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Uma nova edição de Viagem do
príncipe Maximiliano de Wied ao Brasil
dispensaria em rigor qualquer apresentação. A grande aceitação das duas primeiras é prova eloqüente de que não houve
exagero nos gabos então feitos ao livro,
na previsão do interesse especial que ele
lograria despertar no círculo cada vez
mais largo dos estudiosos de nossas coisas e do nosso passado.
Mais que o relatório fidedigno de
um cientista apaixonado pelos encantos
da nossa Natureza e insaciável em sua
sede de conhecimento, é a Viagem ao
Brasil obra de um fino artista, capaz como poucos de nos comunicar por meio
da palavra escrita, e farta vez pelo pincel, as emoções de que se sentira possuído ao ter diante dos olhos o quadro maravilhoso de uma terra quase virgem.
Mantendo sempre vivo em nós o desejo
de acompanhá-lo em sua longa e aventurosa peregrinação, é um fino prazer intelectual aprender em sua distinta e amável companhia as mil e uma coisas que
dariam à sua bela descrição o velho e esquecido título de viagem filosófica.
Como não haja obra humana isenta
de senões, o que equivale a dizer serem
todas elas perfectíveis, houve ainda agora o cuidado de rever com carinho o
texto primitivo, sem excluir (lS notas do
comentador, cujo número não se teve
dúvida também em ampliar substancialmente, toda vez que pareceu exigi-lo a
melhor elucidação dos assuntos porventura pouco familiares à generalidade dos
leitores a que se destinam.
Assim, tudo leva a acreditar que o
nosso público ledor irá dispensar à nova
edição o mesmo favor com que soube
honrar as antecedentes.
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O Principe Maximiliano de Wied-Neuwied no Brasil. A' sua direita
o índio botocudo Guack.
Copia de retrato existente no casteto de Neuwied. - Por gentil envio de S. A. o
Príncipe Frederico de. Wled Neuwied .

Príncipe Maximiliano de Wied Neuwied
(ex. Boi. do Museu Nacional. tomo VII) .

PREFACIO DA 1.ª EDIÇÃO
" Uberall auf der Erde findet der gebildete Mensch
Unterhaltundg und Beschiiftigung, doch gebuhYt
unter allen Klassen der Menschen hierin dem
Naturforsch er der J!orrang" . . .
Reiae nach Braftlien, II, p. DO.

N

legada pelos sábios estrangeiros que
nos visitaram no decurso do século passado, o livro da Viagem
ao Brasil, do Príncipe Maximiliano de Wied é, sem contestação possível, um dos mais preciosos e encantadores. Não temendo paralelo
com quaisquer outros, sob muitos aspectos até a todos se avantaja, reclamando para si posto de relevo muito especial. Pelo menos, nenhum
com ele logrará rivalizar na estima dos que entre nós se dedicam aos
estudos zoológicos, pois que ainda hoje poderá servir de guia fiel e
ameno para o conhecimento da fauna das zonas percorridas pelo
douto e apaixonado viajante. Com efeito, às vagas indicações em que,
via de regra, se comprazem os relatos dos exploradores-naturalistas,
contrapõem-se no livro admirável do príncipe-zoólogo informaçõe~ sempre exatas e precisas, de extraordinário valor e permanente atualidade. Aliando à mais intransigente probidade científica a bonomia e
serenidade de espírito do verdadeiro filósofo, nas descrições dos seres
e quadros de nossa Natureza uma só vez não lhe escaparam inexpressivos lugares comuns, exageros ou fantasias, deslizes tão freqüentes
nas obras dos melhores autores, e ainda muito menos conceitos tendenciosos ou deprimentes sobre a gente e a terra alvo de sua curiosidade
esclarecida. Referindo-se aos mamíferos ou aves que ia encontrando,
jamais se · limitara Wied a escrever - "vi um bando de macacos",
"atirei num lindo papagaio" ou "esvoaçavam borboletas multicores"
- mas, invariavelmente, preocupara-se em indicar de modo inequívoco
a espécie zoológica. de que se tratava, apontando-lhe o nome pelo
qual poderá quase sempre ser rigorosamente identificada, ou, quando
ESSA OPULENTA BRASILIANA
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se supunha diante de uma forma não descrita, ern fornecer a sú1nula
dos caract.eres necessários ao seu futuro reconhecin1ento. Muitas espécies novas foram assim apresentadas pela primeira vez, ordinariamente
e1n notas extratexto, fato absolutamente relevante para os sistematistas,
e de todo excepcional nos trabalhos do gênero._ Como se pressentisse
ainda a importância capital que viria a adquirir, com o evolucionar da
ciência biológica, o estudo da distribuição geográfica em paralelismo com as modificações morfológicas apresentadas pelas formas vivas,
o autor timbrara sempre em informar com escrupuloso cuidado os
lugares de observação ou de procedência dos exemplares que coligira.
E' desnecessário encarecer o valor dessa contributção, até hoje de
inestimável auxílio à tarefa dos continuadores.
Não obstante, porém, essa feição, por assim dizer especializada,
que admite ao lado da simples' narrativa dos incidentes de viagem, a
apresentação de novidades científicas, nunca resvalara o escritor a um
falar técnico capaz de tornar a matéria inabordá.vel, ou menos atraente,
ao leitor comum. Antes, pelo contrário, a singeleza do estilo, a fidelidade inflexível na exposição dos fatos, o realismo esplêndido ·no
debuxo das cenas, a que realçam amiúde requintes de pormenor, verdadeiros selos de autenticidade, a associação harmoniosa da curiosidade do
sábio com a sensibilidade do esteta, tudo contribui para tornar a
leitura da "Viagem" raro prazer intelectual, pelo menos para quantos
o artificialismo da vida nos tempos atuais não haja 'embotado de todo
os sentimentos que prendem o homem à natureza, .essa "única bí~lia
verdadeira" de que falou o poeta. Lê-lo é acompanhar o viajante em
sua longa e acidentada peregrinação a~ravés das matas virgens e dos
agrestes descampados, sentir com ele todas as emoções que o salteavam
a cada trecho da jornada, admirar a solene beleza dos quadros admiravelmente descritos, e até participar ·dos sustos, riscos e privações, a
que não se poderia inevitavelmente furtar. Transportando-nos mentalmente a lugares primitivos e distantes, revivendo épocas que o passado reveste com a inexprimível magia peculiar às coisas extintas, é
como se muitas vezes nos víssemos num mundo diferente, longe do tumulto e da vertigem da hora que passa; um repouso salutar alheia-nos
por instantes das tribulações costumeiras; o espírito, atento ao segredar
das vozes interiores, sente-se conduzir insensivelmente ao recolhimento propício às reflexões transcendentes, e o pensamento alçandose à meditação dos grandes problemas inacessíveis à 1sua pequenez,
curva·-se perante o enigma impenetrável do Cosmos, testen1unha impassível e eterna desse misterioso drama em que somos comparsas efêmeros e inconscientes. Dos quadros e cenários pintados pelo naturalista, breve não existirá mais que pálida reminiscência; das imensas e
magníficas matas que ele vira e descrevera, há menos de século e meio,
o pouco que ainda resta encontra-se quase por toda parte despojado dos
colossos vegetais que nelas se exibiam em sua primitiva pujança;
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assim a grande floresta do Rio Doce, impiedosamente devastada para
o fabrico do carvão, assim as matas do sul da Bahia, de cuja grandiosidade guardo uma das minhas mais vivas impressões de naturalista
em campanha. A · fauna, acossada em todos os recantos, por toda
parte perseguida, vê-se ameaçada de extermínio até nos últin1os redutos em que se refugiara. E as vozes que se levantam para profligar
essa destruição imprevidente e bárbara, condenam-se a cassandrear
esterilmente junto a uma turba delirante, atenta apenas à hora que
passa, e sequiosa de colher dela todos os frutos em seu exclusivo
benefício.
Encerremos, porém, esta digressão inicial, passando ao verdadeiro
motivo por que se ousaram estas linhas.
· O livro da viagem do Príncipe de Wied teve originariamente,
em língua alemã; duas edições simultâneas,. ambas em dois
tomos, datados de 1820 a 1821; uma, em grande formato in-4to,
acompanhada de magnífico atlas e aparentemente privativa dos subscritores constantes da lista nela pubiicada; · outra, de pequeno formato
in-Svo e em caracteres góticos, desacompanhada de atlas e apenas
possuidora de duas cartas geográficas referentes à zona percorrida. Contemporaneamente, sob os olhos do autor, saiu também a lume pelo
menos uma edição francesa, seguida de outras, em quase todos os
idiomas cultos. Em português, não consta .q ue haja aparecido alguma
tradução antes da presente, feita primitivamente da edição francesa
e depois pelo anotador refundida perante texto da_edição alemã, que
procura reproduzir tão fielmente quanto possível. Restituíram-se então
ao texto trasladado muitos trechos que injustificáveis escrúpulos, ou
preocupações de brevidade, haviam feito suprimir na primeira, mantendo intacto tudo quanto pareceu indispensável para manter intactas
na obra as -verdadeiras feições e todo o valor de documento1 •
No que tange aos inúmeros nomes vernáculos de animais e plantas men~ionadas pelo autor, matéria que a tradução francesa decidira.
sacrificar completamente, mas para nós de tão extraordinário interesse,
procurou-se tanto quanto possível respeitar a grafia do original. Aparecem elas em composição comum, não raro porém entre . aspas, para
que mais facilmente se destaquem das apelações técnicas latinas, compostas em grifo, consoante praxe generalizada. A estas, mais ainda do
que aos nomes vernáculos, houve timbre em mantê-las intactas. Assim,
foram-lhes conservadas peculiaridades chocantes muitas vezes com as
atuais convenções da nomenclatura, como seja a inicial ,maiúscula
nos nomes específicos de natureza substantiva, adotada sempre por
Wied, a exemplo do que praticara Lineu. Também não se suprimiram as vírgulas entre os nomes científicos e o autor por eles respon(1) Aug. Safnt-Hllalre, insuspeito para julgar, em carta a sua progenitora
'datada de São João dei Rei, fever. 24, de · 1822), emite o mais honroeo conceito
subre a veracidade de Wled (cf. trad. brasll. ln "Brasillana", vol. V, t.• ed., 1988, p. 88).
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sável.
Isso explica as freqüentes discrepâncias com relação às notas
do comentador, onde, é ocioso · dizer, · todas as normas nomenclaturais ·
foram cuidadosamente· observadas.
Como já anteriormente foi aS'sinalado, enriquecem o livro do
Prín"Cipe de Wied inúmeras .notas marginais, versando quase sempre
matéria estritamente zoolôgica, ou remetendo a fontes bibliográficas. ·
Afora essas, juntara ainda ·o autor, em apêndice no final da obra,
copiosa série de notas suplementares, ferindo muita vez assunto já
tratado nas primeiras. Umas e outras, remetidas por asteriscos, inserem-se na presente tradução sob o texto a que. se reportam, assinaladas
estas pela abreviatura (Suplem.) . . Nenhuma confusão é também possível entre as notas do original e as do comentador, para as quais se
adotaram chamadas numéri~as, em sé:rie ininterrupta.
Uma palavra convém acrescentar sobre. estas últimas, pústo que,
quase exclusivamente zoológicas, de algum modo destoam das que é
comum acrescentarem-se às obras congêneres. Seu fito principal é
auxiliar o leitor a tirar do livro tudo quanto ele encerra de instrutivo
no capítulo da história natural, quer facilitando a identificaç~o .das
formas vegetais ou animais apontadas, quer indicando as publicações
mais recentes a que poderão recorrer os desejosos de melhor informar-se.
Grande aténção foi prestada ainda às questões de nomenclatura,
tão irritantes para os que a elas não se acham afeitos, mas às vezes
de todo indispensáveis à elucidação dos pontos de sistemática.
Há nos comentários, freqüentes referências aos .IJeitri.ige zur N aturgeschichte von Brasilien, obra notável em que o Príncipe de Wied,
anos depois da publicação do seu relato de sua viagem, tratou, sob
critério estritamente técnico, das formas animais que lhe fora dado
observar2 • Sob o título de Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's
(Weimar, 1823-31) publicara ele também esplêndida série de estampas coloridas de animais, em regra extraordinàriamente fiéis e magnt- ·
ficamen te execu tadas.
Os exemplares zoológicos levados do Brasil por Maximiliano de
Wied na sua maioria ainda existem, cuidadosamente guardados pelo
American Museum of Natural History, de New-York, que em 1870
os adquirira, juntamente com toda a coleção que àquele havia pertencido. Conquanto zoólogo, ou antes naturalista, na acepção mais lata
do termo, o Príncipe de Wied foi mais que tudo apaixonado ornitologista. O valor de sua obra nesta especialidade evidencia-se ao primeiro exame, e tem sido atestado pelas autoridades mais competentes
tais como J· A. Allen, a quem se deve pormeno~ado estudo crítico
sobre os exemplares "tipos" das espécies criadas pelo grande viajante3 •
(2) Os Beitrêige compreendem quatro volumes editados em Weimar. dos quais
o primeiro trata .de Anfíbios e Réptela, o segundo de Mamíferos e os dois reatantes
de Aves, vindos a lume em datas diferentes : I (1825); II (1826) : III, l.ª parte
(1820); Ili, 2.ª parte (1881 ) : IV. l.ª parte (1882): IV, 2.ª parte ( 1888).
(8) Cf. Bulletin of American Muaeum of Natural Hi3tor11, vol. ~I. p . 209-2'76.
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Apesar de ter sido, como conceitua o autor há pouco referido,
"excelente ornitologista para o seu tempo, reunindo ampla experiência de campo a bom conhecimento técnico do assunto", o príncipe
Maximiliano não fora muito afortunado com as formas que descreveu
como novas. Contribuíram para isso vár.ias circunstâncias, entre elas
a rara liberalidade com que se apressara em comunicar a amigos é
colegas os fr'fltos de suas descobertas, dando margem a que se lhe
antecipassem nas primeiras descrições. Assim acontecera com relação
a muitos mamíferos, descritos por Kuhl•, e a número não menor de
aves figuradas por Temminck em sua célebre coleção de estampas
coloridas6 • Sem falar em ·spix6 , cujo livro é anterior aos Beitriige, em
muitos casos, tiraram-lhe também a prioridade Lichtenstein7 e Vieillotª,
o primeiro antecipande>-se-lhe na descrição das mesmas formas, e o
segundo conferindo às de Azara nomes válidos perante as convenções
do Código internacional de Nomenclatura zoológica9 •
A biografia do príncipe de Wied, tão interessante para os seus
admiradores, está ainda· por escrever-se. Entre nós escasseiam inteiramente a esse respeito fontes informativas; o mais que sabemos consta
de um pequeno ensaio publicado por Afrânio do Amaral1° de par
com a fotografia reproduzida no presente volume.
OLIVÉRIO PINTO

(•> HEINlllCH K u HL, BrilrÕ{/e n r Zoologte "nd "rgleich.enden Anêdonúe, Frankfort, aobre o Meno ( 1820).
(5) CoNliD JA.ooa Ta1110NCK e L.&uonm DE CB.AllftOUllE,
Noutieau Rúvdl tü.
planche• coloriú1 ã ' oilea1'Z, eemt-fol., 5 Tol. (1820-1811).
( CI) J. B . SP1x, Amum Speciu N0tiae Q1"11 in itinere per Bramiam
1s11-1a10
;iu1u et au1picii.t Maximiliani Joaefi etc., vol. 1 (182•) , vol. li (18H), Muochen.
( 7) Ver.ceichnil• der DO'Ubldtm tü.t Zool. Jlu. BerHa, Berlim, 1811.
(8') Artigos sobre ornitologia no N01ioeau Dictionnaire d'Hutoire Naturdle, Paria,
Déterville (181Cl-18HI) .
(O) Desse código, Indispensável a todoe quantoe mllltam no campa da zoologia,
foi dada à estampa uma recente edição em verniculo no tomo VII ( 11150) doe
Ãrquãvoe de Zoologia do E atado de Silo Paulo, com Introdução e notaa de Afr. do Amaral.
(10) AFRÂNIO oo AMARAL, Maximiliano, Pr,ncipe de Wied, ln Boletim do Museu
Nacional, vol. VII, num. a, págs. ISCl-208 ( 1011).

ª"""

>(V{

GUACK, o indio Botocudo que Max de Wied Neuwied levou para
Alemanha.
(Fotografia de quadro . original existente no castelo de Neuwled.
de S. A. o Prlncipe Fredertco de Wled-Neuwled).
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PREFACIO DA 2.ª EDIÇÃO

O

curto lapso de tempo em que se esgotara a primeira publicação
em vernáculo da "Viagem ao Brasil", do príncipe Maximiliano
·de Wied-N euwied, prova é de que não exageramos ~ importância
desse . livro notável e o interesse que iria ele despertar entre todos
brasileiros amantes do passado e da natureza de sua térra. Graças à
isso, muitos anos não se fizeram necessários para que a desejada
oportuni(la·de nos surgisse de trabalhar no preparo de uma outra
edição, em que fossem eliminadas, tanto quanto possível, falhas e
omissões encontradas na primeira e, no que toca às notas elucidativas~
aproveitadas novas fontes de informação, só mais · tarde postas ao
alcance do comentad'or.
Livre das injunções que da· primeira ve~ eram de molde a nos
restringir a liberdade, tais e tantas são as alterações agora introduzidas,
que erro não haveria em considerar a presente uma nova versão do
texto original, utilit.ada desta feita não mais a edição alemã in 8vo,
mas sim a de grande formato, tida, a justo título, por edição princeps.
Essa tarefa, escusa dizer, longe de ser enfadonha, trou~e-nos satisfação
tanto maior quanto nos propiciou ensejo para, em mais de um
caso, dar a palavra ao próprio autor que, primeiro crítico de sua
própria obra, nada menos de trinta anos após ter ela aparecido,
dedicara um opwculo especial a "Quelques corrections indispensables
a la traduction française", só ultimamente para nós tornado acessível.l
Depois dai, puderam tambem os comentários beneficiar-se das apreciações, reparos e subs{dios com que houveram por bem honrar-nos
pessoas competentes.
Colaboração voluntária, essa última, a que
somos nimiamente gratos e, conosco, estamos certos, todos os admiradores
da obra do insigne viajor.
No que diz respeito à zoologia foram os lagartos, e especialmente
os . ofidios, objeto de pormenorizada análise da parte de Afrânio do
(1) Convém saber que o referido opúsculo velo a lume três anos após a publicação
do trabalho similar, em alemão, a que adiante se fará mais minuciosa referência (v. nota 73).
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Amaral, reconhecida autoridade no assuntq, permitindo, como se verá,
completar ou retificar muitas das notas referentes a tsses animais.
Semelhantemente, esclarecimentos muito .interessantes sdbre localidades
do Rio de · Janeiro nos foram comunicados em carta por um distinto
colaborador anónimo, filho da terra fluminense. Pio Lourenço Corrla,
de Araraquara, relembrando intermináveis cavacos sobre história-natural e dias proveitosos de sertão e mata, brindou-nos também com
inteligentes comentários, inclusive lingüísticos, terreno predileto de
suas lucubrações.
Em extenso ensaio biobibliográfico sobre o nosso sábio viajante,
chama H. Baldust a atenção para a excel~ncia da contribuição do
príncipe de Wied no terreno da especialidade em que é hoje um dos
mais profundos conhecedores, convencendo-nos de que na "Viagem ao
Brasil" não fica o etnógrafo aquém do zoologista. Opondo-se embora,
com severidade, a certas gene·ralizações a que se arriscara o naturalista,
a ponto de qualificar de superficiaia e pouco escrupulosas algumas de
suas informações, reconhece o autorizado critico pertencer o principe
Maximiliano, no campo da etnologia brasileira, ao número dos maiores pesquisadores do século passado, ao lado de C .F .P. v: Martius,
K. v. den Stein e P. Ehrenreich. Num paralelo com o primeiro,
Wied lhe parece muito mais fiel à objetividade e, sobretudo, isento
do "sentimentalismo verboso'' que naquele parece censurar, como
contrário 110 es.pírito científico, acabando por concorda-r em que o
"príncipe, em geral, revela uma compreensão que. mesmo em nossos
dias, é alcançada por poucos".
De resto, como se só em nossos dias os grandes méritos ~ .obra
científica de Wied lograssem ser devidamente apreciados pelos .seus.
próprios compatriotas, de data recentíssima é o livro que na Alemanha
se publicou em sua homenagem2, com o fim especial de salientar
a importância da contribuição etnográfi.ca por ele prestada, e de dar
disso testemunho mediante inúmeros excertos tirados aos seus. manuscritos. A notícia biográfica de que se fizera preceder esses excertos
lançam nova luz sobre o pouco que sabíamos a ré.$peito da personalidade fascinante do autor da "Viagem'', sem desfazer todavia em
nosso espírito a dúvida sôbre se ,nela seria· maior o pesquisador, ou
o artista. Dois modos de ser julgados por muitos antitéticos, ou incapazes de se fazerem boa companhia, mas, na realidade susceptlveis
de andarem juntos, com grande proveito para o patrimdnio intelectual
da humanidade culta. Artista era·-o Wied na exata acepção do térmo,
e antes de tudo pintor, manejando com igual h.abi!idade, para atingir
os seus fins, ora a pena, ora o pincel, conforme as circunstdncias,
( 1)

