôrdo
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com os Srs. Schomburgk, os Caraíbas, bem como muitos índios da Guiana,
possuem o nariz arqueado ou aquilino, forma que aparece com igual freqüência não só no México e no Peru como na América do Norte, mas que
é muito rara nas tribos por mim vistas no Brasil Observei apenas um índio
com nariz arqueado, de fato um Botocudo, o qual se acha representado em
meu Atlas.
Pág. 139 (110). . . . "das unhas envenenadas dos Ottomacks" ...

Nos povos indígenas do Brasil por mim estudados nunca encontrei o
uso de veneno.
Pág. 139 (110)

... "ou das eqravatanas das tribos do rio Amuonas."

Pode-se estender do Rio Amazonas, da Guiana e do Orenoco.
V. Eschwege faz referência às esgravatanas (v. Brasilien die neue Welt,
tomo 1, pág. 227. :tle fala na zaravatana, mas pode não ser esta a arma, visto
como êle traduz aquela expressão por pau em forma de borduna. Também
na pág. 231 há referência a ela. Na interessante relação da viagem dos irmãos
Schomburgk acha-se uma circunstanciada noticia dêste instrumento, bem
como do uso que diversas tribos indígenas da Guiana fazem do veneno.
Pág. 141 (111)
depená-los."

. . . "que os índios de Cantagalo comem os pássaros sem

Também Henderson (Hist. of Brazil, pág. 235) diz que os indios de Goiás
comem a caça crua, sem sal e sem qualquer espécie de preparo. :tsse autor
repete a mesma fábula com relação aos aborígenes de Pernambuco (pág.
360). Todos os povos do mundo conhecem o fogo e o seu efeito sôbre os alimentos.

Pá&'. 142 (112) .. . "que êles afiam constantemente nas pedras," . ..
muito estranha a idéia de Henderson (loc. cit., pág. 29) de que os selvagens do Brasil amolariam as suas facas na madeira.
É

. 1..'I ( 115)
P ag.

- ,, . ..
. . . "clão-lhe o nome d e Tapa,

A palavra "Tupan," ou melhor "Tupahn," ter-lhes-ia sido ensinada pelos
missionários, o que absolutamente não é verossímil
O tradutor alemão da viagem de J . de Lery (pág. 265 em nota), observa
que na lingua dos indigenas do Brasil a palavra "Tupán" significa o ser supremo, enquanto que Tupá o trovão. Isso não é verdade, pois segu.ndo Marcgrave, os Tupinimbás, ditos Tupinambás pelos portuguêses, chamam o trovão
"amacununga." De mais a mais, tanto quanto sei, aquêle povo pronuncia
sempre Tupã ("Tupahn"), o n no fim das palavras sendo muito pouco audível, mas às vêzes também Tupá ou mesmo Tupana. De resto, a idéia de Deus
e a de trovão são entre muitos indígenas da América designadas pela mesma
expressão, pois êles supõem que o ruído é produzido pelo ente supremo.
Pág. 148 (115)

. . . ºfoi descoberta craças ao eanto de am galo," .. .

O Major Schãfer e outros escritores falam na melodia do canto dos galos
brasileiros. Quanto a mim, não tive conhecimento de tais galos.
Cantagalo tornou-se mais conhecida depois da fundação, em suas proximidades, da colônia suíça de Nova Friburgo, as noticias mais recentes sôbre
essa região devendo ser agradecidas a Sua Alteza o Príncipe Adalberto da
Prússia. C:111)·
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Sôbre as populações de índios de côr esbranqu'içada ou de pele· muito
~lara, veja-se V. Humboldt ( 1. cit., vol II, pág. 572), Azara e outros escritores. ·Nas raças humanas mais diversamente coloridas existem indivíduos de
côr mais escura ao lado de outros mais claros; mas isso ocorre com predominância nas raças de pele amarelo-parda ou pardo-cinzenta, estando no
número destas as da América. A mesma coisa se dá com os índios esbranquiçados do Missouri referidos por Catlin, os "Mandans,º os quais não diferem na côr de todos os demais, visto como em todos êsses povos ocorrem variedades de côr.
Páf. 152 (120)
Linn.)º

... "o

lindo

Chamo a atenção, uma

v~z

martim-pescador

azulado

(Alcedo

alcyoil,

por tôdas, para ·O fato de· que o · chamado aqui

A. alcyon é uma outra espécie, a que Azara chamou de "Martim-pescador
celeste" e "celeste obscuro" (veja-se HarUaub, syst. lndex Zu Azara, pág.
26). Lichtenstein deu a esta espécie o nome de Alcedo caesia, e Vieillot chamou-a de cyanea. Esta ave está descrita com exatidão em meus Beitriige
(tomo IV, 1 ~ parte, pág. 5). Alcedo alcyon é uma espécie muito parecida,

porém a menor, que existe na metade septentrional da América.
Pág. 153 (120)

... "ou alllgator

dmes

rincões,

Croc~dilus

sclerops." .. . .

Dei em meus Beitriige (tomo I) uma descrição do AHigator a que me
refiro ou jacaré dos filhos do Brasil, juntamente com uma figura tirada do
natural. Natterer, que pôde muito bem emitir opinião sôbre os animais brasileiros dessa família, separou-o com o nome de Champoa fissipes, e reconheceu-o como idêntico ao insuficientemente descrito pouco tempo antes por
Spix, sob a denominação de Caiman fissipes.
·
Bibron e Duméril referiram o jacaré por mim observado ao seu alligator
sclerops, mas parece-me haver muita confusão na descrição que deram dêle;
pois citam a minha descrição em Beitrãge como Alligator sclerops, ao passo
que a estampa, feita pelo mesmo exemplar, foi atribuída ao seu Alligator
cyonocephalus. Se, como sustenta Natterer, o Caiman fissipes de Spix é o
mesmo jacaré que descrevi, então a figura do último deve ter sido muito
mal colorida ao contrário do que acontece com a minha, que foi feita pelo
animal morto de pouco, como também a descrição. Bibron refere o Caim an
niger de Spix ao seu Alligator sclerops, mas esta é uma espécie completamente diversa, como o atesta o próprio Natterer.
Pág. 155 (122)

.. . "conhecido no país por pitanga."

Pelo Sr. A. de St. Hilaire, sabemos que esta planta
Lam., de saborosos frutos.
Pág. 155 (122)

ea

Eugenia michelli

. . . "à vila de S. João da Barra",

Muitos autores a chamaram Vila de São João da Praia, o que seria também muito apropriado; mas os habitantes da região dizem habitualmente da
Barra.
Pág. 156 (123)
dadeiro",

. . . "mais conhecida alhures por tatu-comum ou tatu Ter-

Veja-se o tomo 2 dos meus Beitrãge. O sr. Dr. V. Tschudi acha a minha
figura do Dasypus longicaudus menos perfeita do que a do Gymnurus; mas,
tanto quanto a dêste, foi ela desenhada pelo animal vivo.
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Pág. · 157 (123) .... "espécie notável de
liniferum Arruda),"

Ar.u~

de caule comprido (Arum

:ts·t~ é o Caladi~m liniferum Nees., observo eu uma vez por tôdas.

Pág. 161 (126) "A Corografia Brazílica chama-o erróneamente de Reritigba."
Hen.d erson reproduz em sua History of Brazil êsse êrro da "Corografia"
(pág. 292), e também Freycinet, em sua descrição de viagem, chama-o, de
acôrdo com o uso comum, Cabapuana
. ou. Campapuana.
Diz o Sr. A. de St. Hilaire, referindo-se a mim, ''mais je ne sais sur quel
motif il se fonde pour écrire Itabapuana," ao que respondo que a maioria
dos agricultores instruídos do lugar asseguram-me que o velho nome indígena dêsse rio era ltabapuana. Nas cartas geográficas encontra-se ora Comapuam, ora Cambapuana, ora Cabapuana; razão pela qual estou convencido
de que o verdadeiro nome dos índios foi adulterado pelos portuguêses, como
tantas vêzes acontece. ('°).
Pág. 163 (127)

... "a graça real, bela espécie" ...

Dei a conhecer nas minhas Abbildungen um desenho dessa lindíssima
espécie de garça, com o colorido exato do bicó e dos loros (veja-se a descrição em Beitriige, tomo IV, pág. 617).
Pág. 164 (128)

... "do sauí-açu (Callithrix personatus Geoffroy),"

O Dr. V. Tschudi tem o C. nigrifrons de Spix por um C. personatus idoso;
isso todavia não me parece verossímil, pois afora as diferenças apresentadas
pelos muitos dêstes macacos que caíram em minhas mãos e já referidas em
meus Beitrêige, não achei nenhuma .variedade. Também não são animais crepusculares as espécies de Callithrix por mim observadas (como ficou dito na
pág. 51), ouvindo-se-lhes durante o dia todo a voz rouquenha e alta, além
de se acharem sempre em movimento. ("-).
Pág. 165 (129)

.. . "que eu denomino Picus melanopterus."

Já Azara havia feito referência a êste pica-pau, sob o nome de "carpintero blanco y negro". 1: o Picus dominicanus e o P. candidus dos autores. Os

modernos ornitologistas, que acham motivos para a criação de novos gêneros, seja na própria coloração, seja na presença de um topete ou de um pequeno pincel de pêlos, fizeram dêle o gênero Leuconerpes.
Pág. 165 (129) ... "estabelecer um pôsto militar,
Destacamento das Barreiras",

chamado Quartel ou

Pela descrição de viagem do Sr. St. Hilaire (Voy. dans le district des
diamans, vol. II, pág. 178), vê-se que foi dado posteriormente outro nome a
êsse pôsto militar; visto como ao tempo da presença daquêle ilustre viajante,
êle não era mais chamado "das Barreiras", mas sim "Boa Vista."
Pág. 169 (131)

... "num trecho baixo da costa, à povoação de Ciri",

O Sr. A. de St. Hilaire não escreve êste nome "Ciri," mas "Céri," diferença aliás insignificante; mas, para os meus ouvidos, os habitantes pronunciam Ciri. ( 42 ) .
Pág. 172 (134)

... "pequeno curiango (Caprimulgus)" .. .

Esta espécie pequena não é o Caprimulgus popetue Vieill., mas o semitorquatus dos autores, o qual é regularmente comum em tôdas as regiões do
Brasil por onde viajei, juntamente com o C. guianensis.
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Pá1. 17f (135)

... "de matéria ve1etal lmprepando o leito em. que correm."

Sôbre as diversas colorações das águas, a de café em particular, veja-se
a Voyage de Hwnboldt, vol II, pág. 386. Diz o Sr. Freyreiss (Beitrii.ge zur
nii.heren Kai8erthums Brasilien, pág. 8) que a côr escura de muitas águas só
é encontrada na época de cheia. A juÍgar pela minha experiência isso não
tem base, visto como encontrei córregos completamente secos e sem qualquer
vegetação em suas margens arenosas, cujas águas eram pardo-escuras.
Pá&'. 1'7t (135)

... "uma espécie alentada de cana" .. .

O nome genérico desta planta é Gynerium.

Pá&'. 171 (137)

. .. "não possui mais de oitocentos babitantes,n. : .

Diz o Sr. A. de St. Hilaire que eu havia dado para tôda a população da
Vila Nova de Benevente wnas 1.400 almas; todavia, o ilustre viajante não entendeu bem as minhas palavras. Informou-me o Vigário do lugar que a população tôda do distrito de Vila Nova (ao tempo de minha estada) não ia
além de 800 almas, entre as quais 600 índios; portanto, não 1.400 almas, como
disse St. Hilaire, mas apenas 800.
Pác. 179 (138)

"Uma povoação (vila sem igreja) denominada Malpé," . ..

O sr. A. de St. Hilaire (1.c., vol II, pág. 220) escreve êsse nome "Meiaipi"
e se admira que eu não tenha escrito também desta maneira. Contudo, ainda
que não me custasse aceitar tão pequena divergência, eu não poderia escrever de outra maneira; pois aos meus ouvidos ela soa daquela maneira.

Pie. 1'79 (139)

... "fica a vila de Guaraparim;' ...

Ainda aqui o Sr. de St. Hilaire, meu severo JWZ, não está contente
com o que eu escrevi. Diz êle (loc. cit., vol. II, pág. 221) "Guarapari et non
Guaraparim," ao que eu tranqüilamente respondo: Guaraparim é a maneira
portuguêsa de escrever o nome, à semelhança de Itapemirim e, principalmente, mirim (pequeno), que todavia se pronuncia Guarapari, ltapemiri e
miri.
Pác. 180 (139)

. . . "o óleo de copaíba" . ..

Diz o Capitão Freycinet em sua viagem à volta do mundo ( vol. 1, p;g. 130)
que o óleo de copaíba vem de uma ár,vore chamada "óleo de copaúba";
apenas eu observei que não é a árvore que assim se chama, mas o óleo, coisa
que parece muito natural. A árvore, propriamente, é chamada "pau de copaíba'" ou melhor, "copaíba." Mais adiante, diz êle que para curtir se usa
uma planta chamada "manja." Isso tem base num êrro; pois deve-se falar
aqui certamente do mangue (Conocarpus e Avicennia), do qual, todavia,
não as fôlhas, como diz Lamarche, mas a casca, é usada para o mencionado
fim, em todo sudeste do Brasil.
Pág. 181 (140)

mato," . ..

... "caçadores

de

piâmbolos,

chamados

eapitãem

do

Dá o inglês J. Luccock uma descrição cômica dêstes gaiâmbolos (tomo
II, pág. 103, da tradução alemã da descrição de viagem). :tles são nada ma1S
do que negros fugidos das plantações. Rugendas deu a figura de um capitão-do-mato.
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Pá1. 183 (141)

"O rio Espírito Santo", ...

O Sr. Auguste de St. Hilaire diz (1.c., vol. II, pág. 227) "Des auteurs
tres modernes ont consideré les eaux de Villa de Victoria comme appartenant à lembouchure d'un grand fleuve etc." A censura é dirigida sem dúvida a mim, que, por não ter podido percorrer e estudar detidamente a
massa de água que banha a vila, agora Cidade de Vitória, segui as informações que me deram os habitantes da região. Contaram-me que o Espírito
Santo desce de uma serra cujo ponto culminante é o Monte de Mestre Alvaro.
Agora, se a parte alta do lagamar da Cidade de Vitória, como se depreende
das investigações do Sr. St. Hilaire, não é um rio, mas uma baía ou golfo.
ainda assim o escoadouro desssas águas recebeu, com todo direito, da língua
usada pelos habitantes, o nome de rio. As razões que me impediram de
estudar e investigar o lagamar de Espírito Santo foram as seguintes. Ao
tempo de minha estada naquele lugar ainda não existia nada do que os
estrangeiros necessitam. A Corografia Brazílica não havia ainda aparecido,
nem qualquer outro guia que pudesse servir de base, além de que os moradores da região só dizem o "rio Espírito Santo.'' Tinha eu a intenção decidida de mais tarde conhecer as águas em questão, coisa que acontecimentos
desfavoráveis infelizmente não me permitiram realizar. O Governador
Rubim, para que eu pudesse explorar as soberbas matas pertencentes à
região, concedeu-me a casa do Coronel Falcão, em Barra do Jucu, onde me
demorei vários meses, ocupado em trabalhos de História Natural. Posteriormente, eu quis visitar também a região do alto Espírito Santo, havendo
até feito já os preparativos necessários, quando do Rio de Janeiro erraram
no destino dos pertences de que eu tinha absoluta necessidade, remetendo-os
não para Vila de Vitória, mas, ao contrário, para Caravelas, situada muito
mais ao norte, e fazendo com que eu seguisse às pressas para êsse lugar, a
fim de receber os indispensáveis objetos.
.
Deixei a minha tropa e o grosso do meu pessoal no Jucu, e segui para
diante, até Caravelas, acompanhado só de dois homens. Tendo encontrado,
de nôvo, muita coisa interessante para me ocupar, mandei vir depois a minha
comitiva, e as águas da Cidade de Vitória deixaram assim de ser estudadas.
De mais a mais, no que respeita à questão de o Espírito Santo, com <>
seu desaguadouro, não ter o direito de ser chamado rio, posso eu adotar
opinião diversa, que me parece apresentar base suficientemente sólida. Em
que difere êle de tantas outras bôcas ou desaguadouros de lagamares? Não
trazem êstes tantas vêzes o nome de rios? ~ o Rio Niágara outra coisa senão
o escoadoro do Lago Eriê? Não seria difícil apresentar aqui muitos exemplos semelhantes. Se existe acima da Cidade de Vitória uma expansão do
lagamar ou baía, essas águas recebem, ainda assim, uns cinco ou seis córregos, que formam em direção ao mar uma verdadeira corrente. As razões
em que me baseio para dar o nome de rio à baixa porção do Espírito Santo
são as seguintes:
1) Essa parte do lagamar situada entre o mar e a Cidade de Vitória e a
Vila Velha do Espírito Santo é chamada comumente de rio. Se quisermos
nos dar ao trabalho de consultar sôbre êste assunto a Corografia Brazilica,
acharemos uma passagem em que o próprio autor chama o Espírito Santo
de rio, estas sendo as suas palavras textuais:
"Duas léguas ao norte da barra septentrional do Espírito Santo sai o
pequeno rio Carahype etc.''
Aqui foi usado o vocábulo "do," que cabe a rio, e não a baía, que é palavra feminina.
2) Da Cidade de Vitória até a Vila Velha do Espírito Santo, único trecho
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navegado por mim, o estreito tem a aparência perfeita de um grande' rio e
não de uma baía, visto como as suas margens são completamente paralelas.
3) Existe ali uma forte correnteza e·m ·direção ao mar, a qual exige não
pequeno esfôrço da parte dos remadores que queiram vencê-la.
Supondo ter mostrado que se tem pleno direito de chamar de ·rio, eom
os habitantes da região, ao desaguadouro do lagamar do Espírito Santo, e
que se houver alguma falha em minha descrição ela deve estar justificada
pelo que acabo de dizer. A palavra Espírito é comumente escrita errôneamente ·"Espiritu" nas descrições de viagem. Essa última maneira de escrever
é espanhola, mas de modo nenhum pdrtuguêsa. Há nisso o mesmo êrro que
haveria se se escrevesse em Português ''nuestra" em vez de "noss·a ," "Rio
Dolce', em vez de "Rio Doce", "S. Matthe'o" em vez de "S. Mateus," "jacarandar" em vez de "jacarandá/' "capitano" em vez de "capitão," "Sagramen.:.
to" em vez de "Sacramento" e mais coisas semelhantes, como fê:t o Major
Schãfer. Também Freyreiss e Rugendas escrevem muitas vêzes errado as
palavras brasileiras. O mesmo se dá com o Major Feldner (vejam-se suas
Bemerkungen übeT Brasilien). Nêle lê-se, por exemplo, "nuestra" em lugar
de "nossa", "ltapemerim" em lugar de "ltapemirim", "S. Matthaeos" em lugar
de "S. Matthaeus," Ponta "Currumuxatiba" ou "Comuxativa" em lugar de
"Comexatibá" ou "Comechatibá" assim por diante. Feldner, além disso, tomou
erradamente o peixe "anjo" pelo Lophius piscatorius · (li, pág. 66); êle escrev~
"Fazenda de ponte dos gentios" em vez de "do gentío," "Machacarés" eni
vez de "Machacaris" e "capijeki-bom" (pág. 119) em vez de "Capitão-Jakii~
otbon" (o bom chefe barbado), e coisas semelhantes. Também os nomes inglêses muitas vêzes não são melhor escritos quando passados para o Alemão.
Assim, a palavra "Wisconsin" é vertida como "Wisconsin," quando deveri~
ser "Uisconsin." Quando se quer passar para o Alemão os nomes inglêses ou
os indígenas, é preciso tomar em consideração a pronúncia alemã, e é aqui
que muito freqüentemente se cai em êrro, visto como as pala'Vras inglêsas
dificilmente são pronunciadas de modo correto. Por êste motivo é muito
mais conveniente deixar essas palavras como as escrevem os inglêses. Se o
leitor quisesse traduzir corretamente o nome de um certo rio americano, o
"Jowa," com a pronúncia que lhe dão os indígenas, deveria escrever "Aiowa."
Pág. 186 (143)

"Barra do Jucu é uma pequena aldeia de pescadores" . ..

Com a Corografia Brazilica, escreve o Sr. de St. Hilaire, ao contrário,
"Jecú;" mas não sei porque também aqui não se há de seguir a língua dos
habitantes, que dizem invariàvelmente Jucu. Fiz longa permanência nesse
lugar, mas nunca ouvi pronunciarem essa palavra de modo diferente. Também Henderson escreve dêste modo (loc. cit. pág. 293), mas faz menção (pág.
296), com o mesmo nome, de um arraial situado naquele rio, o qual começa
a prosperar em região mais fértil. Fala êle, ao que parece, do povoado de pescadores, onde moramos durante algum tempo, e que não merece o nome de
arraial nem o qualificativo de próspero.
Pág. 187 (144)
para nós."

... "uma bonita espécie de saulm, até então desconhecida

Eu descrevi e figurei êste bonito Jacchus leucocephalus em meus Beitriige (tomo II, pág. 135). Encontrei-o somente nas matas da Capitania e,
particularmente nas de Araçatiba.
Pág. 187 (144)

. . . "Pipra pareola, erythrocephala e leucocilla;"

O pássaro aqui chamado por mim erythrocephala foi representado por
Temminck em suas Planches coloriées, pl. 54, com e nome de Pipra rubrocapilla, dado por Brisson. Segundo o Dr. V. Tschudi as espécies do gênero
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Pipra çomeriapi também ,.insetos;

m~

nunca encontramos nada de seme lhante em seus estômagos, tampouco como nos Ampélidas. Achei nêles sómente bagas, caroços e sementes de plantas .
Pág. 187 (144-5)
pus)" ... ("1 )

. . . ''uma admirável espécie de saí

(Procnias cyanotro-,

Ampelis tersa Linn., ou Procnias ventralis Illig. t:ste famoso passarinho
tanto no aspecto como no modo de vida, é uma verdadeira Cotinga, devendo,
sem· dúvida, ser colocado na mesma família a que pertence o Casmarhynchus.
Das cotingas tem a vida solitária e silenciosa; a falta de canto, e o regime
alimentar. Se alguma pequena divergência parece existir nas rêmiges ou nc.
revestimento dos tarsos, bem pode isso não ser tomado em consideração
numa classificação natural das aves. De mais a mais, não posso chamar sisten:ia natural aquêle em que se separe, como também fêz Kaup, no Isis (ano
de 1848, caderno 3, pág. 194), os Cypselus das andorinhas.
Não posso saber a razão pela qual o Sr. Dr. V. Tschudi deu a descrição
completa de um pássaro tão conhecido, pois ela já havia sido dada em outros
lugares. Ampelis viTidis parece divergir de Procnias ventralis na forma do
bico, e se se quiser, à maneira dos ornitologista· de hoje em dia, utilizar diferenças apenas perceptíveis para a criação de novos gêneros, parece-me
que Procnias ventralis e Ampelis viridis não podem pertencer a um mesmo.
Sycalis é um dêstes gêneros que a custo se pode definir.

Pág. 188 (145)

"Há também veados nessa mata;"

São êles as espécies que Azara descreveu com os nomes de Guazubira e
Guazupita.
Pág. 188 (145)

. . . "e soubemos ser conhecida na região por caninana."

Com o nome de Coluber poecilostoma, dei em meus " Beitriige" (tomo 1.
pág. 250) a descrição e a figura desta grande cobra em suas duas modalidades de colorido, a saber, a "caninana de papo amarelo" e a de "papo vermelho." A identidade que em minha descrição de viagem supuz existir entre
a caninana e a "cobra variável" de Merrem é destituída de fundamento. Em
seu sistema dos Anfíbios, colocou Wagler a supracitada cobra no género Tropidonotus, de Kuhl.
Pág. 195 (151)

. . . "se atinge o rio Piraquê-açu" . ..

Diz o Sr. St. Hilaire (cit., vol. II, p ág. 300 : "Le prince de Neuwied a
écrit Pyrakaassú .'' Isso é prova de que o autor tinha adiante dos olhos a
tradução francesa, não raro incorreta, de minha descrição de viagem; pois
no original est á "Pyrakliassú", cuja diferença de ".P eriquiassú", como de St.
Hilaire escreve, é apenas· digna de menção. Disseram-me que êsse rio é chamado "Pyraka-assu", e eu escrevi êste nome exatamente como o pronunciam os brasileiros. No caso de querer passá-lo corretamente para o Francês, o tradutor deveria escrever "Pyraquai-assou."
Pág. 198 (152)

. . . "habitações isoladas de índios" .. .