HIWIERT BALDU&,

"MaxlmlUano Príncipe de Wied-Neuwled",

Municipal, LXXIV, São Paulo 1961, pp. 181·'191.
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(Z) Faz pouco tempo, por Iniciativa de H. Baldu1, toram eslbldoe, em magnífica
exposição, na sala nobre do Museu Paulista, os orlgloal1 de quase todos os desenhos
e aquarelas que ainda nos restam do prfoclpe Maximiliano.
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senão ambos, conjuntamente. De seu próprio punho sabemos ser a
grande maioria dos quadros que ilustram as suas descrições, e ainda
muitos outros que não tiveram a oportunidade de ser nelas aproveitados, por desnecessáriosª:
As divergências que ressaltam da comparação do texto presente com
o da edição anterior, não reclamam, de modo geral, nenhuma justificação especial; faz todavia exceção a eliminação das iniciais
maiúsculas nos nomes latinos de espécie, mesmo em se tratando de
substantivos em aposição ao nome genérico, pois .parece provado que
ao proceder de modo diverso con/ormara-se o naturalista germânico
com o que é de uso em seu idioma pátrio.
São Paulo, 7 de Janeiro de 1956.
OLIVÉRIO

l\f. DE OLIVEIRA PINTO

(8)
Jo&EPH RõDEB e HnMANN TRIMBOBN, Maximilian Prinz zu Wied.
Unve1·õffentlicltte Bilder und Handachriften zur Võlkerkunde Braaíliena, Ferd. Dümmlers Verlag,

Bonn, 1954. São colaboradores Josephlne Huppertz, Udo Oberem e Karl Vlktor Prlnz
zu Wied, autor ~ste último da biografia do prfnclpe.
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INTRODUÇÃO
.Acontecimentos extraordinários, repetidas guerras, puseram durante longos anos obstáculos insuperáveis ao desejo dos homens de
percorrer as partes mais distantes do mundo, para ampliar os domínios da história natural e da geografia; a Inglaterra, menos constrangida por tais obstáculos, quase que, durante esse período, foi a única
a contribuir para o enriquecimento dessas ciências. Entre os ·numerosos benefícios que o restabelecimento da paz nos permite esperar,
conta-se, para os homens animados pela paixão de realizar descobrimentos nos domínios da Natureza, a vantage~ <le poderem empreender com sucesso impqrtantes viagens e transmitir as riquezas que
for~.~ encontrando àqueles de seus compatriotas presos ao solo pátrio
pela vocação, pela conveniência ou pela necessidade.
Possa uma
sólida paz, tão ard~ntemente desejada, nos assegurar por longos anos
esses inestimáveis benefícios!
O olhar dos naturalistas, por muitos anos, voltou-se principalmente
para o Brasil, cuja fe.liz situação prometia rica messe às pesquisas,
mas que, até ,.agora, esteve tão rigorosamente fechado a quem quer
que quisesse "percorrê-lo e estudá-lo.
Antigas relações de yiagens, narrativas dos navegantes espanhóis
e portugueses, informações mais minuciosas fornecidas pelos jesuítas,
finalmente as observações ·d..e Piso e Marcgrave1, constituíam tudo
(1) GroaGB M.uiCGun, Híatoria Rerum naturalium Braailiae, libri VIII, etc., Lugdunum Batavorum, 16<i8. Obra publicada juntamente c.om De Medicina Brasiliensi, libri
IV de Gull. Piso (num mesmo vol. e em seguida a esta última), sob 08 cuidados de
Joannes de Laet, autor também de multas obras, entre as quais merece referência
especial Nom.• orbU aeu · deacriptio Indiae occidentalú, libri XVIII (Lugd. Batav., 1618,
foi.), onde alo pela primeira vez descritos muitos animais da fauna neotróplca. O livro
de M.uCGaAn, cujo Talor é desnecessário encarecer, domina toda a literatura hfstórfconatural referente ao Brasil, até o advento do século XIX, quando se Inicia o grande ciclo
das explorações clentfficas do nosso pais por sé.blos estrangeiro11 de todaa as naçõea.
Dai os numer0808 estudos a que tem dado lugar o homem e, muito particularmente,
a sua obra, de que Já hoje existe, traduzida para o vernáculo e copiosamente anotada
por coJaboradoree especializados, primorosa edição facsimllar, dada a lume pelo Museu
Paulfata (H41) 80b os auspfclos de Affonso d'E. Taunay, ilutor ele próprio de extensa
notfcla biográfica &Obre Marcgrave.
Sobre o asaunto consulte-se: RODOLFO GAllCIA,
lntr. Dice. Biator., Geogr. e Ethnogr. do Braail 1, p. 863 e ss. (1922); ALFUoo DE
C.uivALHo, Biblioteca Ezótico-Braaileira, vol. Ili, p. aoz e 88. (IHO); JULIANO MoREiu.,
"Marcgrave e PIBO" (na Rev. do Muaeu Pauli.ata, XIV, p. 651 e ss., 19H).
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quanto sabíamos a respeito desse país, descoberto há três séculos e
tão interessante. Entretanto, ésse estado de coisas, que tanto dificultava os estudos sóbre o Brasil, sofreu uma feliz mudança. Acontecimentos por demais conhecidos para que se necessite narrá-los2,
levaram o monarca a transportar-se para este belo pedaço de seus
domínios, por ele ainda não vistos, e onde se encontravam as fontes
princip;iis de suas riquezas, mudança de residência esta qu.e deve.r ia
ter uma extraordinária influência sobre o Brasil. Efetivamente, o
opressivo sistema dos entraves misteriosos foi abolido; a confiança
se substituiu à inquietação, e os viajantes estrangeiros conseguiram
permissão para penetrar nesse campo de descobertas. As intenções
liberais de um rei esclarecido, apoiado em um ministério de valor,
iião somente permitiram a entrada de estrangeiros no país, como encorajaram também suas pesquisas da forma mais generosa. Assim foi
que o Sr. Mawe3 foi contemplado com a permissão de ir visitar as
minas de diamantes, de que a simples aproximação fora até então interdita aos estrangeiros, e que percorreu parte do território de Minas Gerais
para estudar a sua mineralogia. Depois disso, alguns viajantes alemães
percorreram essa província. O $r. d'Eschwege•, tenente-coronel do
corpo real de engenheiros em Vila-Rica, favorecido por uma p~rma
nência de muitos anos no Brasil, já deu a público interessantes memórias, e é com razão que devemos esperar importantes descobertas de
homem tão profundamente competente. Éle mediu as altas cadeias
de montanhas de Minas Gerais, desenhou-lhes o perfil, e, em . suas
excursões mineralógicas, pesquisou os diferentes produtos dessas altaa
montanhas, onde ele, entre outras coisas, descobriu recentemente fon-·
tes sulfurosas. Costuma acolher os viajantes estrangeiros com generosa
(2) Refere-se o autor à transmigração da famllla real portugu~ para o Brull.
como conseqUência da iminente invasão de Portugal pelu tropu napoleônlcu comandadas pelo general Junot.
O prfnclpe regente, com o g1'08S0 da· eequadra fugftiTa,
dividida que esta fora pelOI temporais, arribou à BahJa em li de Janeiro de 1808:
mas Já em 7 de Março entrava D. João VI na bafa de Guanabara. decidido a
transformar o Brasil na sede da Monarquia, como complemento do ato (28 de Janeiro)
pelo qual ab~lra os seus portos a todas e.e nações amlgu.
( 1) JOHN MAWB, ·T ravei.. ·in the interior of Braftl, J>Grticularv in the Gold and
Diamond Dittricta of that country etc.. London, 11n2 . O autor, que esteve no Brasil
em 1807 e 1810, foi dos primeiros estrangeiros a ter pennlaalo de Tllitar o nomo
pafs em caráter cientifico. Est êve em Sa nta Catarina, em São Paulo e principalmente
em Minas Gerais, ocupando-se quase exclusivamente de mineralogia. Deve-ee-lbe noticia
valiosa sobre 08 trabalboe de mineração do ouro em Jaragu,, eerto da capital
paulJsta.
Multo embora no relato de suai viagens no1 dê, eegundof a expresaio de
Rod. GAllCIA, "a impressão bem nltlda de que o mlneralogllta foi a Minas Gerais
tratar de seus Interesses, ante& do que Investigar o que f~ digno de atenção", a
aparição de seu livro "con1tltulu quase um acontecimento mlrlflco". Não admira, poli,
que venha amludadamente citado por W1m, apeaar de todos oe defeito& com que ·o
acoimaram alguns contemporlneos seus, Augulte Salnt-HllaJre à frente dele&. (Cf. ALn.
DE C.uvALHo, op. clt., III, p. ''I).
(') Dol trabalhos de Eec&WEGE (Wllhelm Ludwls von), Ji pubJlcadoe na época
em que e&erevla W111D, ~ objeto de referência particular o Intitulado JOt&mal
Brtuilen (Weimar, 1818, 1 vols.).
A propósito, veja-se o tltulo EscBWBOB na "Blbl.
Exótico-Braallelra" (vol. II, p. 111) de A1.raEoo DE CAaVALHO e o cap. 1 da eecunda
parte da presente obra.
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bondade, encorajando-os e assistindo-os com os seus conselhos. Outros
alemães, animados do mesmo zêlo, foram ao Brasil e certamente não
lhes faltarão ricos materiais para suas observações. Recomendados
ao Rei pelo Conde da Barca, ministro protetor das ciências, foi-lhes
·dada a permissão, não só de viajar sem obstáculos nas diferentes capitanias da monarquia, como também lhes fixaram generosamente uma
importância anual para se manterem15 ; deram-lhes passaportes concebidos cm termos lisonjeiros, e · as melhores cartas de recomendação
para os capitães gerais d.as várias províncias.
Como. o atual governo, com essas medidas esclarecidas e liberais,
.se afasta honrosamente do antigo sistema, · em que o viajante, chegado ao Brasil, logo se via cuidadosamente cercado de soldados e vigiado!
Em nome de meus compatriotas e de todos os viajantes europeus,
desejo que esse solene testemunho exprima o reconhecimento de que
me sinto possuído para com o monarca que tomou essas medidas liberais. Que inexprimível satisfação para o viajante longe de sua terra
encontrar acolhida tão benévola e receber tratamento tão amistoso!
Resulta também daí uma incalculável vantagem, de que participa
todo o mundo civilizado e culto.
·Quem quer que deseje. percorrer utilmente o interior desse vasto
te~ritório, deve destinar · a isso vários anos e dirigir os seus planos de
acordo com tal determinação. Por exemplo, para alcançar Goiás e
Cuiabá, dois anos não são bastantes; que tempo, então, não será preciso para atravessar o Brasil até as fronteiras do Paraguai, até o rio
Uruguai, ou até os confins mais longínquos de Mato Grosso, onde
uma pirâmide de mármore, talhada em Lisboa, marca os limites do
reino na foz qo Jaurut O território de Minas Gerais já foi percorrido
pelos Srs. Mawe e Eschwege; e se bem que o assunto não haja sido
esgotado, é pelo menos em grande parte conhecido. Por conseguinte,
à minha chegadfl ao Brasil. -achei melhor orientar as minhas excursões
para a costa oriental do país, que, em grande parte, era inteiramente
desconhecid~ ou que, até então, não tinha sido absolutamente · descrita. Várias tribos dos primitivos habitantes dessas regiões ainda aí
vivem em estado selvagem, sem .~erem sido perturbadas pelos europeus,
que gradualmente se vão espalhando em todas as direções. A ai.ta
cadeia de montanhas, desprovida de vegetação, do Brasil central, das
províncias de Minas Gerais~ Goiás e Pernambuco, é separada da
costa oriental por uma larga cintura de florestas virgens, que se estendem desde o Rio de Janeiro até as pr~ximidade da baía de Todos
os Santos, isto é, por uma extensão de 11 graus de latitude, ou sejam
(5) Confirma-te o que dis o autor nelta paasacem pelo conhecido exemplo de
eeu patrf~o Fr. Sellow, em favor do qual, por decreto de 18 de Abril de 1810,
lnstltulu D. Joio VI uma penslo anual de 000 mil réis, "a fim de se ocupar em
alrwnu viagens e explorações filosóficas por diversas partes do Brasil". Cf. M. Fleluu,
ln Dice. Hllt. Geogr. e Ethno{lr. do Brciftl, Introd. Ger. pág. 11115 (lHt).
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198 léguas portuguesas (165 milhas geográficas), ainda não ocupadas
por colonos portugueses. Até agora, só um pequeno número de caminhos, acompanhando os rios que · as atravessam, foram abertos com
grande dificuldade. Nessas florestas é que os primitivos habitantes do
país, fustigados de todos os lados, continuam a encontrar urµ seguro
abrigo, e é aí que ainda se podem observar esses povos em seu estado
original. Como não haveria essa região de atrair de preferência um
viajante que não tinha em mente pass~r muitos anos nessa porção da
zona tórrida?
·
Essas tribos indígenas, que habitam tais desertos, são descon~e
cidas na Europa, com . exceção talvez de Portugal. Os jesuítas, entre
outros Vasconcellos•, em suas "Notícias curiosas do Brasil", dividiram todos os povos selvagens, tanto os que viviam ao longo da costa
marítima como os que habitavam essas antigas florestas, em duas classes,
a saber: os do litoral, que, um tanto civilizados pelos portugueses,
principalmente pelos jesuítas, eram chamados "índios mansos", e
os das florestas e solidões do interior que, ainda bárbaros e
em parte desconhecidos, eram chamados "tapuias"; estes últimos, tendo
se mantido até agora em estado de cultura primitiva, mer~cem ser
mais bem conhecidos. Os jesuítas e vários antigos Viajantes, na verdade, nos deram algumas notícias dessas regiões cobertas de florestas
ininterruptas, porém muito imperfeitas e misturadas de incidentes fabulosos; não fornecem, também, pormenor algum referente à .história
natural.. Por isso, pouca coisa sabíamos, ou mesmo nada, sobre os
primitivos habitantes dessa região, que vivem ainda em estado nativo,
assim como sobre as suas produções naturais, .animadas e inanimadas.
E, no entanto, quantas coisas novas e interessantes nessas paragens,
mormente para o botânico e o entomologista! Quando se deseja percorrê-las, é preciso de· antemão resignar-se a gente a suportar uma
infinidàde de aborrecimentos e obstáculos, tais como a falta de viveres
para si e o pessoal que a acompanha, e pastagens para os animais de
carga; .dificuldades para transportar os objetos de história natural;
chuvas de longa duração, umidade, e uma infinidade de outros contratempos. Porém, a mais penosa privação é a falt~ de mapas das
regiões qne- se percorrem; o de Arrowsmith está cheio de erros; omite
nós importantes da costa oriental, e, pelo contráriq, assinala-os em
pontos onde não existem; desse modo, o melhor mapa do Brasil, até
então conhecido"é quase que inútil para os viajantes. Para remediar
essa falta, o govêrno acaba de ordenar que se faça um levantamento
exato do litoral, a fim de se indicarem com precisão os perigos que
ameaçam os navegantes. Essa útil tarefa já foi iniciada e hábeis
oficiais de marinha, srs. José da Trindade, capitão-tenente, e Antônio
(*)

Padre Simão de Vascoocelloe.
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Silveira de Araújo, levantaram as costas desde Mucuri, São Mateus,
Viçosa e Caravelas até Porto Seguro e Santa Cruz.
Tenho também que agradecer ao governo português ter ele, com
seu modo de pensar esclarecido e liberal, permitido que eu apresentasse
a meus compatriotas essa relação de minha viagem ao longo da
costa oriental, desde o 23° até o 13° grau de latitude sul. Dois
alemães, os srs. Freyreiss6 e Sellow7, que projetavam passar vários
ános percorrendo o Brasil, encontraram generoso apoio em Sua
Majestade Rei de Portugal e do Brasil. Dificilmente um estrangeiro
poderia penetrar no país com maiores vantagens do • que esses dois
viajantes, pois eles conhecem a sua língua e os seus costumes, e as
excursões que vêm realizando, j4 há muitos anos, os prepararam
convenientemente para isso. Realizei ~m companhia deles par.te de
minha viagem, havendo o Sr. Freyreiss me transmitido vários informes J
interess~ntes, pelos quais aqui lhe dou o testemunho de meu vivo
reconhecimento.
O Sr. Freyreiss comunicar-me-á ainda as observações sobre histó, ria natural que for fazendo no prosseguimento de suas viagens, avaliando-se quanto me será agradável poder transmiti-las aos que amam .
tais investigações.
A presente narrativa deve, portanto, ser apenas considerada como
a precursora de outras observações posteriores mais interessantes; novas
minúcias e pesquisas adicionais suprirãb as deficiências que ocorrem
no decorrer desta obra.
Sei ·quanto é temerário aventurar-me eu a publicar tais observações, feitas durante uma viagem através duma parte da América
do Sul, depois do aparecimento da obra do nosso ilustre compatriota
(6) FREYREl88 (Georg WHlhelm) chegou ao Braetl em agosto de 1818, recomendado
ao Sr. Lourenço Weetln, cônsul "da Suécia e Noruega no Rio de Janeiro, que lhe
forneceu os meios necessários para fazer coleções de História Natural.
Visitou
primeiramente o interior de Minas Gerais, em companhia de Eschwege, fazendo importantes
observações sôbre . os fndlos Coroados~ jornadeava, portanto, Independentemente de Wied,
embora se tornasse seu companheiro em grande parte de sua viagem. Não mais deixou
o n088o pais, vindo a falecer no sul da Bahia, perto da Vila de Viçosa, onde foi
sepultado (Cf. A. LoEFGllEN, Rev. Hist. e Geogr. de S4o Paulo, VI, 1901, p. 286).
Deve-se-lhe, além de outros escritos, a obra Beitraege zur flaheren Kenntnis der Kaiserthums
Brcuiliens (Frankfurt, 1824) e a descoberta. na foz do Rio Pardo, do curioso morc~go
branco (Diclidurua albus Wied) denominado a principio, em sua homenagem, por Wied
Diclidurua frevreisaii.

(7) FatEDRICH SELLOW (1789-1881) chegou ao Rio de Janeiro em meados de 18U.
graças à interferência do Barão de Langsdorff, cônsul da Rússia, a quem o Brasil
multo deve no campo das explorações naturalísticas. Tendo aceito o convite do príncipe
de Wled, ào cabo de alguns meses deixa todavia a sua companhia, resolvendo trabalhar
por conta própria a interêsse do museu de Berlim, que déle recebeu importantes coleções.
Não mais deixando o Brasil, dedicou-se especialmente à BotAnica, sua especialidade,
ora à custa de instituições estrangeiras. ora mediante o auxfllo financeiro a que já
· se fes menção em nota anterior. Após cerca de 17 anos de viagens quase ininterruptas,
teve trágico fim, morrendo afogado no Rio Doce · (Cachoeira Escura), Estado de
Minas Gerais.
Sobre a vida e os trabalhos de Sellow, extensa noticia poderá ser
procurada em Fr. HoEHNE, O Jardim Botdnico de Silo Paulo (19'1, edição do Dept.
de BotAnica da Secret. da Agrlcult. Induetr. e Comerc. de SI.o Paulo).
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AJexandre de . Humboldt8 1 Mas a boa vontade pode suprir . a inferioridade dos recursos, e, se bem que não tenha a pretensão de apre~
sentar algo perfeito, ouso eptretanto esperar que os estudiosos da
história natura], da geografia, dos hábitos e costumes de cada povo,
encontrarão nas minhas informações contribuição não totalmente
despida de importância para os interesses da ciência e da humanidade.

(8) BARÃO DE HuMBOLDT (Fried. Heinrich Alex. von), célebre geógrafo e naturalista
alemão, nascido em 1769 e morto e m l !:l59. De 1799 a 1804 empreendeu em companhia
de Aimé Bonpla nd uma gra nde expedição cientifica à América Meridional, sem ter
podido contudo visita.r o Brasil, cujo acesso Jhe foi interditado pelas disposições draconianas
inter postas pela corte portuguesa aos viajantes estrangeiros.
Essa memorável expedição
foi relatada pelos via jantes numa série de publicações, enfeixadas sob o titulo V()flage

avx régi01!.$ équinoxiales du nouveau continent (181'·1827).

1

TRAVESSIA DA · INGLATERRA
AO RIO DE JANEIRO

O Brasil, para o qual, há alguns anos, grande número de viajantes tem convergido a atenção, apresenta a vantagem de estar separado da Europa por um mar dos mais calmos. Se bem que as tempestades sejam freqüentes no imenso Oceano, durante determinados meses,
mormente nos equinóxios, são entretanto menos perigosas nessas parag«:ns do que nas próximas do cabo da Boa Esperança, cabo Horn eoc.
Deixei Londres pela época em que comumente as tempestades
perdem a sua maior violência9 ; esperava, portanto, desfrutar uma
travessia calma e agradável. O nosso navio, o Janus, de 320 toneladas, saiu do Tâmisa por um belo tempo; e tivemos tanto maior confiança no ·provérbio dos marinheiros ingleses - "evening red and
morning grey sign of a very fine day" 1 º, quanto, na tarde de nossa
partida, o céu estava de uma cor vermelha magnífica. Uma brisa
fresca e favorável nos fez chegar prontamente à embocadura do
Tâmisa; mas, à noite, mudou, e foi preciso ancorar.
Os primeiros dias de viagem são geralmente empregados em fazer
os arranjos a bordo e observar os objetos novos que nos cercam;
por isso passam muito depressa. Ao raiar o ~egundo dia, tudo pressagiava feliz viagem. Navegávamos em companhia de muitas embar-.
cações de todos os tamanhos, que as velas enfunadas faziam deslizar
rápidas sobre a superfície das águas. Ao meio-dia, essas agradáveis
previsões se dissiparam, o vento tornou-se contrário e fomos obrigados
Passamos em frente de Margate, bonita cidadezinha,
a bordejar.
dobramos o cabo N orth F oreland, com suas penedias brancas e escarpadas, entramos na Mancha e, à tarde, ancoramos em Downs, em frente
de Deal. Essa parte da costa inglesa é inteir~mente desabrigada;
nenhuma ~ngra, nenhuma elevação, põem o navegante ao abrigo das
tempestades. Muitos navios estavam ancorados em frente de Deal;
entre os maiores viam-se os da carreira das índias e vários navios
(9) Segundo a tradução francesa, a partida de Londres deu-se a 15 de maio
de 1815, informe que não aparece na edição alemã e não .se afigura multo exato.
Pelo menos, eie parece colidir com a passagem em que, mais adiante, conta-nos o
nosso viajante que a u de julho já eram passados mais de setenta dias que estava
no mar.
Assim a pa rtida deveria ter-se dado nunca depois de 5 de maio.
(10) "Tarde rubra e manhã cinzenta , sinal de belo dia".
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de guer~a. Um navio de linha deu o sinal de recolher, transmitido aos outros por um tiro de espingarda. Os ventos contrários
nos retiveram alguns dias nesse porto. O comandante aproveitou essa
parada para fazer provisão de carne fresca, verduras e alguns animais
vivos. Ao cabo de alguns dias, o vento pareceu mais favorável, levantamos a âncora e dobramos o- cabo South Foreland, acompanhados
do brigue Albatross, comandado pelo capitão Harrinson. O vento,
porém, tomou-se de novo tão contrário e o tempo tão mau que foi
preciso regressar ao pórto de Deal. Cresceu a fúria do vento; foi
aumentado o número dos homens que faziam quarto durante a noite;
o céu se cobriu cada vez mais e não mais se distinguia o cabo South
Foreland de que estávamos tão perto. Finalmente, a tempestade arrebentou em to.d a a sua fúria; arriaram-se as vergas ("yards") para aumentar a proteção contra o vento. Esse mau tempo se prolongou por alguns
dias e não deu ao viajante, ainda desacostumado ao mar, uma i~éia .
Iisonjeira dos prazeres da vida de bordo. Uma tarde em que o vento
pareceu mais favorável, um navio de guerra deu o sinal e todos os
demais levantaram âncora. Mas, ao cair da noite, novo perigo nos
ameaçou; os navios navegavam a tão pequena distância uns dos outros
e se aproximavam tanto a todo instante, que foi preciso grande
precaução para não abalroarem. Lá para a meia-noite, um grande
navio veio em nossa direção a todo pano; a escuridão não o deixou
ver, a não ser quando passou diante de nós, rente aos nossos bordos.
O vento aumentava. constantemente.
Ao raiar do dia a cena se modificou inteiramente. A atmosfera
sem nuvens parecia serena e apenas velada por alguma neblina.
Durante todo dia, porém, a tempestade aumentou sempre de violência.
O nosso navio, inteiramente adernado, apenas se sustentava contra o
vento com um pequeno número de velas; às dez horas da manhã,
estávamos diante do farol de Dungeness. Todos os passageiros se
sentiam mal. Um silêncio completo reinava no salão de bordo; só o
interrompiam o sibilar do vento nas cordas e o assustador barulho
das on~as, batendo de encontro ao navio. O comandante fez esforços
em vão para prosseguir a rota, mas teve que ceder e voltar ao ancoradouro. Na volta, o vento nos favoreceu; percorremos em pouco
tempo e com pouco pano a mesma distância que leváramos a noite
inteira a percorrer. Um brigue que navegava conosco, viu-se constantemente coberto pelas vagas; o nosso navio, tendo maior altura
acima das ondas, nos preservava em parte desse inconveniente. Chegamos à costa de Deal com tal violência que foi preciso arriar depressa
a âncora para não sermos atirados sobre aquela, o que, porém, foi
feito com muita dificuldade, pois o cabo correu com tanta rapidez que
a fôrça do atrito quase que inflamou a madeira; já ia saindo fumaça,
mas evitou-se o incidente atirando-se água, e escapamos do perigo.
Feliimente o nosso navio, que era muito bom e sólido, tinha cabos
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novos e excelentes maçames. O grande número de navios que encontramos no ancoradouro nos consolou de algum modo da perda de
tempo que sofrêramos. Os grandes navios, todos eles, haviam amainado os seus mastros de gávea e joanete, bem como as vergas, para
ficarem menos expostos ao furor da tempestade; os vasos de guerra
esta11am amarrados a duas âncoras.
Escapáramos do mais iminente perigo; mas, encerrados sempre
no navio, que as ondas varriam de modo terrível, levávamos uma
triste vida; por isso, sentimo-nos duplamente felizes quando a vi~lên
cia das vagas acalmou afinal e pudemos navegar em direção à nossa
rota. Passamos em frente de Dungeness, avistamos os dois rochedos
de Beachyhead, no promontório de Sussex, situado entre Hastings e
Shoreham, onde em 1690 uma esquadra francesa bateu as esquadras
combinadas da Inglaterra e da Holanda; avistamos ao meio-dia a
cidade d~ Brigthelmstone, por abreviação Brighton, tão afamada pelos
seus banhos de mar, e achamo-nos à vista da ilha de Wight. O mar
estava sereno, a lua iluminava o horizonte; a alegria reaparecera a bordo;
as violas dos marinheiros se fizeram ouvir de novo; os jovens dançaram, esquecendo as inquietações que os haviam atormentado.
Na manhã do dia 20 de maio, deixamos a ponta de Santa Catarina, na ilha de Wight, e em breve nos achamos em frente da ponta
de Portland, no Dorsetshire, donde se retira a bela pedra de construção empregada em Londres. ~Ias à noite levantou-se uma tempestade tão rude que tivemos que bordejar para não ser atirados
contra os rochedos; uma de nossas velas foi estraçalhada pelo vento.
Na manhã do dia seguinte, o mar forte e o vento pouco favorável nos
forçaram a arribar em Torbay, porto seguro e amplo, rodeado por
altos rochedos, fechado ao norte pela ponta de Portland e ao sul pelo
cabo Start Point. Pensamos então em aguardar o bom tempo, descansando dos reveses sofridos. Apenas dois navios que tinham o mesmo
destino que o nosso, fizeram sinais de que desejavam seguir a nossa
esteira. Aproveitamos também o repouso para escrever cartas para
nossa terra, antes de rumarmos para o oceano. À tarde dobramos
o cabo Start Point, constituído pÇ>r altas penedias recortadas, em
seguida às quais se estendem, como ao longo de toda a costa do
i;>evonshire, um~ bela planície verdejante, cuja uniformidade é interrompida pela cor amarela das flôres do Ulex, arbusto muito comum
nas duas margens da Mancha. Viam-se na superfície do mar penedias,
contra as quais as vagas se vinham quebrar, espetáculo t:sse que a
luz suave do sol poente vinha embelezar. Entrementes, o nosso navio
prosseguia em sua rota. Na manhã do dia seguinte, avistamos ao
longe o forte Pendennis, perto de Falmouth, e deixamos a Mancha na
altura do cabo Lizzard que se distingue pelos seus dois brancos faróis.
As costas de Cornwall e do Devonshire não têm a coloração branca
das do North e South Foreland; apresentam uma r.or avermelhada.
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Achamo-nos enfim no imenso oceano; a terra desaparecera inteiramente dos nossos olhos; o cabo Landsend, a ponta mais meridional da Inglaterra, se furta à nossa vista no dia 22, ao meio-dia.
Depois daí, cessa toda distração causada pelas coisas circundantes;
só se avistam o céu e o mar; . todos procuram se distrair escrevendo;
felizes . os que fizeram umcr ampla .provisão de bons . livros!
Nada nos sucedeu de notável até Madeira,. que avistamos no
décimo dia de viagem. Atiraram-se anzóis e outros instrurpentos de
pesca, mas só se pescaram Trigla gurnardus11 ; peixe excelente para
comer. Bandos de golfinhos '(Delphinus phocaena, Linn.) 12 nos. acompanhavam de longe, principalmente quando o mar estava um tanto
agitado; atiraram sobre eles, mas sem matar nenhum. Entre os nossos companheiros. mais constantes achava-se particularmente a pequena
procelária preta (Procellaria pelagica), que os port.u gueses chamam
de "alma de mestre" 13 • Os marinheiros, que consideram como indício
de tempestade . próxima a chegada de um bando numeroso dessas aves
em volta do navio, nã~ a viam com satisfação.
Un:i "cutter" da marinha real da Inglaterra nos anunciou que o
seu país havia declarado guerra à França; convocaram imediatamente
os nossos marinheiros, mas, entretanto, nenhum foi tomado para o
serviço do estado. Essa notícia nos causou vivas inquietações, sobretudo
quando, passando em frente da costa da Espanha, vimos um navio
se dirigir para nós. Mas os nossos alarmes logo se dissiparam; tratava-se de um navio inglês; ele ·se incumbiu de levar as nossas cartas
para a Europa.
No dia I.0 de junho, ao meio-dia, uma terra elevada e algumas
montanhas se mostraram confusamente ao longe; era ·a grande ilha
da Madeira.
As seis horas da tarde, estávamos diante de Ponta
Parga, a sua ponta ocidental, que contornamos com vento fresco; o
mar estava coberto de procelárias, gaivotas e outras aves marinhas. o
aspecto da Madeira é imponente, visto de qualquer lado; essa ilha
se apresentava aos nossos olhos como um rochedo imenso cujos cimos
se perdiam nas nuvens. Suas costas, escarpadas e negras, são recortadas
de vales e gargantas fundas; por toda parte, as vinhas ostentam os
seus pâmpanos verdejantes, entre os quais se elevam as casas b.r ancas
(11 ) Nos mares inglêses é a espécie comum do numeroso gênero Trigla.
O nome
purnardta é simples latinização de gurnard. palavra ln«leaa oriunda de grognard, que

significa grunhidor e faz alusão ao hábito que têm t:sses peixes de emitir singular
e caracterfstlco rufdo, quando seguros pelos pescadores, ou mesmo debaixo d'égua.
No Brasil os seus representantes mais afins são o "peixe-cabra" Prionotw bean& e a
" cabrinha", P . capella.
( 12 ) Phocaena phocaena (Llnn.) na atual nomenclatura.
Cumpre não confundir
esta espécie, desconhecida no MediterrA.neo, com o verdadeiro golfinho. DelphinM• cúlph&.
Llnn., que ocorre naquele mar e tio Importante papel representou na antiga Uteratura
greco-latina. Não obstante, há no gênero outra espécie, PA. relicta Abel, privativa do
Ma1 Negro.
(18) Não se confundam as "procelárlas" (em alemão "Sturmvõgel", francês
"olseaux des tempetes ") com as gaivotas, que são também ordinariamente avea oceA.nfcas,
mas pertencem a famflJa perfeitamente distinta (Laridae).
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dos seus habitantes. Nos flancos das montanhas, que as nuvens não
cobriam, viam-se verdes pastagens como nos Alpes, e grupos altos e
cerrados de árvores ensombravam as pequeninas casas. Essa bela ilha
desfruta do melhor clima; os vegetais da zona tórrida crescem aí
maravilhosamente; o calor forte se combina com grande umidade,
e as chuvas são freqüentes, pois as torrentes a que deram origem sul~aram profundamente os rochedos escarpados da costa.
Oitenta mil
habitantes retiram a sua subsistência da cultura da vinha, que dá um
vinho procurado por todos, bem como da laranja, do limão, da banana
e de outros frutos excelentes.
Como não pretendíamos visitar Funchal, capital da ilha, continuamos a nossa viagem com um vento fresco, e cedo perdemos a ilha
de vista. Qs ventos alísios nos fizeram chegar rapidamente ao trópico.
'Bandos de peixes voadores se erguiam de ambos os lados do navio,
acima da superfície das águas; quanto mais próximo do equador,
mais numerosos se tornam; são mais raros antes de chegar ao trópico.
A 6 de junho, cruzamos o trópico de Câncer, divertindo-nos. então
com a variedade de moluscos que se mostravam à nossa vista. Aos
22º17' de latitude norte avistamos a primeira fisália (Physalia), molusco
muito sirigular• 14 que a partir desse ponto· se mostra sempre em
maior quantidade, à medida que se avança para o equador, de sorte
que, mais ao sul, se vêem às .centenas cada dia. Vários viajantes já
trat~ram desse singular produto da natureza e por isso senti um particular interesse em observá-lo com atenção. A parte mais volumosa do animal é uma vesícula transparente cheia de ar, que flutua
em cima 4'água, e que parece exclusivamente destinada a sustentar a
parte superior nessa posição; a parte inferior apresenta oito a nove
feixes de longos tentáculos gelatinosas que se prendem às raízes por
tubérculos gelatinosos, curtos e espessos, formando uma massa na base
da vesícula. A vida do animal ·r eside nessa parte do corpo: os tentáculos são irritáveis, a vesícula não; eles se alongam, se contraem,
seguram a presa, e são cobertos por uma infinidade de ventosas. A
vesícula não parece sujeita a nenhuma variação; não consegui des(*) Ver sobre esse molusco a nota. do Sr. Tileslus, no volume terceiro da Viagem
do Cap. Krusenstern em redor do mundo, edição em alemão, p. 1 a 108.
(14) Convém lembrar que a organização das fisálias (Ph111alia), animais perten·
centes aos Celenterados da atual classificação, nada tem que ver com a dos Moluscos,
de que já os havia separado, dentro da sua vasta "classe" dos Vermes, o próprio
. Llnneu; ela é extraordinariamente mais simples e tem como traço mais caracteristico
a inexistência de uma cavidade corpórea visceral (celoma), da qual faz as vezes, até
certo ponto, a própria cavidade digestiva.
Dentro dos Celentéreos as flsállas, ou
"caravelas", pertencem à subdivisão doe Slfonóforos, seres formados por colônlas
errantes de Indivíduos elementares, à abertura de cujas cavidades gástricas corresponde
o que descreve impropriamente WIED com o nome de ventosas. . Mesmo lançadas
à praia pelas ondas, as caravelas são de contacto temivel, pela dolorosissima queimadura
que ocasionam com os órgãos microscópicos de defesa (nematocistos), de que são
munidos os seus tegumentos; por um fenômeno singular (anafilaxia) a vitima de um
primeiro acidente torna-se multo mais sensivel aos ulteriores.
O padre DVTEBTRE (Hiat. gé11.. dea A:ntillea, 1667-91, • vol.) e LEBLoNo (Voy. au2:
A11.tille1), referidos por ALn. FaEooL (Le monde de la. mer, a.• ed., 1881, p. 190),
deixaram dramática descrição dos efeitos da caravela.
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cobrir aí o orifício de nenhum vaso. Com a morte do animal, ela não
murcha, e, mergulhada em espírito ·de vinho, conserva mesmo a sua
forma. A sua faculdade de mover-se é fraca; contrai-se em forma
de crescente; curva também as suas duas extremidades para baixo
e para cima; com es~es movimentos ergu.e-se de novo quando virado
pela onda. Pode-se tocar a vesícula sem sentir qualquer sensação de
dor; os tentáculos, porém, produzem uma comichão violenta. Os
portugueses chamam esse singular molusco "água viva" ou "caravela", os ingleses "'portuguese man of war"; os franceses "galere...
1\ilais próximos .do equador, diminui o número desses moluscos e,
pelo contrário, aumenta o de Medusa pelagica 1 f>. Aves marinhas voavam às vezes em torno de nós. . O nosso segundo comandante pegou
com as mãos, depois de uma rajada de vento, uma andorinha do mar
(Sterna stolida, Linn-), que, cansada, veio pousar a bordo; vimos
também fragatas (Pelecanus aquilus, Linn.) 1 6 que haviam sido trazidas
dos rochedos vizinhos.
Enquanto atravessávamos a parte norte da zona tórrida, o tempo
se conservara geralmente belo; mas, depois, o calor que foi continuamente au1nentando, tornou-se muito incôn1odo. Nuvens. sombrias,
indícios de chuva e tempe3tade, se elevavam isoladas no horizonte;
espalhavam-se e aproximavam-se rapidamente, trazendo uma borrasca
violenta e uma forte chuvarada, que num instante inundou o navio;
mas, comumente, .o sol brilhava de novo meia hora depois. .Quando
começou a se alt~rar nossa provisão de água potável, essas pancadas
de chuva foram recebidas com prazer. Os navegantes imprudentes
que, ao se aproximar semelhante meteoro, não cerram as suas velas
superiores, têm sofrido muito, com freqüência, dessas rajadas fortes
e bruscas. ou delas sido vítimas. O nosso comandante nos contou
que um acidente d~sse gênero se dera pouco tempo antes com um
navio, que soçobrava. O nosso teve uma _vela rasgada; como se
tomavam sempre as necessárias providências, não sofreu outra avaria.
A 22 de junho, o "Janus'',_ transpôs a linha. · Não foram esqueciAo sul do'
das as cerimônias habituais em semelhante ocasião.
equador, o tempo piorou. Chuvas de pouca duração, acompanhadas
de violentas rajadas, eram freqüentes; o mar se mostrava muitas
vezes agitado; viam-se com inaior freqüência procelárias,· golfinhos,
toninhas e outros cetáceos maiores.
·
Cruzamos o equador aos 28°25' de longitude oeste çle Greenwich,
porquanto, navegando antes nas paragens mais próximas da costa da
(15) As medusas, também Celenterados, têm a forma caracteristlca de guarda-chuva
al>erto; são ordinariamente incolores e transparentes, e locomovem-se por movimentos
rítmicos dos bordos da umbrela.
(16) As "fragatas'', notáveis pelo poder do vôo, formam um gênero de grandes
aves marinhas quase cosmopolita.
Sabe-se hoje que a espécie nomeada por Linneu é
privativa dos mares da ilha Ascensão; nas costas meridionais do Brasil. a forma
que existe é Freuata maunificens rothschildi Mathews•. vulgarmente conhecida pelos nomes
de "tesourão", "alcatraz" e "joão grande".
Na Bahla chamam-na "graplrá", "pássaro
cio sul", etc. (cf. nota 868) .
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Africa, onde apanhamos muita chuva e ventania, havíamos aproado,
para delas · nos afastarmos.,, em . direção oeste; o que nos levou para
as correntes marinhas que nos fizeram progredir em direção da costa
da América.
Na manhã de 27 de junho, durante o almoço, anunciou-se terra.
Todos acorreram ao tombadilho para contemplar a costa do Brasil,
que emergia do seio do Oceano. Surgiram logo, na superfície das
ondas, duas espécies de sargaços (Fucus) e numerosos indícios de terra
próxima; cruzamos, enfim, com uma embarcação de pescadores, carre~
gando três homens; chamam a essas embarcações "jangadas"; são
feitas de cinco a seis troncos de uina ·madeira leve que no Brasil
se denomina "pau de jangada". Koster nos deu uma estampa da
jangada em sua viagem ao Brasil17. Essas jangadas navegam com
grande segurança no mar; são empregadas na pesca ou no transporte de diferentes coisas ao longo do litoral; andatn muito depressa,
impelidas por uma grande vela latina, presa a um mastro curto. Tería.mos com prazer aproveitado a ocasião, após uma longa travessia,
de conseguir peixe fresco; mas não valia a pena, para satisfazer esse
desejo, correr atrás dos pescadores. Fizemos rumo para e:i costa; aproximamo-nos dela o bastante para, ao meio-dia, reconhecer que estávamos próximos de Goiana ou Paraíba do Norte, na capitania de
Pernambuco. Tão perto da terra como estávamos, a força do vento
teria podido, durante a noite, nos fazer correr sério perigo:. felizmente, pudemos virar d.e bordo a tempo, e voltar ao largo. À noite,
caiu chuva torrencial acompanhada de vento, que nos forçou a bordejar
durante ~lguns dias, quase sem mudar de posição. O vento soprava
furiosamente; o navio jogava com violência. A chuva não cessava;
quase não nos achávamos em segurança em nossos leitos. Os mari. nheiros eram os que mais sofriam com a umidade; o perigo que
corríamos. os obrigava a estarem dia e noite no passadiço; o "rhum"
a custo mantinha-lhes a coragem e a boa vontade. O aspecto do mar,
nas noites escuras, tempestuosas e chuvosas, era assustador; as vagas
barulhentas, . alteando-se, yinham bater de encontro ao navio; a
imensa superfície das águàs parecia em fogo; milhares de pontos
luminosos, faixas e largos traços de luz brilhavam de todos os lados,
variando de forma e posição a todo instante18. Essa luz semelha
(17) KosTER (Henry). Travela in Brazil (London, 1816, vol. de .501 págs. com
mapas e estampas coloridas). O autor, natural de Portugal e filho de pais ingleses,
estt=ve uma primeira vez no Brasil, em 1810, permanecendo ce rca de ano e meio
entte n<ls e visitando vários Estados do nordeste. Em fins de 1811 voltou novamente ao
Brasil. estabelecendo-se com propriedade agrfcola em Pernambuco (ltamaracá), donde
só saiu em prindpios de 1815. Seu livro teve várias edições e constitui documento dos
mais preciosos sobre a situação daquela parte do Brasil, no co~ço do século passado.
Ct. ALFR. DE CARVALHO, op. cit.. III, p. 104 e ss.
(18) A fosforescência do mar é ocasionada ordinariamente pela presença de
anlmálculos microscópicos (Protozoários Cistoflagelados), dos quais o mais conhecido é
a Notiluca miliaria Suriray.
A luminosidade é porém fenômeno muito difundido nos
animais marinhos, mormente nas grandes profundidades, onde não penetra a luz do dia.
Nos vegetais e animais em putrefação o fenômeno deve-se à presença de diferentes
bactérias, ou mais comumente, de cogumelos.
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muito a que se produz na madeira apodrecida quando molhada; é
um fenômeno observado freqüentemente nas florestas.
Durante
essas noites escuras e tempestuosas, a gente põe sua esperança no dia
seguinte, mas, por muitas vezes, o dia raiou sem que melhorássemos
~e situação.
Eram tão nublados e escuros como as noites que os
precediam; o pessoal de bordo não podia esconder os seus temores;
receavam uma tempestade mais violenta. Cada vez que ela parecia
se anunciar, faziam-se os necessários preparativos para lhe resistir
à violência, preparativos que causavam inquietações e alarmes extremos aos passageiros. Havíamos cometidó o grande erro de muito. nos
aproximarmos da costa nas vizinhanças de Pernambuco, pois, ~urante
o inverno da zona tórrida, reinam tempestades em tais paragens. O
comandante fez o seu rumo, tanto quanto lhe permitia o vento, para
alcançar o mar alto, mas se viu constantemente na obrigaçijo de bordejar, e, por conseguinte, não avançou muito. Enfim, oito dias depois
de termos avistado terra pela prirneira vez, o vento 1nelhorou um
pouco e permitiu-nos tomar uma rota mais direta. Medi~-se com
freqüência a força das correntes, precaução necessária para quem naveia
tão próximo da costa. Grandes aves marinhas, gaivotas ou procelárias,
pairavam isQladamente sobre nós, sem que pudéssemos atirar em
nenhuma, enquanto as fisálias circundavam o navio, a cuja fr~nte os
peixes-voadores fendiam o ar, e grandes cetáceos jorravam água pelos
seus respiradouros19.
No dia 8 de julho, ao meio-dia, avistamos de novo a costa do
Brasil nas vizinhanças da baía de Todos os Santos: Ela se nos mostrava sob o aspecto de lindas montanhas, acima das quais passavam
nuvens espt!Ssas. Via-se a chuva cair sobre as praias e, no mar, suportávamos constantemente as alternativas de temporal, chuvas e ventos
contrários. Como em todas as tardes, o vento soprava de terra; aproximávamo-nos da costa de dia e, à noite, ganhávamos o largo: e
dessa forma nunca perdíamos a terra de vista.
No dia 10, o tempo se mostrou bom e o vento favorável. Passa1nos os perigosos escolhos chamados Abrolhos ("abra os olhos"); assim,
pudemos tomar rumo direto a cabo Frio. A 22°23' de latitude sul,
observei uma outra espécie àe caravela (Physalia) 2º, muito menor do
que a espécie comun1 e sem a coloração vermelha; é, sem dúvida, a
que Bosc em sua "Histoire naturelle des Vers" figura na estampa 19.
Esse anirnal apresentava-se em grande número. O calor do meio-dia
nessas paragens se tornava cada dia mais forte : bastava uma xícara
de chá para provocar uma abundante transpiração. Em compensação,
a temperatura das noites, durante as quais a lua brilhava e as estrelas
(19) Nos grandes cetáceos, como a baleia, a umldade do ar e1:plrado pelas
narinas, situadas na parte superior do focinho, produz, ~ndensando-ee, um jato de
vapor, vis ivel a grande dlstAncia.
(20) Em nota lnserta na edição francesa de sua obra, Informa Wled que "a
segunda Ph11salia toi figurada por Lesson. no Atlas da V011age de la Coquille".
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resplandeciam com· brilho singular, era muito agradável. Os indícios da proximidade de terra aumentavam de momento em momento:
encontravam-se sargaços, plantas, troncos de árvores, tóda
espécie de coisas semelhantes; finalmente, no dia 14, ao meiodia, vimos de novo a costa e reconhecemos distintamente à nossa
frente o Cabo Frio, diante do qual existe uma ilhota rochosa. A
alegria se manifestou em todos; estávamos no mar fazia mais de
setenta dias, e só nos faltava fazer uma bem curta travessia para chegarmos ao Rio de Janeiro.
Pela manhã, o Janus dobrou o Cabo Frio com .u1na brisa fresca
e favorável; no dia 15 vimos de perto a costa meridional do Brasil,
pois aquele cabo separa-a da costa oriental. O vento agitava fortemente o mar, q.u e, semelhantemente ao das costas da Europa, tomara
a coloração verde-claro que tem perto de terra. A vista das montanhas
do Brasil, notáveis pela beleza e variedade de suas formas, pelo verdor de suas soberbas matas, iluminadas nessa hora da maneira mais
variada, pela sua extensão ininterrupta ao 19ngo da costa, causavànos prazer e entusiasmo extraordinários; figurávamos em nossa imaginação as cenas novas que iríamos contemplar, e aguardávamos com
impaciência a hora do desembarque. As montanhas selvagens em
direção às quais fazíamos vela, apresentam as mais diferentes formas;
são muitas vezes cônicas ou piramidais. As nuvens cobriam-lhes
os cimos e uma névoa ligeira lhes emprestava um colorido suave
muito agradável. Ao meio-dia, por uma brisa muito fraca, o
termômetro à sombra se manteve a 19° Réaumur; desceu logo a 17° ,
numa calmaria que durou até à noite; um pouco mais . tarde, o
vento se tornou bastante forte, o navio se moveu rapidamente, e na
manhã do ilia seguinte achamo-nos em frente da entrada da baía do
Rio de Janeiro.
A calmaria que sobreveio em seguida nos obrigou a ficar no mesmo
lugar, enquanto que a agitação do mar nos sacudia rudemente. Estávan1os perto da barra que conduz à real cidade do Rio de Janeiro;
uma porção de pequenas ilhas, algumas surpreendendo pelas suas
formas estranhas, erguem-se ali da superfície das águas, unindo-se
à massa das n1ontanhas ao ··. longe, o que constitui uma perspectiva
muito pitoresca.
·
A vinheta que acompanha o segundo capítulo21 dá dela uma imagem muito verdadeira: os raios de sol refletem-se sobre o espelho
calmo do mar, que aparece ladeado pela cercadura pitoresca das montanhas. · Entre estas, à esquerda, vê-se o Pão de Açúcar, assim deno- ·
minado por causa de sua forma, enquanto à direita proemina a ponta
(U) Na edição alemã in-Svo, com a qual foi conferida a presente tradução,
remete-se frequentemente para as vlnhetu que ornam o começo dos capftulos na
grande edição in-•to. Julgou-ee de vantagem não suprimir essas remissões, não só 'lOr maior
fidelidade ao texto do livro, como pelo intereue com que serão, provavelmente,
recebidas pelos estudiosos.
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de terra em que fica o forte de Santa Cruz, pequeno, mas guarnecido
de numerosos canhões.
As 11 horas, como a brisa se tivesse levantado muito suavemente,
o navio pôs-se a andar de forma apenas perceptível, embora estivesse com todo o seu pano solto. Resolvemos aproveitar essa inação
para visitar as ilhotas mais próximas, e travar assim conhecimento
com a terra do Brasil. O comandante fez arriar um bote, e levou
consigo alguns marinheiros; três passageiros, entre os quais eu, o
acompanharam. Avançávamos sem p~rceber que a água entrava rapidamente no bote; por ter estado suspenso na popa do n avio, o calor
do sol abrira-lhe as juntas. Depois de termos penosa1nente trabalhado
para vencer as vagas, vimo-nos forçados a esvaziar' o barco da água que
. o enchia; mas, como nos faltavam os instrumentos necessários para isso,
tivemos que nos servir de nossas botinas. A altura das vagas nos
escondia a vista do navio; por fim, depois de esvaziarmos duas vezes
o bote, chegamos felizmente à "Ilha R asei", assim denominada para
distingui-la da "Ilha Redonda" 22, que é elevada. 1'vf as, ao nos aproxi1narmos dessa ilha, reconhecemos que seria impossível nela desembarcar,
visto con10 de todos os lados se erguiam rochedos pontudos, sobre os
quais uma multidão de polipeiros estendia · verdadeira rede de raízes
e ramos. O mar se quebrava com tal barulho e com tanta fúria sobre
esses recifes, que, cheios de receio, tivemos de nos contentar em admirar
de longe os belos arbustos copados que cobrem a superfície da ilha,
e escutar o canto dos pássaros que se fazia ouvir acima de nossas cabeças.
O aspecto dessa ilha tropical era inteiramente novo e interessante para
nós· Nas pontas dos rochedos pousavam, aos pares, uma multidão
de gaivotas de dorso · negro, em tudo semelhantes a. Larus. marinus2
dos mares da Europa. Atiramos-lhes várias vezes sem matar uma só,
pois logo ao primeiro tiro todas levantaram vôo, girando no ar como
andorinhas, e soltando gritos ensurdecedores. Depois de demorarmos
cerca de uma hora junto dessa ilha, pensamos em regressar ao navio,
que não mais se avistava daí. A nossa situação se tornara críti~a,
pois reinavam nessa barra correntes que desviam insensivelmente os
Há muitos casos disso• .
navios de sua rota, atirando-os à costa.