Compare-se o que contam os Srs. Schomburgk sôbre o estado dos povos
indígenas da Guiana, dos Caraíbas, ·verraues, Aruaques, Acavaís, Macusis e
outros ramos, verificar-se-á que êsses povos se acham mais ou menos no
mesmo grau de cultura dos índios da costa oriental do Brasil (índios mansos
dos portuguêses) ou dos remanescentes do tronco Tupi (Tupin-imbá ou
';rupinambá). O parentesco dêstes últimos com as nações indígenas das Guianas ressalta dos relatos feitos pelos que viajavam na referida região, havendo
parentesco até entre as línguas.
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Devo notar nesta oportunidade que se me afigura suficientemente exato
o que diz Jacquinot (veja.:se Anthropologie du voyage de Dumont d'Urville
au pole Sud, vol. II, pág. 173) sôbre as raças ou, como êle prefere chamar,
espécies humanas. Vê êle, também, nos americanos do norte, do centro e da
ponta meridional do continente, membros de ·um mesmo tronco, opinião com
que concordo plenamente. Em contraposição, parece-me que todos os indígenas da América constituem uma raça particular, não devendo ser considerados como pertencentes à mongólica. ·Parece-me duvidosa a semelhança
entre os americanos e os polinésios, havendo êrro também quando Jacquinot
diz que os Assiniboins(~) têm praças calçadas em suas aldeias, bem como os
Polinésios ou habitantes das ilhas dos mares do Sul. Isso não tem fundamento.
Visto como os Assiniboins incluem-se entre os povos que não possuem qualquer residência fixa, mas se abrigam simplesmente em tendas de couro, as
quais são transportadas de um lugar para outro pelos seus cães, na perseguição das manadas de bisontes, êsse modo de vida errante se opõe à construção de espaços pavimentados, tais como os que se tem encontrado nas
exíguas áreas habitadas pelos povos daquelas ilhas do Mar do Sul.
Parece-me insustentável que os Mongóis, como os Chineses, .os Kalmucs
e Baschkires devam, com os Americanos e Polinésios, formar uma espécie
humana, como quer Jacquinot (loc. cit., vol. II, pág. 276); pois se nêles, à
semelhança dos Americanos e Polinésios, os cabelos não ficam brancos e os
dentes não cariam, mas se desgastam, existem, contudo, tantas diferenças
que uma tal união dificilmente encontrará muitos defensores.
De resto, não posso negar que entre os retratos de insulindios dados na
antropologia da descrição da viagem de Dumont d'Urville há muitos que representam boas fisionomias de Botocudos, contando-se particularmente
nesse número a fig. à esquerda da estampa 2, a fig. direita da est. 8, a fig.
esqu. da est. 9, a fig. esqu. da est. 14 etc., não obstante se deva imaginá-las
sem as barbas.
Tudo o mais que o autor diz sobre a côr dos homens (vol. li, pág. 277)
eu acho muito verdadeiro. É ela dada pela Natureza e não uma conseqüência
do clima; pois nos países frios encontram-se também raças escuras, muito
embora a colocação escura da pele atinja o seu máximo nas zonas quentes
do globo. Também nos notáveis escritos de Morton temos a confirmação da
independência das raças humanas da América.
Pág. 202 (155)

.. . "uma pequena rã amarelada" . ..

Foi descrita e figurada por mim nos Beitriige, com a denominação de
Hyla luteola.
Pág. 203 (156)

. . . "que recebe o nome de Rio Doce."

!:ste rio seria importante para a saída dos produtos de Minas (Henderson, pág. 265) se a sua foz não fôsse tão sujeita à invasão das areias.
Pág. 204 (156)

. .. ""porco de queixada branca" . ..

Leia-se porco de queixada branca. (").
Pág. 206 (157)

... "tiribas, curicas, camutangas, jandaias"' ...

No vol. 4 dos meus Beitriige estão descritos 24 espécies de papagaios
observadas por mim, dando-se também a explicação dos nomes indígenas
de todos, na sua maioria sonoros.
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Pág. 210 (160)

... "chamada pbão d'armas!'

O Sr. A. de St. Hilaire (V. Voyage dans l'interieur du Brésil, vol. I, pág.
435) dá o nome de "veste" a esta roupa protetora. As couraças de que êle
fala devem ser bem diferentes das que observamos, pois a estas últimas não
caberia aquela expressão, uma vez que elas descem até acima dos joelhos.

Pá1. 216 (164)

. . . "denominado

precuiçL"

O instrumento aqui citado foi figurado por Freycinet (veja-se a sua descrição de viagem, vol. 1, pág. 226) .

Pág. 217 (165)

. . . "conhecida por lagoa de Juparanã da Praia'' ...

Também o Sr. A. de St. Hilaire faz menção desta lagoa, dizendo dela:
"commence dans les bois vierges un lac, qu'on nomme Juparanan, mais
qu'il faut bien se garder de confondre avec le grand lac Juparanan." A êste
respeito observo que a primeira lagoa, para ser diferenciada da lagoa maior
de Linhares, é chamada lagoa de Juparanã da Praia.
A vinheta desta página, (•) representando a tartaruga grande do mar,
foi criticada com muita razão pelo relator de minha descrição de Viagem
(Allgem. Litt. Zeitung, Oct., 1826, p. 305 e 313). Muito acertadamente, observa o crítico que a tartaruga não foi desenhada conforme o natural, êrro
que muito me contrariou ao ver concluída a chapa de cobre; mas não me
era mais possível corrigir. Talvez o desenho estivesse um pouco imperfeito,
fazendo com que o gravador o completasse com a imaginação e, por conseguinte, errasse seriamente. A cabeça da tartaruga está desenhada com
escudos iguais aos da carapaça, ao passo que na realidade êles não imbricam,
mas se dispõe uns juntos dos outros. Nota ainda o crítico que na descrição de
minha viagem ao Brasil eu tenha feito uso freqüente de expressões portuguêsas; neste ponto, todavia, não posso concordar com a sua opinião. Evitarse-iam muitas denominações deturpadas e estropiadas se sempre se procurasse escrevê-las como elas soam na língua da terra, e nesse ponto, penso eu,
temos nós alemães grande vantagem sôbre as outras nações, visto que podemos transcrever e repetir de modo mais ou menos perfeito tôdas as línguas.
Pense-se só em como os franceses costumam deturpar e estropiar os nomes
alemães. Por que motivo não devemos preferir escrever Lisboa, em vez de
Lissabona? O certo é que essa cidade não é absolutamente Lissabona, mas
sim Lisboa. Outra questão é, por exemplo, saber-se se é rigorosamente exato
traduzir a palavra "conde" por "Graf."

Pãc. 218 (166) . . . "através dos ermos que se estendem até S. Mateus, dezoito léguas de extensão" ...
Referindo-se a mim, diz o Sr. A. de St. Hilaire (loc. cit., vol. II, pág.
178, em nota) : "On trouve à la verité San Mateo dans la traduction française de l'ouvrage de M. de Pr. de Wied."
O tradutor francês de minha "Viagem" é em grande parte responsável
pelas criticas do Sr. St. Hilaire, que, depois de mim, viajou só até o Rio Doce.
Também na passagem citada escreveu o tradutor "San Mateo," em vez de
"S. Matthaeus," como está no original.
Pár. 220 (167) "Continuou a trabalhar como começara, cavando na areia,
com os membros posteriores em forma de nadadeira" .. .
Milne Edwards dis (Eléments de Zoologie, 2. ieme partie, pág. 179):
"Para pôr os ovos, a tartaruga cava um buraco com os membros dianteiros".
Isso é inexato. Como deixei dito na descrição de minha viagem, isso é feito,
alternadamente, com os membros posteriores, como verifiquei com os meus
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próprios olhos. Na mesma obra lê.- se mais adiante que ela põe os ovos "par
rangées régulieres", o que também não é exato. O Sr. Richard Schomburgk,
em sua Vi~gem à Guiana, fala com mais acêrto sôbre estas atividades das tartarugas, pois ali também se diz que a abertura das covas é feita com os membros posteriores. Contudo, segundo êle, o animal ficaria em posição vertical
no buraco, o que não está de acôrdo com a minha experiência. Nem tôdas as
espécies de tartaruga podem ser deixadas de costa, pois muitas delas podem
se virar por si mesmas.
Pág. 225 (1'70)

... mas êles . não sabem pronunciar bem o r " . ..

Esta singularidade ocorre em muitas línguas, tanto na América do Norte
como na do Sul. O r e o Z são muito freqüentemente trocados um pelo outro, estando por exemplo neste caso os Botocudos. Von Humboldt diz também a mesma coisa da língua Tamanack (v. a Voyêige, vol. II, pág. 296) .
Pág. 233 : Adenda à nota.
Sôbre as propriedades nocivas da mandioca, veja-se Bajon (Mém. pour
servir à l'hist. de Guyane française etc., tomo I, pág. 433. Mémoire XVI sur
i'eau de Manioc etc.) e muitos outros autores.
Pág. 234 (1'76)

. . . "batizou muitos dos Maconls'' .. .

Sôbre os Maconis e a sua língua, veja-se a notícia dada por A. de St.
Hilaire (Voyage dans l'intér. du Brésil, vol. II, pág. 47).
Pág. 235 (1'76)

. . . "perto do destacamento de Péçanba",

Diz o Sr. A. de St. Hilaire (loc. cit., vol. I, pág. 412, em nota) que é
falso o que eu disse a respeito da morada dos Malalis. Devo responder que
é isso perfeitamente possível, visto como não visitei eu próprio os Malalis,
mas baseei as minhas informações sôbre êste assunto no que me contou o
Capitão Bento Lourenço. Notícias mais extensas sôbre Peçanha e os Malalis, bem como sôbre outras tribos moradoras na zona, foram dadas por St.
Hilaire, às págs. 413 e seguintes. Na página 428 encontra-se um vocabulário
da língua dêles e na 428 um da dos Monoxos.
Pág. 239 (179)
altas árvores."

"muito pitorescamente sob as sombras densas

daquelas

Possuímos agora na excelente obra do Sr. Dr. V. Martius estampas notáveis das diferentes palmeiras, tanto no que se refere às partes isoladas, como
à planta inteira. N'um segundo trabalho, êsse ilustre autor, tornado tão famoso pelas suas extensas viagens através do opulento Brasil, descreveu as
palmeiras de uma parte da América situada mais ao sul observadas e trazidas pelo Sr. A d'Orbigny, em sua viagem.
Quanto ao verdadeiro coqueiro, êle n ão cresce somente na orla m arít ima, como também o confirma V. Humboldt (Voyage, vol. III, cap. IX e XXV,
pág. 23); não obstante, é certo que essa esplêndida planta se desenvolve melhor na costa ou em águas salgadas.
Pág. 239 (179)

... "entre Viçoza e Caravelas há um verdadeiro labirinto" ...

Esta r êde fluvial é formada p elo rio Peruípe e p elo assim ch amado Caravelas, os quais se ligam ao mar por muitos braços laterais largamente abertos, donde serem também salgadas na embocadura tôdas essas águas. Assim,
não se pode dizer, como o Major Schafer e outros, que em Caravelas desemboca no m ar um r io mais considerável. Em seu trabalho sôbre o Brasil
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lê-se: "o grande rio Carabelos," expressão de todo imprópria, visto como só
alguns pequenos córregos desaguam na extensa massa líquida existente próximo de Caravelas, a qual merece mais ser chamada de braço de mar, a que
se une ao Riq Peruipe.
Pág. 240 (180)

"Caravelas é a maior vila da comarca de Pôrto Seguro."

Caravelas, embora seja apenas uma vila, oferece muitas vantagens e superioridades sôbre a maioria das povoações dessa costa, ou, pelo menos, de
tôda a comarca. Pode-se sempre comprar aí· pão fresco, vinho, cerveja européia e outros artigos de luxo, que são grandes raridades na maior parte das
vilas da costa oriental. Em tôda essa região o pão de trigo é artigo de luxo,
só encontrado em Campos e em Caravelas, e que debalde se procuraria em
Pôrto Seguro.
Pág. 242, nota (181

"Muscicapa vociferans:"

:tste pássaro já foi denominado por Illiger Muscicapa plumbea, sem que
aquêle sábio conhecesse as suas notáveis características. Tratei dêle nos meus
Beitriige (tomo Ili, pág. 806) sob o nome de Illiger. Como d'aí para cá se
vem seguindo em ornitologia um procedimento completamente diferente, que
consiste em aproveitar cada pequena diferença de conformação para a criação de novos gêneros, também êsse pássaro notãvel, um dos mais interessantes das matas virgens do Brasil, recebeu muitas e variadas denominações.
Compreende-se perfeitamente que êle tenha sido afastado do gênero Muscicapa, e eu próprio teria feito isso em meus Beitrêige se não tivesse grande
aversão às inovações arbitrárias nesse ramo da ciência, em que hoje em dia
qualquer novat, · ou principiante no estudo da Zoologia, procura armar-se
cavalheiro por meio da mudança dos nomes mais antigos, melhores· e de
há muito consagrados.
Aliás, os novos ornitólogos têm colocado êste pássaro, com algumas espécies aparentadas, no gênero Lipangus Boie(•' ) Lathria de Swainson, e eu posso
trazer alguns esclarecimentos de acôrdo com êsse arranjo. Em conseqüência, a posição que o gênero Lipangus deverá ocupar na sistemática é entre
os Muscicapa, especialmente M. tyrannus e os Ampélidas, com cujas manei1'."as e modo de ·vida êsses pássaros mostram muita concordância, abstraindose de que os Lipangus escolhem para a sua alimentação insetos, enquanto
que os Ampélidas preferem bagas e frutas. Assim, os Lipangus são os Ampélidas entre os comedores de insetos.
No que respeita ao caráter mais marcante do aqui citado "sebastião," ou
"sabiá-do-mato-virgem," como é chamado em Minas, é êle a sua extraordinária voz, razão por que mereceria muito mais ser chamado vociferans do
que plumbeus. O concêrto que êstes pássaros, logo que se assustam, principiam a fazer, quase sempre reunidos em algum ponto da mata, é tão estranho que o caçador estrangeiro, tomado de espanto, às vêzes se esquece de
dar o tiro.
Segundo as sábias pesquisas de J. Müller, êsses pássaros pertencem àqueles a cuja laringe faltam os dispositivos para o canto, e assim se caracterizam geralmente pela sua voz alta e singular.
Pág. 243 182)

... "aninga (Arum liniferum) viceja na água!'

Caladium Hniferum Nees, como foi observado antes.

Pág. 245 (183)

... "pela primeira vez a preguiça comum" . ..

Diz Tschudi que a voz da preguiça sôa como "a-i," mas devo declarar
que eu nunca ouvi um a em sua voz, mas sempre apenas um tom monosilábico, exatamente como i
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Pág. 247 (185)
lorus Llnn ) "

... "prêsa por am tucano domesticado (Ramphastos dico-

Leia-se Ramphastos temminckii Wagl. (") . Aproveito a oportunidade
para observar que estou inteiramente de acôrdo com o que o Sr. Richard
Schomburgk disse sôbre a alimentação dos tucanos, visto como em seu estômago somente encontrei frutos e bagas.
Pás. 248 (186)

... "e o surucucu (Lachesis mutus, Daadln)"

Descrevi esta perigosa serpente sob o nome de Lachesis rhombeata. Ela
alcança o comprimento de 5 a 9 pés e a grossura de um braço. Richard
Schomburgk (Reise, tomo II, pág. 131) diz que ela fica grossa como uma
coxa, o que é demasiado.
Pág. 250 ( 187)

... "quando se tentou fazer um acôrdo com os Botocudos" ...

Tendo em meu poder a relação desta primeira viagem ou expedição, rio
Belmonte acima, feita pelo Capitão Simplício.
Pág. 250 (187) .. . "os martins-pescadores verdes, de ventre côr de ferragem (Alcedo bicolor, I.inn.),"
Segundo Richard Schomburgk (loc. cit., tomo 1, pág. 304), os martinspescadores (Alcedo) nidificariam em sociedade. Nunca vi que isso acontecesse, nem na Europa, nem na América, e isto é também certo para o Alcedo
bicolor, que tanto existe na Guiana como no Brasil
Pág. 251 (188)

... ''um.a espécie

de morcego cimento" ...

Com esta espécie e outra com ela parecida formou Spix o seu

gênero

Proboscidea, no qual o nariz é um tanto proeminente. Temminck mencionou-o em suas monografias, com o nome de Emballonura saxatilis.

Pág. 251 (188) "Muitas vozes de aves, como as do cabmé, do chora-lua,
do bacurau (Caprimulgus) e da capuelra (Perdix guianensis),"
Segundo os belos trabalhos que acabamos de receber do Sr. J. Gould sôbre
a família dos Odontophorinae ou perdizes americanas, o Odontophorus das
Guianas distingue-se do brasileiro ou capueira, tendo o Sr. Gould dado a
figura da perdiz brasileira, sob a denominação de Odontophorus dentatus.
Na descrição que dei desta ave em meus Beitriige, eu ainda o tinha como
idêntico ao das Guianas, e agora é fácil esclarecer porque alguns dados de
Sonnini não concordam exatamente com a ave brasileira. No que respeita
às vozes das aves, é necessário, como ficou dito, muita imaginação para interpretá-las em palavras, lendo-se, por exemplo, em Richard Schomburgk, que
entre as vozes dos bacuraus quis reconhecer até a do "Whip-poor-Will", o
qual todavia só existe na América do Norte, e não nas Guianas. O levante
das espécies animais, referido em seus trabalhos, aliás tão interessantes ( vol.
I, pág. 306), nunca se me apresentou nas grandes matas do Brasil, onde tantas vêzes passei a noite, e tampouco ouvi os gemidos dos macacos atacados
pelas onças, ataque no qual, de mais a mais, não posso acreditar.
Pág. 254 (192)

... "cobertas com fôlhas de uricana."

A uricana é uma palmeira que o Dr. V. Martius descreveu e figurou em
sua grande obra sôbre as Palmáceas, ora sob o nome de Hyospathe elegans,
ora sob o de Geonoma pauciflora ou paniculigera.
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Pág. 256 (193)

.. . "nos mostrou, de repente, uma anta nadando na lqoa" ..•

O inglês Gardner em sua viagem ao Brasil dá à anta, ou tapir, um tamanho muito pequeno. Medi um dêsses animais; que tinha 6 pés e 6 polegadas de comprimento.
Pág. 257 (193) ... "Passou êle multo perte de uma jararaca de cinco pés
de comprimento'' . . .
Spix e v. Langodorff escrevem sempre o nome dessa perigosa serpente
"jiraraca"; nas regiões por onde viajei ela é chamada "jararaca." Descrevi-a
lninuciosamente em meus Beitriige (tomo 1, pág. 470), dando nas Abbildungen os desenhos de um exemplar adulto e de um jovem. Ela não é idêntica,
como a princípio pensei, à atrox das .Guianas, mas muito vizinha desta.
Pág. 257 (194)

"a abati e salvei o apavorado caçador."

Quero registrar aqui o curso dessa excursão de caça, pois a narrativa
dela dá uma idéia de muitas emprêsas semelhantes. Depois de haver trazido
para a canoa a serpente morta, que todavia ainda fazia movimentos, seguimos
por um estreito canal que liga a lagoa da Arara· ao rio, e ali matamos alguns
guigós (Callithrix melanochir) que trepavam pelos galhos acima de nós, no
ponto em que entramos no rio. Dentro em breve voava acima de nossa cabeça
um grande gavião (FaZco urubitinga), que foi atirado no vôo. Desembarcamos na margem meridional do rio, pondo logo os pés numa alta, densa e
entrelaçada mata virgem, onde haviam sido dispostos em fila uma porção de
mu'n déus. Caídos nestas armadilhas durante a noite anterior, encontramos um
maracajá lindamente malhado (Felis pardalis), alguns tatus ("Tatou noir"
de Azara) e muitos macucos. Os últimos principalmente, como também os
tatus, eram muito benvindos para a nossa cozinha, pois os macucos têm no
peito uma grande quantidade de carne, que é de côr esverdeada, mas fica
branca depois de cozida, e muito saborosa. No chão, sob a escuridão dos velhos troncos e dos grossos e lenhosos cipós, perambulava a bonita pomba
vermelho-purpurina, aqui conhecida pelo nome de "parari" (Columba martinica). Adiante de nós as capueiras erguiam com ruído o rápido vôo, e dentro em pouco achávamos no chão o seu ninho, com ovos brancos como neve.
A batida forte e áspera do grande pica-pau de pescoço vermelho (Picus robustus) ecôa a distância na mata solitária, enquanto o ronco do guariba e
o grito rouquenho do guigó são as únicas vozes a quebrar o solene silêncio.
Depois de algumas horas voltamos para a canoa e achamos ainda a nossa
cobra com movimentos, mostrando o meu índio e guia a maior repulsa quando tinha de sentar-se perto dela. De volta às choças do Morro da Arara, preveniram-me todos que não tocasse no animal, ainda que parecesse morto;
mas aproveitei a oportunidade para mostrar aos espectadores medrosos em
demasia a verdadeira sede do veneno, coisa de que a maioria dêles não tinha nenhuma idéia. A serpente estava agora completamente morta, mas, por
infelicidade, eu me deixei picar e ferir acidentalmente no polegar pelos seus
dentes peçonhentos, o que depois me deixou não pouco desassossegado. Como
anteriormente, tínhamos feito pressão repetidas vêzes sôbre as gengivas da
cobra, o veneno fàcilmente poderia se ter misturado ao meu sangue, motivo
pelo qual, por maior precaução, eu não devia . ter adotado o desagradável
processo de examiná-la com os dedos. Receio aliás infudado, pois a saliva do
animal já deveria estar coagulada.
Pág. 25'7, nota (194)

"Coluber formosus, espécie não descrita" ...

As medidas dadas para esta magnífica cobra em minha narrativa de viagem estão erradas. O comprimento total dela, alcança 38 polegadas, das
quais 6 polegadas e 7 linhas para a cauda (vide Beitrêige, tomo 1, pág. 381).
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Pág. 262 (198)

''Gatos pintados. . . Fells tigrina"

Não é Felis tigrina, mas a espécie figurada e descrita por mim com o
nome de F. macroura. O Dr. Tschudi fala nas várias espécies de gato e sua
índole. O Jaguarundi e tôdas as outras espécies pequenas de gato, exceção
feita da suçuarana (Felis concolor), são medrosos e covardes como o nosso
gato selvagem da Alem;inha e o lince. Só em caso de apertura se dispõem a
resistir.
·
Pág. 268 (202)

"Vila

Viços~

é um povoado" .

Em seu livro, chama o Major Schaeffer êste lugar de cidade, ·r ótulo muito elevado para essa localidade sem importância.
Pág. 268 (202)

"Aí vive um carpinteiro naval alemão."

Seu nome era Rose; seu lugar de nascimento o bailio de Peine, no Hanovre.
Pág. 270 (203)

"ilhas rochosas denominadas Abrolhos,'~
~

O Major Schãfer fala (pág. 15) num cabo de Abrolhos, com um pôrto
chamado Port'Alegre. Que as duas coisas estão erradas pode depreender-se
da minha descrição de viagem. Em frente dos Abrolhos a costa é lisa. não
se podendo falar na existência de um cabo, e o que êle chama de pôrto de
Port'Alegre é a embocadura do Rio Mucuri.
Pág. 270 (203)
qüentes."

"a êsse tempo parcialmente inundadas pelas chuvas fre-

Nos espaços livres e nos pastos que levavam ao povoado, havia lodaçais.
onde crescia a pequena Menyanthes indica ou, talvez, cristata Roxb. (Dict.
des Sciences Naturelles, vol. XXX, pág. 52), planta comum em tôda essa
costa, com as suas pétalas alvas e franjadas. O pequeno sapo assobiador
(Rana sibilatrix, v. Beitr. tomo I, pág. 545) era muito abundante nêles, como
nos pastos enxutos. Os Srs. Bibron e Duméril, em sua grande reptiliologia
(Yol. VIII, pág. 307) fazem dêste sapo o filhote de Cystignathus ocellatus.
Pág. 276 (203) ... "na região à margem do Mucuri e do Peruipe, as seguintes espécies de palmeiras."
Estas palmeiras estão provàvelmente, em sua maioria, descritas e figuradas na excelente obra do Sr. Dr. v. Martius. Sôbre o verdadeiro coqueiro
veja-se também o que disse Lesson (Zoologie du voyage de la Coquille, vol.
I, pág. 323).
Pág. 2'71 (204)

''2. Côco-de-imburi;"

O "côco de imburi" é Diplothemium caudescens Mart. Palmae, tab. 70 e
77.
O "côco-de-pindoba" deve ser, segundo Martius, uma simples variedade
do indaiá-açu, o que não me parece verossímil, pois êle é "acaulis".
O "côco-de-pati" é provàvelmente o Cocos botryophora (tab. 83 e 84);
todavia, as copas das palmeiras são naquele belo trabalho, na maioria das
vêzes, representadas muito pequenas e estreitas.
O côco indaiá-açu" é, segundo v. Martius, a sua Attalea compta. A
estampa 41 da obra, segundo meu modo de ver, pôsto que tenha relação com
a minha palmeira, do que duvido, representa as fôlhas como muito pequenas
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e delgadas, de pínulas muito escassas e demasiado afastadas umas das outras.
Os pés desta soberba palmeira vistos por mim, com o nome de indaiá-açu têm
as fôlhas muito grandes e compactas, com a aparência quase de uma superfície inteiriça, sendo assim maiores e mais largas do que as de tô.das as
outras palmeiras por mim observadas, além de penderem até quase o chão,
como penas de avestruz. Em todo o caso é ela a mais bonita das palmeiras da
costa oriental. O nome de indaiá pode, conforme a região, ter sido aplicado a
plantas inteiramente diversas. Também St. Hilaire (Voyage, vol. I, pág. 451)
fala numa palmeira "andaiá", nome que sôa mais ou menos como o meu;
deve, porém, tratar-se aqui de outra planta, visto como diz êle que ela não
cresce na mata, justamente o contrário do que acontece com a palmeira por
mim referida.
O "côco de palmito ou jissara", citado por mim no Rio Doce é tida por
Martius como a mesma por êle chamada Euterpe edulis (tab. 32) e "palma
jacara" ou jacoara'', por Marcgrave (pág. 133). A figura concorda regularmente com a palmeira referida por mim.
Pág. 272 (205)

"Côco-de-guriri"

Já citado anteriormente. O Diplothemium campestre de Martius (tab.•
fig. 1 e 4, e tab. 78) . Na primeira estampa parece-me que os frutos estão corretamente representados. pois quando maduros tomam uma côr amareloavermelhada de melão. Suponho que tenha havido aqui uma troca, v~sto como
os frutos alaranjados do Diplothemium marimum (tab. 77) são, a julgar
pela estampa, exatamente semelhantes aos frutos maduros da palmeira anã,
citada por mim com o nome de guriri.
"Côco-de-piaçaba", Attalea funifera Mart., Palm., tab. 95 e 96." As fôlhas das palmeiras desta espécie vistas por mim parece-me ainda muito mais
rijamente empenachadas para cima do que se vê na gravura.
"Côco-de-aricuri." Deve ser, segundo M'artius, Cocos schyzophylla (tab.
84 e 85).
Pág. 273 (205)

"10. Côco-de-airi-açu:"

O "côco de tucum" é talvez o Astrocaryum vulgare de Martius, embora
tenha eu dúvidas a respeito. A estampa dá à planta altura demasiada. A palmeira descrita por Martius é idêntica à de Piso (ed. de 1658, pág. 128) .
Pág. 274 (206)

... "os fetos arborescentes (Filix)"

Disse eu nesta passagem que não existem fetos arborescentes na costa
oriental por onde viajei; mas isso é relativo, dependendo do que se deve
chamar "arborescente." Muitos viajantes depois daí viajaram pela região em
que andei, e neste ponto ter-me-ão por assim dizer acusado de uma inverdade.
Se se considerar arborescentes, fetos acaules de 10 a 12 pés de altura, então
decerto eu estarei errado; mas eu ainda não chamo arborescentes plantas de
semelhante porte e altura.
Pág. 278 (209)

... "é cercada de matas e cerrados pantanosos" ...

Estivemos residindo nesta planície e tivemos assim a oportunidade de
andar nela a qualquer hora do dia, sem sermos observados. O mato dos
mais próximos arredores era coberto e entrelaçado por uma espécie de palmeira que enviei ao Sr. v. Martius, que a descreveu e figurou com o nome
de Desmoncus arthacanthus na pág. 87 de sua grande obra sôbre as Palmáceas. A jaçanã (Parrajacana Llnn.) dava vida ao brejo imediatamente pró- 43 -

•

•

ximo de nós, enquanto que as cêrcas de troncos de coqueiro que fechavam o
quintal da nossa casa eram animadas, em lugar do pardal europeu, pelo agradável cantor que se conhece pelo nome de Sylvia platensis ( 40 ) mas que agora (vejam-se meus Beitréige, tomo III, pág. 742) é incluído no gênero Thryothorus ou Troglodytes. É um doa melhores cantores do Brasil, confiante,
vivo e amigo do homem. Azara descreveu-o sob o nome de "Basacaraguay" .
Achei o seu ninho num ôco do cercado de coqueiros, contendo quatro
pequeninos ovos redondos e salpicados de ferrugem. Ao que parece, é também êsse o pássaro de que fala v. Sack (Reise nach Surinam, pág. 32) sob a denominação de "Godo" ou "Shischu", e do qual, numa nota à citada página
do referido trabalho, diz errôneamente o Dr. Wolf ser verossimilmente a
Pipra musica. ~ste último pássaro é uma Euphone, que nunca se aproxima
tanto das habitações humanas, mas é ave da mata e da vegetação densa, capaz de se mostrar, quando muito, nos quintais muito arborizados.
Pág. 280 (211)

"Mais atrás, dentro do cerrado, viviam alpmas pessoas,IP

Quando, em comêço de outubro do mesmo ano, voltei de Belmonte ao
Mucuri, tive a necessidade de passar a noite nessa povoação. Encontrei nela
um mulato na mais lamentável situação. Por desleixo, tinha êle, quando môço,
deixado que os bichos-de-pé (Pulex penetrans) tomassem conta dos seus
pés, os quais agora se achavam em horrível estado e sem esperança de cura.
Tinham êles crescidos em uma enorme massa informe e esponjosa, habitada
por miríades daqueles insetos, formando como que uma esponja colossal,
completamente insensível, imóvel e denegrida (50 ) . O único remédio era a
amputação, que talvez desde muito tempo se tornara inadiável. Naquela
mesma ocasião, um chinês que ali mo.r ava foi mordido no pé por uma serpente, que, infelizmente, não pude ver, mas que tinham como venenosa.
Empregamos todos os meios que estavam à disposição, com o que durante
a noite as dores se aliviaram enormemente e o paciente sarou. Todavia, é
possível que a cobra não fôsse venenosa.
Pág. 282 (212)

.. . "era muito freqüente uma pequena espécie de Penelope,"

Sôbre esta aracuã vejam-se meus Beitrage (tomo IV, pág. 549). Diz o
Dr. v. Tschudi (Fauna Peruana, pág. 290) que a traquéia dos penélopes, cuja
forma é notável, modifica-se conforme a idade, tomando outra disposição.
Embora, na verdade, eu não tenha nenhuma prova que contrarie essa observação, ainda assim tenho dúvidas a respeito.
Pág. 284 (214)

"Eram da tribo dos Patachós," ...

Pronuncia-se em alemão "Pataschós. Diz Henderson (History of Brazil)
que os Patachós são particularmente numerosos, o que é sem fundamento.
Fala êle (pág. 300) de um povo chamado "Canarins", na região situada entre
Caravelas e Vila Viçosa. :tste povo possuiria um estabelecimento no centro
daquela região, o qual consistiria numa habitação espaçosa, situada num vale,
entre duas montanhas. Tôda essa história parece-me uma fábula, pois durante a minha viagem por aquela região nunca ouvi referência ao nome
"canarins", nem a um tal estabelecimento.
O Major Schaffer (veja-se Brasilien als unabhiingiges Reich, pág. 311)
confunde os seus Capoculos (escreve-se caboclos) com os tapuias. ~le pretende transformar os bravos Puris (dificilmente poderiam os brasileiros aplicar o qualificativo de bravos a êsse povo), Patachós e Botocudos em jornaleiros, o que decerto não se compreenderia em se tratando de selvagens caçadores acostumados à vida completamente livre.
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Segundo Gardner (veja-se TTavels in the interior of Brazil, pág. 22) os
descendentes de negros e índios seriam chamados caboclos. Não é êsse o caso
na região por onde viajei
Pág. 291 (218)

... "esvoaçavam numerosos rrandes vampiros" ...

Afirma o inglês Gardner (loc. cit. pág. 387) que os vampiros ferem com
a unha do polegar .e por êsse processo sugam as pessoas - uma espantosa fábula! Segundo Richard Schomburgk, fariam aquêles animais provisão de frutos, o que para mim é também inteira novidade, de que nunca ouvi falar.
Engana-se o Sr. v. Tschudi quando admite que os filóstomos só raramente
se alimentam de insetos. Tive ocasião de dissecar grande número dêsses animais e só encontrei nêles restos de insetos. Muitas vêzes observamos como
êles no vôo abocanham as grandes borboletas crepusculares e as devoram(º).
Devo também repetir que a Glossophaga amplexicaudata só se alimenta de
insetos, como antes ficou dito.
Pág. 293 (219)

... "denominada Morro Pascoal" ...

O Major Feldner viu também o Monte Pascoal, e o capitão de seu navio disse que a terra situada nessa região era chamada "da Vera Cruz,, (v.
Feldner, Reise, tomo II, pág. 161).
Pár. 294 (220)

. .. "papagaios da espécie Psittacus amazonicus" ...

Aqui, por engano, está amazonicus, em vez de aestivus. ( 111 ) Também na
costa africana inúmeros papagaios vivem nos manguezais, tal como no Brasil
(vide a "Viagem,, do Capitão Tukey).
Pág. 295 (220)

. . . "denominada Jaaassema ou Juassema"

Errôneamente, diz Henderson (loc. cit. pág. 303) que ainda hoje se vêem
os restos de Jauassema. Também não achei nenhum vestígio, naquele lugar,
de qualquer rio com êsse nome.
Pág.. 295 (221)

... "pedaços de tijolos, metais e objetos análogos;"

Diz von Humboldt (loc. cit. vol. II, pág. 373) que nas florestas da América do Sul, situadas entre o oceano e a cordilheira encontram-se por tôda
parte, fragmentos de vasos pintados, de mistura com machados de pedra, artificialmente perfurados. Como presentemente nada de semelhante se encontra nas regiões por onde viajei, temos aqui a prova do baixo grau de cultura em que se acham os povos indígenas do leste do Brasil. Ali foram, é
verdade, encontrados pequenos machados de pedra muito grosseiros, mas
todos eram imperfurados. Os roceiros portuguêses têm tais machados de pedra por pedras de raio, caídas por ocasião das tempestades.
Pág. 29'7 (222)

... "e a verde Sylvia trichas,"

1:sse não é a Sylvia trichas, que vive na América do Norte, mas o passarinho figurado por Swainson com o nome de Tanagra canicapilla, e que eu
descrevi "in-extensu,, no tomo terceiro dos meus Beitrãge, com o nome de
Sylvia canicapilla. O Falco crotophagus do citado trabalho é o Falco degener
de illiger.
Pág. 298 (222)

... "chegamos à beira do rio do Frade,"

Frade, e não frater, como se supõe numa descrição de viagem mais recente, é o nome que em Português se dá aos monges.
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Pág. ·302 (225)

... "muitas amostras de belas espécies ·de . Fucu.s" ...

Von Martius e Spix falam num pequeno número de espécies de Fucus
da costa brasileira (loc. cit., pág. 148); todavia, encontramos em Pôrto Seguro cópia apreciável de plantas marinhas, cobrindo a praia em grandes massas. Um distinto botânico e conhecedor dessa família vegetal, o Professor
Mertens, de Bremen, achou as seguintes espécies, entre os restos lançados
pelo mar, e por mim trazidos:
1 -

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 -

28 -

29
30
31
32
33
34

-

CoraUina officinalis Linn.
Corallina tuna Linn. ( = H alimeda tuna Lam.)
Udotea flabellata Lam.
Sania rubens .L am.
Amphiroe fragilissima
Amphiroe Gaillonii Lam.
Ulva decolora Mert.
Ulva pavonia Linn.
Ulva indurata Mert.
Ulva Schroderi Mert.
Ulva Hottirigii Mert.
Ulva stellata Wulf.
Facus lacinulatus Vahl.
Fucus Chamissoi Mert.
Fucus cervicornis Turn.
Fucus coccineus Turn.
Fucus obtusus Huds., Turn.
Fucus ovalis Turn.
Fucus stenophyllus Met.
Fucus tournefortii Lam.
Fucus divagans Mert.
Fucus luxurians Mert.
Fucus musciformis Wulf.
Fucus spinulosus Esper.
Fucus meconicus Mert.
Fucus lineatus Turn.
Fucus seaforthii Turn.
Fucus triangularis Tum.
Fucus dumosus Mert.
Fucus natans Turn., var.
Fucus oxydon Mert.
Fucus decorosus Mert.
Dictyota crispata Lam.
Amathia lendigera Lam. (Sertularia).

Pág. 304 (226)

"'
'

... "em busca da garoupa e do mero" ...

Em apêndice ao 2.0 volume dessa descrição de viagem, dei breve notícia
da garoupa; mas, infelizmente não me foi possível determiná-la com segurança, por não haver conseguido dela um exemplar fresco. Henderson (loc.
cit., pág. 308) dá uma descrição inteiramente falsa dêste peixe. Diz que êle
tem dois palmos de comprimento, que é de côr verde e destituído de escamas, o que está absolutamente errado. Talvez êste seja o mero, que não me
foi dado conhecer.
Pág. 307 (229)

"A vila de Santa Cruz fica na embocadura do rio," ...

Na reluzente perspectiva que dá Henderson da Vila de Santa Cruz há
as estradas para o interior existiam apenas na imaginação, e a vilazinha ou,
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melhor dizendo. a aldeiola, estava completamente decadente. O Major Schãfer (loc. cit., pág. 295) enumera as pequenas enseadas existentes nessa costa,
cometendo, em parte, grandes erros. Chama êle Ilhéus de distrito muito rico
em cereais; mas, quando muito, podia-se dizer rico em mandioca. Mais adiante fala êle de S. Salvador, com o forte de Campos Novos, e muitas inexatidões do mesmo jaez; em resumo, deve o leitor cercar-se de cautela com relação a êsse livro.
Pág. 308 (229)

"As plantações existentes rio acima foram assoladas,"

Fala o Major Feldner (loc. cit., tomo II, pág. 139) na falta de segurança
que há nas matas da província de Pôrto Seguro; houve todavia um êrro tipográfico alterando o sentido. Assim é que naquele lugar se lê "vor dem
gereizte Wilden", em vez de "vor dem gereizten Wilden".
... ''um exemplar ainda bom da andorinha-do-mar azul

Pág. 310 (230)
(Procellaria) ".

Tratava-se de Pachyptila forsteri Illig. ou Procellaria forsteri Lath.,
Proc. vittata Gmelin (veja-se Beitriige, tomo IV, pág. 846).
"Fêz êle circunstanciado relatório da expedição/'

Pá1. 315 (234)

Recebi do próprio autor, no original, a descrição dessa expedição feita
pelo seu companheiro, o Capitão Simplício da Silveira, escrivão de Belmonte.
Henderson descreveu a costa do Rio Doce ao J ucurucu e, ainda mais para
o norte, até Belmonte; mas a minha notícia a respeito dela dá uma idéia
mais exata de seu estado atual.
Pág. 321 (238)

... "presentearam-nos com ovos de uma tartaruga fluvial," . . .

t:sses ovos eram da espécie que eu escrevi e figurei cuidadosamente com
o nome de Emys depressa (Beitr., tomo I, pág. 29) e que os Srs. Duméril e
Bibron chamaram Platemys neuwiedii em sua grande Erpétologie (tomo
II, pág. 425).
Pág. 321 (238-9)
de-pé."

.. . "fomos importunados por inúmeras pulgas e bicbos-

Também Richard Schomburgk afirma (loc. cit., todo I, pág. 436) que
nas choupanas e ranchos abandonados acha-se comumente uma grande quantidade dêsses insetos sugadores.
Pág. 321 (239)
É,

... "o vampiro (Phyllostomus spectrum)" ...

como acima foi dito, Phyllostoma hastatum.

Pág. 322 (239)
tris)."

... "a andorinha-do-mar de bico amarelo (Sterna flaviros-

Também o maçaricão (Himantopus mexicanus) é muito comum nesses
bancos de areia e nas praias. Sôbre essas duas aves veja-se Beitriige, tomo
IV, pág. 741.
Pág. 332 (240)

... "que se distingue pela plumagem pardo-amarelada."

Trata-se de A nas fulva Linn. (Beitr., IV, pãg. 918). Esta marreca não
vive sómente na América do Sul, mas, como foi dito acima, também na índia; pelo menos, recebi do norte da fndia uma ave perfeitamente semelhante.
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Pág. 323 (MO) ... "multo vizinho do lpê (Bignonia)e com grandes flôres
vermelho-brilhantes,"

..

Neowiedia speciosa Schrad., Goeth. gel. Anz., 1821, 1, tomo 70, ou Dipteracanthus speciosus Nees v. Esenb., Flora Bras., Heft 7, pág. 30, n.0 6.
Pág. 326 (242)

. . . ''um gambá que, para escapar de meus cães"' ...

Sob a denominação de Didelphys aurita descrevi em meus Beitrãge (tomo II, pág. 395) um marsupial, que os zoólogos não reconheceram como espécie. Se houve êrro de minha parte, e o meu Didelphys marsupialis é o
D. azarae de Temminck, tanto mais autorizado estou a fazer de cada um dos
animais uma espécie independente; pois o meu aurita tem cabeça muito mais
volumosa, orelhas maiores e mais largas, e corpo de proporções algo diferentes. (114 ) Segundo Temminck, em Didelph11s azarae as orelhas teriam a
base amarelada, êste colorido aliás sendo uma boa característica para algumas espécies dêsses animais; todavia, nas duas espécies por mim referidas
as orelhas são de côr preta uniforme, fato que os zoólogos deveriam ter notado. Ainda em alguma coisa mais, parece que êstes últimos devem ser corrigidos. Waterhouse, em sua grande obra sôbre os Mamíferos (vol. I), referiu o meu D. aurita a D. azarae. Também Wagner, em sua revisão da obra
de Schreber, parece ter errado, visto como as proporções do corpo não podem variar tanto com a idade.
·
Pág. 328 (244) . . . "uma ave notabllisslma, a aniama ou anbuma (Palamedea cornuta Linn.," ...
Há muito tempo essa ave foi descrita e corretamente figurada por Buffon, sob o nome caienense de Karnichi. Em meus Beitriige (tomo IV, pág.
!535) dei uma descrição correta dela, com as diferenças entre os dois sexos.
Em tôda a região de Belmonte, onde essa ave é encontrada com abundância,
ela tem o nome de "anhuma", mas o Sr. de St. Hilaire escreve Iniúma (Inhuma), o que nunca verifiquei. Veja-se também os Beitrãge a respeito da voz
atroadora dessa ave, como da quantidade de ar armazenado debaixo de tôda
a pele, nos ossos e nos órgãos internos, uma de suas características mais
importantes.
Pág. 332 (246)

. . . "bem atrás de mim estavam diversos botocudos".

Entre êstes botocudos vistos pela primeira vez por mim, havia um cujo
retrato enviei ao Sr. Dr. v . Martius, que o fêz litografar no belo Atlas de
sua interessante descrição de viagem. A figura se acha juntamente com a
de um índio coroado, na mesma fôlha.
Pág. 339 (251)

"machados" (carapó, na língua dêles) " . . .

Essa palavra deve mais própriamente ser escrita "carapoc", mas se pronuncia comumente carapó.
Pág. 340 (252)

.. }'é o japuí (Cassicus ou Oriolus persicus)," . . .

Sôbre êste interessante pássaro e seu curioso ninho, vejam-se os meus
Beitriige (vol. III, pág. 1219 e segs.), e também as descrições do Sr. Schomburgk, na Guiana.

Pãc. 340 (253)

... "e o lindo tijé-piranra (Tanagra brasilia Linn.)" ...

1: o Rhamphocelus ou Rhamphopis coccineus dos modernos ornitologistas. Mais para o sul, no Rio de Janeiro, o passarinho é chamado tijé, a que
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os negros acrescentam às vêzes a palavra fogo; na língua dos tupinambás é
chamado tijé-piranga (ou tié vermelho) e, mais para o norte, as duas palavras são unidas, dizendo-se tapiranga.
Pág. 341 (253)
Croton,"

.. . "chamado ciriba pelos habitantes, provàvelmente am

Sôbre essa planta, como sôbre muitas outras citadas na presente obra,
veja-se o Apêndice do 2.0 volume.
Pág. 344 (255)

"O pau-d'arco, ou tapicuru," . ..

Segundo Gardner (loc. cit., pág. 147), o pau-d'arco é usado também como
archote, especialmente pelos pescadores, visto como é muito bom para queimar; todavia, é necessário saber se a planta a que êle se refere é exatamente a mesma do Rio Belmonte.
·
Pág. 345 (256)

... 'cama espécie de papa-môseas (Muscicapa),"

Ela foi posteriormente descrita e figurada com a denominação de Platyrynchus hirundinaceus, por Spix, em sua obra sôbre ornitologia, vol. li,
pág. 11 e tab. 18, fig. 1 (v. Beitriige, tomo III, pág. 977). É o Todus ferrugineus de Latham (n.0 189 de Azar;i). Cabanis criou recentemente para ela o
seu gênero M11iarchus. Juntamente com êste pássaro foi colocado o Myiar~hus coronatus; parece que os dois não devem ficar juntos, visto como há
entre êles muitas diferenças.
Pág. 348 (257)

... "e numerosas .nuvens de mosquitos atormentavam-nos;"

Os mosquitos de Belmonte são espécies de Cule.r, muito parecidas com
a européia, em tamanho. Têm as pernas marcadas de faixas transversais
pretas e brancas. Quando se lêem as descrições de v . Humboldt e outros
viajantes, verifica-se fàcilmente que, por exemplo, no Orenoco e nas planícies úmidas situadas sob o Equador êsses insetos são muitos m ais incômodos do que nas -regiões mais meridionais e montanhosas do Brasil, os habitantes da costa de Caracas enterrando-se na areia durante a noite, para se
protegerem contra aquêle flagelo. Nas regiões por onde viajei êsses insetos
só eram muito incômodos no lodo dos mangues e nos matagais da costa,
sendo-o muito menos na florestas. Nas praias que só se descobrem durante
a vasante das marés, sofrem-se particularmente os mosquitinhos ("sandfly"
dos inglêses), que são ainda mais insuportáveis do que os Culex. Especialmente pela manhã e à noitinha não se têm meios de proteção contra êles,
tornando-se insuportáveis.
Nas regiões do alto Missouri, na América do Norte, durante os meses
quentes do verão, os mosquitos do gênero Cule.r, quase me fizeram sofrer
ainda mais do que no Brasil.
Pág. 348 (258) ... "um bando de grandes andorinhas, da família do andorinhão ( Cypselus)" .. .
Sem dúvida era C11pselus senex Temminck (Le vieillard), pl. color:· 397,
o por mim visto no Belmonte; mas, por causa da rapidez e altura de seu vôo,
não me foi possível obtê-lo.
Pág. 354 (262)

... "forma outra eachoeira sôbre um grande leito roehoao.•

A Corografia Brazilica e, por causa dela, Henderson, dá uma descrição
exagerada dêsse Salto Grande ( v. Henderson, loc. cit. pág. 304).
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Pág. 354.· (262)
Inferno," ...

... "Muitas quedas de Belmont-e, . sobretudo a Cachoeira do

Como vimos pelas descrições de St. Hilaire (loc. cit. vol. II, pág. 310)
escolheram-se para as cascatas . do Rio Doce as mesmas denominações das do
Belmonte. Há também lá Escadinhas, uma Cachoeirinha e uma Cachoeira
do Inferno.
Pág. 355 (263) ... "os Botocudos, como então verifiquei, se sentissem menos chocados'' ...

Os Caraíbas se mostraram revoltados quando v. Humboldt (veja-se a
Voyage etc., livro IX, cap. XXV, pág. 22) desenterrou um esqueleto em Ataruipe; não assim os Botocudos do Belmonte.
Pág. 356 (263)
mer ) ," ...

. . . "Abriu a bôca quanto pôde e berrou: nancut

(co-

A palavra "nungcut" não · é propriamente botocuda, como parece; pois
"para comer" ou "comer" em sua língua é "kering" (falar em Alemão com
a ponta da língua), como eu disse no segundo tomo da minha descriç~o de
viagem à América do Norte (pág. 587).
Pág. 359 (265)

... "êsse réptil,

a sucuriuba

do rio Belmonte," . ..