ª

( *) As <>orrentes marítimas da entrada da bafa do Rio são muitas vezes perigosas
para os navios quando sobrevém calmaria.
Um acontecimento notável do género
ocorrera pouco antes de minha chegada.
Um navio americano entrou e foi logo
seguido por um cor sário inglês.
O americano hesitou multo tempo em sair, mas
enfim se decidiu; o ingl ês quis se aparelhar imediatamente para persegui-lo.
De
a cordo por~ rn com o regulamento do porto do Rio, é concedido um prazo de três
horas de antecedência a u1n navio em relação a um inimigo que o persiga.
O inglês
foi portanto obrigado a esperar três horas, findas as quais soltou todo pano, e
perseguiu o americano. Mas. apenas atingira as vizinhanças da Ilha Redonda, sobrevelo
uma calma r ia; a corrente a tirou violentamente o corsário contra os rochedos; o navio
enca lhou, perecendo toda a t ri pulação ao passo que o americano já se achava, havia
muito, ao largo.

(22) No original lê-se " Ilha rotunda".
(28) A gaivota em q uestão, como pelo próprio autor foi depois reconhecido (cf .
Beitr. Naturu. Brasilieris, I V, p. 850), é o chamado gaivotão, Larus domiriicanus Llcht .•
comun í simo na baía de Guanabara.
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Nossos marinheiros se viram forçados a trabalhar vigorosamente contra
a força das ondas~ sem saber 'de que lado se achava o Janus. Ajudávam0anos o quanto podíamos, esvaziando ainda por duas vezes o bote
com as nossas botinas; finalmente, tivemos a felicidade de avistar por
spbre as ondas o topo dos mastros do nosso navio. Depois de muitos
esforços e fadigas, o alcançamos: estavam inquietos por nossa chegada.
Pouco caminhávamos, devido à fraqueza do vento, mas, mesmo
assim, ancoramos à tarde no canal da entrada da baía. Essa entrada
é imponente e muitíssimo pitoresca. ~e cada lado se erguem penedos
ásperos e gigantescos, semelhantes aos da Suíça, terminando em cumes
arredondados ou pontudos, alguns com denominações especiais; duas
pontas juntas têm o nome de "Dois Irmãos"; uma outra recebeu
dos inglêses o de "Parrotbeak" ("bico de papagaio"). Mais ao longe
se vê o Corcovado, que os habitantes do Rio galgam para desfrutar
do soberbo panorama de suas cercanias. Depois de ancorados a cerca
de uma milha inglesa do forte, nossas vistas se dirigiram para a natureza grande e nova que no,s c~rcava. As montanhas recortadas em
cima são parcialmente cobertas de matas verde-sombrio, do seio das
quais emergem, altivos, os coqueiros de caules esguios. De manhã
e à tarde, nuvens se abaixam sobre essas enormes montanhas selváticas, eséondendo-lhes os cimos; o inar vem bater-lhes espumante
aos pés, fazendo um barulho que ouvíamos de todos os lados, durante
a noite inteira. À luz do sol poente, avistávamos na superfície do
mar cardumes de peixes de vivas cores e cujo vermelho intenso produzia
um singular espetáculo. As algas (Fucus) e os moluscos que apanhávamos foram . a nossa ocupação até o cair da noite; o sereno, extremamente abundante nessas paragens, expulsou-nos do tombadilho.
tamo-nos entregar ao descanso, quando um tiro de canhão ao longe
nos chamou novamente ao tombadilho. No fundo da baía, precisamente no ponto em que muitos grandes navios fazem supor que se
acha sit~ado o Rio de Janeiro, um espetáculo verdadeiramente magnífico nos surpreendeu no meio da noite: era um lindo fogo de artifício.
Aguardamos o dia seguinte com redobrada impaciência; desde
o raiar do dia levantou-se âncora, e, com vento ·moderado, avançou-se em direção ao porto. A alegria a todos animava, reunidos no
tombadilho. Um bote, trazido de terra por oito remadores índios•,
nos trouxe dois pilotos, que guiaram o Janus ao seu ancoradouro, em
frente da cidade. l!:sses marinheiros nos trouxeram belíssimas laranjas,
que Hos pareceram tanto melhores quanto, depois de setenta e dois
dias que nos achávamos a bordo, não havíamos tido nenhuma fruta
fresca.
( *) · Pelos portugueses são chamados "in<lios" todos os incHgcnas do Brasil , assim
como, erruneamentc, é costume chamar-se de lndios todos os habitantes primitivos do
''asto continente a~ericano.
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Vogamos de um lado para outro da estreita entrada, e aproximamo-nos da cidade; os morros diminuíam de altura em cada margem
da baía e avistavam-se bonitas casas de telhados vermelhos, no meio
de pequenas elevações sombreadas por espesso arvoredo, e dominadas
por coqueiros; embarcações passavam em todos os sentidos pelo porto.
Deixamos atrás de nós várias ilhas, entre as quais aquela em que
Villegagnon construiu o forte Colligny, que ainda tem o seu nome.
Deste ponto se avista grande parte da baía do Rio, a qual é cercada de altas montanhas, entre as quais a serra dos órgãos se destaca por seus picos, semelhantes aos dos Alpes suíços. Muitas ilhas
lindas se acham espalhadas pelo porto, o mais belo e seguro do Novo
Mundo, e cuja entrada é defendida de ambos os lados por fortes
baterias. De onde nos encontrávamos, via-se, em frente, a cidade do
Rio de Janeiro, construída sobre várias colinas a beira-mar. Oferece
ela uma bela perspectiva, com suas igrejas e conventos situados no alto.
O fundo do cenário por trás da cidade é constituído por montanhas ·
de forma cónica, a·r redondadas em cima e cobertas de florestas; embelezam extraordinariamente a paisagem, cujo primeiro plano é animado por grande quantidade de navios de todas as nacionalidades. E'
aí que reinam a atividade e a vida; canoas e chalupas passam em
contínuo movimento, e as pequenas embarcações de portos vizinhos
enchem os intervalos entre os grandes navios das nações da Europa.
Logo que a âncora foi arriada, fomos cercados por embarcações;
uma trazia soldados que encheram o passadiço do navio. Empregados
da alfândega entraram a bordo; a comissão de saúde chegou também;
vieram oficiais que examinaram nossos passaportes; finalmente, o
navio se encheu de uma porção de ingleses pedindo notícias de sua
pátria. A última noite que passamos a bordo, após uma prisão de
setenta e dois dias, correu rapidamente; havia um belo luar, o tempo
estava levemente quente, mas agradável; ficamos conversando no
tombadilho até bem tarde da noite, sem no entanto podermos disfarçar
uns aos outros certa impaciência de ver chegar o dia seguinte. Nossa
imaginação preocupava-se vivamente com o futuro. No meio desses
pensamentos, os meus olhos se dirigiram para os mastros do navio que
nos havia conduzido satisfatoriamente de regiões longínquas; escapando de numerosos perigos, estava tranqüilamente ancorado no
porto: olhei-o com fundo reconhecimento. O viajante que, durante
vários meses, faz do Oceano a sua morada, numa dessas grandes mííquinas móveis, experimenta para com ela um sentimento de gratidão
quando chega a hora de deixá-lo; diz um adeus cordial ao marinheiro
rude, poréni franco, que por tanto tempo lhe prestou auxílio, desejando-lhe no futuro feliz sorte em suas viagens sobre o móvel elemento, tão enganador, a que consagrou a sua existência.

II

ESTADA NO RIO DE JANEIRO
A cidade e seus. arredores. Os índios de São Lourenço. Preparativos para a viagem pelo interior.

O Rio de Janeiro, que na última metade do século XVII contava
apenas 2. 500 habitantes com uma guarnição de 600 soldados•, hoje
se eleva à categoria das primeiras cidades do Novo Mundo. Como
existam muitas descrições dessa capital, seria entrar em inúteis repetições pretender fazer uma descrição minuciosa. Barrow nos deu dela
uma idéia bas~ante exata24 ; mas depois de sua descrição, as coisas
mudaram muito. Cerca de vinte mil europeus, vindos de Portugal
com o rei 2 ~, se estabeleceram na cidade, daí naturalmente resultando
que os costumes do Brasil se modificaram pelos da Europa. Melhoramentos de todo gênero foram realizados na capital. Ela muito perdeu de sua originalidade, tornando-se hoje mais parecida com as
cidades européias. Todavia, os estrangeiros recém-chegados se surpreendem com o grande núme~o de negros e mulatos que encontram nas
(*)

SoUTHEY, History of Brazil, vol. II. p. 667.