Sôbre esta gigantesca cobra vejam-Se os meus Beitrãge (tomo 1, pág.
226) e as minhas Abbildungen. Bancroft faz menção de urna Boa de 33 pés
de comprimento, em Surinam (pág. 126). Ela tinha nas costas uma cadeia
de nódoas pretas e no estômago foi achado um veado. :S:sse animal pertencia, sem dúvida, à mesma espécie da sucuriuba, pois primitivamente essas
cobras eram muito velhas e grandes. Tem-se porém exagerado muito a periculosidade dêsses animais, devendo os viajantes estar de sobreaviso para
não se deixarem embair pelos nativos, que decerto são muito inclinados a
isso. Assim é que, em época recente, conta o inglês Gardner loc. cit., pág.
431) que a Boa constrictor torna perigosas as matas, enquanto noutra passagem (pág. 356) êle fala numa Boa de 35 pés de comprimento, que engoliu
um cavalo. Fôsse um veadinho (uma Wirrebocerra"), podíamos admitir, ou
mesmo, quando muito, um veado grande; mas um cavalo, muito mais teria
êle de temer a onça do que a essas cobras. Quando se fala então em ataques
a pessoas, como se lê em Richard Schomburgk (loc. cit., II, pág. 463), isso
é, decerto, história dos índios.
Pág. 360 (266, nota)

"Falco tyrannus, espécie nova" . ..

Temminck figurou êste bonito rapineiro (pl. color. 73), mas essa estampa não é inteiramente isenta de f alhas. As pernas foram representadas muito curtas, e o colorido dado à figura destôa do que se vê na ave existente
na minha coleção, a qual, por causa da idade ou diversidade do sexo, é de
um pardo mais escuro e menos pintalgada. Os ornitologistas modernos colocam êste gavião no gênero Spizaetus e o Sr. Des Murs deu-nos dêle um
artigo na Revue Zoologique.
Pág. 363 (268)

.. . "Entre êstes destacava-se uma busina curta" .. .

A palavra Kuntschung deve ser pronunciada aqui à moda alemã. De tudo
quanto eu disse dêsse instrumento, parece depreender-se que êle, quanto ao
uso, não tem nenhuma semelhança com a trombeta religiosa. Ela só serve
para os índios chamarem os outros, no interior da mata. Os Drs. v. Martius
e Spix encontraram o mesmo costume entre os Coroados de Minas (v. a descrição da viagem dêsses autores, tomo I, pág. 367) .
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Pág. 366 (269)

... "o grande urutau alvacento e pintado

• Lmn·. )" . ..
g rand is

(Caprimulgus

Pertence agora ao gênero N ytibius dos modernos ornitologistas, e caracteriza-se muito particularmente pela conformação da língua. Parece-me duvidoso que a ave aqui referida pertença de fato à espécie Nyctibius grandis,
pois dá-se para êste último uma íris côr-de-laranja, ao passo que na minha
ave ela é escura. O exemplar a que me refiro é do sexo feminino e encontra-se em minha coleção ornitológica. C'. :; )
Pág. 367
,, (2'70)
m ens, ...

.. . "com os três filhos crescidos, e mais o resto dos bo-

Entre êles achava-se também o botocudo a quem os portuguêses chamavam João, e que o Prof; Pohl mais tarde trouxe pata Viena,· dando· dêle um
retrato muito parecido na Wiener Zeitschrift. :tle me reconheceu muito bem
quando, estando eu em Coblença, entrou o navio do Sr. Pohl, carregado de
raridades do Brasil.
Pág. 376 (276)

"PossuíanÍ, para uso próprio, plantações de mandioca" . ..

·
Feldner (ve]am-se suas Bemerkungen über Brasilien, tomo II, págs. 124
e 125. Eu nada observei de semelhante entre os índios. Feldner (loc. cit., tomo II, pág. 141) erra completamente no tocante à origem dos Machacaris.
:l.:le fornece algumas pala-Yras da língua dêsses índios (pág. 151).
Pág.

37~

(278)

. . . "de que há abundância no rio e na lagoa vizinha."

Na praia encontram-se as conchas comuns aqui e mais adiante enumeradas, sendo particularmente abundante entre elas o Dentaliu·m .
Pág. 379 (278)

. .. "e

~-

águia-pesqueira (Falco haliaetus Linn.) ," .. .

A respeito dêste gavião pescador veja-se meus Beitrêi.ge, vol. III, pág.
73. :l.:le apresenta muito poucas diferenças da ave européia. Também a da
América do Norte, erigida em espécie particular pelo Príncipe de Canino,
distingue-se pouco da águia.:..pesqueira alemã.
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CORREÇÕES E ADITAMENTOS ·
AO
VOLUME II DA DESCRIÇÃO DA VIAGEM AO BRASIL

Pág. 1 (Z83)

... "pelos nomes de Almorés, Aimborés 011 Am~u.rés." ,

Diz Henderson (loc. cit., pág. 299) que o nome Aimborés era aplicado
aos Botocudos pelos outros aborígenes; todavia, a terminação rés já indica
que, pelo menos em parte, ela procede dos portuguêses, além de que nada
de semelhante encontrei entre os outros indígenas vizinhos dessa região. Que
os Aimorés são os Botocudos de hoje, é não somente verossímil, como se exprime Eschwege (loc. cit., I, pág. 117, em nota), mas absolutamente certo,
como desde muito tempo demonstrei. A grafia correta é "Botocudos" e não
"Botecudos" ou "Botocoudys", como escreveu o autor da tradução francesa
da minha descrição de Viagem, coisa que é também confirmada por St.
Hilaire.
Tem-se dito que os Aimorés seriam descendentes dos Tapuias. A isso se
deve responder que a palavra "tapuias", aplicada pelos portuguêses a todos
os índios selvagens do Brasil, procede dos Jesuítas, que chamavam Tapuias
todos os indígenas que não falavam a língua geral. Pergunta o Sr. v. Eschwege
(loc. cit., I, pág. 218) "quem é que descobriu que os Aimorés descendem dos
Tapuias?" A resposta é que os Aimorés não descendem apenas dos Tapuias,
mas êles próprios são verdadeiros Tapuias. De mais a mais, as notícias mais
inverídicas foram divulgadas sôbre êste assunto, inspiradas que eram nos
portuguêses pelo pavor, desassossê&o e aversão.

Pág. 2 (284)

"0 nome de Botoeudos lhes vem" . ..

J. Luccock (v. a edição alemã de sua descrição de Viagem, pág. 467)
deriva errôneamente a palavra "Botocudos".

Pág. 3 (285)
tribos".

... "mais bem conformados e mais belos do que os das demais

:tles, não obstante, apresentam as características próprias dos povos indígenas do Brasil, os quais, apesar de concordarem com as raças da América do Norte nos traços principais, na côr e nos cabelos, delas se distinguem
por muitas diferenças. Os povos das 'regiões temperadas têm habitualmente
compleição mais robusta e mais forte do que os das zonas quentes, o que
não deixa todavia de apresentar as suas exceções; ademais, os norte-americanos possuem freqüentemente traços mais acentuados e, não raro, nariz arqueado. O fugidio da testa afigura-se-me não poder considerar-se caráter
importante, pois êle nem no norte nem no sul apresenta qualquer estabilidade.

- 52 -

Em sua History of Brazil, dá Henderson uma figura completamente falsa
dos Botocudos, representando-os com os cabelos compridos e caídos, os batoques das orelhas e da bôca mal desenhados. a tacanhoba inteiramente ausente, e tendo ainda diante ·de si uma jangada, afora outras inimagináveis
inexatidões. Mesmo que nos dias atuais êsse povo possa servir-se aqui ou
ali de canoas, o que todavia não me foi dado assistir, no tempo em que Henderson escreveu desconhecia-se completamente que êle fizesse uso de qualquer espécie de jangada ou canoa.
Pág. 4 (285)

. . . "há entre êles indivídaos quase perfeitamente brancos,"

De St. Hilaire (loc. cit., vol. I, pág. 426) fala também nesses Botocudos
brancos. Bory de St. Vincent atribui aos Botocudos muita semelhança com
os chineses; e até mesmo com os hotentotes (v. uL'homme, essai zoologique,
vol. li, pág. 19 e 115). A opinião dêsse escritor conta em seu favor com o
testemunho de um ilustre cientista, o Sr. A. de St. Hilaire; devo todavia confessar que uma semelhança em tão alto grau não deve ser tomada de modo
geral. É fato que os asiáticos, nomeadamente os malaios e os chineses, têm
muitos traços comuns com os Botocudos e outros indígenas do Brasil e, em
certos casos isolados, mesmo grande semelhança; considere-se porém a massa
da população e achar-se-ão importantes diferenças. A posição obliqua dos
olhos, que d'Orbigny apresenta como caráter principal dos Tupis ou Guaranis, ocorre também na América do Norte e, particularmente em muitas
tribos, durante a juventude, sem que por isso se deva achar que suas feições
são de chineses. Como o atesta Rengger com relação às nações indígenas do
Paraguai (v. a Naturg. der Saugeth. von Paraguay dêste autor, pág. 6), é
certo que tomados isoladamente, os troncos aborígenes do Brasil, bem como
muitas das nações por mim observadas na América do Norte, se distinguem
uns dos outros em certos traços característicos, que se notam como fato geral, sem que todavia se possa defini-los imediatamente de modo preciso. Num
ponto, porém, a opinião dêsses observadores diverge da minha, e vem a ser
a de que todos os indivíduos isolados se assemelhem tanto uns com os outros. Em todos os brasilicos vistos por mim domina certa semelhança, mas
grandes diferenças se notam nos indivíduos tomados isoladamente.
Pág. 4 (285)

"Muitos raspam as sobrancelhas e a barba,"

::tles esfregam essas partes com cinza quente e depois arrancam-lhes os
cabelos.
Páa'. 8 (288)

. .. "batoqaes no lábio inferior, eomo os Botoemlos."

Segundo Henderson, haveria também na Província de São Paulo Tapuias que perfuram o lábio inferior e cortam os cabelos em forma de coroa;
mas, por causa dos descuidos dêste escritor, ponho nisso muita dúvida. í:
sabido que os Caraíbas cortam os cabelos de maneira semelhante à dos Botocudos, e usam também o estojo que entre os últimos tem o nome de tacanhoba.
Pág. 10 (289)

. .. "possaidores de barba reruJarmente espêssa,"

Também na América do Norte, se bem que raramente, encontrei alguns
exemplos semelhantes, falando Keating (v. Ma;or Longs ezped. to St. PeteTs
River. vol. I, pág. 160) num índio com uma barba de uma polegada e meia
de comprimento, tal como no caso que observei no Missouri.
Pág. 11 (289)

.. . "de fruto do urucu (Baixa orellana Llnn.)" . ..

Diz Henderson que êles se pintavam de verde e de amarelo, o que não
é verdade.
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De. mais a .mais, ·as eôres verde e amarelo não se ertcontram entre os
povos brasílicos; ou pelo menos nos que tive o ensejo de: conhecer, os quais
só costumam fazer uso . do vermelho e do azul-negro. Contra a picada dos
insetos esfregariam na pele a seiva de · certas plantas, coisa que .é de todo
inexata; pois em parte alguma ouvi falar de tal prática, hoje em dia. A · seta
dos Botocudos possuiria farpas em ambas as extremidades, o que também
é falso. Do que . acabo de dizer ressalta : que é melhor ·nãa ler nada do trabalho de Henderson, pois está de tal modo cheio de inexatidões que através
dêle se adquiririam noções completamente errôneas.
Pág. 13 (291)

. . . "chamàm nucancã ou jequereium-ioqué."
.. '

Também o Sr. de St. Hilaire (loc. cit., vol. ·II, pág. 198) encontrou êstes
leques de penas amarelas entre os Bptocudos de Minas Gerais. Parece que
êste douto viajante não teve conhecimento da figura de um dêstes leques
encontrada em. meu Atlas; senão a ela teria feito, decerto, referência. Entre
os "Dacota" (Sioux), os Konzas", os "Mandans",· os Monnitarri$" e outros
povos indígenas da América do Norte há também o uso de leques de plumas,
os quais são feitos com penas de águia, de peru selvagem, de cisne e de corujão; êles pertencem porém mais às vestimentas de festa ou são .usados
como ventarolas durante os dias de calor, -0 que não é o caso no Brasil.
Pág4 14 (291)

... "a notável cabeça mumificada ... "

Em · v. Martius (Reise in Brasilien, tomo III, pág. 1313 e seguintes),
encontramos · pormenores sôbre esta cabeça. Os mundurucus, tribo guerreira do Rio Madeira, há o uso de cortar as cabeças dos inimigos mortos em
combate, fazê-las secar, como .descreve Martius, e depois enfeitá-las com pe..
nas, para serem · exibidas como troféus. Há uma dessas cabeças na coleção
de Blumenbach, que agora pertence à Universidade de Gottingen. Os inimigos dos Mundurucus eram principalmente os Araras, os Parintintins e os Jumas. O Dr. Martius deu em seu Atlas a figura de um Mundurucu trazendo
num pau a cabeça mumificada de um arara ou de um Parintintin. Examinada com atenção, mostra essa cabeça a mesma. singular repartição dos cabelos que a da coleção Blumenbach, faltando apenas à última os longos cabelos caídos na parte de trás. O uso de raspar os cabelos dêsse modo está
assim em voga em alguns ou em tôdas as nações inimigas dos Mundurucus,
e vêem-se naquele .Índio os cabelos divididos caracteristicamente em três partes, cada uma das quais deixa cair a ponta sôbre a testa, ao passo que atrás
há uma faixa raspada dentro da massa dos cabelos, como muito bem mostra
a figura dada por. Blumenbach (prancha XLVII das Decades Craniorum) ,
Como pormenorizei na descrição de minha viagem à América do Norte (to~
mo li, pág. 684), em Brésil de Ferdinand Denis · a referida cabeça mumificada de um Arara é apresentada como de Botocudo, nisto sendo mal com~
preendido o que eu disse sôbre o assunto, tornando-me eu, assim, de certo
modo, causador dêste êrro. Aliás, quem queira se informar. sôbre as muitas
inexatidões existentes no Brésil de Denis, é. só recorrer a essa passagem de
minha descrição de viagem à América do Norte.
Pág. 16 (293)

. . . "por isso é sempre mais seguro evitar· a

sua compánbia.•·

Entre os selvagens do Brasil só uma vez ocorreu o roubo, e isso em circunstância especial. Humboldt (v. Voyage, vol. II, ·pág. 328) faz também
reparo à inexistência do roubo.
·
Pág. 19 (295)

... "Vêem-se panelas de barro cinzento,"

Teria dito melhor "encontrar-se-iam panelas", visto como em nenhuma
das malocas dêsses índios por mim visitadas descobri qualquer vestígio de
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vasilhas · de barro; assim, em alguns poucos lugares, talvez êle.s as tenham
recebido dos brancos.
·
Pág. 21, em nota (296)

.. . "nas pro"rincias de Cuiabá e .Mato Grosso.''

Trata-se de um descuido ou de êrro tipográfico. Leia-se "nas províncias
de Goiás . e Mato Grosso."
Pág. 22 (296)

.. . ''o arco, a sarabatana e a

l~ça;"

Como sabemos, também os Macassares sopram setas envenenadas por
meio de compridas zarabatanas :Sôbre essa perigosa arma e a preparação
do veneno pelos selvagens das Guianas deram-nos informações recentes às
viagens dos Srs. Schomburgk.
Pág. 23 (297)

. . . ''usam os Botocudos do Rio Doce duas espécies de cani-

ços ••. "(")

Com muita verdade, diz Humboldt (loc. cit., vot II, pág. 557) que todos
os povos em estado primitivo fazem largo emprêgo das gramíneas de alto
porte. Aos Botocudos fornecem elas armas, copos para beber, caixas onde
guardam várias bugigangas, pentes, navalhas e instrumentos de música.
Pág. 24 (298) "As flechas do terceiro tipo servem só para a caça dos pequenos animais;"
Em lugar do que aqui é descrito com referência aos Botocudos, servem-se
os Caraíbas e outros indígenas sulamericanos de uma pelota de algodão, que
amarram na ponta da flexa.
Pág. 27 (299)

. . . " os se1vagens,

. . . têm grande habilidade para nadar.''

A respeito da natação e do banho entre os índios das Guianas veja-se
Bancroft (pág. 203). Dá-se lá o mesmo no Brasil.
Pág. 27 (299) . .. ''amarram os Paris os dois pés com um cipó, o que porém não fazem os Botocudos."
Os Caraíbas trepam exatamente como os Botocudos, visto como apoiam
as plantas dos pés de encontro à árvore (v. v. Sack, Reise nach Surinam .•
1 Abth., pág. 91) . Os primeiros aproximar-se-iam, em fôrça, dos "Buschnegern", mas são dextros e habilidosos (ibid., pág. 82 da 2~ parte) .
Pág. 29 (300)

. . . ''o índio a põe sempre do lado esquerdo do arco" ...

J. Luccock fala de armas de fogo entre os Botocudos (tomo 1, pág. 467).
Pelo menos naquele tempo, êles não a s possuíam em parte alguma, sendo
certo que os portuguêses não as poriam em suas mãos, pois nas florestas
virgens do Brasil não é possível, como na América do Norte, estabelecer um
tal comércio com os índios, que ali recebem dos negociantes as armas de
fogo com que muitos dêles próprios serão alvejados.
Pág. 30 (301)

. .. "e chamada pelos Botocudos kitomeniop."

Seria melhor escrever essa palavra "Ketommeniop" (o primeiro e pronunciado muito breve).
Pág. 31 (302)

.. . ''a cabeça é roída de tal forma" ...

Os Puris e outros índios de Minas Gerais fariam uso, em seus alimentos,
da pimenta malagueta ou dos frutos de um Capsicum ( v. Martius e Spix,
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Reise, I, pág. 390) . :tsse uso tomaram-no aquêles índios aos brancos; pois
nas regiões por onde andei êle ainda não exIStia. Em certa publicação, que
não posso mais dizer qual era com segurança, saiu uma notícia sôbre o Botocudo trazido para Viena pelo Professor .Pohl. Lêem-se nela muitas informações errôneas. Assim é que, por exemplo, lá se diz que os selvagens usam
o batoque no lábio inferior para cortar sôbre êle a carne e por a farinha
de mandioca em cima dêle, querendo por meio dessa deformidade infundir
pavor aos inimigos; tudo tolices sem fundamento.
'

'

De mais a mais, não sei como a palavra cacique poderia ter sido encontrada entre os Botocudos; sendo ela completamente desconhecida no Brasil.
O oficial português Julião Fernandes de Leme teria estacionado no Quartel de São Miguel, com o fim de civilizar os Botocudos, o que é falso; pelo
menos no Rio Belmonte, os portuguêses nunca pensaram em tal. Tratam-se
ali os selvagens sàmente do ponto-de-vi.c::t~ do interêsse, ou fundam-se postos militares para a defesa contra os sewi ataques, e quando o Major Julião
trouxe uma partida de infelizes índios ao Rio de Janeiro, êle queria exclusivamente tirar vantagens para si, exatamente como havia feito o Ouvidor
Marcelino da Cunha, em Caravelas.
Os Botocudos João e Francisco, que vimos em Viena, achavam-se por
ocasião de minha passagem por Belmonte em Quartel dos Arcos, onde muitas vêzes os vi.
Pár. 33 (303)

... "acham-se rolos de uma espécie de trepadeira" . . .

Os Botocudos vagavam à procura destas plantas amiláceas, e parece que
tais expedições eram semelhantes às que os índios do Orenoco empreendiam
em busca das castanhas de "juvia" ou Bertholletia ou das plantas que produzem o curare. Duvida A. de St. Hilaire (loc. cit., vol. II, pág. 203) que o
"atchá" seja uma Begonia. É de grande pêso para mim a opinião de um
sábio tão competente. Que a planta em questão pertence ao gênero Begonia
!oi suposição do botânico Sellow, que então comigo viajava. Todavia, talvez não tenha eu me expressado corretamente quando chamei aquela planta de trepadeira, sendo ela apenas t:Scandescente. Muitas espécies de Begonia erguem-se assim com os seus verdes galhos até o alto das árvores em
cujo tronco se apoiam, como tantas vêzes eu próprio observei, sendo êste,
como me contaram, o caso do "atchá". Vi os seus caules verdes e cheios de
medula, muitas vêzes da grossura de um dedo. A subida de begônias nos
troncos é confirmada por Gosse (Birds of Jamaica, pág. 99, e Isis, 1849, Heft
VI, pág. 409), como também a dos fetos, justamente como eu disse.
Pág. 35 (305)

.. . "feito de uma nefrite dura, de côr verde ou cinzenta."

Essa palavra "caratu" (pedra) deve pronunciar-se (em alemão) "Karatung", mas na pronúncia habitual dos Botocudos não se houve bem o g final. Nunca vi essa nefrite em seu estado natural, mas sempre já trabalhada.
Muito próxima de caratu é a palavra "carapó" (machado), visto como os
carapós ou "Karapock", eram feitos de caratu.
Pág. 37 (306)
gem".

"A toa estampa figura de modo exato essa família em via-

Por mais fiel que seja de modo geral essa cena de Botocudos, ainda assim o gravador atribuiu uma cauda à cotia que o homem levava na mão.
Devo observar, de passagem, que as cenas humanas da edição colorida do
meu Atlas de Viagem não são tão boas, pois os selvagens foram comumente
coloridos de vermelho.
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Pág. 38 (30'7)

... "chegam a assinalar as suas· mulheres à faca;"

Justamente à moda do que fazem as tribos dos Blackfoot, dos Mandan
e dos Mõnitarri, da América do Norte, conforme foi por mim narrado na
descrição da viagem ao Missouri, e também já era conhecido, como se lê
no relato do Major Long (v. Long, Exped. to the Rocky mount, vol. I,
pág. 213).
Pág. 39 (30'7)

''O casamento dá às vêzes aos Botocudos muitos filhos" ...

Até aqui tem-se afirmado o contrário com base em generalidades; mas
em tôda parte se encontram também alguns exemplos dêsse fato. Segundo
Say (Long, loc. cit., vol. 1, pág. 17), haviam 13 crianças numa família de índios norte-americanos, inclusive trigêmeos. Um índio "Kupfer" possuía, segundo Franklin (veja Franklin to the shores of the Polar Sea, pág. 306),
18 filhos vivos, de duas mulheres, e nós encontramos exemplos semelhantes. Não obstante, é muito acertado o que diz Nicholas em sua N arrative
of a voyage to New Zeland (pág. 296 e seguintes), a saber, que os povos eD"
estado primitivo não se reproduzem tanto como os civilizados, muito embora se devesse supor o contrário. A poligamia, as guerras, as práticas contra a natureza e, com certeza, pelo menos no Brasil, a alimentação não raro
pouco nutritiva e deficiente, bem como o rude tratamento dispensado às
mulheres, opõem-se à maior reprodutividade. De acôrdo com a opinião do
meu Botocudo Queck, os homens têm comumente de dois a três filhos, raramente mais.
Pág. 39 (30'7) .. . "em eujas matas não se tem notícia de nenhum hábito
antinatural análogo."
Sem embargo, supõem alguns viajantes que os Botocudos eliminam às
vêzes os recém-nascidos, coisa de que nos lugares não tive qualquer notícia. Verdade é, porém, que o meu botocudo Queck, interrogado por mim
a êste respeito, respondeu-me que isso ocorre algumas vêzes, quando têm
êles mais de dois filhos. Segundo Humboldt, os Salivas do Orenoco impedem a gravidez das mulheres por meio de certas ervas (Voyage au Nouveau
Continent, vol. II, pág. 305) e, por outro lado, conta Franklin um caso em
que uma índia Chipeva amamentava o filho crescido.
Pág. 40 (308)

... "tomassem uns aos outros as pulsações nos punhos,"

Nunca observei êsse tomar das pulsações, referido por Eschwege em
muitas passagens.
Pág. 44 (310)

... entre as quais as dos Malalis,"

Sôbre os Malalis e os Maconis veja-se o já citado trabalho do Sr. de
St. Hilaire.
Pág. 45 (311)

. . . "de um certo chefe, de nome Jonué Jackiian."

Escreve o Sr. A. de St. Hilaire êsse nome Jan-oé (loc. cit., vol. II, pág.
195). No baixo Belmont é pronunciado "Jonué", mesmo pelos Botocudos.
Pág. 49 (313)

... "faltando-lhes verdadeiramente a coragem,"

Pág. 50 (314)

. . . "que comam carne humana por uma questão de gôsto,"

A confirmação de que só por vingança, e nunca por uma questão de gôsto, comem carne humana, temo-la nos trabalhos de muitos viajantes, entre
os quais o de Nicholas (loc. cit., pág. 68), sôbre a Nova Zelândia e o de
Marsdens sôbre Sumatra (pág. 463) .
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De St. Hilaire exprime-se também com muito acêrto sôbre êste assunto (loc. cit., vol. II, pág. 63). Sou inteiramente de sua opinião, embora possa
ela contrariar o que geralmente se pensa a· respeito. Afirma o Sr. v. Eschwege
ter visto os restos de um repasto feito · com carne humana (loc. cit., pág.
218). :tste seria o primeiro testemunho seguro de um observador estrangeiro, ma~ seria na verdade humana a carne que tinha sido devorada? O meu
botocudo Queck não pôde concordar com aquela acusação.
Pár. 52 (315)
o nome".

.. . "dão ao corpo uma perfeição, de que conhecemos apenas

J. Luccock conta que os índios erradios metem os moços dentro de um
formigueiro, para enrijá-los (loc. cit., pág. 463). Com segurança, uma fábula!
Pág. 54 (316)

. . ~ ''que era aberta do modo mais original, com uma flechada."

Essa e muitas outras informações de minha descrição de viagem têm
sido repetidas em trabalhos mais recentes sôbre o Brasil, mas nunca é citada a fonte. ·
Pág. 54 (316) ... "num rapaz macbacali, de propriedade do ouvidor Marcelino da Cunha,"
O Coronel Feldner conhecera também êsse índio e confirma o fato narrado aqui por mim (v. suas Bemerkungen, tomo II, pág. 145) .
Pág. 56 (31'7) ... "defeitos na visão são também muito espalhada entre os
índios brasileiros."
Keating afirma também a mesma coisa com referência aos índios da
América do Norte (v. Long, Exped. to St. Peters River, vol. I, pág. 136),
muito embora isso não se me tivesse apresentado no Missouri tantas vêzes
como no Brasil. Também na Nova Holanda encontram-se indivíduos com
um só ôlho (v. Griffith, Anim. Kingd., vol. 1, pete. 1, pág. 192).
Não deve ser raro verem-se também papos entre os povos da América.
Franklin (pág. 118) afirma isso com referência aos de Edmonston, atribuindo-o à água da neve tomada como bebida. Martius e Spix verificaram essa
deformidade em São Paulo, onde também a tinha encontrado Mawe, o mesmo fazendo Dobrizhofer com relação ao Paraguai e Luccock a Minas Gerais.(57) Não tive ocasião de encontrá-la nas regiões do Brasil por onde viajei, nem tampouco no Missouri, pelo que me parece que só em certas regiões é ela endêmica.
Pág. 58 (319)
ligiosas,"

. .. "que todos os povos da Terra possuem certas idéias re-

Que o sol e a lua desempenhem algum papel na mitologia dos Botocudos parece-me indubitável, mas Queck nunca me asseverou nada quanto a
deificação do sol.
Pág. 59 (319)

"A lua, entre todos os astros, parece" .. .

Tem-se dito que os selvagens distinguem imediatamente os satélites dos
planêtas. Os nativos do Brasil por nós estudados parecem-me não estar tão
adiantados em Astronomia.
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Pág. 64 (323) ... "de que as crianças nunca nascem perfeitamente brancas
como os europeus,"
Segundo Spix e v. Martius (loc. cit., tomo I, pág. 376) os brasilianos recém-nascidos são branco-amarelados, como a mim também foi assegurado.
As crianças pequeninas vistas por mim estavam já muito mais coradas de
vermelho do que as européias da mesma idade, o mesmo se dizendo das da
América do Norte, coisa que igualmente pude comprov~r. Say diz (veja-se
Long, Exped., vol. II, pág. 127) que "A criança, logo após o nascimento, é
de uma côr pardo-avermelhada, mas dentro de pouco tempo fica esbranquiçada, embora nunca de um branco tão puro como as crianças dos povos
brancos. A mudança .de compleição natural dá-se então gradualmente etc.".( 511 )
Pág. 69 (325)
ques."

"Aos chefes dos tapUias não podemos dar o nome de caci-

O que disse eu dos chefes dos Botocudos é confirmado por St. Hilaire
(loc. cit., vol. II, pág. 148). Todavia, diz êle que os ditos chefes se pintam
de maneira diversa da dos outros homens, coisa com que não posso estar
de acôrdo, e absolutamente não se aplica às tribos por mim estudadas. Todos os numerosos chefes Botocudos examinados por mim, assim nas ocasiões grandes como nas pequenas, estavam pintados exatamente como os
outros homens. Feldner (tomo I, pág. 164), chama os chefes dos selvagens
de "Fürsten'' (príncipes). Veja-se o que disse eu sôbre êste assunto. Na América do Norte dá-se o mesmo que no Brasil. O chefe ou condutor, não dá
ordens diretas a ninguém, mas apenas goza de um certo renome e autoridade, em conseqüência do que deve exercer influência.
Pág. '72 (328), nota ... "um crânio completo dessa tartaruga" . . .
2sse crânio, comparado com o de Chelonia mydas, não apresenta nenhuma diferença (v. Beitriige, tomo I, pág. 21).
Pág. 75 (329) ... "que é provàvelmente aquêle que ~larcgrave descreveu
pelo nome de l)iboca."
Tôdas as cobras qu,e aqui menciono, portadoras de colorido mais ou menos belo e chamadas corais, foram representadas nas minhas Abildungen
e descritas no tomo I de meus Beitriige.
Pág. '75 (330)
bela" .. .

.. . "a que eu agora menciono, . e uma quarta, ainda mais

Parece que esta linda cobra já se acha estampada na grande Erpetologie
de Duméril e Bibron, com o nome de Erythrolamprus venustissimus (pl.
74), coisa de que todavia não se pode ter a certeza, visto faltar ainda o texto correspondente à estampa. No caso, porém, de ter sido representada a
cobra em questão, do que não tenho dúvida, é decerto para lamentar que
não tenha sido escolhida a .f igura fidedigna cujo esbôço foi feito no Brasil,
pelo animal vivo. Na notável obra. do Sr. Dr. Schlegel, Essai sur la Physionomie des Serpents, a cobra de que ~e trata é apresentada como Coronella
venustissima (pág. 53).
·
Pág. '76 (330)

. . . "uma espécie notável de morcêgo, até aqui

desconhecida,'~

Veja-se meus Beitrãge (tomo II, pág. 239 e 242) e, em data ulterior,
( 1)

bte trecho está em Inglês no original.
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Isis, ano 1819, pág. 1829. Neste último lugar está, por engano: "Eckzã:hnenadel-

formig" (caninos aculeiformes) , em vez de "Eckzãhne kegelformig" (caninos cónicos). Depois disso, foi êsse morcêgo encontrado também em Pueblo
Nuevo, na América Central, havendo J. E. Gray dado uma bela figura dêle
na zoologia da viagem do navio Sulphur (tab. VIII), . acompanhada da descrição (pág. .25).
Pág. 76 (331) . . . "habitados e animados pelos tangarás de viva côr cinzento-esverdeada."
É má a figura que dá Buffon dêste pássaro (pl. enlum. 178, fig. 2); em
compensaÇão, a de Desmarest é melhor. A ocasião é boa para observar que
a divisão dos Tangaridae proposta pelos modernos ornitologistas e seguida
pelo Dr. v. Tschudi, deu lugar à criação de uma quantidade de gêneros muito mal fundamentados. Como não se encontram caracteres para a diferenciação dêsses gêneros, êstes pássaros passaram a ser o joguete dos inovadores.
Tanagra melanopis, por exemplo, não é Saltator. Todos êsses Tangaridae
têm mais ou menos o mesmo modo de .vida, não se podendo imaginar porque na mesa de escrever se cria um Saltator, um Tachyphonus ou um Aglaia,
a fim de que com isso êsses pássaros se diversifiquem bastante no modo de
vida. Nesta família, inúmeras transições tornam completamente arbitrários
muitos dos gêneros modernamente admitidos, ·q ue em parte são insustentáveis.

Pág. '78 (332)
Linn.)

. .. "o papagaio amazona cemum

(Psittacus ochrocephalus

Como ficou dito, trata-se do Pslttacus aestivus Linn., de Kuhl.(r.e)
Pág. 82 (335)

. . . "uma família de índios, em viagem pela costa."

Devo aqui observar que o desenhista e o gravador tomaram a liberdade
de alterar nessa vinheta a fisionomia dos índios nela representados, fazendo
com que o homem que está na frente e as duas mulheres perdessem algo
de suas verdadeiras características. Em compensação, o segundo homem,
que tem na mão a espingarda, mostra ainda uma boa fisionomia de índio.
Nos exemplares coloridos de minha descrição de viagem, as côres dêsses índios pendem comumente para o pardo-escuro.
Pág. 83 (335)

. . . "é muito comum entre os índios velhos."

Também Bancroft afirma que nos índios da Guiana nem a cabeça fica
pelada, nem os cabelos ficam brancos ou grisalhos.
Pág. M (335)

"A Maurícia fornece morada e sastento;"

No delta do Orenoco, a Mauritia flexuo$a oferece aos Guaraunas que ali
habitam morada segura durante a enchente do rio. :S.:les se aproveitam do
1ruto, da medula .feculenta e da abundante seiva açucarada, pelo que essa
excelente planta lhes dá o alimento e o vjnho, sem falar nas fibras, que servem para o fabrico de cestas (v. Humboldt, loc. cit., vol. II, pág. 653). Segundo êste douto viajante, os pecíolos novos da primeira "schiki-schiki" servem para o preparo de cordas leves (loc. cit., vol. II, págs. 40, 124, 128, 259,
280, 374, 422, 435, 469, vol. 1, págs. 390, 454 e 493 etc.), não sendo a schikischiki para Schomburgk outra planta senão a já citada Attalea funifera
Mart., ou aquela mesma palmeira piaçaba referida por mim, e também encontrada na Guiana.
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Pág. 86 (337, nota)
praias" ...

... "as diversas espécies dt conchas · que encontrei nas

Depois da lista de conchas constante da nota, recebi uma mais completa do ilustre conquiliologista Sr. Geh. Rath Menke, de Pyrmont, que teye
a bondade de determinar tôdas as Testacea trazidas por mim, como se vê
adiante. Tôdas essas conhas foram obtidas na praia entre o Rio de Janeiro e
Ilhéus, ou seja entre os 14 e 23 graus de latitude sul; acham-se, todavia, no
meio delas algumas das margens das lagoas situadas no sul As lagoas de
Araruama, Maricá e outras têm em sua maioria ligação com o mar, donde
lhes ser a água salgada.
Br.
var. striis obliteratis
Hab. ad Lagoas sic dietas, prope S. Pedro dos índios.

1) Bulla ampulla

Br.
a cinerea, fasciis anabus coeruleis.
b unicolor - longitudinalites striata
Ha b. a ad Rio de Janeiro
b ad Lagoas, sic dieta prope S. Pedro dos índios.

2) Bula striata

3) Bullina physis Fer.

4) Helix adspersa Müll.
5) Helix pellis serpentis Chemn.

a H. punctata Wagn.
lat. l" 7"
6) CaracoUa lonchostoma Menke
7) Bulimus ovatus Br.

8) BuZimus bootis Menke
9) Bulimus calcareus Br.

Longit. 3" 2"', lat. 7"
Lecta inter Rio et Campos, ad ostia fluvii.
10) Bulimus melanostomus Swains.

a ore badio.

11) Bulimus lateralis Menke

12) Partula pudica Fer.
Lecta ad Belmonte
13) Scarabus labrosus Menke
14) Natica mamillaris Lam.

15) Natica ampullaria Lam.
16) Neritina zikzak Lam.
17) N eritina virginea Lam.

18) Ampullaria fasciata Br.
Lecta in paludosis Brasiliae
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··

19) Trochus fimbriatm Lam.

Lectus inter Rio et Campos, forsan etiam magis versus septentrionalem regionem.
20) Trochus brevispina Lam.
21) Trochus brasilianus Menke
· 22) Trochus obliquatus Gm.

23) Cerithium vulgatum Br.
var. minor. Long. 1" 3" '. Lectum inter Rio et Campos.
24) Buccinum lineatum Lam.
25) Purpura haemastoma Lam.
var. spira exsertiore, oris colore expallescente. Long. 2" . .
Respondet quo ad formam figurae Martin. Conch. Cab., III, tab. 101,
fig. 966, a Lamarckio sub hac specie non citatae.
26) Purpura textilosa Lam.
Longit. l" 10"' Lecta ad Rio de Janeiro
27) Dolium galea Lam.
Lectum ad S. Matthaeus m 1pso oceano.
28) Harpa convidalis Lam.

,
f

29) Cassis mada.gascariensis Lam.

30) Ca.s.sis granulosa Lam.
31) Tritonium pileare Lam.
var. minar, solida, varicosa, rufo-fulva; varicibus albis fuscis maculatis. Prope Pôrto Seguro et Belmonte.

32) Fasciolaria aurantiaca Lam.
Long. 3" 5" '. Lecta ad Belmonte.
33) Fusus coronatus Lam.
34) Strombus pugilis Linn.

juvenilis labra non dum perfecto.
35) Pterocera trunca ta Lam.
Specimen adultum sed mutilum et digitis destitutum. Long. 6,,.

36) Conus magus Lin.
37) Oliva guttat4 Lam.
38) Oliva tricolor Lam.
39) Oliva auricularia Lam.
41) Oliva testacea Lam.
42) Marginella bullata Lam.
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43) Cypraea carneola Linn.
Lecta ad Pôrto Seguro
44) Cypraea caurica Linn.

45) Patella saccharina Linn.
· 46) Patella striatula Linn.

47) Balanus tintinabulum Lam.
b. Menke

48) Ostrea borealis Lam.
Lecta ad Rio de J aneiró.

49) Ostrea virginica· Lam.
50) Spondylus longitudinalis Lam.

51) Pinna nobilis Linn.
52) Arca umbonata Lam.
53) A 1'Ca .s capha Lam.
54) A 1'Ca indica Gmel.

55) Arca brasiliana La.m.
56) Pectunculus scriptus

Lam.

57) Pectunculus violascens La.m.
58) Mytilu.s achatinus La.m.
59) Chama gryphoides Linn.
60) Cardium marmoreum Lam.

61) Donax elongata Lam.
a Menke long. 1" 4"'
b Menke long. 1" 3" '
62) Tellina operculata Gmel.
63) Psammobia laevigata Lam.

64) Donacina brasiliensis Fer.
var. a Menke.
65) Cytherea corbicula Lam.

a. Menke
b. Menke
e. Menk
66) Cytherea concêntrica Lam.

67) Cytherea flexuosa Lam.
a. b. e. Menke
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68) Venus discina Lam.
69) Maetra carinata Lam.

70) Pholas costata Linn.
"Tem-se menos ainda o com que matar a fome do que em
outras vilas mais ao sul," . . .
Pág. 89 (339)

Muito sem razão, diz Henderson da Vila de Ilhéus (loc. cit., pág. 318):
"it is well supplied with fish and the necessaries of life.,.
O colégio dos Jesuítas não serve de câmara municipal, achava-se desocupado e em ruínas. Nada encontrei das várias fortificações que, segundo
Henderson, defendiam o pôrto, embora existissem ainda os .r estos de velhas
baterias holandesas.
Pág. 91 (340)

Vide a nota sôbre Emys depressa

Disse-se aqui, por engano, que "os pés traseiros têm sómente quatro dedos", mas deve substituir-se êste tópico por pés traseiros com cinco dedos
semelhantes, dos quais o posterior é sem unha". Essa tartaruga, como ficou
dito acima, está descrita em meus Beitriige com o nome de Emys depressa,
tendo eu dado dela uma figura feita pelo animal vivo.
Pág. 91 (340, nota) "Encontrei nos alagadiços e nos campos inundados do
Espírito Santo uma pequena tartaruga muito parecida" . . .
Mikan, em seu DeZectus Florae et Faunae Brasiliensis, descreveu e figurou esta tartaruga com o nome de Emys radiolata.
Pág. 95 (342)

. . e socó-bois (Ardea virescens Linn.) ," . . .

Essa não é a Ardea virescens, como supuz numa primeira, e até
certo ponto apressada, determinação dos objetivos histórico-naturais trazidos do Brasil, mas uma outra ave, aliás muito parecida, que Illiger chamou
Ardea scapularis. A verdadeira Ardea virescens foi muitas vêzes observada
por nós nos rios da América do Norte.
Pág. 95 (343) . . 'Muitos dos grandes lagos da Europa" . ..
ela como os lagos Chinmapes dos mexicanos, mas não oferece o perigo das balsas flutuantes do Orenoco (v. Humboldt, Voyage, vol. II, pág. 309).
É

Pág. 96 (343) .. . "tradição semelhante reina nas margens do Mucuri e do
rio dos Ilhéus."
Sôbre os El Dorados ou regiões da América do Sul dadas pela lenda
como abundantes em ouro e procuradas àvidamente pelos espanhóis e portuguêses dos primeiros tempos, veja-se a grande obra de A. Humboldt (loc.
cit., vol. II, págs. 448, 452 em nota e 675) .
Pág. 97 (344)

"Almada, agora, apenas Indica o local onde" . . .

Henderson (loc. cit., p. 320) escreve "Almador", em vez de Almada . Diz
êle que há no local uma igreja, da qual na época em que lá estive n ada se
via. De modo geral, comparem-se as inf ormações dêle con a s minhas.
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Pãc. 101 (347)
vila" ...

"Verifiquei não haver conveniência eni permanecer na

Como me opuzesse à sua inclinação pelas bebidas alcoólicas, bebiam
grandes copos do mais azêdo vinagre, o que ali era mais ou menos usual,
achando-se apezar disso muito bem dispostos.
Pár. 108 (351) .. "Uma planta curiosa, que ainda eu não tinha visto antes
e nunca mais tive ocasião de encontrar:' ...
Esta planta foi denominada Nema.tanthus corticola pelo Professor Schrader de Gottingen (veja-se o apêndice do vol. n de minha descrição de viagem) e Nematanthus jonema pelo Dr. Martius, em sua obra Nova Genera
et Species plant., tomo Ili, pág. 48. No mesmo gênero criou êle uma outra
espécie, com o nome de N. chloronema (loc. cit., tomo Ili, tab. 220), a qual
é muito parecida com a minha. Nesta última as belas flôres eram exatamente iguais em tamanho às da figura de Martius, mas o seu colorido era de um
vermelho ainda mais rutilante, e os pedúnculos, longos, filiformes e pendentes, eram ainda mais compridos, medindo 8 a 10 polegadas. Também o
cálice apresentava conformação diversa, como se poderá ver pela notícia
que dela dei.
Pãc. 109 (352)

.. . "em que havia um ninho de vespas (marimbondos) ."

Alex. v. Humboldt cita o exemplo de um capuchinho que foi morto pelas
vespas (loc. cit., vol. II, pág. 343). O nome "marimbondo", com leve modificação, ocorre também na Guiana (v. Sack, Reise, tomo II, pág. 18), tal
como em geral acontece ali ainda com muitas expressões portuguêsas, tais
como Cappewiry (Abth. 1, pág. 53), Palavers (ibid., pág. 59) e outras.
Pág. 111 (354) ... "nunca observamos o menor vestígio da luz, provàvel:mente fabulosa, da Fulgora laternaria," ...
Nunca encontramos uma lanternaria que tôsse luminosa, mas observação disso tem sido refutada por alguns viajantes. (80 ) Há, de data muito recente, uma confirmação do que eu disse, podendo ser ela procurada na Revue
zoologiqu.e de la Societé Cuvierienne de 1848, n.0 4, pág. 124.
Pág. 113 (355) . .. . "Já descrito por Buffon com o nome de Petit Aigle
d'Amérique (Falco nudicollis ~audin),"
Veja meus Beitriige, tomo III, pág. 153. Não se tem ainda nenhuma figura boa dessa ave, cujo bico amarelo, cêra azul, íris vermelho vivo, pele
nua da garganta e pernas côr de zarcão têm sido sempre até hoje falseados
em tôdas as estampas. Diz Richard Scbomburgk (Reise in Guiana, tomo m,
pág. 365) que só encontrou no estômago dessa ave bagas e frutos. Nas que
foram mortas por nós, havia sómente vespas, abelhas e insetos semelhantes, inclusive lagartas.
Pár. 116 (357)

... "e percorridas por bandos de Patachós."

Erra Henderson (loc. cit., pág. 315) dizendo que êsses índios não são
agora vistos na comarca de Ilhéus. Mostrei que, pelo menos naquele tempo.
êles ainda existiam.
Pág. 123 (363)

... "até o lugar chamado Rancho do Veado."

Nessa região encontra-se na mata virgem a interessante planta que o
Sr. Professor Nees v. Esenbeck descreveu e figurou com o nome de Gothea
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cauliflora. Nem antes, .nem. depois, vi outra .vez. essa- planta nas matas do
Brasil A descrição e a figura a que me refiro encontram-se na Nova. Acta
Phys. Med. Acad. Caes. Leop. Carol. etc., tomo XI, parte 1, pág. 94, tab. VIII,
onde está ·ainda ·figurada (tab. _VII) · uma outra espécie, que -mais adiante
.será mencionada.
Pá_.. 124 . (364)

. . . "verificando~se ser uma linda espécie do gênero Coluber,"

Não se trata da Coluber versicolor de Merrem, mas de unia cobra muito. parecida e com ela apresentada, .que descrevi em meus . Beitrãge (tomo I,
'pág. 359) com o nome de Colubcr saurocephalus. Schlegel referiu a minha
cobra .a Xenodon severus (veja Esscii sur la phy$ionomie d.es Serpents, pág.
'86), espécie a que parece pertencer.
Pág. 125 (364)

... "um mutum (Crax alector)" . . .

Essas grandes e belas aves fazem ouvir repetidamente a sua voz grave
logo ao amanhecer, e também durante o · dia, como geralmente fazem todos os galináceos, que cantam em conjunto. ao amanhecer, saudando o dia
com a sua voz. Mas que as aves em questão sejam tão pontuais na hora como
se lê em Richard Schomburgk (Reise, tomo II, pág. 18) relativamente aos
Paiutuimas da Guiana, isso pelo menos .não se dá .c om o "Hocco" do Brasil.
Parece que êste não observa tão atentamente as estrêlas como o primeiro.
Pág. 12'7 (366)

. . . ''e, rmalmente, os inambus (Tinamus)."

e

Em muitos pontos dessas matas ouvimos o admirável altissonante concêrto dos bandos de um pássaro que Lichtenstein citou sob a denominação
de Bucco leucops. ("l ) É uma espécie de plumagem côr-de-cilua, mento branco e bico vermelho-zarcão, vizinha dos capitães-de-bigode (veja Beitrãge,
tomo IV, pág. 368) .

Pág. 128 (366)

. . . "parece não freqüentar as vizinhanças da ·costa"

Em tôdas estas densas e extensas matas encontra-se com abundância a
tartaruga terrestre indígena, qtie descrevi com o nome de "Jabuti manchado
de amarelo" (Testudo tabulata), dando dêle uma estampa feita pelo animal
vivo. Por tôda parte se encontram os cascos dessa tartaruga, isoladamente,
entre a vegetação que reveste o chão da mata, ou no meio das fôlhas sêcas.
:f::ste vagaroso animal alimenta-se dos frutos caídos das árvores. Encontram-se
dêle, com freqüência, os cascos vazios (veja Beitr., tomo I). Supõem os brasileiros que é o jaguar quem lhes tira assim a carne para fora, e a devora.
Pág. 129 (367)

... "à beira dos cónegos que se precipitavam pelos rochedos

abaixo, cresciam magníficas flôres,"

John Luccock, falando de Minas Gerais (vol. II, pág. 114), dá uma significação particular para a palavra córrego, que comumente é pronunciada
"corgo". Em geral, ela significa uma pequena corrente ou riacho, as azinhagas profundamente cavadas pelas águai, ou as alturas sêcas e abruptas entre
dois cursos d'água. Nas grandes matas virgens, em pontos como êstes a que
me refiro, encontramos também o pássaro que Vieillot descreveu com o nome
de Ampelis hypopyrrha, ou seja o Lipaugus hypopyrrhus dos modernos ornitologistas, que é o mesmo descrito em meus Beitrãge (tomo III, pág. 810)
sob a denominação de Muscicapa sibilatrix. É êle um pássaro silencioso e
solitário, fleugmático como as Cotingas e os Tirânidas, seus aparentados, a
ponto de, sem se ser suspeitado, ser possível chegar-se muito perto dêle,
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quando pousado num galho baixo. :tle faz ouvir então, de quando em quando, um assobio forte e agudo, que leva logo o caçador a voltar os olhos para
quem o emite. Dêste passarinho existem duas variedades, ou fases diversas
dependentes da. idade, as quais foram· tom~das por mim, a princípio, como
diferenças sexuais, mas que verifiquei depois serem encontradas tanto num
como no outro sexo. Numa dessas variedades as pintas amarelas apresentam uma bela côr clara de limão, na outra elas são de um alaranjado pardacento.
Pág. 131 (368)

... "o jovem botocudo Queck foi-se chegando aos. pouco~'' ...

O .Senhor de St. Hilaire deu no 2.0 tempo de sua narrativa de viagem
a figura do Botocudo Firiniano, o qual está muito bem caracterizado e mostra em todos os traços principais muita semelhança com o meu Queck.
.

.