(24) JOHN B.uaow, Vavaqe to Cochin-China, Londre.s, 1806. A obra foi traduzida
em francês (Paris. 1807, chez François Buisson) por MALTE-BRUN, em catorze volumes,
com grandes acréscimos e correções na parte referente ao Brasil. J. Barrow ( 1764-1848)
foi secretário do almJrantado Inglês e grande navegador, estando seu nome direta.mente
ligado à fundação da Royal Geographical Society de Londres e a várias descobertas
geográficas.
Cumpre não confundir o seu citado livro com uma outra obra de autor
homõnlmo. cheia de erros grosseiros e Informa ções inexatas, publicada em data multo
anterior (1766) . A Inadvertência ocorre noa comentários aduzidos ao livro póstumo de
ALFREDO DE CARVALHO (Biblioteca Exótico-Brasileira. I , p. 171 ) .
Sabemos o que era a cidade do Rio de Janeiro e seus arredores, ao tempo da
viagem de Wled, através da obra de MARTIUS (C. F. P. von) e Sr1x (Joh. Bapt. von),
Reise in Braailien (MUnchen, 1823-31, 3 vols. e 1 atlas in-fol.) . Esses dois célebres
naturalistas. a companhando o séquito da arquiduquesa Leopoldina d ' Áustria, primeira
imperatriz do Brasil, ali aportaram apenas dois anos depois de Wied (Julho de 1817 ) ;
ambos realizaram. em seguida, através de todo o leste e norte do Brasll, uma das
mais memoráveis jornadas de finalldade cientifica.
Sobre sua obra consultem-se as
noticias que precedem a tradução recentemente (1938) editada pelo Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro.
(2~) Este assunto já foi objeto de breve retcrência nestes comentários ( nota 2).
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ruas, no n1eio da multidão que as enche; pois a população do Rio
de .Janeiro c'onta maior número de negros e h omens de cor que d e
brancos.
Várias nacionalidades se dão encontro aqui pelo co1nércio, e de
sua uni ão saíram nov as e nu1nerosas misturas. A classe que domina sobre todas as outras, em toda a ex tensão do Brasil, é a dos portugueses da Europa ou "filhos do Reino"; seguem-se os brasileiros
filhos de portugueses, de origen1 mais ou menos pura; os mulatos,
provenientes da mistura de brancos e negros; os mamelucos ou mestiços, saídos de brancos com índios; os negros d'Africa (também. chamados "muleques"); os pretos crioulos, nascidos no Brasil; os curibocas26, nascidos de negro e índio; os índios puros, os habitantes primitivos do Brasil, entre os quais denominam-se caboclos os civilizados,
e gentios tapuias, ou bugres os que ainda vivem em estado primitivo.
Todas essas variedades de cores se exibem no Rio de Janeiro;
só os tapuias aí aparecem isoladainente como curiosidade. Desde que
se põe o pé n as ruas da cic.lade, observa·se essa singular mistura de
gentes diversan1ente ocupadas, e junto delas uma reunião de todas as
nacionalidades da Europa.
J nglcses, espanhóis, italianos, são aqui
bem numerosos; chegam presentemente muitos franceses; encontramse em muito menor número alemães, holandeses, suecos, dina1narqueses, russos. Os pretos, seminus, fazem todos os trabalhos pesados; é
essa útil classe de homens que transporta todas as mercadorias do
porto para a cidade; reúne1n-se para 1 isso aos dez e doze e com
paus resistentes e fortes, carregam os mais pesados fa.r dos, mant~ndo a.
cadência do grupo por meio de cant~s ou antes de gritos, pois nãq se
empregan1 veículos para esses trabalhos. Por outro lado, vêem-se carruagens e outros veículos, puxados por muares, rolar nas ruas, em
geral mal calçadas, porém dotadas de passeios laterais; a maioria
delas se cruzam em ângulo reto; as casas só possuem cornumente andar
térreo, ou un1 só andar em cima; todavia, há enormes edifícios em
alguns pontos da cidade, sobretudo nas proximidades · do porto, na
' "Rua Direita", e perto do palácio do tei, que não é magnífico, mas
n1uito bem situado, descortinando-se dele uma linda vista sobre o mar.
Os principais edifícios são as igrejas, cujo interior é geralmente ornado
com magnificência; as festas religiosas, as procissões e outras cerimônias parecidas são freqüentes; é um costume singular em todas essas
solenidades atirar, nas ruas, em frente às portas das igrejas, fogos de
artifíc;io com grande estrondo e alarido.
1
O Rio possui um teatro lírico suficientemente espaçoso; aí se
representam óperas italianas; os bailarinos são franceses. O aqueduto é uma obra grandiosa 27 ; o passeio à colina, donde ele se lança
(26) "Mamaluccos ". " :'.fuleccos ", "Creoulos ". " Caribocos " é a grafia do original.
(27) Completando velhas ca1lallzações cujo Inicio remonta a meados do século
XVII. a construção do aqueduto foi empreendida pelo governador Aires Saldanha
( 171 9-1725), que resolvera trazer até próximo do centro da cidade as águas do rio
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para a cidade, é muito agradável; daí se desfruta u1n panorama do
porto e da cidade, que se estende num vale onde crescem coqueiros
-(Cocos but1racea) 28 • Para· o interior, o Rio é rodeado de mangues
(Rhizophora). Essa vizinhança, e a sua situação geral não devem
ser muito favoráveis à saúde dos habitantes .
. O europeu, transplantado pela primeira vez para esse país equatorial, sente-se arrebatado pelas belezas das produções naturais
e sobretudo pela abundância e riqueza da vegetação. As mais belas
árvores crescem em todos os jardins; vêem-se aí mangueiras colossais
(Mangifera indica, Linn.), que .dão uma sombra densa e excelente
fruto, os coqueiros de e5t:ipe alto e esguio, as bananeiras (Musa) em
cerradas touceiras, o mamoeiro (Carica), a Erythrina 29 , de flores de
vermelho coral, e grande número de outras espalhadas por todos os
jardins pertencentes à cidade.
Esses soberbos vegetais tornam os
passeios extremamente agradáveis; os bosques, que formam, oferecem à admiração dos estrangeiros pássaros e borboletas que jamais
viram, entre os quais citarei apenas os colibris de dourada plumagem,
como os mais conhecidos. Os passeios à beira-mar não tê1n 1nenores
encantos, pela vista dos navios que chegam das mais distantes regiões
do mundo. Não devo também esquecer o "Passeio Público", grande
praça plantada de árvores em aléias, terminando em terraço.
Até agora a natureza realizou mais para o Brasil do que o hon1em;
contudo, após a vinda do rei, muito se tem feito em benefício do
país. Devem-se contar entre tais benefícios, várias medidas tomadas
em favor do comércio, que é muito ativo e no qual, todavia, em
detrimento dos habitantes, a Inglaterra tem exagerada preponderância, pois os navios portugues~s pagam direitos mais pesados do
que os da Grã-Bretanha. A circulação de consider<íveis capitais te1n,
contudo, enriquecido muito a cidade; a presença da corte não contribui pouco para tal prosperidade: ela sustenta grande número de pessoas, e os emissários das cortes européias, bem como os estrangeiros
atraídos ao país por diversos motivos, têm sobremodo espalhado o
gosto pelo luxo entre as diferentes classes da população. A aparência dos
habitantes, as modas, semelham em tudo às das capitais européias. Já
aí se encontram tantos artist~s e artesãos de todos os gêneros e nacionalidades, que em poucos anos pouca coisa faltará no Rio de Janeiro
do necéssário ao conforto da vida. Tem-se aí também em abundância frutas e outros produtos naturais, devidos · à excelência do clima,
Carioca, fazendo-as correr por grossos canais sôbre arcadas de pedra, desde os altos
do Silvestre e de Santa Teresa até o Campo de Santo Antônio, hoje Largo da Carioca.
Mais tarde, sob o governo de Gomes Freire de Andrada, o viaduto sofreu ~ompleta
reforma, adquirindo a arquitetura que ainda ostenta de duas fileiras de arcadas
superpostas. Cf. Rev. do Serviço do Patrimô-nio Histórico Nacional, N .0 4, págs. 7 a ~3 .
(28) Refere-se provavelmente \Vle<l à palmeirinha anã, mais geralmente chamada
" catolé ", Attalea humüis Martius <= rocos butyrosa Linn. ). de fruto comestível e
multo comum da costa oriental do Rio de Janeiro para o norte.
(211) Er11t/irina, nome genérico do "111ul11ngu,. e papilonáceas afins.
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e que o homem só sabe apreciar e aproveitar quando os obtém a
custa do trabalho e da cultura, e quando consegue aperfeiçoá-los.
As Jaran jas, as mangas, os figos, as uvas, as goiabas (Pisidium pyriferum, Linn .), os ananases (Bromelia ananas, Linn.), adquirem aqui
excelente qualidade; há muitas variedades de bananas, entre as quais
a de "São Tomé", e a "banana da terra", que ainda se considera
melhor para a saúde; ambas são muito nutritivas e saborosas. Entre
as frutas que são vendidas na rua, notam-se os cocos, cujo leite30
é tão refrigerante; a jaca (Artocarpus integrifolia), cujo sabor é
dum doce desagradável; as melancias; as amêndoas da sapucaia (Lecythis ollaria, Linn.); as do pinheiro dô Brasil (Araucaria). Dizem
que a cana-de-açúcar cresce espontaneamente no país, principalmente
nas imediações do Rio de Janeiro. Os mercados não são menos providos de peixes de diferentes espécies, das mais singulares formas e
das mais belas. cores; finalmente, as aves domésticas e as caças de
toda espécie vêm somar-se a essa abundância. Criam aqui uma raça
<le galinhas de bico e pés amarelos, que parece proveniente da Afri(a.
A guarnição, atualmente bastante numerosa, mantém igualmente muitos hon1ens. A diferença entre os soldados vindos da Europa, depois
de terem servido na Espanha sob as ordens de W el1ingt9n, e aqueles
que n ão saíram do Brasil, impõe-se à primeira vista. Aqueles têm
um aspecto todo militar; estes são vagarosos e amolentados pelo calor
do clima; acabado o exercício, mandam os n egros levar as suas .a rmas
pafa casa.
Não se espere uma descrição completa dessa capital e de seus
habitantes da parte dum viajante que aí teve apenas pequena perman ência. A muitos juízos .precipitados e falsos se expõem os que pretendem fazer pronunciamentos apressados, sem ter podido amadurecer
suas idéias em longa observação, correndo, assim, o risco de tornar
suspeita a su a veracidade. Deixemos, pois, a tarefa de descrever essa
capital aos ~ uropeus que a puderam estudar mais à vontade e que, sem
dúvida, não deixarão esperar muito pelo fruto de suas observações 31 •
Cheguei ao Rio durante o inverno da zona tórrida; a temperatura lembrava a dos meses mais quentes do nosso verão. Esperava
ver cair chuva duran te esse inverno dos trópicos, mas, com grande
alegria, era um erro da minha parte, não choveu: o qu~ demonstra
o pouco fundamento da opinião vulgar de que, na estação fria da
zona tórrida da Amé rica, chove constantementeª 2 •
(30) ''Leite " está aqui pelo que usualmente se conhece oor " água-de-coco", contusão
em que incor rem t odos os a.utores estrangeiros. A água-d~oco é um Jfquido levemente
adocic1ulo, de esquisito sabor, que enche completamente a cavidade do a lbúmen dos
frutos verdes do coqueiro dito da praia (Coco• nw:ifera Llnn.) e ao depois gradativamente
desaparece, por r eabsorção.
O leite-de-coco, êsse é uma emulsão do óleo obtido pela
expressão do albúmen, e de aspecto Idê ntico ao do leite de vaca. A propósito, leia-se
o que sobre o mesmo assunto escreverá adiante o próprio autor.
(3 1) Veja-se a nolrt 24 supra.
(32) Esta versão é entretanto verdadeira para toda a faix a litorânea do nordeste
brasi1ci ro inclusa a da Bahia.
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As minhas cartas de recomendação proporc1onaran1-me benévola
ac<;_>lhida no seio de várias casas. Devo citar, con1 profundo reconhecimento, o Sr. Westin, cônsul geral da Suécia, o Sr. Langsdorff'13,
cônsul da Rússia, o Sr. Chamberlain34 , "Chargé d 'affaires" da Inglaterra e o Sr. Svertskoff, da Rússia. Esses senhores porfiaram em
tornar agradável a minha estada n o Rio de Janeiro e o meu compatriota Sr. Feldners15, major de engenheiros, cumulou-me de gentilezas.
Promoveu-me alguns passeios campestres muito alegres, que me proporcionaram o ensejo de conhecer os belos recantos do Rio. A excursão
mais interessante para mim foi a que fizemos à aldeia de São Lourenço36, a única das proximidades da capital onde se encontra111 ainda
habitantes primitivos do país, outrora tão numerosos na região.' Para
melhor poder examinar essa gente, saímos da cidade sob a direção
do capitão Pereira, que conhecia muito bem o local. Tomamos uma
embarcação para atravessar parte da baía. Um belíssimo tempo nos
favorecia; a cada instante, desfrutávamos panoramas deslumbraates
que se renovavam sem cessar e cujo encanto aumentava com a diver·sidade e vivacidade · de colorido que tomavam os lindos tufos de vegetaÇão, espalhados pelas margens da baía.
Desembarca mos a pouca distância de São Lourenço, e pusemonos a galgar pequenos morros, por um caminho sombreado por lindas plantas; lantanas (LantarJa) 31 com suas flores cor de fogo, vermelho
carregado ou cor-de-rosa; helicônias (Heliconia) e outros arbustos de
aspecto igualmente gracioso, formam aqui moitas cerradas. No alto
da colina, as cabanas dos índios se espalham no meio de laranjeiras,
bananeiras e outras plantas carregadas de deliciosos frutos. Aqui
(38) O Barão de LANGSDORFF, que esteve no Brasil nada menos de t rês vezes.
fez longa permanê ncia entre nós e merece menção muito espedal , já pelo espontâneo
interesse que sempre votou ao estudo de nosaa Natureza, já por ter chefiad o, às
expe nsas da RÚSSla, uma expedição de la rga envergadura pelo Brasil Central.
Oessa
expedição, que transcorreu cheia de dramáticas peripécias e de lances até trágicos,
deixou·nos o seu d esenhista, Hércules Florence, viva descrição, primeirament e publicada
pelo Visconde de TAUNAY no tomo XXXVIII ( 1875) da Revista d o Instituto Histórico,
Geogr. e Ethnogr. do Brasil.
A esse respeito, além do livro de Estêvão Bourroul sobre
H ércule11 · Florence, consulte-ire o artigo de H . von IHER1 :-;G no 101110 V da Rev. d o
M useu. Pa ulista e o excelente resumo de RooOLFO GARCIA no volume 1 como Int rodução ao
Diccion. Hi!ft ., Geograf. e Etnogr. do Braail ( 1922). pp. 884-5.
( 34) HENRY CHAMBEIU.AIN, cônsul da Ingla t erra no Rio de J aneiro (1815-1829),
e pai do "lieutenant Chamberlain ." , que ·se tornou especialmente credor de nossa estima
e gratidão por ter viajado pelo interior do Brasil e, na qualidade de desenhista, deixado
um álbum, hoje na.rfsslmo, de Wiewa and customs of the City and Nei{lhbourhood of
Rio de Janeiro ( 18 10-20) .
Deste álbum há uma tradução brasileira feita por RUBENS
BORBA DE Mou1s e editada pela Livraria Kosmos ( lll43 ) .
( 85) WILHELM C. G. VON FELDNER ( 1772-1822).
Mineralogista alemão, tinha entrado
em 1803 ao serviço de Portugal; admitido no exér cito, como tene nte do estado-maior
de artilharia, passou-se pa ra o Brasil em 18 10. Fez entre nós importa ntes descobertas
mineralógicas, e deu conta de suas peregrinações num livro publicado após a sua morte
- Reuen durch mehr.
Pr011. Brcuilieu, 2 vols. peq_ (Leipzig, 1828) , de que alguns
trechos foram traduzidos pelo insigne publicista ALFREDO DE CARVALHO.
cr. a Biblioteca
Ex6tico-Braaileira, vol. II, págs. U 8-ll.
(86) Colõnla de fndlos fundada pelo cacique Araribóia, chamada d epois Martim
Afonso de Sousa.
Faz hoje parte Integrante do. cidade de Nlleról, onde constitui
uma paróquia e bairro dos mais populosos.
(37) Vide nota (68) , adiante.
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um paisagista teria tnotivos para aperfeiçoar o seu pincel, diante da
rica vegetação dos trópicos e das cenas campestres durna natureza
sublirne. Os moradores estavan1 ocupados, em suas cabanas, na fabricação de vasos com u1na argila cinzento-escura, que toma cor avermelhada quando levada ao fogo. Fabricam com elas grandes vasos utilizando-se apenas das mãos, sem empregar a roda, e alisam-lhes a
superfície por meio de pequ~nas conchas que umedecem com a boca.
Velhos e moços estavam sentados no chão. Os homens trabalham a
A fisionomia da maior
serviço do rei na confecção de vasilhas.
, parte desses índios trazia ainda os traços distintivos de sua raça; outros,
pe1o contrário, parecian1 apresentar uma origem já mestiça. Os caracter.es distintivos da raça brasileira, que observei em São Lourenço pela
primeira vez, e que depois sempre verifiquei são as seguintes: estatura
1nédia, muitas vezes medíocre; corpo bem proporcionado, reforçado e
n1usculoso nos hon1ens; pele avennelhada ou pardo-amarelada; cabelos
duros, compridos, espessos, lisos, negro carregado; face larga bastante
ossuda; olhos geralmente oblíquos, e, rio entanto, o conjunto do rosto
bem feito, traços fortes, lábios comumente grossos; mãos e pés pequenos e de forma delicada; barba ordinariamente pouco basta e dura.
O pequeno número de índios que moram nesse lugar é o resto da
antiga e nu1nerosa gente que povoava esta região; não era, entretanto, nesse lugar, propriamente falando, que eles viviam. Originàriarnente, o Rio e suas circunvizinhanças eram povoados pela belicosa
tribo dos "Tamoios". Estes, expulsos em parte pelos "Tupin-Imba",
(chamados Tupinambás pelos portugueses), uniram-se em seguida a
esses índios contra os portugueses, e fizeram, juntos, aliança com os
franceses; n1as, expulsos esses europeus em 1567· pelos portugueses,
os índios que tomaram o partido deles foram em parte extenninados e
em parte repelidos para as florestas. Se se dá crédito a uma tradição
pouco verossímil, esses Tupinambás foram forçados a recuar através
das matas até às margens do rio Amazonas, onde se estabeleceram.
Com efeito, é certo que se (;ncontra um resto dessa tribo numa pequena
ilha situada na confluência dêsse grande · rio com o Madeira, onde está
a povoação de Tupinambarass, que, depois, deu origem à de Tapajós3u: por aí pode-se avaliar a extensão imensa dessa nação indígena•.
(*) Segundo o Padl'e d' Acunha. citado por La Condamine. p. 187, as tribos do11
Tupinambás e outros índios do litoral que têm afinidades com eles. se estendiam pelo
Brasil inteiro : é o que provam os nomes tirados de sua Hngua. encontrados em toda
a costa oriental, ao longo do rio Amazonas, e mesmo no Paraguai, ondê Azara lhes dá
o nome de Guaranis ( .. Voyage d a ns l 'Amérique méridionale"' , tomo ti. p. 52).
Os vocábulos de lingua guarani, citados por esse vlitjante, apresentam algumas
diferenças com a "língua geral ", mas ao mesmo tempo vários pontos de semelhança,
de sorte que t:sses dois povos parecem ter grande afinidade entre si.

(38) Refere-se indubitàvelmcnte Wiecl. embora em termos relativamente Yagos,
a .. Tupinambarana ", lugarejo e larga ilha formada pela confluência de rios na margem
direita elo Rio Amazonas e a leste do baixo Madeira.
(39) No original " Topayos ", que tudo leva a crer corresponda a Tapajós.
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O francês Jean de Léry40 e o alemão Hans Staden41 deram-nos, e1n
suas interessantes relações de viagens, uma descrição fidelíssitna do
estado, dos usos e costumes dos Tupinambás; são tanto niais instrutivas quanto retratam ao m~smo tempo todas as tribos dos índios
civilizados que vivem ao longo do litoral, e que os portugueses denominan1 "índios n1ansos". Southey em sua "History of Brazil", livro
cheio de boas infonnações, e Beauchamp, etn sua "Histoire du
Brésil", obra romanesca, aproveitaram-se dessas fontes.
Vasconcellos, em suas "Notícias curiosas do Brazil"*, divide e1n duas classes
todas as tribos indígenas do Brasil oriental, os civilizados ou doruesticados, "índios mansos", e as hordas selvagens, "Tapuias". Os primeiros, por ocasião da descoberta do país pelos europeus, só habitavam
o litoral; dividiam-se em numerosas tribos, que não diferiam muito
entre si pela língua, usos e costumes. Todos eles engordavam seus
prisioneiros de guerra, matavam-nos nos dias de festa, com o "tacape"
ou "iverapema"42, maça ornada de penas, para co1nê-los etn
seguida. Citam-se entre essas tribos os Tamoios, os Tupinambás,
os Tupiniquins, os Tabajaras, os Tupis, os Tupiguás, os Terniminós,
os Amoigpiras, os Araboiaras, os Rariguaras, os Potiguares, os Carijós, etc. Como a língua deles era falada ao longo de todo o litoral,
denominava-se "língua geral" ou "matriz". Os jesuítas, com especialidade José <le Anchieta, deram-nos dela uma gramática muito completa••. Se bem que todos esses índios esteja1n hoje civilizados e
falem português, compreendem ainda algumas palavras dessa língua, e alguns velhos ainda estão de posse dela, mas dia a dia se
vai ela perdendo.
Dela derivam todos os nomes de animais, plantas, rios, que se
lêe1n nas relações de viagens pelo Brasil. Como era fal ada de São Paulo
( * ) "l\ot k ias antecedentes. ~uriosas, e ncce!lsárias. das coi ~a s cio Or:1.;! I". em
Pa dre Simão d e Vasconcellos. " Crônica da Companhia de Jesus do Estado do Brasi l, e tc . " .
(*«) Pate r Jos1wl:l ot: A l'CHJETA, At·t e da Língua brasílicrt. Lisboa . t>l't'.

(40) J i-:.\ N OE L•;Rv, a d epto da r eforma instituíd a por Ca h·:no. veio parn o Rio
de Janeiro em fin s de 1'56, a convite de Villegaignon , como ministro d a 110\'a seita.
Havendo privado lo ngo t empo com os Tupin:unb;\s elo Rio <lc J a :iei ro. a liados e11tão
aos franceses. à sua volta para a Europa redigiu o f ru to ele sua s o!>::e rYn~·f>es nn célebre
Hiat oire d 'mi V oy aue f ait en t erre du Bré., il, autremen t dit e Anieriq11e, sa ída. pela primeint
vez a lume em J57R (La Rochelle).
Dentre a s numerosas edic;ões ílesse livro. d e que
foram feitas tradui,:ões para a s principais linguas cultas. a pu1Jlic:11la por l'a yot ( Paris .
ID:.!7) , é uma das mais r ecentes e be m cuidadas.
Cf. subri> o a s,,.uuio ;;s not as de
.Ed uardo Ta\'ares na " Bibl. Exótico-Brasileira ", vol. Ili. p. 195 t' ss.
( 41 ) HAN S ST.\DEN , natural de llomberg ( Ale manha. Ht•s,;<' n) . que j:'1 houvera
em 15-'8 visitado rapidamente o nordeste do Brasil (Pernambuco e P a raí ba ) a serviço
de P ortuga l, conseguira no ano seguinte e ngajar-se numa exped i,·ã o milita r mandada pela
E spanha ao llio fia Prata, mas que, cm virtude d e um naufn'i1do. ::irribarn f' lll Sa1•ta
Catarina. Passa ndo-se depois para São Vicente. viera 11 cair prisioneiro dos T11p :,1'\mb.is ,
sob cuj o cati veiro esteve durante ce rca de três anos. ao <·abo d os qua is conseirnira <'." '.•par.
retornando fin a lmente à Europ~ .
O que foram a s suas a venturas d ura nte essa . J nga
oclisséia . contou num livro curioso. Geschichte ei1rns L nndes A t11 ericci gemiant (1557), d e
que tradurôcs existem nos rliferentes idiomas.
Alberto L õfgre n d ele publicou em 1900
uma primei ra tradução brasileira, enriquecida de notas d e Th . Sampaio: pela Sociedade
H a ns Sladen. d e São Paulo, foi dada 1\ estampa urna caprichada c<lição, pre faciada e
a notada por Frn ncisco ele Assis Carvalho Fnrnco (São Paulo. l!J42 ) . Uma edi ~·ão condensada
foi p ublicada. ma is tarde. por Monteiro Lobato (Cia. Edit. Nacional ).
(42) Gra f:1dos ··Ta capé" e " lwera-l'emme '' no original.
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até o Pará, nela · se encontram todas as denominações, principalmente
de animais, empregadas pelos autores, sobretudo Marcgrave cm sua
"I-listória natural". Toqavia, a adoção dessas denominações locais
nas obras sistemáticas causaram lamentáveis erros, pois, embora sejam
entendidas em vasta extensão da costa, sofrem grandes modificações,
conforme se verá no decorrer desta narrativa. Eis alguns exemplos de
palavras e nomes dessa língua : "jauarété" (Felis onca, Linn.), "tamanduá" (Myrmecophaga); "pecari" (porco); "tapiirété" (Tapirus americanus, Linn.) ; "cuia" (cabaça)•; "tapiia" 4 3 (povo bárbaro ou inimigo), de qu(! depois proveio "tapuia"; "panacum'' (cesto alongado);
"tinga" (branco); "uassu" ou "assu" (grande); "miri" (pequeno).
Os portugueses adotaram e conservaram os nomes indígenas dos vegetais comestíveis do país e dos alimentos que com eles se preparam.
Comem por exemplo o "mingau" das antigas tribos do litoral.
Os nomes de animais citados por Azara44 em sua História natural
do Paraguai, provam que essa língua era muito espalhada no Brasil
e nos países vizinhos; são tirados do dialeto dos guaranis, mas em
parte coincidem exatamente com os da língua geral.
A primeira das divisões dos índios, segundo Vasconcellos, tendo
inudado completamente o seu modo de viver, perdeu necessariamente
o seu caráter original. O mesmo não se deu com os tapuias; estes
ainda se conservam no seu primitivo estado. Habitando o interior das
grandes florestas que orlam o litoral, e assim furtando-se aos olhares.
e à influência dos europ~us que chegaram à terra deles, viveram em
n1ais segurança e tranqüilidade que os seus irm~os que h abitavam à
beira-mar, com · os quais, como com os europeus, estavam sempre em
guerra. Dividem-se os tapuias en1 vári~. tribos .e, o que é notável,
todas elas falam línguas diferentes. Uma única, excessivamente esquiva, a dos Uetacás•• 45 , ou Goitacás, como a chamavam os portugue es, habitava a costa oriental entre as tribos da língua geral, mas
falava u1n idioma absolutamente diferente vivendo em estado de
constante hostilidade para com essas, e deles temidas tanto quanto
dos europeus. Finalmente, ·porém, os jesuítas que de tal modo se tornaram capazes ·de civ1li-zar essas tribos selvagens, conseguiram, pela
paciência, doçura e perseverança, dominar também o caráter intratável
dessa tribo.
(*) As cuias são porf,~ões da casca d e uma dada espécie de " cabaça " que, quando
vazia. e limpa, forn ece pra t os e tigelas muito leves para com elas se comer ~ beber.
Se fica intei ra e oca e tem a forma duma garrafa, chamam-na de "cab~ ". Eae \UO
e a pa lavra "cola" deriva m, como fi cou acima dito, da llngua geral; um e outra foram
adotados no Bra sil.

( **)

L ÉRY,

pág. 15.