Pág. 13'1 (369) "Apanhou-se num tronco de árvore um laga:~ tendo de·
baixo do pescoço,, ...
Dei a conhecer êste Anolis em meus Beitrage (tomo I, pág. 108), por
meio da descrição e de uma figura feita pelo animal vivo. Segundo Cocteau
(v. de La Sagra, Hist. de Cuba, Rept., pág. 125), êste Anolis deve ser idên.:.
tico a A. carolinensis. A forma do animal tem sem dúvida muita semelhança com a do último, mas a côr é Completamente diversa, como se pode ver
pela minha cuidadosa descrição. As medidas que dá Cocteau para o carolinensis devem ser ·comparadas · com as que encontrei em gracilis. Deu Hollbrook em sua obra (North American Herpetology, vol. II, tab. 8) unia fi~
gura de A·. carolinensis, que também não apresenta nenhuma semelhança
com o meu gracilis. Em compensação, parece-me que os Srs. Duméril e Bibron
foram mais acertados em seu juizo sôbre o animal que descrevi, o qual é
aceito por êles como uma espécie particular do Brasil. Apenas, não puderam deixar subsistir o primeiro nome dado por mim, pois parece terem adotado como princípio pôr abaixo todos os nomes existentes. Que essa mania
de mudanças é freqüentemente desarrazoada mostra-o o seguinte exemplo.
Lucrou-se alguma coisa com a mudança do nome Monitor em Salvator?
1: indiferente que o meu licranço se chame gracilis ou nasicus, visto que ambas as denominações igualmente lhe cabem. Por isso seria sem dúvida mais
conveniente deixar subsistir. o nome mais antigo. De mais a mais é de tôda
evidência que os exemplares dêste Anolis conservados no álcool e pertencentes ao museu de Paris devem ter adquirido uma côr diferente da do animal vivo, por mim pintado a côres, e os Srs. Duméril e Bibron teriam sem
dúvid~ andado muito melhor. utilizando a estampa colorida que publiquei
do que escolhendo a de um exemplar descorado.
Pág. 132 (370) · ... "um sapo avermelhado, com as costas marcadas por uma
triplice cruz de côr preta;"
Todos os anfíbios aqui . referidos foram descritos ·m inuciosamente nos
meus Beitrãge, tendo também sido dadas da maioria dêles uma figura, feita
pelo animal vivo, nas Abbildungen. Como nesta última obra .e scolheu-se,
para começar, a classe menos estimada dos animais, a dos R.épteis, não se
dispensou o devido apoio ao empreendimento, que, em circunstâncias mais
favoráveis, poderia ter dado . a conhecer uma quantidade de estampas interessantes.
·
'
·
O sapo a que me refiro foi referido pelos Srs. Duméril e Bibron ao Buf9
melanotis dêstes autores, mas, na sirionímia (tomó VIII, pág. 710) cometeu-se o êrro de colocar "dorsalis Wied", em vez de ornatus. Teriam os autores pôsto em dúvida a fidelidade e exatidão da minha figura? A isso responderei, em sã consciência, que ela foi feita cuidadosamente do natural.
com o modêlo junto, sôbre um suporte.
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Pq. 132 (369, nota) ''Encontrei em Morro d'·A rara, nas matas do rlo Mueurl, uma outra, igualmente delgada" . ..

Na Erpetologie genérale (tomo IV, pág. 112) êste Anolis é referido à
espécie A. punctatus, o que parece errado. Daudin não dá as medidas do
animal que tinha em mãos, mas o colorido é muito diferente. Na maioria
dos casos, é pouco verdadeiro o colorido das estampas do trabalho de Duméril e Bibron, pois foram feitas por exemplares desbotados pelo álcool, e
aquêles autores não tiveram muito empenho em fazer justiça à conscienciosidade· dos outros observadores.
Pág. 135 (372) "Uma ave, que havia muito procurávamos, o urubu-rei
Vultur papa J,inn.)

··

Pôppig descreve com prec1sao as lindas côres da cabeça dêste abutre,
no animal vivo. O que dizem certos viajantes sôbre o como que respeito
que os urubus comuns teriam no Brasil pelo urubu rei, não se aventurando
a comer em presença dêle, deve ser refutado por mim, como patranha dos
negros e dos índios. Também o Dr. Tschudi, em data recente (Fauna peruana, pág. 70), confirma o que acabo de dizer. No que respeita porém à
descrição que êste último (loc. cit., pág. 71) faz da côr da cabeça do Cathartes aura, ela não concorda exatamente com a das aves por mim observadas, pelo menos no que respeita às aves adultas, na época da procriação.
Suspeito de que sob a denominação de Cathartes aura se tenham confundido várias aves proximamente aparentadas, como já tive a ocasião de mos~rar no relato de minha viagem à América do Norte, pois o aura dali difere consideràvelmente do brasileiro. No Brasil, nada me foi dado observar
com respeito à predileção, referida por Gosse (Birds of Jamaica), do Cafhartes aura pela galinha preta, podendo bem ser isso uma invencionice
dos negros.
Pác. 136 (372)
ater)," .. .

.. . "o ninho de dois colibris, de uma espécie

(Trochilus

êste a Ornismya lugubris de Lesson (v. os Trochilidae dêste último,
e as minhas Abbildungen, onde está representado o ninho).
É

Pác. 137 (373)

. .. "a bela cralha de barba azul (Corvus cyanopogon)," . ..

Disse eu em nota que êste pássaro seria o "Acahé" de Azara, mas isso
é inexato, visto como ela constitui uma outra espécie, vizinha daquela (v.
Beitriige, tomo III, pág. 1247). Cororus cvanopogon foi muito bem figurado
pelo Sr. Temminck (pl color. 69) .
Pál'. 13'1 (3'13)

... ''pela primeira vez, o sauí prêto,'' . ..

Vejam-se os meus Beitriige (tomo II), onde êste animal é descrito "inextensu," e as minhas Abbildungen. Desmarest atribuiu a êste sagüí, pátria errônea, por desconhecimento da literatura e da língua alemã. ~le não
fêz uso das minhas informações sôbre o assunto, decerto de todo desconhecidas.
Pág. 141 (3'16)

. . . "os rastos de duas grandes onças (jaguareté)" .. .

Os viajantes-naturalistas bávaros tiveram muito receio dos carnívoros
nas matas dos Puris; mas é difícil que nessas recuadas brenhas do Brasil
se fique amedrontado por êsse motivo.
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Pág. 143 (377)

''No resto lla minha viagem, nunca mais a avistei."

bte belíssimo rapineiro foi descrito com minúcia nos meus Beitriige
(tomo III, pág. 90) . 1tle não se acha representado em nenhuma das obras
ornitológicas que conheço, pelo menos não o foi em sua plumagem branca
de adulto. Tenho em meu poder o único exemplar que me caiu nas mãos,
o qual é do sexo masculino. Já Daudin descreveu êsse ousado gavião com
o nome de Falco guianensis; em Cuvier êle está como Morphnus, em Vieillot
como Spizaetus t1ariegatus e na Monographie der Falconidae de Kaup (lsis,
1847, Heft III, pág. 201) como Asturina guianensis.
Pág. 147 (381)

. . . "ao bicudo prêto de bico vermelho (Loxia grossa I.inn.),"

1tste não é a Lo.ria grossa, mas o bicudo, seu próximo parente, que
Lichtenstein chamou Fringilla gnatho e eu descrevi nos Beitrêige (tomo IIl,
pág. 552).
Pág. 147 (381)

.. . "menciono o Anabates erythrophthalmus,"

Veja-se Beitriige, tomo Ili, pág. 1177. Também o Sr. Des Murs deu dêle
uma .figura em sua obra Planches peintes d'oisea:ux, com base nos exemplares da minha coleção.
Pág. 148 (381)

"Uma ave ainda não descrita" ...

1tsse pássaro singular, o Campylorynchus scolopaceus dos modernos ornitólogos, é um curioso meio-têrmo entre os Anabates e os Troglodytes, que
se deixa reconhecer à distância nas matas virgens, pelo seu forte canto de
três sílabas. Eu o coloquei na família dos tordos, mas parece mais adequado
entre os Anabates. Seu modo de vida e suas maneiras foram descritas com
minúcia em meus Beitréi.ge (tomo m, pág. 673). Já no baixo Rio Doce havia eu ouvido a voz estranha dêste pássaro, sem contudo ter podido consegui-lo ali. Forneci também algumas notas a respeito dêle no relato de minha viagem à .América do Norte (vol. 1, pág. 509).
Pá1. 151 (383-f) .. . "verificando então que se tratava do ninho duma espécie de papa-môseas (Muscicapa) ."
Sôbre êste curioso ninho, e como é construído, veja-se Beitriige, vol.
Ili, pág. 934.
Pág. 152 (384)

"Também o taquaruçu, de que falei atrás," ...

Segundo Humboldt, as grandes espécies de Bambusa só muito raramente florescem, e eu também nunca achei com flôres essas espécies altas
de bambu a que aqui me tenho referido. Elas pertencem às plantas sociais.
Aliás, é incorreto escrever-se ''tagoara", visto como os brasileiros pronunciam "taquara" ou "tacoara". O inglês Gardner (veja a sua obra Travels
in the interio"T of Brazil, pág. 45) refere-se a um dêsses bambus (Bambusa
tagoara Mart.), que tinha 100 pés de altura. No Brasil, nunca me ocorrem
ver uma planta dessa altura, mas sim de 40 ou 50 pés.
Pág. 153 (383)

.. . "de flôres tubulosas e de côr alaranjado maito vivo,"

Trata-se, como se disse no Apêndice, de Synandra amoena Schrad. ou
de Aphelandra ígnea Nees, um arbusto muito bonito.
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Pág. 154; (385)

... "pela altura e vi1or dos pés de milho"·...

O milho ·atinge nesse lugar uma altura extraordinária, do que ·se .conclui
ser o solo de grande fertilidade. O uso desta planta está largamente difun;.
dido na América,. com disse Humboldt: As plantas que conhecemos na Alemanha 'ficam relativamente pequenas; mas, em compensação, já na alta Itália
atingem altura considerável. Na América do Norte são elas particularmente robustas. Segundo Keating (v. Long to St. Peters River, vol. I, pág. 163);
seus frutos não . chegam à maturidade na extremidade -meridional do .lago
Michigan, ou seja nos 42 graus de latitude,. visto como é muito breve· a estação quente do ano. No Missouri, perto dos aldeiamentos dos "Mandan" e
dos "MOI\nitarris", o milho amadurece todos os anos, e aquêles índios c\1.l...
tivam as mais belas variedades da planta. As espécies de milho trazidas de
lá por mim para a Alemap.ha, em sua .m aioria não chegaram. a amadurecer
no Reno; sÇ>mente algumas variedades prosperaram, pois também ali não
há regularidade de temperatu·r a no verão," ·e nem êste tem duração conveniente. No Brasil a planta do milho atinge uma altura semelhante à da ba•
naneira (Musa).
Pág 160 (390)

"Viam-se voando sôbre o capinzal, a Fringilla nitens Linn."
~

O primeiro não é a FringiUa nitens Linn., mas sim a F. splendens Vieill.
(Beitrãge, III, pág. 597); o último foi colocado por Spix entre os "tangarás" (veja, dêste último, Avium Spec. Nov., tomo II, tab. 59, fig. J e também os meus Beitriige, tomo III, pág. 605).
Pág. 163 (392)
veado,"

.. .~'sua vestimenta consta de sete peças feitas de couro de

Em São Paulo utilizar-se-ia também para o mesmo fim o couro de capivara, o. que não acontece no sertão da Bahia. Na América do Norte tem-se,
para as mesmas peças de vestuário, o couro leve do cabrito montês (Antilocapra americana). e o carneiro selvagem (Ovis montana), de que se faz
uma roupa amarelada, muito clara.
Pág. 167 (395) .. . "grande quantidade de beija-flôres da espécie Trochilus
moschitus Linn."
últimamente temos visto, de nôyo, informações ~xageradas sôbre os beija-fiôres. Houve, por exemplo, quem dissesse que essas aves voejam como
se fôssem faixas incandescentes ou reluzentes meteoros, a emitir chisp·a·s. Já
tive oportunidade de me manifestar sôbre êste assunto, dize:µdo o que é ver'.""
dade, como não ser possível apreciar o brilho e à beleza dessas avesitas en.:.
quanto não tenham sido erguidas do chão e postas nas mãos. Elas são tão
pequenitas que · só · à pequena distância podemos apreciar-lhes a formosura.
Outro viajante · (v. Frorieps Fortschritte der Geogr. und Naturgesch., tomo
V, pág. 204) teria visto beija-fiôres na Africa, devendo corrigir-se para
"suimangas".
Pág. 170 (397-8) . . . "em que se encontra comumente a cobra de chocalho,
cobra cascavel dos portuguêses."
Tanto nos meus Beitrêi.ge zur Naturgesch. Bras., como na descrição de
minha viagem à América do Norte, tive ocasião de externar_.me sôbre as
crenças em tôrno dos domadores de serpentes venenosas, fábulas estas que
têm encontrado depois disto muitos defensores. As mais novas confirmações
da minha opinião deu-as Schomburgk (v. a sua Reise, tomo II, págs. 132,
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134 e 498), que as tem também como fábulas, afirmando ainda que é muito raro subirem as serpentes venenosas em árvores (ibid., II, pág. 133). Em
compensação, · con~a êsse observador que os negros· amansam as cobras ve.nenosas, sem lhes tirar os· dentes peçonhentos, e que o Trigonosephalu$ atrox
pega peixes ·n a água. Nestes dois pontos eu não posso acompanhá·lo, principalmente. porque entrar na água seria absolutamente contrário ·à natureza
das serpentes venenosas do Brasil, e particularmente do Trigonosephalm
jararaca, que é muito aparentada com o T. atrox da Guiana, e talvez simples variedade dela. Não posso também acreditar que os dentes venenosos
sejam capazes de atravessar ·as botas mais grossas, motivo pelo qual não hesitaria em. me expor com as minhas perneiras à picada do. perigoso surucucu.
Pág. 173 (399) ... ''da criação de gado no sertão da Bahla, e que não se
verifica em Minas Gerais."Diz o Sr. D~ St. Hilaire (loc~ cit., vol. II, pág. 321, em nota) que a minha descrição da criação de gado em Minas não . está perfeitamente exata.
Responderei que isso é muito possível, porque eu mesmo não estive nessa
província, de modo que tive de ater-me às informações de outrem. Ao invé$,
'p elo menos aquilo que ·eu disse por experiência própria sôbre o ~rtão da
Bahia não · deve ser contestado.
'Pág. '17s (401) .. . "uma espécie de inelro que ainda não tínhamos encontrado, o sofrê (Oriolus jamacaü Linn.)"
Com êsse nome, recebi do Museu Zoológico de Berlim um pássaro, que
não é aquêle a que me refiro. O ''trupial" por mim chamado "sofrê" parece
ser o verdadeiro pássaro de Marcgrave; tem ·êle muita semelhança com o do
Museu de Berlim, mas é maior, possui um pico mais reforçado, afora outras
diferenças.
Pág. 177 (403)
fôlhas"

.. . "com grande surprêsa nossa, inteiramente despidos de

Com respeito aos diferentes tipos de vegetação encontradas nas terras
altas do interior do Brasil, vejam-se as informações dadas pelos Srs. Martius
e De St. Hilaire (loc. cit., vol II, pág. 98}; veja-se também êste último sôbre a queda das fôlhas nas caatingas (pág. 124) e as variedades que estas
oferecem (pág. 101).
Pág. 178 (403) .. . "só o vira-bosta (Tanagra bonariensis) de plumagem prêto-violácea brilhante e garganta vermelha" . ..
:tste pássaro, que quando adulto tem uma plumagem das mais lindas,
pertence à família dos Tanágridas e 'precisamente ao nôvo gênero Lamprotes. Seu aspecto geral é muito parecido com o do belo pássaro conhecido
por Lamprotes albocrístatus. São raros os indivíduos idosos, de garganta e
peito escarlates, só se conseguindo um exemplar dêles depois de matar muitos pássaros da espécie em questão.
Pág. 178 (403)
ge-1o,,, ...

... "apanhavam por curiosidade os grãos transparentes de

. Não tem razão Freycinet (Voyage, tomo I. pág. 93) quando diz que no
Brasil as pedras de gêlo do granizo não são redondas. Vi, eu próprio, redondas, mas nunca tão grandes como as que ali se mencionam.
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Pár. 179 (404)

... "e o pintassilgo (Fringilla magellanica)"

O nome "pintassilgo" é muitas vêzes pronunciado "pintassilvo... FringiUa magellanica parece habitar as regiões mais centrais da América do
Sul; pelo menos, nunca o observei nas matas da costa. Ela parece estender-se
por tôda a América do Sul, pois Tschudi achou-a também no Peru.
Pá&'. 179 (404, nota):

Eu aí explico o êrro de Sonnini com relação ao "Tictivi" e ao "Neí-neí",
assunto sôbre o qual me estendi antes, tratando de Lanius pitangua e
L. sulphuratus.

PáJ. 181 ( 40i)

... "que os campos gerais do Brasil oriental" ...

O "campo gerar' do interior tio Brasil distingue-se dos "lhanos" particularmente por ser acidentado, e nunca completamente plano, como os últimos; pois nestes, segundo v. Humboldt (Voyage, vol. II, pág. 150), numa
superfície de mais de 30 milhas quadradas encontra-se apenas uma elevação de 1 pé. Do outro lado dos vastos campos gerais do Brasil oriental fica
o coração da América do Sul, com as grandes matas virgens que cobrem
uma boa parte da América espanhola e portuguêsa, as quais têm uma extensão avaliada por v. Humboldt em 120.000 milhas quadradas, ou seja, seis
vêzes a superfície da França.
Pár. 182 (406) . . . "entre outros o papa-môscas de cauda comprida e bifurcada (Muscicapa tyrannus)" .. .
Obtive também aqui, nas capoeiras com 3 a 4 pés de altura, o conhecido passarinho descrito por Levaillant com o nome de "Sourciroux" (v. Ois.
d'Afrique, tab. 76, fig. 2) e que aparece na sistemática a princípio como Tanagra guianensi.s e depois como Cyclarhi.s guianensi.s Swains. Parece-me faltar razão ao Dr. v. Tschudi quando increpa de confusa a diagnose dêsse passarinho em meus Beitriige (Fauna Peruana, pág. 170 e Magaz. der Naturges.,
de Erichson, 1845, Heft 4); é também convicção minha haver menos confusão em minha diagnose do que na da Fauna Peruana, visto como observei não duas, mas apenas uma espécie, perfeitamente definida, dêste pássaro, que é sujeito a divergências muito pequenas na côr, devidas, sem dúvida, ao sexo ou à idade.
Pág. 186 (409)

. .. "ao papa-formigas crande (Myrmecophaga jubata Linn.).

Por alguns nomes de animais, parece que o Dr. v. Tschudi não foi bem
informado. Assim, diz êle (loc. cit., pág. 209) que Myrmecophaga tetradacty la não é chamada tamanduá pelos brasileiros. Como se pode ver em meus
Beitriige (tomo II, pág. 539), isso não tem fundamento. :l!sse animal é chamado pelos brasileiros "tamanduá-miri" (escreve-se em português "mirim"),
ou "tamanduá-i", e pelos portuguêses "tamanduá-colête". Diz o Dr. Tschudi
(pág. 97) que o nome "quati" procede da Guiana. Se assim é, êsse nome
é tão brasileiro quanto guianense, pois não só Marcgrave, como todos quantos têm escrito sôbre o Brasil, referem-no como oriundo do país. Se o mesmo
nome ocorre nas Guianas, isso denota o parentesco entre os índios brasileiros e os guianenses.
Pár. 191 (413)

... "e a coruja do campo" . . .

Segundo Tschudi (Fauna Peruana, pág. 116), essa coruja seria sujeita
a muita variação, coisa que a minha experiência não confirma, nem tampouco com referência a Fako sparveriu.s (ibid., pág. 110 ).
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Pág. 193 (414) . . . "Acreditava-se que essas criaturinhas· só se alimentavam do mel das flôres."

Já várias vêzes me tenho externado com referência aos beija-flôres, tanto na descrição de minha viagem ao Brasil como na da América do Norte
(tomo I, pág 63) , e ainda em meus Beitriige (tomo IV, pág. 32) , mas não
quero deixar de dizer mais algumas palavras a respeito. O Dr. v. Tschudi
menciona um dêstes passarinhos, por êle chamado Trochilus insectivorus
(loc. cit., pág. 248) . Devo a êste propósito observar que todos os beija-flôres
são insetívoros. Em todos os lugàres a que acima me referi supus que a alimentação dessas avesitas devia constar só e exclusivamente de insetos, visto
como nunca pude encontrar mel em seus estômagos. Não existe nenhum
fundamento para se admitir uma tal alimentação liquida, ainda que aves
semidomesticadas e mantidas em cativeiro pelo homem tenha aceito líquidos açucarados. Em tôdas as espécies de Trochilidae encontre.l o estômago
repleto de restos de bisourinhos, tendo isso recebido a recente confirmação
de Gosse (Birds of Jamaica, pág. 91).
Pág. 198 (420)
papacaios" .. .

"Encontram-se, naa caatinps desta. restão, duas espécies de

O "papagaio verdadeiro", do sertão da Bahia, é Psittacus .amazonicus
ou ochrocephalus,(") ao passo que Psittacus vinaceus é a ave (v. meus
"Beitrãge") que Spix representou sob a denominação de Psittacus columbinus.
Pág. 199 (421)

... "ruardando e pegando gado, conforme já descrevemos" .. .

Diz Alex. v. Humboldt (loc. cit., vol. II, pág. 196) que a castração dos
bois é uma operação perigosa na América tropical Isso deve acontecer principalmente nas regiões vizinhas do equador, visto que no sertão da província da Bahia é ela muito fácil, sendo praticada comumente no animal em
pé, e apenas com a cabeça puxada para baixo. _
Pág. 201 (422)

"Se o serviço dos vaqueiros é penoso e fatigante" ... ·

Os pastôres dos lhanos da América espanhola, os chamados · "piones
llaneros", não vestem roupa de couro, mas andam com a parte superior do
corpo descoberta, ou senão com o poncho, visto que lá não existem caatingas cheias de espinhos. Lá também não há currais e, às vêzes, os cavalos
comeriam até carne (veja v. Humboldt, vol. II, pág. 160) . Caracteriza ali
ainda essa classe de homens a preguiça.
Pág. 202 (422)

Espetáculo interessante é o dessas imensas pastagens" . ..

Com respeito à imensa quantidade de gado bovino que há nas planícies
da América espanhola veja-se Humboldt (loc. cit., vol. II, pág. 170).
Pág. 203 (423)
pintada" ...

. . . "que o tigr.e prêto não passa de uma variedade da onça

Atualmente sou de opinião que o "tigre prêto" é apenas uma variedade
do jaguar comum, como o demonstra claramente a minha coleção zoológica.
Há nela um exemplar muito descorado, em que as manchas características
da onça comum aparecem sôbre o fundo já agora desbotado e apenas pardo-escuro como café. Infelizmente, não tenho exemplares frescos dêsse animal, para fazer a comparação.
·
O Sr. Richard Schomburgk considera o tigre prêto uma espécie particular (loc. cit., tomo II, pág. 86), dizendo que êle tem cauda mais comprida
do que o jaguar. Que o ''tigre negro" do Brasil e o da Guiana constituam
duas espécies distintas, é coisa sôbre a qual nada posso dizer.
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Aliás, é muito interessante a pas,s agem em. que Schomburgk se ocupa
dos felinos da Guiana. A onça "suçuarana" dos brasileiros t.e m lá o mesmo
nome, que o autor escreve todavia "Sosoarana", diferença aliás insignificante.
Pág. 205 (424)

... "o gato mourisco, denominado em muit~ lugares irara"

'Não há até agora unia boa figura do Felis jaguarundi. Azara deu ·uma
em prêto e branco, na qual o porte esguio dêsse animal está bem representado; mas há completa ·falta de uma estampa colorida. Na obra de Schreber
sôbre os Mamíferos há umcr caricatura dêste gato, de côr cinzento-azulada,
com a cabeça esbranquiçada. Assim, algo como iião existe na Natureza. O
jagururidi é de um pardo-anegrado · uniforme, com todos os pêlos amarela;..
dos na ponta, 'tal como foi descrito por Azara. A breve notícia que nos dá
Richard Schomburgk dêste felino não permite fazer-se idéia exata dêle.
Pág. 208 (42'7)

: .. "que aqui chamam cobra verde" ...

Acha-se ela descrita em meus
de Coluber herbeus.

Be~trage. (to~o

1, pág. 349) com o nome

Pág. ·208 '(427) ·"Arraial da Conquista, principal localidade do distrito" ...

· Na tradução francesa de minha relação de viagem (vol. III; pág. 147)
a palavra "distrito" usada por mim aqui, foi traduzida, muito erróneamente, por "comarca", que tem significação absolutamente diversa. St. Hilaire
atribuiu o êrro a mim, mas nêle .n ão me cabe penhµma culpa. Já disse muitas vêzes que a tradução francesa está eivada de muitas incorreções.
Pág. 209 (428)

"~sse animal é o aguarachay de Azara" ...