No or iginal " Ta pyyia ".
Don F Eux DE A ZA RA, Voyages d ana l' Amériqtte Mi ridionale, publicados
pelos ma nuscritos do autor C. A. WAt.CK EN AER e seguidas da H i11toire Naturelle dei
oisecrnx du Parau11ay , t radução do espanhol por Sonnini , Paris, 1809, 4 vols. e 1 atlas.
( 45) Na ediçã o de Payot (Paris, 1927), corresponde à página u .
( 43 )

(4 4 )
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Quando Me1n de Sá46 fundou São Sebastião (Rio de Janeiro),
em 1567, mandou construir a aldeia de São Lourenço para os índios
que se haviam distinguido nas lutas contra os franceses e os Tupinambás, seus aliados, contribuindo para a expulsão dos últitnos; colocou-os
sob a direção de um certo Martim Afonso. Os jesu ítas introduziram aí
os "Goitacases" recém-convertidos, para de novo povoar esses lugares.
Assim os índios que atualmente habitatn São Lourenço são descendentes dessa tribo.
Voltemos às pacíficas habitações de São Lourenço. Um engradado de paus, cujos intervalos são cheios de barro, forma as paredes
das cabanas, sendo que o teto é coberto de folhas de coqueiro. O
mobiliário é dos mais simples. "Esteiras" de caniço colocadas sobre utn
estrado de varas fazem as vezes de carna; vêem-se algumas vezes.
"redes" feitas de cordas de algodão entrelaçadas, outrora us~das pela
tribo. Esses dois modos de dormir são também adotados pelos portugueses de classe inferior e1n todo o Brasil. Grandes vasos de barro,
chamados "talhas", onde se conserva a água fresca, se encontrarn tan1bém aqui, como aliás err1 todo o país; são feitos du1n a argila porosa
através da qual a água filtra lentan1ente, de sorte q ue, evaporan do-se
na superfície externa do vaso, refresca o interior. Uma casca de
coco, provida dum cabo de madeira, serve para tirar água da talha.
A.lguns potes de barro para a cozinha ("pane las"), cuias ou cabaças,
que faze1n as vezes de pratos, diversas bagatelas para vestin1enta e
ornamentação, algumas vezes o fuzil ou o arco e as flechas para a
caça, compõem o resto dos pertences.
Todo esse povo vive em parte da mandioca (Jatropha rnanihot,
Linn.) e do milho que plantam. Não descreverei essas plantações,
porque Koster 47 e Mawe 4s já deram os informes su ficien tes sobre o
assunto. Além dessas duas plantas, que constituem a base da alimentação de todas as populações do Brasil, cultivam-se, em volta das casas,
pimenteiras. Várias espécies de Capsicum, das quais uma, a tnalagueta, tem frutos alongados e vermelhos, enquanto que a outra, chamada
"pimenta de cheir.o", os tem redondos vermelhos ou amarelos. Vêem-se
também moitas de mamoneira ("baga")•, de folhas recortadas e com
(*)

Denominada "carrapato" em Pernambuco, segundo KosTER, pág. 376 (tomo II,

pág. 287).
( 46)
(47)

No o:l 'iginal lê-se "Mendo de Sá".

HENRY KosTEB, Travels in Brazil, London. 1816, pp. 1-IX, 1-501. com 8 pi.
coloridas, 1 planta e 1 mapa. . O autor veio ao Brasil em busca de melhoras para

a saúde e residiu longos anos em Pernambuco, onde se ocupou de trabalhos agricolas.
Aportou entre nós nos fins de 1809, e em nosso país faleceu em começos de 1820 ,
clepois de haver voltado por duas vezes à Inglaterra.
Obser vador consciencioso e
benévolo- de nossa gente e de nossas coisas, seu livro é um dos ma is preciosos com
que conta a bibliografia xeno-brasileira.
Teve novas edições em idioma inglês e
traduções ·em francês e alemão; dela foi publicada também uma primeira versão portuguesa,
na Rev . do lnst. Arqueol. e Geoor. Pernambucano (entre os n.os 51 e 90, salteadam ente),
por A. C. de A . Pimentel. Em data mais recente, nio a lume a t ra dução completa
da obra, com prefácio e notas de Lufs da Câmara Cascudo (Cia. Ed it. Nacional,
"Brasiliana ". vol. 221, São Paulo, 1942).
( 48 ) Veja-se a nota 3 deste comentário.
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sementes de onde se espreme um óleo para as necessidades caseiras.
O Sr. Sello-w, nosso botânico, achou junto às cabanas dos índios uma
espécie de agrião (Lepidium) selvagem, cujo gosto faz lembrar o
do 1nas truço da Europa; contam os índios que é um remédio garantido
contra as doenças do peito. Enquanto o Sr. Sellow colecionava nos
campos, eu con1prei aos índios, que os tinham presos em gaiolas de
inadeira, uns lindos passarinhos, entre outros o tangará violeta e
alaranjado (Tanagra violacea), conhecido por "gaturama"4 9 nessa zona.
Após essa curta, mas interessante, estada em São Lourenço, desembarcamos próximo da casa de campo do Sr. Chàmberlain, situada
nurna pequena enseada cercada de rochedos.
Está construída no
ineio de encantadoras laranjeiras e cacaueiros (Theobroma), cujos
frutos crescem tinidos ao cault; 1nangueiras (Mangifera indica, Linn.),
que ultrapassam em altura os nossos maiores carvalhos, sombreiam
uma fresca fonte que brota de estreita garganta, formando aí um
retiro delicioso e ameno. As 1nargens . desse riacho, admiramos a diversidade de fonnas dos frutos selvagens, síliquas, vagens, cápsulas e
nozes, e entre os quais é particularmente abundante o da paineira,
árvore cujo tronco é inteiramente coberto de espinhos. E' nessa árvore
que vive, conforme observou o Sr. Sellow, o soberbo e brilhante
Curculio imperialis, um dos mais belos inse~os do Brasil, e cujas notáveis n1etamorfoses serão fielmente descritas por esse culto viajante.
Nas montanhas vizinhas, erguem-se, próximas à costa, muralhas de
penedos extremamente altas, onde crescem imensos cactos e a Agave
f oetidn 60 ; aos seus pés crescem bosques cerrados, cuja coloração escura
oferece os mais pitorescos efeitos.
Regressando ao Rio, visitamos tan1bém a "armação das baleias'',
ou o estabelecin1ento de pesca da baleia. Esses cetáceos são muito
numerosos ao longo da cosfa do Brasil; atualmente, porém, perseguem-nos sem tréguas. Outrora, como se vê da descrição de Léry,
eles vinham até o interior da baía do Rio de Janeiro5t.
Por mais agradável gue fosse para mim uma longa permanência
na capital, não entrava porém nos meus planos estacionar aí por
muito tempo, pois nos campos e nas florestas, e não nas cidades, é
(49 ) Tmia(lra (Euphonia) 1Jiolacea (Lino.) .
O passarinho, que o autor voltari
muitas vezes a referir , é llinda conhecido vulgarmente por gurinha t.á (do tupi guira-engueti) ,
vem-vem (Ceará), povi (Goiás), tieté. bonito, etc. A espécie, representada por duas varletfades geográ fi cas, oc'Orre e ni todos os estados do Brasil. à exce.ção t~lvez de Mato Grosso:
outras há, a ela muito afins, e por isso eventualmente conhecidos pelos mesmos nomes
n1lgares.
(r.O) Refere-se o autor à piteira (FourcrO'fla gigantea Veot.), da famma dai
Ama rllid:\ceas.
'
(51) A pesca d as baleias, de qufl uma meia dúzia de espécies, pe1"lencentes a
nada menos d e qua tro ou cinco gê neros (Si bbaldui, Balaenovtera, Me(laptera , E u balaena)
freqü enta os nossos mares, foi nos primeiros tempos uma Indústria extremamente rendosa
em numerosos pontos da costa brasileira.
Mas , se ao tempo de. Wied era Hclto
exprimi r-se como ele o fez a respeito da progressi va escassez daqueles cetáceos, pode
rlize r-se que hoje entre nós está completamente extinta a sua pesca repiar. Não obstante,
d e t empos eni tempo!'! encalham às nossa s costas alguns espéclmens do gigantesco
mamlfero. · Tive, não há mui lo tempo, ocas iã o de presenciar uo fato d êates na bala
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que a natureza ostenta as suas riquezas. Graças ao apoio do governo,
de cujas disposições liberais tive a prova na benévola atitude para
conosco do ministro Conde da Barca, pude ativar os preparativos
de minha via·gem. Obtive um passaporte e cartas de recomendação
dirigidas aos capitães-gerais das províncias, concebidas em termos tão
lisonjeiros para mim, que duvido se tenham dado iguais aos viajantes que· me precederam. .As autoridades eram solicitadas a nos prestar
auxílio e proteção toda vez que o necessitássemos e a fazer chegar
nossas coleções ao Rio, fornecendo-nos, quando pedíssemos, soldados,
guias, carregadores · e animais de càrga. Dois jovens alemães, Srs. Sello'v e Freyreiss, que conheciam muito bem os costumes e a língua
da região, prometeram acompanhar-me na minha viagem ao longo da
costa oriental, até Caravelas, auxiliando-me nas pesquisas. Levávamos dezesseis muares, carregando cada um duas caixas de madeira
cobertas de couro cru, que as abrigava da chuva e da umidade.
Tomamos a nosso serviço dez homens, uns para tratar dos animais de
carga, outros como caçadores. Todos bem armados, seguimos viagem, providos de munição suficiente e de todos os pertences necessários
para colecionar exemplares de história natural, parte dos quais eu
trouxera desnecessariamente da Europa.

de Todos os Santos, próximo à ilhota de Madre de Deus, região onde é sabido llaverem
funcionado outrora numerosas armaçé)(!s.
(Cf. FEKNÃO CAllDIM, Tratadoa da Terra e
Gente do Brasil, Rio, 1925, J . Leite, p. 288; J. de Ltav, V ov . au . Bréail, Paris, 1927,
J. Payot. p. U 7) .
Atualmente a pesca da baleia é praticada quase que exclusivamente nos mare1
árticos e antárticos, principalmente pelos noruegueses, a quem se deve o. destruidor
invento do arpão-granada (Svend Foyn, 1868).
Nos mares do norte ela culminou
em 1905, quando 2' companhias. aparelhadas de 61 navios, capturaram napa menoe
de 2 671 espécimens, que produziram 88 ooo barris de óleo.
Atualmente a indústria
desenvolve-se especialmente nos mares antárticos, onde a produção de 1928-1929 orçou
pela apavorante cifra de 1 600 ooo barris.
(Cf. GuNNAll lsACHEN, em Geographical
Review, XIX, pp. 387-403 ).
Sôbre o histórico da pesca da baleia no Brasil, além da
História do Brasil de Frei VICENTE oo SALVADOR (ed. de 1938. p. 397) e do extenso
trabalho do Almirante Alves Câmara na Rev. Soe. Geogr. do Rio de Janeiro (1889,
V, pp. 17-48), veja-se o minucioso estudo de WALTEll ÁLVARES no Jm·nal d o Comércio
do Rio de J anelro ( n. 0 de 21 de Ag. de 1988) e o pequeno artigo da D. A. C . no Estado
de Sã o Paulo · (1939, 27 Jan.).

Boi perseguido pelos vaqueiros.
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Praia Grande. - S. Gonçalves. R io Cuajindiba.
Serra de Inoã. - Lago e Freguesia de Maricá. Gurapina. - Ponta Negra. - Saquarema. - Lago Araruama. - S. Pedro dos lndios. - Cabo Frio.

Após terminados os últimos preparativos em S. Cristóvão, vilarejo
nos arredores do Rio, acomodamos os burros num grande barco.
Deu-nos trabalho insano convencer esses animais, proverbialmente
obstinados, a saltar para a embarcação, o que em parte se explica
pela falta, no país, .de instalações apropriadas ao embarque dos animais de carga.
Partimos de São Cristóvão a 4 de Agosto e atravessamos a grande
baía do Rio a caminho da povoação de Praia Grande62, onde chegamos à meia-noite. Todos os habitantes estavam récolhidos: encontramos, porém, alguns negros, que tinham acampado em plena areia,
ao ar livre; uma pequena fogueira ~spalhava débil calor, e apenas leve roupa de algodão cobria-lhes os corpos nus, protegendo-os
muito mal contra o abunda.nte sereno que então caía. Dirigimo-nos
imediatamente a uma espéci'e de .h ospedaria, cujo dono, embrulhado
em uma capa, e ainda estremunhado, nos veio abrir a porta. Foi
preciso permanecer aí todo o dia seguinte, porque a nossa "tropa" (nome dado a um . certo número de animais de carga que viajam em
conjunto) só conseguiu desembarcar tarde do dia, devido à pouca
profundidade da água. Só novamente à força de pancada foi possível
obrigar os animais a saltarem do interior do barco, serviço que entretanto souberam bem conduzir os nossos dois "tropeiros", Mariano e
Filipe, ambos moradores de São Paulo, capitania situada 1na1s ao
($1 )

Hoje absornda pela cidade de Niteról.
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sul, onde há muito capricho na criação de n1uares. Acompanhados
por alguns amigos, que amavelmente quiseram assistir à nossa partida, deixamos Praia Grande a 6, na esperança de fazer uma boa
jornada; cedo, entretanto, verificamos ser muito mais tedioso e inc.ômodo viajar com animais carregados, do que con~uzir bagagens em
carros. Os contraten1pos aumentaram pela dificuldade de conseguir
que muitos deles, desacostumados à sela e aos fardos, transportassen1
uma carga penosa. Por isso, mal iniciáramos a n1archa, quando, para
nosso sério aborrecimento e não pequena diversão dos espectadores,
quase todos os burros, no mais ridículo dos espetáculos, começaram
a sacudir fora as bagagens. Vários o conseguiram, enquanto outros
escaparam por entre as macegas, de modo que levamos algumas horas
antes que os nossos tropeiros pudessem restabelecer a ordem e continuar o ca1ninho. Isso impediu que fizéssemos grande avanço nesse
dia53 •
Cerca de duas horas depois, chegamos a um lindo campo emoldMrado por ' frágeis mimosas, de folhas penadas, onde paramos a fim
de nos habituarrnos a acampar ao ar livre, se bem que houvesse h_abitações nas vizinhanças. Protegendo a bagagem da umidade da noite,
colocamo-la em senlicírculo e adiante estendemos as peles para dormir; acendemos um bom fogo no centro. Cobrimo-nos com grossos
cobertores, fugindo ao forte sereno desse clitna; os sacos de viagem
serviram de travesseiros. Nossa frugal refeição de arroz e carne dentro
em pouco estava pronta.
Ceamos sob a constelada abóbada dos
trópicos; a alegria sazonou a comida, e os lavradores das cercanias,
que voltavam à casa, observaram atentamente aquele estranho bando
de ciganos•M. A fim de nos acautelarmos contra ladrões, se é~
que algum poderia aparecer, estabelecemos uma sentinela regular.
Meus cães de raça alemã prestaram grande serviço, porque, ao menor
ruído, corriam, latindo corajosamente, em sua direção. Estava bonita
a noite, e contemplamos n1uitas vezes o esplêndido firmamento: o
caburé 55 , pequena coruja bruno-avermelhada, piou entre as moitas;
nos charcos em derredor cintilavam insetos luminosos e as rãs coaxavam
melancolicamente. A manhã seguinte ofereceu-me, pela primeira vez
Deve haver ciganos no Brasil, visto como Koster a eles faz referências (pág.
eu, contudo, nunca vi nenhum.

(*)
399) ;

(53) Com est es contratempos devem estar bem familiariz ados os que ainda hoje
viajam em certas zonas de nossos sertões.
Sr1x e MAR.TIUS !tiveram também que
experimentá-los (cf. V iauem 1Jelo Brasil, ed. do Inst. Hist. e Geogr. Bras., 1988, p. 169) e
d eles me ficou inapa gável lembrança, da. vez em que excursionei em Goiás (cf. Rev.
do Mu seu Pau lista, tomo XX, p. 15).
.
(54) Aos a quem a nota de Wied venha a d espertar interesse pela matéria,
recomendo o recente e exaustivo estudo do Sr. José B. d'OJiveira China (em Rev. do
Mus. Paulist a, XXI , p. 323-669 -

1987).

(55) "Caburé" ou "Caboré ". Glaucidium brasilianum (Grnelin) é a espécie referida;
apresenta-se com plumagem ora cor de· ferrugem, ora parda; ser:\ referida várias
vezes pelo autor, que, por esse fato a descreveu com os nomes de Strix ferruginea e
S. passerinoides.
Tem hábitos sernidiurnos, ouvindo-se, à s vezes, mes mo durante o dia,
o seu canto, que lembra muito de perto o do surucuá.
Na Bahia viria a, descobrir
Wied u ma espécie ainda menor, a que chamou Strix minutíssima.
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na vida, o prazer de uma dessas excursões que eu até então só conhecera
pelas interessantes descrições de Le Vaillant56. Nossos cobertores e a
bagagem estavam todos molhados pelo orvalho; mas os primeiros-raios
de sol logo os secaram. Após o almoço, cada qual tomou da espingarda
e, bem provido de munição, foi explorar a bela região vizinha. Anima
os bosques uma multidão de pássaros que iniciavam os cantos matinais.
Se, de um lado, nos deliciávamos com as notas melodiosas de uns,
de outro tínhamos a atenção chamada pela vistosa e brilhante plumagem
de outros. Num brejo próximo logo consegui uma franga d'água (Gallinula), diversas espécies de tangarás (Tanagra)51 de lindíssima plumagem, e um maravilhoso beija-flor. O sol se fez mais opressivo e eu
voltei para o nosso pouso. Cada caçador então mostrou o que caçara.
O Sr. Freyreiss, entre outros pássaros, trouxe a soberba Nectarinia
azul (Certhia cyanea, Linn.)58.
Carregamos então a nossa tropa. Embora os animais não se tivessem ainda aquietado e algumas vezes alijassem as cargas, melhoravam,
contudo, gradualmente. A estrada seguia entre montanhas, cuja magnífica vegetação despertava grande admiração; plantações de mandioca,
canas-de-açúcar, laranjeiras, cercando as casas de arvoredos, alternavam com pequenos brejos. Espessas touças de bananeiras, mamoeiros,
altos e e~beltos coqueiros adornavam as habitações esparsas, enquanto
várias e policrômicas flores desabrochavam sob as moit~s baixas; entre
outras a Erythrina vermelho-escarlate, com suas longas e tubulosas
flôres, e uma Bignonia de flores infundibuliformes, a que o Sr. Sellow
deu o nome de coriacea. No meio desses arbustos se erguiam o
Cactus, a Agave f oetida, e soberbas touceiras de um caniço de folhas
em leque. A Canna indica Linn.6 9, de lindas flores vermelhas, cresce
à margem da estrada, às vezes até dez ou doze pés de altura; mas o
forasteiro ainda mais se surpreende com a Bougainvillea brasiliensis60 ,
(50) F•ANÇOrs Lt: V AJLl.ANT (1753-1824). Célebre ornit ólogo francês, na!!cido em
Paramarlbo (hoje capital da Guiana Holandesa) , a quem se devem importantes publicações,
na sua maioria ilustradas magnificamente, com estampas coloridas. A interesse de seus
estudos prediletos viajou através da África. meridional ( 1781-1785). deixando dela
a descrição de que nos fula Wied e mais uma grande monografia das aves da região.
Não obstante o valor de sua contribuição, apontam os críticos muitas falhas e defeitos
em sues obras.
(57) Os tangarás a que nesse momento se refere Wled não são os mesmos pássaros
que o nosso povo, a exemplo dos primeiros ·cronistas (v. gr. CAaour, Tratado, ed.
J. Leite, 11>25, p. 58), conhece por tdSe nome.
Estes últimos se incluem na tamHia
dos P ipridus e não devem ser confundidos com os que, sob aquela mesma apelação,
aparecem na generalidade dos livros de escritores europeus, obedecendo a velha praxe
instltufda por Linneu e Brisson (que modificara arbitrariamente o nome em Tangara).
Com efeito, estes últimos. adotando o nome Indígena, tomado a Ma.regrave, aplicaram-no
a uma multidão de aves incongêneres, de que fazem parte os sanhaços. os gaturamos,
os saís, etc.
Não obstante, \Vied, em outras partes de sua obra. referir-se-á
ao termo •·tangará" em sua atual acepção vulgar (cf. Beitr. Naturg. Bras., 111. p. 413).
(58) C11anerpe1 cyaneu1 cyaneua (Linn.), da presente nomenclatura. Cf. O. PINTO,
Rev. M·ua. Paul., XIX, p . UI ( IH5).
(59) E' planta ornamental ainda hoje largamente cultivada nos jardins. Cresce
também espontaneamente e é em alguns estados conhecida por "bananeira do mato", nome
aliás comum a outras plantas de semelhante aspecto.
(00) Numerosas são entre nós as espécies do gênero Bougainvillea, umas trepadeiras,
outru arborescentes, todas ornamentais, e conhecidas pelos nomes de "primavera", "trêsmarias ", "cebolciro ". etc., conforme a espécie ou a localidade.
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arbusto de um admirável colorido vermelho suave. Não são, porém,
as flores e, sim, as grandes brácteas que as revestem, que produzem
esse magnífico efeito.
Os habitantes da regíão, vestidos de jaquetas claras de um leve
tecido de verão, e amplos chapéus redondos de copa baixa, olhavamnos com visível espanto, quando passavam, a cavalo, por nós. Os
cavalos ,do Brasil são bons e ligeiros, se bem que pequenos; são originários da Espanha, e têm geralmente o corpo bem feito e pernas elegantes. As selas são ainda, como antigamente, pequenas e pesadas, revestidas de veludo, e muitas · vezes curiosamente trabalhadas:
têm um par de velhos estribos franceses de cobre ou ferro, trabalhados
em filigrana: muitos trazem mesmo um completo sapato de madeira
para receber o pé. Os portugueses, em geral, cavalgam bastante, e
muitos são excelentes cavaleiros. A andadura favorita é o "trote"
e costumam prender pedaços de madeira nas patas dos animais para
habituá-los a esse passo. Passando pela aldeia de S. Gonçalo61 , que
possui uma igrejinha, chegamos ao entardecer ao rio Guajindiba, onde
paramos perto de uma estalagem solitária, ou "venda", como é ché\mada
no Brasil.
O Guajindiba6 2 é um riacho que serpeia, num gracioso leito de
areia, entre densas matarias. Os campos prometiam bom pasto aos nossos
animais, e os bosques estavam cheios de pássaros, o que nos levou a
escolher esse ponto.
Pelo amanhecer, quando nos dispersamos para caçar, corri .à margen1 do rio, bordada por vicejantes e admiráveis mimosas. Est3: planta é muito comum nas matas do Brasil, como em quase todas as regiões
tropicais. Dentro em breve descobri pássaros dos mais lindos: entre
eles o tié (Tanagra brasilia, Linn.)63, de cor vermelho vivo; o ·cuco
bruno-avermelhado, de longa cauda (Cuculus cayanus, Linn.)6 • e outras
formosas espécies. Matei em pouco tempo grande número de aves, e
comecei a experin1entar as dificuldades com que topam os excursio( 61 ) " S. Gon:zalves" no original.
!!:' hoje a cidade de São Gonçalo, dita de
Niterói, sita na ~. F . Leopoldina e distante 9 quilômetros dessa cidade.
( 62) Wied
escreveu " Guajintibo".
De uma carta endereçada por distinto
colaborador anônimo, que apenas modestameote &e assina fluminense , tenho o prazer
de extra ir alguns dados inter essantes sobre este pequeno rio que, nascendo ao norte
da cid ade rle N ite rói. .. nos fi a ncos sete ntrionais d :l Serra de 1noà. corre para norte.
irrigando zona prod uto ra de fru tas ", e desaguando " na costa leste da Bafa de Guanabara,
bem mais ao norte do velho po rto de S. Gonçalo e um pouco ao fsul da foz do Macacu ".
Como informa o mesmo missivlsta, o Rio Guajindiba é ainda "muito plscoso, e é um
prazer subi-lo pela manhãzinha, pela grande variedade de pássaros que se pode observar:
garça s. s0<:6-bois. martins-pe cador es, tlés. etc.".
( 63) Rhamphocelus bresilius (Llnn .). mais conhecido por "tlé-sangue " e "sanguecte-boi" (Bahia ) . Da espécie há no est e brasileiro duas raça s distintas. Cf. O. PINTO,

Rev. M us. Paul ., XIX, p. 264.
(64 ) Piaya cavana 11wcr011ra Gambel é precisamente a

"alma de gato", de que
fala e volta rá a talar o viaj ante no curso de sua narração.
Ave comum em todas
as matas do Brasil me ridional, e representada noutras regiões por formas mais ou
menos afins.
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nistas nessa reg1ao. T odos os arbustos, especialmente as mimosas,
são cheios de espinhos, e as muitas espécies de trepadeiras ("cipós").
se entrelaçam tão estreitamente en1 volta dos troncos das árvores, que
se não consegue varar tais brenhas sem uma grande faca de nlato,
"facão". E' também necessário usar fortes calçados de sola grossa, ou
botas de caça.
Os mosquitos atormentam extremamente o caçador, tanto no interior da mata como próximo da água. Conhecem-se esses minúsculos
animais pelo nome de "maruim"6rJ; são muito pequenos, n1as sua
picada causa violenta comichão. Alguns viajantes ingleses iue asseguraram que eles não diferem em nenhum ponto das "sand-fly" 66
das índias Ocidentais• . Éramos, no entanto, largamente recompensados dos aborrecimen tos pela novidade das coisas ambientes e, sobretudo, pela beleza dos pássaros. Encontramos, nesse lugar, muitas plantas formosas; entre outras, na sombra, uma Salvia de flor vermelhoescura, que o Sr. Sellow ch amou splendens• • e tan1bé1u uma f usticia,
de flores róseas6 7 •
Como, apesar do calor excessivo, a terra estivesse ainda muito
úmida dentro dos balcedos, devido ao orvalho da noite, dirigi-me a
um campo aberto e enxuto, vestido de arbustos baixos, particularmente a Lantana e a Asclepias curassavicaes, com as suas flores alaranjadas. Aí, inúmeros colibris esvoaçavam e zumbiam em redor das
fl~res, a modo de abelhas.
Na minha volta, cacei alguns, entre os
quais o de bico vermelho (Trochi lus sapphirinus, Linn.), .m uito
(*) V. 0LDENl>ORP, Oaraib, I, p. 128.
('** ) (Suplem.)
O Professor N'ees d'Esenbeck

dá para esta bela planta os
seguintes caracteres: S. cnlyci bus campanulatis trllobls coloratls, ver tlclllis trifloris s ubnudis,
follls dcJtridibus a cumi natls serratis.
( 11!1 ) Os "ma.ruins" ou "mosquitos pólvora" são mi núsculos mosquitos hema t<ífagos.
pertencentes prlnclpahnente ao gênero Culicoide8, da f am ilia dos Chironomidae e subfamília
dos Ceratopogoninae. As larvas desenvolvem-se na ngua. estagnada ou em meios ú midos.
como as matérias vegetais em putrefação. Todos são extremamente molestos pelas suas
picadas e a lguns têm sido criminados como vectores Pos fvels de certas moléstia s
infecciosas.
Cf. A. Ltrrz, Jlem. lMt. Oawaldo Cruz, 11>12, p. 1 e ss.; 1918, p . 45
e ss.; l llH, p. 81 e ss.
(66) P ertencem estes a uma outra famllia. a dos Simultidae e, no .Brasil. são
conhecidos por "bor rachudos" (Brasil central e meridional) ou "pluns".
Suas picadas
costumam er ainda mais dolorosas do que as dos maruins, const ituindo. durante o
dia, o maior flagelo a perseguir os viajantes. nas margen dos rios e do Inter ior.
Cf. A. LUTz, Mem. lnat. Osw. Cruz, 1909, p. 124 e ss.: 1909 p 218 e ss.
(67 ) O gênero Salvia, da família das Labiadas, conta no Brasil gra nrle número
de espécies sil vestres e ornitófllas (a f~cundação é promovida pelos beija-flores). algumas
cultivadas; a descrita por Sellow ocorre do Rio ao Paraná e é vulgarmente conhecida
por diversos nomes como "sangue de Adão" e " Cardeal do México " : é ela representada
em bela estampa colorida no livro de J . DECKEa, Asp. Biol. Fl. Brasü , HHl6, p. 288.
Junicía, da famflla das Acantáceas. apresenta flores bilabiadas. agrupadas em cacho.
e inclui no Brasil numerosos vegetais herbáceos ou arbustivos, de grande efeito or namental.
(88) As espécies de La11tana (fam. Ver benáceas) , das quais os "camarás" ou
· "cambarás " contam-se entre as mais conhecidas do povo, são dos vegetais mais comuns
nos nossos campos e cerrados.
Lantana camara Linn. é representada em belisslma
estampa na pl. •O do III- vol. do atlas do Dlct. d'Hist. Nat. D'Orblgny, 2.ª ed.
No
mesmo caso está Asclepias curassavica Linn., vulga r mente "palna de seda". "cega-olho",
"oficial da sala ", que aparece de igual forma em J . DECK ER, op. cit.. p. 256.
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comum; observei também o beija-flor de topete côr de ferrugem (Trochilus ornatus)•69.
Não vimos quadrúpedes nessa pr1me1ra excursão, exceto um
pequeno tap1t1 (Lepus brasiliensis, Linn.)7 º, que foi atirado pelo
Francisco, rapagote coropó pertencente ao Sr. Freyreiss. Este animal
é encontrado em toda a América do Sul; assemelha-se ao nosso ·
coelho selvagem, e a carne é um bom petisco. Francisco era o nosso
hábil caçador, pois sabia manejar a espingarda tão bern quanto o
arco, e a sua destreza, ao se esgueirar por entre os mais espinhentos e
intrincados labirintos, era espantosa. Como recompensa sempre lhe
dávamos os pássaros, depois de esfolados; ele os espetava num pequeno espeto de pau, para assar, e devorava-os com grande . apetite,
Deixamos, depois; o Guajindiba e atingimos um denso bosque de
Rhexia1 1 , de dez a doze pés de altura, entremeado de árvores altas
e intercalado de clareiras. As baixadas eram envolvidas de todos os
lados por altas montanhas azuis, forradas de vastas florestas e coqueiros. Entre as manadas de gado que pastavam nos campos, voava
e saltitava em abundância o anum72 preto (Crotophaga ani, Linn.),
como também o bem-te-vi (Lanius pitangua, Linn.)73 a repetir in,es(*) (Suplem.) O "beija-flor de eolelra" (Trochilua ornatus) das zonas de leste
do Brasil que percorri, parece um tanto diferente do figurado por Audebert e Vleillot;
porém duvido sobre se será uma espécie diversa, tratando-se talvez de uma• variação
ligada à idade, multo embora eu sempre. tenha observado os mesmos caracteres, até
nos machos mais velhos.
A coleira não é vermelho-bruna, as pena& são poréni
brancas, com as pontas de um belo verde, de modo a formar nos bordos daquela uma
ourela desta . cor.

(69) A forma tfpica de H11locharis sapphirina (Linn.) pertence à Amazônla; devendo
o exemplar aqui citado por Wied ser referido à raça meridional da espécie, por· ele
mesmo descrita, com exemplares de Belmonte, sob o nome de Trochüua latirostria,
no vol. IV, pág. 64 das suas Beitr. Naturges. Brasilien.
Trochilus (hoje Lophornis) ornatus Bodd, é também do ·extremo norte do Brasil
e repúblicas vizinhas; a de que trata Wied, como ele próprio veria mais tarde
(Beitrtige, IV, p. 79), é espécie congênere, Lophornil maunificus (Vlelllot), bastante
comum em todo Brasil central e .meridional.
(70) "Tapiti", nome dado pelos tupis à única espécie de coelho, ou lebre, perten·
cente à fauna brasileira. A espécie Sylvilauus brasiltemis (Linu.) conta quatro raças
distribufdas pelo Brasil oriental e central.
·
·
(71) O gênero llneano Rhexia, da famUia das Melastomáceas, ulteriormente multo
restringido pelos botânicos, não contém hoje nenhum representante no Brasil meridional.
Em virtude da grande variedade 6e fonrias pertinentes ao grupo, só conjeturar é posslvel
sobre as espécies observadas por. Wled, as quais devem, contudo, corresponder às que, no
grande gênero Tibouchina, são vulgarmente conhecidas por "flor de Quaresma".
(72) E' o nosso anum vulgar; Madenfresser, escreveu Wied, na Ignorância
ainda, talvez, do nome popular, da comunlssima ave.
(73) Pitanuus sulphuratus (Llnn., 1766) é o nome aceito para a espécie a que
pertence ;, "bem-te-vi" comum.
Divergindo de Wied, todos os ornitologista.9 modernos vêem aem Laniu. pitangua
(Linn.) não o conhecido pássaro de cujo canto provém a clenon\inação onomatopaica
de bemrte--bi, mas sim outro passarinhQ com ele muito parecido, o nilgarmente chama '.lo
"bem-te-vi de bico chato", ou "nel-nef".
Bons.· razões assistiam todavia ao prfn::1pe
em' sua opinião sobre o assunto, por i8SO 111e Pitan.gua uuacu de Marcgrave, origem do
nome ' lineano, outro não pode ser senão · o verdadeiro bem-te-vi, bem Identificado
pelo canto inconfundfvel, a que faz menção o grande naturalista do Brasil holandês.
Muitos anos depois da publicação do livre de sua viagem, num curioso opúsculo
Intitulado Brasilien Nachtrãge, Berichtigungen und Busãtze zu der Besch.reibung mei~r
Reise im ostlichen Brasilien (Francfort sôbre o Meno, 1850), voltou o prln"iJ:e a defender
com calor o seu ponto de vista.
A matéria é complexa e não caberia aqui discuti-la
nos seus pormenores. Cf. Pinto, Catál. das Aves do Brasil, 2.• parte, pág. 151, nota 1.
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santemente o próprio nome, bem-te-vi! ou tie-ti-vi! Perto de u1na fazenda
·o Sr. Sellow também achou uma bela e nova espécie de Canna de
flores amarelas. Um pouco além, chegan1os a um trecho coberto de
mato rasteiro e rodeado ,de morros vestidos de mata, onde topamos,
sobre a frescura da sombra, várias poças de água clara. Inúmeros
pé\ssaros alegravam esse lugar.
O l n ondé de AZARA (T. III, p.
461-)'4., cor de ferrugem e de penas caudais pontiagudas, trazia inateriais para o seu ninho, entre os caniças. Não longe daí alcançan1os
uma grande flqresta: altas e esguias 1nimosas de casca branca, cecrópias7\ cacaueiros e outras árvores se en laçava1n tão intinutmente com
inumeráveis trepadeiras, ("cipós" dos portugueses, "lianas" dos espanhóis) que o conjunto parecia formar urna só e impenetrável n1assa.
Nos escuros cünos das árvores, as flores da Bignonia Bellas (assitn
chamada por Sellow, em virtude da marquesa de Bellas, que descobriu
essa linda planta) esplendiam como fogo, além de muitas outras
mais, não nlenos magn íficas como ela : embaixo voejava grande
variedade de beija-flores e de borboletas. Essa mata, entretanto, era
apenas uma p á lida in1agem da selva primitiva que em breve conhecemos na Serra de Inoã7 º.
Passamos, depois, por trechos em que a floresta fora queimada
em alguns lugares para fins de cultivo, ou, co1no se diz a í, para fazer
um roçado, ou uma "roça". Os imensos troncos queimados pareciam
ruínas de colunatas, ainda parcialmente ligadas pelo cordame dos
cipós ressequidos. Enquanto aí nos detivemos incomodou-nos muito
o rangido forte e desagradável dos carros que usa1n nas fazendas.
Estes são ainda construídos de modo 1nais grosseiro e elementar: pesadas e maciças rodas de madeira, corn duas pequenas abertu ras redondas, giram co1n forte atrito em torno de u1n eixo 77 , produzi ndo agudo
e áspero ruído, que se ouve a grande distância. Não obstante parece
se ter tornado para os lavradores uma necessidade o ouvir esta maviosa
música; tão poderosa é a força do hábito! Mesmo em Portugal
se utilizam ainda esses rudes veículos.
Os bois que puxam são
de tamanho colossal e da melhor raça; notei que os chifres eram
muito compridos e grossos; são geralmente guiados por um escravo
negro, que leva unia longa vara, e1n vez de chicote.
Aproximamo-nos agora de uma cadeia de montanhas, conhecida
por Serra de lnoã. O selvático espetáculo excedeu de muito tudo
(7• ) " L'Inondé " de AZARA (edição fran cesa de Sonnini) corresponde ao pequeno
pássaro Certhiaxis cim1amomea rttsseola (Vieillot). freqüente nas baixad:ls. onde sobre
arbustos constrói o seu volumoso ni nho de gra,·ctos . E' comumente conh ~ci do por
"corrufra do brejo", "curutlé", etc.
(75) Ao grande gênero Cecrópia, da familia Moráceas. pertencem as imbaúbas.
de que a flora lndfgena é riqufssima em espécies, imediatamente reconheclveis entre
as outras árvores da mata pelo a specto carnctcristico, malgrado grn ncles difNenças
de porte.
(76) lnoã (Wled escreve " lnuá"), fazenda e estação ferroviária: a Re rra fica
entre Niteról e Marlcá.
(77) Aqui parece falha a observação do autor, visto corno nos carros-de-bois o
eixo gira juntamente com as rodas, nele solidamente engastadas. O r u ído é produzido
pe la fricção do eixo nos toscos mancais, também de madeira. .
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quanto a minha fantasia concebera até então sóbre as grandes cenas da
natureza. Entramos num profundo vale, em que a água muito límpida ora corre sobre um leito ·de pedra, ora descansa em lagoa tranqüila. Pouco além de uma floresta imensa, da qual nenhúma imagem pode dar uma idéia adequada. Por toda a parte, as palmeiras e
as magníficas árvores da região se entrelaçavam tanto com as trepadeiras, que era impossível à vista penetrar aquela espécie de muralha
verdejante. Todas elas, mesmo nos raminhos mais tênues, estavam
cobertas de plantas carnosas, Epidendrum, Cactus., Bromelia, etc., muitas das quais com flôres de tal beleza, que quem quer que as
-conternp1asse pela primeira vez não poderia esconder a admiração.
Apenas menciono un1a espécie de Bromelia, de flores de um vermelhocoral carregado, e cujas folhas era1n de um belo violeta na ponta; e a
H eliconia 1 s, espécie de bananeira semelhante à Strelitzia, de invólucros
côr de sangue e flores brancas. Naquelas sombras espessas, próximo
às frias correntes da montanha, o viajante . afogueado, especialmente
o nascido nos países do norte, goza de uma temperatura absolutamente
refrescan te, aumentando o encanto que essas cenas sublimes trazem
ao espírito, incessantemente arreba tado pelo selvagem panorama. A
cada momento encontrávamos alguma coisa nova que atraía nossa
atenção. Até as rochas se cobrem de milhares de plantas carnosas
e de criptógamos: entre estes belíssimos fetos (Filix), que em parte
penderr1 das árvores, de maneira pitoresca, como fitas emplumadas.
Um cogumelo achatado, de cor vermelho-vivo, forrava os troncos secos;
enquanto um bon~to líquen carmesim cobria de ma.nchas arredondadas• a casca das árvores pujantes. As árvores das florestas brasileiras
são tão colossais que as nossas espingardas não lhes alcançam os cimos,
de rnodo que muitas vezes atirávamos baldadamente em magníficos
pássaros; porém muitas vezes assim nos cobríamos de flores sucosas, que, infelizmente, éramos obrigados a jogar fora, porque
cedo murchavam e não se podiam conservar num ervário. Um Redouté79 encontraria aí copioso. material para esplêndido trabalho, de
valor incomum. A luxúria e a riqueza do ·reino vegetal na América
do Sul é conseqüência da grande un1idade que prevalece em toda
parte. E' un1a nítida vantagem sobre todos os demais paíse~ quentes,
e Humboldt80 se expressa com tanta felic.:idade a esse respeito, que não
me posso furtar à transcrição de suas próprias palavras••: "A estreiteza desse continente variadamente recortado, sua grande extensão
(*) Este belo Hquen .vermelho Já foi levado para a Inglaterra por Mawe
(pág. 271 de sua Viagem) e pesquisas foram feitas sobre o emprego de sua ma.térfa corante.
(**)

V.

ALEXANDRE

VON

H UMBOLDT,

Ãnsichten d er Nat ur, p .

u.