Estou convencido de que sob o nome dado por niim ao animal em questão são confundidas várias espécies de rapôsas. De mais a mais,. há grande
confusão na sistemática do gênero Canis. Quando se pensa em como variam fort.emente em colorido as várias espécies· de rapôsa, coisa que todos
os caçadores alemães poderão confirmar relativamente à rapôsa européia,
torna-se claro que se tem admitido no gênero um número excessivo de
espécies. Para formar juízo sôbre a rapôsa que chamei de Canis azarae,
será necessário comparar o exemplar de Conquista, que · ainda se encontra em minha coleção. É absolutamente verdadeiro o que o · Dr. v. Tschudi
(Fau~a Peruana, pág. 123) díz sôbre as variações a que a rapôsa está sujeita; não obstante, é possível achar-se um colorido fundamental comum
que vale como caráter próprio da espécie, muito e~bora isto também só
possa ser apreciado por meio do exame e comparação de muitos exemplares.
Pág. 214 (432)

"Os Camacãs foram outrora um povo inquieto" . . .

Henderson transcreveu as informações que dá sôbre êsses índios da Corografia Brazilica, alguns de cujos pontos já tenho corrigido. A cinta de fôlhas
de palmeira, deve ser reduzida ao "hiranaika" (o estôjo de fôlhas de palmeira). Não há entre os Mongoiós oú Camacãs, sacos de couro.
Pág. 220 ( 435) . . . "os Espanhóis encontraram instrumentos semelhantes na
América do Norte'' ...

Já houve referência circunstanciada a êsses chocalhos; que se encontram
tanto na América do Norte como na do Sul. São êles o "sisikué" ou "schischikué" dos Cris e dos Canadenses (veja Franklin, pág. 80).
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Pát. 222 (437) · ... "e outros .povos da Guiana, que consiSte em lançar sôbre
êles a fumaça do tabaco."
Os modernos viajantes v; Sack (págs. .85 e 86) e Schomburgk confirmam que tanto na; Guiana como no Brasil não só se pratica o esconjuro· dos
espíritos por meio dos maracás, ·mas também a fumigação .com tabaco.

Pág;. 224 (438) · "Consideram

o cão

o mais útil dos ·animais . domésticos".,

Sôbre a presença do cão doméstico e suas várias raças na América, veja-se A. v. Humboldt, em "Ansicht der Natur" (3~ Ausg., tomo I, pág. 134).
Os cães que encontramos no. Brasil . eram todos semelhantes aos europeus,
dois quais parecem descender; a voz dêles era também a mesma, como o
atesta Richard. Schomburgk relativamente aos da Guiana. Os índios das Guianas não comeriam carne de cachorro, nem de graça. Na América do Norte,
o caso é diferente. Lá também 'deeerto o· cão doméstico foi introduzido pelos
europeus, mas, sem dúvida pelo ·seu · cruzamento com o lôh9 indígena, êle
deu nascimento a uma raça intermediária, que, como o último~ apenas 'u iva,
e não ladra, além de se assemelhar ao lôbo no tamanho e no aspecto, pôsto
que se aceite como caráter verdadeiramente principal do cão a ·cauda vol;..
tada para cima (sôbre êsse ponto veja-se a minha descrição da viagem ao
Missouri).

Pág. 227. (440) ... "àm grande unitau
Caprimulgus a_e thereus."

a

que já me referi pelo nome de

· Diz Gosse que o por· êle chamado Nyctibius jamaicensis (Birds of Jamaica, pág. 41) não tem facilidade em levantar vôo do chão, coisa de que
ninguém duvida. Tôdas essas aves pousam e nidificam no chão, conseqüentemente porque dêle não podem levantar o vôo, por si mesmas. . Devo além
disso observar que, talvez por acaso, nunca vi as grandes espécies pousadas
no chão, mas sempre no alto das árvores despidas de fôlhas, nos galhos baixos ou nos tropcos, a menos que voassem .nas alturas, ao luar. Segundo White,
as unhas pectinadas do Caprimulgus servem para pegar os insetos durante
o vôo (veja Frorieps Fortschritte, vol. IV, pág. 128), o que decerto é fábula;
visto como um observador da Natureza como Naumann nada informa arespeito. Também a mim nada se apresentou de parecido. Em meus Beitriige,
falei sôbre o modo pelo qual os grandes Nyctibius do Brasil pegam voando
as colossais borboletas que coerem em quantidade o solo das matas, bem
corno sôbre a adaptação da. forma do bico a êste mister, e ainda sôbre a língua notàvelmente extensível dêles.
Diz o Dr. ·v. Tschudi (Fauna Peruana, pág. 126) que teria escapado uni
êrro nas medidas que dei para o meu Caprimulgus brasilianus. Na passa..;
gem dos meus Beitriige em que trato do assunto, declarei que essa espécie
não me era conhecida através de exemplares frescos, e que só me foi pos~
sível descrevê-la com base em espécimes preparados,; em conseqüência, podem não ser perfeitamente exatas as medidas de comprimento e largura por
mim tomadas.

Pág. 227 (440, nota) "Caprimulgus leucopterus é o nome" ...
Segundo os modernos ornitologistas, trata-se de um Nyctibius, podendo
agora ser procurada uma boa figura da espécie em Des Murs (Planches
peintes d'oiseaux), à disposição de cuja obra fora:m postos os exemplares
do Autor.
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Pág-. 230 .( 442) "Sêcu dessa espécie ocasionam, em várias zonas do ·s ertão
da Bahia, a morte" . ..
Fazendo contraste com essa morte por inanição, conta Humboldt que
na época em que os 11 anos ficam inundados muitos cavalos morrem afogados (loc. cit., vol. II, pág. 199). Aqui têm êsses animais, acima de tudo,
de lutar contra sêca, a água (?), as môscas de ferrão e os morcegos chupadores de sangue, o que todavia não impede que prosperem e se multipliquem
intensamente. Essa espécie de animal não foi posta originàriamente pela Natureza naqueles lugares, mas cabe ao homem a responsabilidade pela sua
existência.

Pág. 233 ( 445) "Quase todo o nosso pessoal sofreu dessa ineômoda prap" ...
.

.

O Sr. De St. Hilaire dá como meio de combate contra a praga dqs carrapatos a fricção com urna bola de cêra (loc. cit., vol. 1, pág. 322); mas é
de duvidar que uma tal bola nos pudesse ser de grande auxilio naquelas
penosas circunstâncias.

Pág. 234 (446)
. .. "As araras, tão notáveis pela sua plamacem de um ver......
,,
melbo ma• .u.&&1co ... ,
~,.

Das grandes araras somente uma espécie foi vista em tôdas as regiões
por onde ".'iajei, a saber o .Psit.t acus macao Linn.(ª) Vi muitas vêzes araras
azuis nas tropas em trânsito, as quais iam para serem vendidas nas grandes
cidades, mas nunca as encontrei em estado selvagem. Segundo o inglês
Gerdner (loc. cit., pág. 279 e 356) elas já ocorrem em Oeiras, no Piauí, onde
o belo P. hyacinthinus é muito comum: :!le fala também numa terceira arara, de peito vermelho, que não conheço. -Pode ser que a arara de barriga
amarela alaranjada (Pritt, aTa1'auna Linn:) ocorra nas zonas onde viajei,
mas acho isso duvidoso.
Diz o Sr. Richard Schomburgk em sua descrição de viagem que eu não
sou de sua opinião quando acha que as diversas espécies de araras mutuamente se evitam. Posso tornar mais claro o meu juízo a respeito dizendo
que, de acôrdo com a minha experiência, as espécies dessa bela família não
se evitam ou se procuram mais do que o fazem tôdas as outras aves, visto
como cada espécie teve o seu alimento indicado pelo Criador, e os seus indivíduos se juntam aos casais ou em sociedade~ sem que reciprocamente se
molestem. Incidentemente, devo dizer o que penso sôbre uma nota do Sr.
Castelnau, saída na Revue Zoologique de la Societé Cuvierienne ( 1848, pág.
89). Diz-se ali que nas aves americanas o número de indivíduos não seria
maior do que nas das zonas temperadas e, quanto às cobras, diz êle (v.
Froriep's Frortschritte, tomo V, pág. 288) que nos países quentes elas não
são mais ricas em indivíduos do que nas ~mperadas. Ambas estas afirmações vão de encontro ao que tenho observado, razão pela qual não posso
corroborá-las, podendo os Srs. Schomburgk, que viajaram pela bela região
da Guiana, tão rica em vida animal e vegetal, confirmar o que digo. Pelo
menos as suas interessantes descrições abundam em quadros relativos à .r iqueza da vida local.
Que na América do Sul as aves põem menos ovos do que entre nós é
coisa sabida; mas é igualmente certo que nas regiões por onde viajei elas
são muito mais numerosas do que na nossa terra. Nas matas do interior
do Brasil, como nas regiões montanhosas e êrmas, sem dúvida o mundo
alado não é tão rico em indivíduos; mas nas zonas habitadas observei muito maior quantidade de aves do que na Alemanha. Parece clara a razão disso:
entre nós as crianças perseguem por tôda parte as aves, destruindo-lhes
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grande quantidade ·de ninhadas. Por outro lado, elas são objeto de uma caça
metódica ou capturadas vivas. ·Lá ninguém persegue os pássaros . pequenos,
e êles se multiplicam livremente, de conformidade com a abundância crescente de alimento. Em nos_so pais, morre em muitos invernos grande quantidade de aves, lá nunca. No Brasil, quando v:oltávamos das pequenas excursões de caça, trazíamos uma quantidade de passarinhos .que seguramente
não seria fácil conseguir entre nós, muito embora escolhêssemos muito em
que atirar. Nas m~rgens das lagoas via-se um sem número de aves, que
não poderiam conservar-se um só instante em nossa superpovoada Europa.
Nas regiões do leste do Brasil por mim percorridas há seguramente um
número muito maior de cobras do que entre nós, tanto no que respeita às
espécies co:r:no aos indivíduos. NQs caminhos e nas trilhas, bem como nos
capinzais que margeiam as lagoas e os rios, certas espécies, chamadas lá de
"cobras cipó", eram motivo constante de distração para os viajantes, podendo-se em pouco tempo encher de répteis uma garrafa com aguardente,
os quais, trazidos para a Europa, dariam o que fazer durante muito tempo.
Pág. 242 (451)

... Hq'ae 8e

trata

de pandirás" · ·

Como já se disse, o chamado por ·mim guandirá é Phyllostoma hastatum.
Pág. 243 (452, nota)
seu brilho"

... "que denomino Cophias holosericeus por causa de

Essa Cophias holosericeus não constitui nenhuma espécie, devendo ser
riscada.
Pág.246 ( 454) · ... "uma Aristolochia de enormes flôres· de côr amarelada• .. .

Esta e muitas outras espécies dessa interessante família foram figuradas pelo Dr. v. Martius, em sua obra Nova genera et species plantaru.m etc.
Pág. 247 (455, nota) "Agama catenata, bela espécie" .. .

Trata- se provàvelmente do ''Laphyrus rhombifer de Spix (tab. XL,
pág. 9); mas a figura foi feita por um exemplar descorado pelo álcool. O
Lophyrus álbomaxillaris de Sp~ (tab. XIII, fig. 2, pág. 11) é o jovem · do
animal descrito por mim. Duméril e Bibron (tomo IV, pág. 231) tratam
dessa espécie sob a denominação de Enyalus rhombifer (tomo IV, pág. 231) ,
dada por Wagler. A minha estampa é a única fiel no· colorido, pois foi feita
pelo animal vivo.
Pár. 249 (456)"0 ferreiro é a.ma espécie nova de rã" e, na nota, "Hyla faber".
Os Drs. Dwnéril e Bibron consideram esta rã idêntica à Hyla palmata,
coisa sôbre que não me aventuro a dar uma decisão. Parece-me que Hyla
pardalis Spix (tab. VIU, fig. 3) não pertence a esta espécie, mas antes à rã
arbórea chamada H1ila crepitans, a que reverte também, sem dúvida, H11la
geographica Spix (veja-se o volume sôbre os Rept. brasil. dêste último,

tab. XI, :fig. 1).
A rãzinha terrestre chamada por mim Rana sibilatrix .foi referida pelos
supramencionados anfibiologistas a Cystignathus ocellatus, sob que arrolam
igualmente a Rana pachypus; contudo, sou de parecer que as minhas duas
rãs não pertencem a uma e mesma espécie.
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A minha H11la: elegans foi tratada por aquêles ilustres zoólogos como
leucophyUata, e a minha H·. aurata como variedade de Dendrobates tincto•
rius; todos porém sem · fazer o estudo aprofundado dos animais· de tratei,
ou sequer examinar os meus exemplares e descrições, devendo·se assim, por
mais convencido· que se esteja do fundamento daquele modo 'de ver, continuar na expectativa, antes de aceitá-lo cegamente.
Pãc. !st ·(463)

''O fruto do dendêzelro, grande e bela palineira da Africaº ....

Essa palmeira é "Elaeis guineensis". Martius figurou-a na sua estam-

pa 56.

.

Pág. 265 (467)

.·.. "que muito se parece com

a nossa coruja das tôrres.'' .

. Em meus Beitriige (tomo III) ficou dito que eu · considero esta coruJa
diferente de Strix flammea.

Pq. !'16 (475) "Os sarpços se tomavam cada ves mais freqüentes" ...
Trata-se do Fucus natans dos botânicos.

..

ALGUMAS BETIFICAÇOES AOS VOCABULABIOS DOS INDtGENAS
DO BRASU..

Como se disse antes, a palavra "nungkut" ou "nankut", parece não ·pertencer aos Botocudos, talvez tendo sido trazida errôneamente para a língua
dêstes pelos portuguêses. Queck não quis reconhecê-la como fazendo parte
de sua língua, e deu como significando comer a palavra "kering" ou, como
habitualmente a pronunciam, "keling". Assim, a palavra "nungkut" deve
ser riscada.
1

para as palavras em que o r e o Z são freqüentemente

Usei a grafia
r

confundidos ou, pelo menos, ouvidos como se fôssem. Quero ainda melhorar aqui a pronúncia de algumas palavras botocudas.
macnang (pelo nariz).

Anzol -

Braço (o) Cinza -

cniporoc, ou senão cninum.

tchacu.

Cadáver (animal morto) Apagar -

nucu.

Comer -

quel ing.

-

uam.

r

Cair -

carac (pelo nariz).

Pena -

cnhimac (cnh pelo nariz) .

Isqueiro -

nom-nang (nom pelo nariz e pouco audível).
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Dedo médio (o) _.... pó-cupanim• .
~orcêgo

..

-

.

cniaquenõt (pelo nariz e pouco distinto).

Asa (uma ·ave) ....:_ bacan-nigmaac (nig pelo nariz e indistinto).
Rã, sapo -

no-vang (a última silaba pelo nariz).
mpãhõt ( õ entre .ã e õ) .

Bocejo -

.

Pau (podre) .-

tchon - queron.

Jacutinga· (ave) Mastigar -

po-corin.

niá.

Vela (círio) -

crantãm.

Queixo (o) -

cgnip-má.

Jarreteira -

merucni-nhi.

.Tornozelo -

po - nhip - nong.

Ir devagar -

mung - rtenioc.

Estômago (o) Umbigo (o) Tremer Soprar

tnimiac.
nhig - na ... nic.

aerõ ou ãrõ (indistintamente, pela garganta).

~

nuc:u.

Vento (o, soprando forte) Bater -

taru - cuú - nucu - gicaram.

nutãc.

Quebrar

nutang.

Depenar

numãng.

Cortar -

nutnã.

Afiar (p. ex. uma faca) Sorver (a água, p. ex.) Sorver água Tossir Escorrer -

am-pe-õt (e breve) .
quip.

manhã - quip.

uung.
numerang (ra com a ponta da língua).

Arco-iris (o) -

taru-e-niac.

O Major Feldner escreve de maneira errônea as palavras da língua dos
Botocudos e, especialmente, as brasileiras, sendo fácil verificar pelas terminações delas, que foram tomadas aos portuguêses (vejam-se as suas notas
no tomo II, pág. 153), pois êstes fazem soar sempre uma vogal que muitas
vêzes absolutamente não existe na língua dos índios. As terminações bruscas dos vocábulos indígenas são de pronúncia difícil para os portuguêses, motivo pelo qual êles fazem comumente soar no fim uma vogal. Também o
Sr. De St. Hilaire escreve algumas palavras de maneira diversa da minha,
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o que em boa parte poderia resultar do afastamento· ein que se acham ·os dois
ramos dos Botocudos, um estando em Minas Gerais e o outro mais abaixo,
nas grandes matas existentes ao longo da · costa, nas localidades vizinhas dos
Rios São Mateus,. Mogiquiçaba, Belmonte, .Pardo etc., até acima de Minas
Novas. bte não me parece porém o caso, afigurando-se-me antes terem sido
as palavras tomadas de empréstimo ·aos portuguêses. a menos que não tenham sido ouvidas corretamente, nem escritas como se deve. De resto, o
mesmo que eu disse em relação aos portuguêses é em parte aplicável às palavras botocudas fornecidas por De St. Hilaire, a saber o acréscimo de uma
vogal ao final das palavras, vogal que não se percebe na fala dos índios, pois
os franceses não podem pronunciar também finais abruptos. Disso são a prova os exemplos abaixo:
·
Palavras segundo
De St. Hilaire
Nariz
Bôca
Dentes (os)
Cabelos (os)
Braço
Coxa
Pernas (as)
Lua (as)
Joelho
Nuca
Agua
Fogo
Dormir
Lavar

-

quizitor
himpma
quejune
cringque
ziporoque
omaqui
maruqui
taruchicha
caclisi
nocniafi
manhã
chimpequi
CUCUJune
manhaquejo

Seta
Arco
Irmão
Mãe
Mulher
Noite (a)
Pedra
Ave

-

mazique
nême
jipará
japu
hocôt
taratatu
cratu
bacan

Comer
Rio
Riozinho
Terra
Morrer
Cão
Milho
Bonito, bom
Muitos
Pequeno

-

noncut
manhan pacaju
manhan hihi
naca
cuem
hincon
jitnirun
hereé
eruú
hii

Palavras conforme a pronúncia de Queck
quigin
gnimá
quijun
crengqué
giporoc
maac
,
maac
turú
naquerinjam ·
cgipuc
magnan ou magnang
tchompeec
cuquijun
l
cu ing (a palavra "mgnangº não
r
é de uso aqui)
uagique
neem
cgiparac
quiopu
jocunang
taru-tatu
caratung
bacaii

(veja-se mais acima)
taiec
taiec-niin
naac
cueih
hincaun
jatnirun
areé
uruú
niin (também cudgi
pumeec)

ou

Pela comparação das palavras acima vê-se que os dois esgalhos dos Botocudos falam a m esma língua; mas eu penso que o Sr. De St. Hila1re, pelo
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menos em parte, tomou aos portuguêses a pronúncia das palavras botocudas.
Assim é que êle escreve, por exemplo, "manha" (água), em vez de usar a
grafia francesa desta palavra, que devia ser "magna", tal como ela poderia
ser escrita também em Alemão. Mais adiante, escreve êle, por exemplo, "tujicarama" (vol. II, ·pág. 192) em vez de "tu" ou "tojicaram", "chimpequi"
em vez de "tchompec", visto como os Botocudos abreviam sempre o m final
das palavras, de modo que nas palavras supracitadas não fazem ouvir nem
o a, nem o i. Quando eu pedia a portuguêses que escrevessem a palavra
"tchompec" conforme a pronúncia de Queck e de outros Botocudos, êles escreviaip. "tchompéqui", embora não se ouvisse nenhum i. Por igual, é convicção minha que as palavras citadas como exemplo pelo Sr. De St. Hilaire
não foram bem entendidas nem corretamente grafadas, tal como já tive a
ocasião de declarar no relato de minha viagem à América ào Norte (tomo I,
pág. 586 e seguintes), onde também me referi às palavras botocudas citadas pelo Sr. d'Orbigny, as quais são grafadas ainda mais· errôneamente do
que as do Sr. De St. Hilaire.
No segundo tomo da minha descrição de viagem à América do Norte
(págs. 682 e ss.), incluí ainda muitas notas e retificações sôbre os íhdios
brasileiros que temos em vista, não sendo necessário repeti-las aqui.

NOTAS DO TRADUTOR
1. A ave de que aqui se trata deve ser, sem sombra de dúvida, a Fregata

magnificens rothschildi Mathews da literatura técnica encontradiça que
é nas costas atlântica e pacífica da América Meridional, onde não ocorre
a espécie batizada por Lineu. Entre nós, goza, conforme a região, de
numerosas denominações populares, tais como "grapirá", herd~da dos
índios, "joão-grande" (São Paulo, Rio de Janeiro), "tesourão", "alcatraz'', "pássaro-do-sul" (Recôncavo baiano) etc. É comum na Baía da
Guanabara e nidifica em ilhotas e rochedos vizinhos da costa meridional, a isso devendo o _seu nome a Ilha dos Alcatrazes, assunto que mereceu de H. Luederwaldt e Pinto da Fonseca (Revista do Museu Paulista, tomo XIII, 1923, pp. 441-508) extensa contribuição de permanente
atualidade. Na Ilha da Trindade e águas circunjacentes ocorrem Fregata ·minor e F. ariel, duas espécies menores de restrita distribuição.
2. A questão continuou a ser discutida até os nossos dias; mas, depois das
grandes expedições oceânicas, como a do Challenger, devemos tê-la
como definitivamente resolvida, confirmando-se in totum a opinião de
Scoresby. É, pelo menos, o que incluí do que a respeito dela nos ensina Jules Richard, que durante mais de vinte anos foi companheiro do
Príncipe de Mônaco nas inúmeras viagens oceanográficas por êste empreendidas. Ouçamo-lo na passagem consagrada ao tema em seu livro
L'Oceanographie (Paris, Vuibert & Nony, 1907, pág. 373), que não resistimos à tentação de reproduzir no que ela tem de essencial. "A expiração", diz a competente autoridade, ''faz-se justamente no momento em que o evento ... entra em contacto com o ar; a forma e a ·apa"Magnan-gipacju" não significa rio, mas antes de tudo água grande.
Visto que o Sr. De St. Hilaire escreve o vocábulo "magnan" ou "magna" à
moda portuguêsa, "manha", parece estar aqui a prova da minha suposição
de que êle tomou as suas palavras aos portuguêses, os quais sempre as
estropiam.

Nota.
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rência do sôpro, tornado visível pela nuvem que se desprende, dependem muito da espécie do cetáceo e da fôrça com que é expelido, do estado higrométrico da atmosfera etc.;... normalmente o sôpro é formado unicamente pelo ar expirado, carregado de vapor d'água, que se
condensa mais ou menos, conforme a temperatura e a umidade do ar;
essa condensação é em grande parte produzida pelo resfriamento do ar
expirado sob pressão, pelo fenômeno da distensão. . . E é sob a influência dêsse mesmo mecanismo de distensão que o vapor do ar expirado
se torna visível por efeito da condensação, e forma uma nuvem que desaparece mais ou menos ràpidamente; nunca, porém, há produção de
jato d'água".
3. Larus dominicanus Lichtenstein, muito comum na Baía de Guanabara)
é a maior das espécies do gênero que freqüentam os nossos mares; convém, todavia, não confundi-la com os albatrozes, conquanto sejam êstes
muito menos encontradiços, pois a êles costuma o povo chamar também de gaivotões. A distinção entre gaivotas e albatrozes é aliás das
mais fáceis, graças à conformação tubular característica das narinas nas
procelárias, de que os últimos são exemplos agigantados.
4 . Trata-se do andorinhão-de-coleira, St-reptoprocne zonaris (Shaw), descrito por Wied com o nome de Hitrundo collaris em nota apensa
à sua descrição de Viagem (pág. 75 da edição germânica) e objeto de
um comentário elucidativo na edição brasileira (pág. 61). Vê-se que êle
abundava então nas encostas rochosas do Morro de Santa Tereza, onde
termina o célebre aqueduto colonial sustentado pelos .,.chamados Arcos
da Carioca, como explicou Wied na nota antecedente.
5. Vale a pena identificar os pássaros a que se refere Wied no presente
comentário, indicando-lhes os nomes atuais. O papa-môscas de cabeça
branca outro não é senão a "viuvinha-do-brejo", Arundinicola leucocephala (Linné), detidamente observada por nós no Recôncavo da
Bahia, anos atrás (cf. Rev. do Museu Paulista, vol. XIX, 1935, pp. 201-2).
O "tico-tico" e o "canário", dito da terra, aparecem nos nossos catálogos
sob as denominações, respectivamente, de Zonotrichia capensis subtorquata (Swains.) e Sicalis flaveola brasiliensis (Gmelin). Thamnophilus
undulatus Mikan não deve ser outro senão o grande formicaríida vulgarmente chamado "borralhara" ou "matraca", pois é com aquela denominação que a espécie vem estudada por Burmeister (Systematische
Uebersicht Thiere Brasiliens, III, p. 89. O nome técnico que de direito
lhe cabe é Batara cinerea, dado por Vieillot, que, por sinal, se serviu,
para descrevê-lo, de um exemplar proveniente do Rio de Janeiro. Bucco
fuscus Gmelin é pássaro que no Brasil tem seu habitat circunscrito à
Amazônia; o mencionado aqui por Wied sob aquela denominação é o
seu congênere hoje tecnicamente chamado Malacoptila striata (Spix),
ou seja o "joão-barbudo" dos nossos sertanejos. Observamo-lo mais de
uma vez, sempre empoleirado, nas nossas florestas, sudeste-brasileiras;
por isso mesmo pareceu-nos estranho houvesse Wied encontrado nas circunstâncias em que o descreve. Contudo, a passagem que a respeito se
lê nos Beitriige (vol. IV, pág. 364) elimina qualquer dúvida. "Já no
Rio de Janeiro, diz êle ali, não longe de São Cristóvão, eu o encontrava em tôdas as moitas, ou sejam tufos de vegetação densa, até na.s proximidades das habitações, onde, em algum ramo baixo ou mesmo no
chão, pousava ou saltitava, silencioso e melancólico, à espreita de insetos" etc.
. 6. Segundo Teodoro Sampaio (O tupi na língua nacional, 3~ ed., Bahia,
1928, pág. 157), "aracê" e "araci" significam mais propriamente a aurora, ao passo que "jaci" (op. cit., pág. 242) é o nome da lua ou, ao pé
da letra, "mãe dos frutos".
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7. Trata-se de uma espec1e peculiar ao Atlântico e Pacífico meridionais,
descrita por Lesson (1831) sob o nome de Sterna hirundinacea, com base
em exemplar obtido em nossas costas.

8. Não procede, ao nosso ver, a razão invocada por Wied para impugnar
o emprêgo dó nome N ectarinia para êstes passarinhos; nossa observação
tem ensinado que êles concorrem com os beija-flôr~s .n o consumo das
secreções açucaradas que se acumulam no fundo das corolas, com a diferença, todavia, que ao invés de aspirá-las introduzindo o bico na cavidade destas últimas, fazem-no diretamente, perfurando com o referido
órgão, que para isso possuem assovelado, as paredes do tubo corolino,
próximo à sua base. Sem embargo, do ponto de vista nomenclatural, as
verdadeiras nectarínias formam uma família particular, peculiar às índias Orientais e à Malásia.
9. Lophomis magnificus (Vieillot), dos autores modernos.
10. Certhiaxis cinnamomea russeola (Vieillot) dos nossos catálogos; "curutié", "corruira-do-brejo", da fala popular.
11. Embora muito parecido com o nosso, o papagaio guianense diverge dêste
em caracteres suficientemente conspícuos para ser considerada ave diversa. Tidas até pouco tempo atrás como espécies independentes, figura
o "chauá" na literatura ornitológica com o nome de Amazona rodocorytha (Salvadori); chamando-o Amazona dufresneana rodocorytha fálo-emos descer à categoria de subespécie e pôr-nos-emos melhor de
acôrdo com as idéias atuais sôbre a matéria.
12. "Araponga", corruptela de Guirá.-punga, é o nome indígena da ave (cf.
Marcgrave, Hist. Nat. Bras., capit. VII) e significa pássaro martelante,
visto assemelhar-se o seu canto às pancadas do malho sôbre a bigorna.

13. Não atinamos com o motivo pelo qual, censurando o contrário procedimento de Aug. St. Hilaire, vem aqui o autor defendendo para Maricá,
nome da conhecida lagoa fluminense, a acentuação tônica na antepenúltima sílaba. A extravagância é tanto menos compreensível quanto
Aires de Casal, na Corografia Brazilica, aqui e tantas vêzes citada por
Wied no correr de sua obra, escreveu sempre Maricá, tal como St. Hilaire.
14. A espécie em aprêço é o chamado "tucano-de-bico-prêto", Ramphastos ariel Vigors, 1826 (tem prioridade sôbre R. temminckii Wagler, 1827},
cuja distribuição abrangia primitivamente tôda a nossa faixa atlântica,
com exclusão apenas do extremo sul O "tucano-de-bico-verde", Ramphastos dicolorus Linné está restrito ao sudeste brasileiro, incluso o
Estado do Espírito Santo, pelo que não deixa de surpreender não tenha
sido encontrado por Wied em sua viagem pelo nosso litoral.
15. Pipra erythrocephala rubrocapilla Temminck da moderna literatura ornitológica.
16. Trata-se do chamado no Estado do Espírito Santo "saí-de-bando", Tangara c11anocephala (Müller, 1776).
1,

17. Nyctidromus albicollis ( Gmelin), conhecido bacurau a que deu o povo
a alcunha onomatopaica de "curiangu".

'18 . Artibeus perspicillatus (Linné).
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19. Para os que se interessem pela identificação das espécies· de garças aqui
referidas pelo autor, damos a seguir a correspondência dos nomes por
êle usados com os atualmente adotados:

Ardea leuce = garça branca grande, Ca.smerodius albus egretta (Gmel.)
Ardea carolinensis -

garça branca pequena, Leucophoy:r thula thula
(Mollina)

Ardea cayennensis -

sabacu ou tamatião, Nyctanassa violacet;i cayennensis ( Gmelin)

=

maria mole ou ana velha, Butorides striatus
striatus (Linné)

Ardea scapularis

Ardea lineata = socó-boi ou taiaçu Tigrisoma lineatum marmoratum
(Vi'eillot)
São de identidade duvidosa Ardea palliata e A . cyanea, visto tratar-se
de meros nomes de museu, caso em que se enquadra também A . leuce.
20 . Nesta passagem da edição brasileira lê-se "tanto na América como na
Europa"; há aqui, evidentemente, um êrro de tradução, que agora corrigimos, restituindo ao texto o verdadeiro sentido.
21. A informação de Schomburgk, cujas viagens, é bem verdade, foram realizadas na Guiana Inglêsa, aberra de tudo quanto se sabe sôbre a nidi-

ficação nos nossos jacus, os quais, a começar pela jacupembe, Penelope
superciliaris Temm., constróem sempre o ninho sôbre árvores, a variável altura do solo.

22. O que não é de admirar, visto as extraordinárias mudanças experimentadas pela plumagem destas garças no curso do crescimento. Cf. Oliv.
Pinto, Sucessão das plumagens em Tigrisoma lineatum marmoratum, in
"Papéis Avulsos do Departamento de Zoologia"., de São Paulo ( vol. VII,
1947, págs. 45-50, com fotografias).
23. Aires de Casal, Corografia Brazilica, Rio de Janeiro, MDCCCXVII,
pág. 38.

Para compreender as discrepâncias entre o texto original e o nosso
basta saber que o último foi traduzido da versão alemã fornecida por
Wied:
24. Refere-se Wied evidentemente a Spix e Martius, cuja famosa viagem
pelo interior do Brasil coincidiu aproximadamente com o término da sua.
25. Batuque é a música dançante, e por extensão a própria dança, como a
praticam as camadas mais incultas da população, os negros principalmente. Em sua forma mais primitiva os artefatos usados no batuque
são o tambor, o pandeiro e semelhantes instrumentos de percussão, associados ao bater de mãos (palmas) e pés (sapateado). A falta de coreografia especifica, todos são unânimes em reconhecer a sensualidade
que predomina nesse grosseiro gênero de dança. Para Câmara Cascudo
(Dicionário do folclore brasileiro, Rio, 1954), autoridade nestes assuntos, "batuque é denominação genérica para tôda dança de negros"; mas,
como deixa também claro, igualmente usual para as formas mais evoluídas que dela nasceram entre gentes e meios bafejados pela civiliza-
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ção. Neste caso usam-se freqüentemente instrumentos de corda, como
a viola ou de .sõpro, suavizando-se ao mesmo tempo a grosseria dos movimentos que tinham na umbigada a sua expressão mais acabada.
26. · Abstração feita do cuco, a respeito do qual nada se diz capaz de iden-

.

tificá-lo, as aves referidas em particular no presente item são: o "gavião-carijó" (Falco magnirostris' Gmel.), o "papa-ta6ca prêto", de olhos
côr de fogo e espelho branco nas asas (Pyriglena leucoptera (Vieillot))
·e o "baiagu" (Haematopus palliatu.s Temminck).

27. Mais conhecido· em nosso litoral marítimo pelo nome, provàvelmente indígena, de "atobá". 1: a Sula 1. leucogaster (Boddaert) da nomenclatura

técnica.
28. "Biguá" ou "miuá" (como escreve Wied em seu livro de viagem),

Phalacrocorax olivaceu.s olivaceu.s (Humboldt), é o nosso representante
do "corvo-marinho" europeu.
29. Como dei.Xàmos claro no comentário inserto na edição brasileira da "Viagem" do Príncipe Maximiliano (2.ª ed., São Paulo, 1958, pág. 179, nota
324) a espécie em causa, ainda hoje correntemente chamada "curica",
corresponde ao Psittacus amazonicus de Lineu, que o conhecera através de Marcgrave.

30 . A inconsistência da nomenclatura vulgar no tocante às nossas duas cegonhas maiores tem sido motivo de grande confusão, dificultando não
raro a identificação das espécies mencionadas pelos autores. A aqui em
causa é a maior delas, o "tuiuiú", fácil de reconhecer pelo volumoso
bico, levemente arqueado para cima, plumagem completamente branca
e garganta nua, denegrida na parte alta e encarnada na restante. Identificada a principio como Mycteria americana. Linn., figura atualmente
nos modernos tratados com a denominação de Jabiru mycteria (Lichtenstein). A matéria se acha elucidada na recente edição brasileira
(Brasiliensia Documenta, tomo li) do clássico estudo de M. H. K. Lichtenstein sôbre os "Trabalhos de Marcgrave e Piso" ( cap. VI, pág. 163
e nota 71).
31. Vide nota 17 (relacionada com a pág. 63 da ed. alemã, 53 da ed. brasil.
de 1958).
32. Trata-se da "lagartixa-de-coleira", Tropidurus torquatu.s (Wied) dos
herpetologistas, comuníssima em todo Brasil oriental, do Rio de Janeiro para o norte principalmente. Marcgrave (Hist. Nat. Brasil., pág. 238)
foi o primeiro a dar notícia dela, sob a denominação tópica de "taraguira,.; mas a sua descrição é tão deficiente e falha (basta dizer que
omite referência à coleira preta, o caráter mais saliente da espécie) que
se não fôsse o desenho original, ao próprio Lichtenstein teria sido impossível atinar com a identidade da espécie até então litigiosa. Estranha não haja Wied feito qualquer referência a êste autor, ignorando
igualmente a denominação Agama operculata Licht., apenas de alguns
meses posterior a Stellio torquatus Wied. Desnecessário nos parece renovar o que a respeito do assunto ficou dito em nosso comentário a esta
passagem na edição brasileira .do clássico trabalho de Lichtenstein (cf.
Brasiliensia Documenta, II, São Paulo, 1961, págs. 287-8).
33. Como já tivemos oportunidade de manifestar em nota à edição brasileira do livro do Príncipe Maximiliano sôbre a sua Viagem ao Brasil
(2.ª edição, pág. 40, nota 73), não temos a menor dúvida de que ainda
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neste caso a razão está com o nosso zoólogo-viajante, cuja argumentação é sob . todos os pontos-de-vista magistral. Só o receio de contrariar
velho uso, que, por assim dizer, adquiriu foros de lei, pode, com efeito,
justificar o apêgo à idéia de que no "pitangua-guaçu" de Marcgrave,
base exclusiva de Lanius pitangua Linné, se deve reconhecer o "bemte-vi-de-bico-chato., quando, na verdade, cabe o referido nome ao "bemte-vi comum", conf~rme Wied deixa bem claro na minuciosa exJ><?sição
agora comentada. Aliás, não é sem interêsse saber que, sem sair do Estado de São Pâulo em certos lugares onde a língua originária sofreu
menos a influência' do falar europeu o bem-te-vi comum ainda é co~
retamente chamado pitanguá (pronúncia oxítona), coisa que 8:nos atr~~
pudemos verificar nós mesmos, excursionando ~la z~n~ do Rio Juqu1a
(Fazenda Pôço Grande), grande afluente do Rio R1be1ra.
34. Em seu Catálogo crítico-comparativo dos ninhos e ovos das aves do
Brasil (Revista do Museu Paulista, IV, 1900, pág. 235) deu H. v. Ihering
uma boa estampa do ninho do bem-te-vi comum, feita de certo com
base em material existente nas coleções do Museu de São Paulo. Quanto à forma do ninho, essa figura confirma a descrição que aqui lemos,
com a diferença de que o material ali usado, embora o autor sôbre isso
nada informe, não seja a paina ou o algodão, mas siin palha, fibras corticais e, provàvelmente, raízes finas.

35. Dendrocygna viduata (Linné), "marreca-viúva" ou "irerê" é fácil de
reconhecer pela máscara branca, contrastando com o resto .da cabeça
prêto retinto. A "marreca-peba", Dendrocygna bicolor (Vieillot), é muito menos comum entre nós, embora possa ocorrer em· todos os Estados;
mais rara ainda é a "marreca-toicinho", Paecilonitta bahamensis (Linn.) ,
dela existindo, todavia, um exemplar colecionado por volta de 1909 nos
alagados de Manguinhos, nos arredores, portanto, da Cidade do Rio de
Janeiro.
36. Ou seja a "marreca-viúva" (Dendrocygna viduata), a "marreca-ananaí"
(Nettion brasiliense) e a "marreca-toicinho" (Paecilonitta bahamensis) .
37. Não procede decerto a informação, ao que parece colhida em Schomburgk, de alimentarem-se também os anuns, aves estritamente entomófagas, de goiabas (Psidium sp.) e vagens do feijão guandu (Cajanus
indicus).
38. A razão estava com Saint Hilaire, "grumixá" ou "curubixá" sendo o
nome dado aos casulos em que se abrigam as larvas aquáticas dos Tricópteros, ordem de pequenos insetos de asas peludas, que lembram as
das maripôsas.
39. O Príncipe Adalberto da Prússia (1811-1873) estêve por duas vêzes no
Brasil. A primeira, no curso de uma longa viagem marítima realizada
entre 1842 e 1843, e por êle dada a conhecer através de circunstanciado
· relato, publicado originàriamente em Alemão sob o título "Aus meinem
Tagebuch" (Berlim, 1847), e mais tarde (1849) em tradução inglêsa.
Tendo desembarcado no Rio de Janeiro em 5 de setembro de 1842, fêz
uma excursão de quase dois meses pelo interior, visitando, entre outras
localidades, a recém-fundada colônia suíça de Nova Friburgo, Cantagalo,
Campos e Macaé. De volta ao Rio, rumou para o Pará, subindo o Baixo
Amazonas até a foz do Xingu, cuja baixa porção explorou até onde não
haviam chegado outros viajantes. Durante a segunda vez, em começos
de 1843, teve as suas vistas especialmente voltadas para o Norte do
país, visitando novamente Belém do Pará, antes de tocar em São Luiz
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do Maranhão e Recife. A história desta última, consta também do diário acima referido.
40 . Segundo se infere de Teodoro Sampaio (O tupi na geografia nacional,
Bahia, 1928~ pág. 229), Itabapoama é denominação forjada em substituição a Cabapoama, que seria a primitiva, e significa "vespas assanhadas". O que confirma a suposição aventada por Wied.
41 . O "saí-açu" ou "saá", encontradiço na i:egião a que se reporta o nosso
príncipe-zoólogo corresponde efetivamente à espécie batisada em 1812
como Callithrix personatus por Etienne Geoffroy de Saint Hilaire, com
base quase certamente em material trazido de Lisboa em 1808, por ocasião do saque napoleônico. Pertence atualmente ao gênero Callicebus
Thomas, como o seu afim Callithrix nigrifrons Spix, outrora comum em
quase todo interior de São Paulo.

42 . "Ciri", como se sabe, é o nome sob o qual se conhecem, pelo menos na
costa este-septentrional do Brasil, os crustáceos, todos marinhos e em
pescadores (Alcedo), bicos-de-agulha (Galbula) e outros.
43 . O pássaro de que aqui se trata, Tersina viridis (Illiger) dos nossos catálagos ornitológicos, passou a ser o tipo de uma família particular
(Tersinidae) , vizinha da dos sanhaços, sairas e quejandos (Thraupidae).
É vulgarmente conhecido por "saí-andorinha" ou "saíra-buraqueira",
derivando êste último apelido dos lugares em que costuma construir os
seus ninhos, ôcos de velhas árvores ou, mais comumente, buracos nos
barrancos, inclusive as galerias abertas nestes últimos pelos martinspescadores (Alcedo) , bicos-de-agulha (Galbula) e outros.

44 . Assiniboins, assim chamados pelos viajantes franceses (Stone Indians
dos povos de língua inglêsa) que freqüentaram nos primeiros tempos
as terras do Canadá, constituíam uma tribo valente e guerreira de índios, em breve exterminados com o progresso da civilização, e especialmente depois da construção, nos fins do século passado, da estradade-ferro transcontinental de Winnipeg a Port-Moody (Columbia britânica) .
45 . Aqui corrige o autor a grafia encontrada em sua descrição de Viagem:
"Porco a quexada branca".
46. Na tradução brasileira de "Viagem" (edição de 1958), que temos sempre
presente ao redigir estas notas, a vinheta em questão se acha reproduzida no verso da estampa 5 (em frente à pág. 177 do texto).
47. Escrevendo sempre aqui Lipangus, em vez de Lipaugus, respeitamos a
grafia do original; não obstante, sabe-se que é ela fruto de êrro tipográfico apontado pelo próprio Boie, autor do nome, e tornada patente
pela. raiz grega lipaugês (sombrio, obscuro) da qual êle deriva.

48. Aliás Rampha.atos ariel Vigors, como ficou dito à nota 1 da pág. 57 ( 48
da trad. brasil.) .
49. Trata-se da "curruira", também conhecida, conforme a região, por "garriça" (ou "carriça" ), "cambaxirra" etc. Trogodytes musculm Naumann
é o nome que lhe dão modernos ornitologistas, visto a denominação de
Sylvia platensis já ter sido dada anteriormente a outro passarinho (cf.
O. Pinto, Catálogo de Aves do Brasil, 2.ª parte, pág. 345, nota 2).
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50 . Não é muito crível que se tratasse apenas de infestação, mesmo maciça,
pelo bicho-de-pé. Pelo que diz .o nosso autor sôbre o- aspecto, consistência e côr da parte atingida, tem-se a impressão de estar em causa
um dêsses tumores ocasionados por certas espécies de cogumelos parasitos e a que se . dá clinicamente o nome de micetomas ·ou, na língua
vulgar, pé-de-Madura.
51 . Não sabemos -até que ponto entram insetos no regime alimentar dos
morcegos de apêndice foliáceo no nariz, que os zoólogos enfeixam na
família dos Filostômidas (Phyllostomidae); em todo o caso é certo que
se alimentam principalmente de frutas, sendo proverbial o pesado tributo que algumas espécies do numeroso grupo cobram aos sapotizeiros.
Recordação viva temos da grande quantidade dêstes morcegos que afluía
tôdas as noites em busca dos frutos maduros de várias amoreiras de
folhuda ·copa e espinhoso .caule .outrora existentes no chamado Mirim,
um dos pontos elevados da Ilha de· Madre-Deus, no Recôncavo da Bahia.
Não pequena mortandade fizemos nêles em dias que lá se vão, agitando
com energia no ar uma vara flexível, que a . velocidade do movimento
não lhes permitia distinguir. Entre as espécies abatidas nestas circunstâncias figuravam com freqüência o pequeno morcêgo .de dorso listrado
de branco (Vampyrops lineatus (Geottr.)) e o cinzento-escuro uniforme
(Artibeus ;amaicensis- Leach). A observação acha-se registrada no relatório de nossa excursão aos referidos lugares, · há já cêrca de seis lustros (cf. Revista do Mus~ ·P aulista, vol. XIX, 1935, pág. 31).
52. Em que pese à corrigenda, o papagaio em questão corresponde à espécie a que dera Lineu o nome de Psittacus amazonicus. Marcgrave foi
o primeiro a descrevê-lo, sob a denominação indígena de "ajurucuruca",
origem do nome "curica", que ainda hoje está em .v oga entre os nossos
matutos.
54. Ainda aqui não falhou o agudo senso sistemático do Príncipe de Wied,
pois ocorrem na faixa atlântica por êle percorrida duas espécies de gambás, que êle muito bem soubera distinguir, a saber, Didelphis aurita
Wied (1826) e Didelphis paraguayensis Oken (1816), caindo Didelphis
azarae Temminck ( 1827) na sinonímia desta última.
55 . Ocorrem nas matas da faixa costeira do Brasil Oriental duas espécies
de grandes urutaus que, embora fáceis de distinguir quando submetidos
à comparação, não deixam de ser bastante parecidos. De uma delas obtivemos nas imediações da Cachoeira Grande do Rio Jucurucu (dito também do Prado, sul da Bahia) um belo exemplar, em circunstâncias que
não vem a pelo agora relatar (cf. fl,ev. Mus. Paul., XIX, 1935, pp.
132-3); seu descobridor foi o próprio Príncipe de Wied, que a descreveu
com o nome de Nyctibius aethereus. Da outra, N. grandis (Gmelin),
que é um pouco maior, e possui plumagem muito mais clara, brancoacinzentada (em vez de pardo-amarelada), dois indivíduos, de diferente
sexo, foram abatidos no tôpo de um tronco sêco sob o qual acampamos
durante a nossa viagem naturalistica ao Rio São José (set. de 1942),
afluente da Lagoa Juparanã (Baixo Rio Doce).
56 . Aqui, entre parênteses, chama o autor a atenção pàra um êrro tipográfico, em virtude do qual no texto da edição alemã lê-se ''Holzarten",
em lugar de ''Rohrarten".
57. O papo ou bócio, endêmico em certas zonas do nosso Interior, nem
sempre constitui uma entidade mórbida definida, reinando ainda hoje
obscuridade sôbre os fatôres que condicionam muitas de suas modali-
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dades. Deve-se t~davi'! abrir un:1ª exceção para o bócio parasitário, que
resulta de uma infecçao produzida por certo protozoário pertencente ao
grupo dos tripanosomos, o Trypanosoma cruzi (Chagas) , e cujo transmissor é um hemíptero (percevejo do mato) vulgarmente conhecido pelo
nome de "barbeiro'' ou "chupança". Com esta moléstia, ainda hoje relativamente comum nas populações mais pobres de Minas Gerais, relacionar-se-á possivelmente a observação de Luccock e outros.
No original, êste tópico
Inglês.

acha-se transcrito,

justa-literalmente,

em

59. O papagaio em questão, como ficou dito antes, outro não é senão o chamado "curica" , Amazona amazonica (Linn.) dos modernos tratados. Cf.
a trad. brasileira (2.ª ed., 1958) da Viagém ao Brasil, pág. 179, nota 324.
60 . O inseto em questão, muito afim das cigarras e injustamente julgado
peçonhento, é vulgarmente conhecido pelo nome de "jequitiranaboia" e
suas numerosas variantes (p. ex. jaquiranaboia, jitiranaboia etc.). A tradição de sua luminosidade, freqüentemente referida ainda hoje, remonta à observação relatada pela famosa pintora e naturalista Sibylle de
Merian, que viajara pela Guiana Holandesa ao apagar das luzes do século XVII; parece fato meramente acidental, ligado à presença de microrganismos fosforecentes da natureza dos cogumelos saprófitas.
61.

a Monasa morphoeus (Hahn & Küster) da hodiema literatura ornitológica. Nas matas do sudeste baiano, onde nos foi dado presenciar o
mesmo espetáculo referido aqui pelo Príncipe de Wied, chamam-no, por
causa do bico encarnado-vivo, "bico-de-cravo". Cf. Pinto, Aves da Bahia,
in Revista do Museu Paulista, vol. XIX, págs. 161-2.
É

62 . Como já me foi dado observar em anterior oportunidade (cf. a edição
bras. da "Viagem", 1958, pág. 420, nota 623), o "papagaio verdadeiro"
tanto pela descrição dada nos Beitriige (vol. IV, pág. 213), como pelo
sentido de que goza até hoje aquela denominação vulgar, outro não é
senão a Amazona aestiva (Linn.).
63. Ao tempo em que escrevia o Príncipe Maximiliano não se havia feito
ainda a devida distinção entre as duas araras vermelhas que ocorrem
no território brasileiro; essa, a que aqui se refere o autor, e era outra
espalhada por todo o leste do Brasil, é a Arachloroptera (Gray, 1859),
enqúanto que à outra, privativa da Amazônia é que cabe o nome de
Ara macao, dado por Lineu.
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