( 78) As espécies do gênero são conhecidas vulgarmente por " bananeira do mato",
" bananeirinba do brejo ". H eliconia angu1tifolia talvez seja a de que o autor faz menção.
( 79) JOSEPH REooUTt (1759-1840), exlmlo e apaixonado pintor de flores, ao qual
se devem importantes e magnificas obras, entre as quais é famosa a sobre u
Liliác'' "-S, em 8 vol. ln-foi.
( HO) Cf. Au:x ANORE HuMBOLDT, An.aichten der Natur, pág. 14.
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para o pólo glacial, o oceano imenso sobre o qual sopram os ventos
tropicais, a uniformidade da costa oriental, as frias correntes marinhas
que rumam, em direção 11orte, da Terra de Fogo para o Peru; as
numerosas montanhas, causas de cachoeiras sem conta, e cujas cristas nevadas pairam muito acima das nuvens; a abundância de rios
caudalosos, que, depois de curvas incessantes, sempre buscam o litoral
ren1oto; desertos sem areia e, portanto, menos ardentes; fl orestas
impenetráveis, que enchem as planícies bem irrigadas próximas ao
equador; e que, para dentro do continente, onde as montanhas e o
oceano ficam tão distantes, desprendem massas enormes de água
embebida ou de formação local; todas essas circunstâncias dão à
p~anície americana um clima que, pela umidade e · frescura, forma
surpreendente contraste com o da África. Apenas a esses fatores se
devem atribuir a extraordinária opulência da vegetação e a exuberância das frondes, que constituem o principal característico do Novo
Continente".
Quando a-tingimos o alto da Serra de Inoã, vimos, acima das
grandes árvore~,. numerosos papagaios voando aos pares com grande
alarido. Era o papagaio de cabeça vermelha, (Psitta cus coronatus
do Museu de Berlim, ou Perroquet Dufresne, Le Vaillant)• 81 aí
conhecido por ~·camutanga", e, em outras zonas, por "chauã", devido
à sua voz.
Aproveitamo-los muito, posteriormente, como alimento.
Continuando a viagem, descemos a uma aprazível região campestre,
e passamos a noite na fazenda de Inoã ... O proprietário, um capitão,
que não demonstrou a menor surpresa pela inesperada visita, criava
bastante gado e aves nos seus domínios. Vimos, criados por ele,
bonitos bois, porcos gordos, de uma raça pequena e preta, com dorso
caído, longo focinho e orelhas pendentes, galinhas, perus, galinhas
de Angola, gansos da espécie européia e o pato almiscarado (Anas
mo~chata, Linn.), que às vezes voava e tornava a voltar. Este último,
como se sabe, existe nas matas do 'Brasil.
A Serra de Inoã é um braço que se projeta para o 1nar da
altaneira cadeia montanhosa que corre paralela à costa. Cobrem-na
densas florestas, onde existem muitas qualidades úteis de madeira e
em que o caçador encontra abundante variedade de caça. O dia aí
transcorrido, levamo-lo a caçar, enquanto nos detinha a súbita doença
('") (Suplern.) O papagaio de testa vermelha (Psittacus Duf,·esniam1s). Vaill.,
era até aqui erroneamente de.signado como coronatua do Museu de Berlim.
Os brasileiros chamam-no "Chauá ", nome que imita muito perfeitamente a voz da bela e
inteligente ave; conhecem-no ainda por "Camutanga ". nome derivado da língua dos
Tuplnambás, ou llngua geral, na qual ele tinha o nome d e " Aiuru-Acamutanga.".
(81) O conde SALVAOORI (lbis, 1890, p. 370), demonstrou que o papagaio de
Dufresne, Àmazona dufreimeana (Shaw), da Guiana, é espécie diversa da que ocorre
nu matu de leste do Brasil ; esta. ficou sendo chamada Amazo-na rh.odOCOf'fltha (SALVAD.).
De há multo não mais existe no Rio de Janeiro; vive porém ainda no Espírito Santo
e especialmente nas matas do sul da Bahia, até Camamu, conforme se poderá verificar
através do relatório da excursão que realizei naquela zona. anos atrás (Rev. Mus. Paul.,
XIX, p. 126, 198!1). Faz pouco que colecionadores do museu d e São Paulo obtlveram~no
também em Alagoas.
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de un1 dos nossos anünais. Conseguimos grande núrr.ero de lindos
p ássaros; o Sr. Freyreiss, porém, atirou en1 vão no pequeno .macaco
vermelho e dourado, conhecido por "mariquina" (Sim ia rosa lia, Linn.).
Esse belo an imalzinho é aí chamado "sauí vermelho". Vive nas matas
mais espessas e somen te se encontra no sul, nas vizinhanças do Rio
e Cabo Frio; pelo menos, nunca mais o encontramos para o norte.
Os papagaios são in uito nun1erosos nas florestas que cobrem essas
montanhas, especialn1ente algumas das espécies de cauda comprida
e cuneifo rme, aí denorninadas "maracanã", entre as quais o Psittacus
macavuanna• s2 e guianensiss3, que se abatem aos bandos sobre os
1n ilharais vi zinhos.
Deixando Inoã, entramos noutra floresta de árvores gigantescas
e imnonentes, estreitamente entrelaçad as, onde se nos depararam algumas coisas novas. Vimos a gra nde "aranha caranguejeira" (Aranea
avicularia, Linn.)ª 4 , cuja picada, segundo se d iz, causa <lolorosa inflamação. Vive· ela, con10 já verificou o Sr. von L angsdorff, principalmente sob a terra. Além desse curioso animal, vi mui tos sapos enormes, não, contudo, tão numerosos quanto na Serra que acabáramos de deixar, e onde, mal começava a escurecer, o chão ficava
coalhado deles. Entre muitas, observei uma espécie que provavelmente
nunca foi descrita (B u fo bimacu latus) e que se caracteri za pela presença
de duas grandes manch as escuras no dorso8 5 • Fios de "barba de
velho" ( T illandsia) de tamanho invulgar pendiam dos alvos e elevados
troncos das mimosas. N o tope <le um alto galho ressequido, sob os
ardores do sol, brilhava um pássaro branco (Procn ias nudicollis),
cuja voz estridente soa tal qual o choque de um 1narte lo na bigorna,
ou de encontro a · um sino rachado. Pertence ao gênero denominado
(* ) (Su p lem.) A ave a que d ou aqui o nome d e Psiftacua macavuanna Linn ..
parece constitu ir efet iva mente uma espécie dl\·ersa , d a que os Srs. Temmlnck e Kuhl
chama ram Psitt . 11/iyf>r i .
Aza ra foi o p rimeiro a descrevê-la (ediç. d e Sonnini. IV.
p. !15) , clenomina ndo·a M ar acana f ar dé (vide Kuhl, Conspectus Psitt. nas Verhandl. der
Ka iser . Leopold. Ca rol. Acad . vol. l (> , pág. 19 ) .
P or esse motivo. na primeira pa rte de minha d escriçã o d e v iagem, sempre · se
deverá ler Psitt . l llioeri em vez d e Makav uanna.

( 82) Como viria a. reconh ecer o própr io W ied (nota em apêndice ), há aqui
equivoco : Psittacus macav umma Gmeli n ( hoje Ara manilata D0<l d .) não ocorre senão
no Brasil centra l e na Ama zônia . A a ve a q ue se refere o viajante é a vulgarmente
chii mad a " maraca n ft ··: seu nome mais antigo é M acr ocer cus ma1·acana V1EILLOT, · 18 111
(basea<lo · e m A Z AR A) , q ue prevalece sobre Psi ttacus illioeri Te mm. & Kuhl, 1820. Miranda
Ribei ro p ropôs separá-la das verda d eira s a ra ras (Ara ) . no novo gê nero P rop11rrhur a.
Cf. O. l'i:-rro, C'a t. A v. Bras., pte. i.•. pág. I S• .
( li:J ) Psítta t11s (lt1iar1 e11sis Gmelin ( I 7AA) é o grande periqul'to hoje denominado
Ara t i noa l ew::ophthalnia (MUiie r, 17 66 ) e m obediê ncia às regras d e · prioridade.
( 8 4 ) Ao tempo de Wied a s "ar anhas ca ra nguej ei ras ~ . a penas conhecidas. eram
rr fr riclas cu mu lntlvame nte à espécie guia ne nse d escrita por Llnneu : hoje.. entretanto,
for ma m ela s umn ' 'asta superfamflla, Th era phoaoideaa, que Melo-Leitão. em sua grande
e bem conhecida monograf ia (cf. Rev. Mt' • · Paul ., XIII . 1922 , pág. 1-•JB) , divide
em nad a menos cic sete famlllns . com avulta do númer o d e g êneros e espécies.
Claro
é q ue se t orna vi\ qualquer conjetura com respeito à espé cie observada pelo natur~
lista a lemão.
(85) Buf o bimact1 l at·us foi d epois pelo próprio autor ( Beitré.iqe , I , pá~ . '!!!! ) reco·
nhecido como si mples " variedade" d e Bl.tfo aoua Da u di n, Ist o é , do sapo r omum . ou
" sa po curu rn ". 11uf o irt erin1s Spix (= 811fu mar im 1s Boule ngcr, n ec Ll nné ) . Ct. D.
Cor hran , in Bu li. 206. Sl. Nat. Museu m, U. S. A.
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Procnias por Illiger, e se chama "araponga" em toda a costa oriental.
Em cor assemelha-se bastante ao Ampelis carunculata de Linneu86;
é, todavia, espécie diferente, como o indicam suficientemente a garganta verde pelada e a ausência da excrescência carnosa na testa.
A ensombrada floresta que agora atravessávamos era extremamehte aprazível; bandos de papagaios voavam em derredor, numa
ensurdecedora algazarra; entre eles era particularmente abundante
belo periquito, de rabo pontudo, chamado "tiriba" nessa região87 •
Matei também um esquilo da única espécie (Sciurus aestuans, Linn.)
que observei em · toda a viagem88 ; distingue-o o pêlo pardo-acinzentado, misturado de amarelo. Os nativos que passavam, conduzindo tropas de animais pesadamente carregados, mostravam-se muito
espantados com os tiros que ouviam de ambos os lados da estrada,
disparados pelos nossos caçadores dispersos atrás da caça. Depois
de atravessarmos muitas matas queimadas, pântanos e savanas, cercados por altas montanhas de pedra, chegamos em extensos campos
interron1pidos por charcos e brejos, onde se viam em abundância a
garça branca, o pavoncinhoª 9 americano (Vanellus cayennensis), a
"jaçanã", chamada aqui "piaçoca" (Parra jacana, Linn.) e maçaricos.
Havia gado pastando nesta várzea e por entre ele saltitavam inúmeros
melros de um violeta brilhante (Oriolus violaceus)ºº·
Os muares estavam agora tão mansos que pude fazer fogo sem
apear. Com um só tiro consegui matar vários melros. Em quantidade ~ão menor que as dos melros encontrava-se o anum (Crotophaga
ani, Linn.), tão comum no pasto e sobre as cercas como o nosso
estorninho, em muitos lugares; mostravam-se tão pouco ariscas que
podíamos quase passar a cavalo junto deles.
A tardinha chegamos à freguesia de Maricá, junto ao lago do
mesmo nome. A população dt.:sse povoado é de cerca de oitocentas
(86) Procr1ia1 alba (Hermann, 1788) é o nome que, em obed iência aos direitos
de prioridade, vinga para esta espécie, própria das Guianas. mas encontradiça também
no norte do Amazonas (Rio Negro). Procniaa nudicolli1 (Vieill.) ocorre nas matas de
leste, desde o nordeste da Argentin_a (Mlslones) até o s ul da Bahla.
(87) "Tlriba" é, em todo o Sul do Brasil, o nome vulgar das espécies do grande
~ênero P11rrhura, entre as quais P. cru entizta (Wied ). a que o autor aqui se reporta,
como seu descobridor (cf. adiante a nota (126) e texto correspondente). é geralmente a
mais comum. Mais para o norte (Bahia) Wied foi encontrá-las com o nome ele "fura-mat o ".
que ainda vinga.
(88) A espécie lineana. guianense-amazônica. ocorrerá t ambém. quando muito. no
Brasil este-setentrional.
A observada por Wied deve ter sido, com t udas a s probabilidades, GuerlinguetuB ingrami (J'homas). cr. o. PINTO, Rev. Mus. Paul., X v'II , p. 295 ( 1931 ).
(89) Vê-se que o autor, pelo menos até aqui, não havia recolhído nenhum nome
popular para o nosso "quer<>-<1uero", B elonopteruB chilenBis lampronoh.is (Wagl.), ave
multo freqüente , ainda hoje. não só em nossas costas marftimas. como nos pântanos
do interior. Frequenta Igualmente as malhadas. sendo visto invariavelmente nas fazendas
dos sertões de Minas, Goiás e Bahia. A ave européia (Vanellus vane llus Linn.). compa rada
com a nossa por Wied, é o "pavoncinho " (também chamado " avecoi nha " ou " abecoinha ''.
"gallspo", "verdlzela ", " ablbe ". etc.) dos portugut!ses.
cr. o. PINTO. Rev. M u s.
Paul., XIX (p. 111 a 78) e XX (p. 18 e -'2).
(90) Refere-se o autor ao chamado "chuplm" ou " vira-bosta" ( M olotltrus bonariensis, (Gmel.)).
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almas. Os moradores de uma casa um pouco afastada, diante · da
qual paramos, fecharam as portas cuidadosamente. Todos os vizinhos
também se reuniram para nos contemplar, embasbacados; mas, quando
começamos a esfolar e a preparar os animais mortos durante o dia,
moços e velhos sacudiram as cabeças e riram-se ruidosamente dos
parvos estrangeiros. As espingardas de dois canos, para eles aparição
inteiramente nova, interessavam-nos ainda mais que nós próprios. O
lago ·Maricá, junto ao qual levamos um dia a explorar-lhe . as cercanias
arenosas, tem cerca de seis léguas de circunferência. Suas margens
são baixas e .pantanosas, e o peixe é abundante. Vi uma espécie de
bagre (Silurus) que nele existe em abundância; .parecem numerosas
as espécies desse gênero na costa oriental do. Brasil. À beira. do lago
encontramos algumas conchas, porém só de uma espécie muito conhecida; e nos pauis próximos* um caracol de terra ou brejo, de que me
ocuparei em outro lugar. As aves vistas na praia foram uma espécie
de gaivota muito semelhante ao nosso Larus ridibundus91 , com cabeça preta, bico vermelho e pés da mesma cur; · uma bonita espécie de
andorinha do mar (Sterna), pavoncinhos, uma espécie de maçarico
(Charadrius), enquanto nas alturas pairavam os "urubus", assim
sobre o pântano como na mata. Foi aí que tive, pela primeira vez,
o prazer de caçar o "acabiray" (Vultur aura, Linn.), que sómente
Azara soube, até agora, distinguir devidamente• 92 • Assemelha-se, à
primeira vista, ao urubu de cabeça cinzenta ("lribu" de Azara), se
bem que a um exame mais acurado, mesmo voando a considerável
altura, se possa diferenciar do· outro. Esses a_b utres representam
uma dádiva da natureza em todos os países quentes; porque eles· limpam o chão, que, a não ser assim, encheria o ar de exalações deletérias.
O seu olfato é tão agudo, que, morto um animal, logo se precipitam
para o lugar, em grande número, embora um pouco antes nenhum
fosse visto, mesmo a distância9s; por isso, nunca os perseguem, sendo
igualmente numerosos nas regiões descampadas e nas matas.
As
·zonas próximas do lago não parecem muito férteis., por causa do solo
arenoso e· alagado. Os lugares secos são campos, onde pasta o gado,
(*) As melhores gravuras desses dois abutres, ainda assim um tanto defeltuoeu,
são as de V IEILLOT, na H iatoire natureUe de• oiaeaux de l' A. mérique Eleptentrionale,
tomo I. pi. 2 e 2 bis.
A última ~ a melhor delat; não obstante a cõr da cabeça
não representar exatamente a natural.
O que os autores chamam Vultur urvbu não
po88ul, pelo menos no Brasil, a cabeça vermelha, mas sim cor de cinza, bem como
o pescoço.

(91)

j!:sta espécie, que freqüenta todo o litoral sul-atlA.ntloo. do Rio de Janeiro

à Argentina, foi descrita por Wled com o nome de Larua poliocephahu ( Beltr., IV, p.
8~4)

; corresponde a Larua cirrhocephaJ,ua Vielllot, anterior em data e por Isso prevalente.
( 92) Trata-se aqui do "urubu de cabeça vermelha" também chamado "urubu-c&llll\
peito" "urubu-<:açador", etc. (Cathartea aura ruficolliB SPix) muito espalhado no litoral
e nos campos do interior. Mesmo em pleno vôo, é fácil distingui-lo do urubu comum,
com ter a face inferior das asas, em grande parte, branca.
.
(93) As reflexões de Wied sobre os hábitos de espécie estendem-se às que lhe
são afins. Sobre a matéria há ainda multo que investigar; veja-se o que tive ocasião
de escrever a propósito do "urubu-rei" na Rev. Mua. Paul., XX, p. 48.
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ou montanhas, com rochas e florestas. Parece que aqui se criam mui.:.
t~ cavalos, mas não prestam, sendo a maior parte de pequeno tamanho .
.Vimos também cabras, de pêlo curto, brilhante e amarêlo-avermelhado,
manchado de preto. Não muito longe das margens do lago, chega-se
a estrada arenosa que passa entre arvoredos para a pequena Vila de
Sta. Maria de Maricá, localidade principal da freguesia, constituída
de casas acachapadas de um só andar, de uma igreja e <le ruas
regulares, mas sem calçamento. As construções não possuem janelas
de vidro, porém simples aberturas, que, como no Brasil inteiro,
são fechadas com rótulas de madeira. Nas suas proximidades planta-se mandioca, feijão, milho, algum café e principalmente canade~açúcar, que dizem crescer a considerável altura nos lugares férteis,
ao passo que mal vai além de ~eis palmos no solo arenoso.
Vegetação sempre nova nos distrai enquanto prosseguimos; bignônias das mais lindas flóres se enroscam nos arbustos; encontramos, também, alguns frutos de forma muito original. Observam os
'1otânicos que as leguminosas constituem a família mais numerosa da
flora brasileira. Não obstante as muitas fazendas que aqui se encontram, a região é selvagem e forma,. entre altas e pitorescas montanhas,
amplo vale de superfície irregular, donde, cercados pelos arbustos,
sobem os troncos esbeltos das grandes árvores. Nas cimas destas, presas aos galhos, vêem-se massas pardo-escu·ras, que são as casas de uma
pequenina térmite amarela,' chamada "cupi" ou "cupin1". Formigas e
criaturas semelhantes são no Brasil extremamente <lanosas às plantações. Encontram-se aí em tal abundância estes vorazes animais, e
tal é o número de ·suas espécies, que um entoma.tologista poderia escrever, só sobre eles, um grande tratado. São de tamanhos diferentes;
uma das maiores espécies, que tení perto de uma polegada de comprimento, e cujo corpo é desproporcionadamente grosso, é assada e
comida em ·muitos lugares, máxime em Minas Gerais, onde é denominada "tanajura"9 •. Outra espécie, pequenina e vermelha, é terrivelmente iricômoda e daninha. Essas formigas são, também, bastante
prejudiciais ao colecionador, pois em pouco tempo destruíram grande
número de nossos insetos, ~obretudo borboletas. Não raro penetram,
em massas compactas, nas casas· de residência, onde devoram tudo
que seja comível, especialmente doces 9 ~.
Não existem meios de proteger esses alimentos, a não ser o de
pôr. os pés das mesas dentro. de ·1atas cheias d'água, ou untá-los com
(t•) No original "tanacbura".
As taoajuras, mais conhecidas , no sul por "içás",
são as fêmeas aladas e ovlgeras de várias espécies do gênero Atta, cujos lndlvtduos
neutros, ou operários, são as formigas cortadelras ou "saúvas ".
(95) Reter~ Wied particularmente às chamadas "formigas de correlção" (Fam.
Dorvlidae, gênero Eciton, etc.), cujos· bandos migratórios, e carnfvoros, formados por
número incontável de indivlduos, fazem pelos lugares onde passam verdadeira limpeza
entre os outros insetos quaisquer animais pequenos. capazes de ser por etes devorados.
Cf. WHEELEB, Social Life among the Insecta, London, 1921.
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pich e; m as, a inda assirn, muitas vezes elas vencem esses obstáculos.
Algumas espécies constroem, com certa qualidade de terra, nas paredes dos quartos, túneis multi-ramificados, por onde sobem ou descem96 •
N as trilhas das florestas vimos exércitos inteiros de grandes formigas,
tod as carregando pedaços de folhas verdes para os formigueiros97 • ·
Uma floresta virgem em que depois penetramos, ofereceu-nos novos
e interessantes cenários. O tucano, (Ramphastos dicolorus, Linn.) 98
com o bico prodigioso e a garganta de cor alaranjado-vivo, formando
belo contraste com a plumagem negra,. pela primeira vez suscitou a
impaciência dos nossos caçadores; a sorte, entretanto, foi-lhes adversa,
porque as aves pousavam tão alto no tope das árvores, que · nos era
impossível alcançá-las.
Passamos em seguida pela terra escura de um charco e logo depois
estávamos novamente na argila vermelha. Quanto mais avançávamos, mais sobe~bas e imponentes se mostravam as florestas. O europeu vindo do norte não tem a menor idéia dessa m~gnificência, nem
há palavras para descrever o quadro com tintas comparáveis às sensações despertadas. Cresce em abundância neste lugar uma palméira
de mais ou menos trinta pés de altura, chamada "airi-açu" na língua
geral e em Minas "brejeúba". Os selvagens empregam-na na construção
de seus arcos; seu caule é pardo-escuro e compactamente coberto de
longos espinhos, que se implantam em anéis horizontais. As folhas
são compridas e penadas como ern todas as espécies de coqueiro, de
junto à sua base pendem os cachos amarelos, em que posteriormente
se formam os frutos, muito duros e de um preto reluzente, de forma
ovóide e do tamanho de um ovo de pomba. Há também em todas
essas matas uma similar espinhosa, que se conserva sempre pequena e
é chan1ada "airi n1irim". Nenhuma delas foi ainda introduzida nos
sisten1as de História Natural, e apenas foram mencionadas por Arru( 96) Não se tra ta no caso vertente de formigas , mas sim das térmitas ou "cupins",
insetos que for mam uma categoria bem caracterizada (Ord. laópteros, Fam. Termftidaa),
tanto morfológica como biologicame nte.
Alimentam-se da matéria vegetal viva ou
morhl (ma dei ra) e é com terra. saliva e resíduos da digestão, evacuados pelo
intestino, que eles constroem os carreiros onde se mantém ao abrigo da luz, que
evitam a todo o custo.
A história na t ural das té rmitas tem sido objeto de a profundados estudos, devendo
cita r-se, no que respeita às espécies sul-americanas, os de Silvestri (cf. Redia, I, 1006).
( 97 ) Faz-se r eferência aqui à s saúvas (Atta), flagelo bem conhecido de todos os
a gricultores, sôbre o qual A. St. Hilaire proferiu a sua frase célebre: "ou o brasileiro
!11ª~ª a saúva. ou a . saúva. ~estrói o Brasil ".
A biologia da satlva. de co.nbecimento
md~spensável a o ~om bate e f1c1ente da praga que ela representa para a agricultura, é
hoJe . tem conhecida graças à s p.e squisas de vários entomologistas, à cuja frente cabe
mencionar as de M. Autuo ri , do Instituto Biológico de São Paulo.
Cf. .Arqui1101 do
lnst. Biol., XII ( L041 ) p. 197; XIII (1942), pg. 67 e 187; XVIII (1948 ), p . 811;
XIX

(1950), p. 325.

(98) Pela cor atribu í da pelo auto r à garganta da ave, vê-se que a espécie,
corno c1e foi o y rimeiro a r econhecer mais tarde (cf . Beitr. Na.turu. Bras., IV, p. 272,
onde ela é est udada com o nome de R. Tem.minckii), não é descrita por Linneu com o
nome de Rampl1.astos dicolorus , mas sim R . ariel Vigors, que t em ha bitat mais meridional
e se reconhece pelo seu bico esverdeado (e não prt:to) e garga nta amarela, cor de limão
madu.ro, . a lara njada no centro.. Aliás, na Serra dos órgã os teve Wied noticia da
espécie h neana sem chegar a ve-Ja (cf. Beitr. IV, p. 281).
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da&e. Em todos os troncos vicejam plantas herbácea~ e lenhosas,
como Cactus, Agave e Epidendrum, ostentando entre os galhos entrelaçados flores ricamente coloridas. Quando um tronco apresenta uma
cavidade ou fenda, plantas tais como Arum, Calad'ium, Dracontium
e outras despontam em grandes tufos de sumarentas folhas verdeescuras, cordiformes ou sagitadas, de tal sorte que o viajante contempla. a mais extraordinária associação d~ espécies vegetais. Entre as
plantas acima mencionadas, aparece freqüentemente o Dracontium
pertusum, de folhas perfuradas do modo mais estranho: uma esplêndida Maranta de flores azuis também chamou a atenção do nosso
botânico.
Em nossa jo~ada de hoje gozamos uma cena divertida com o
nosso índio Francisco. Alguém de nossa comitiva julgou ver um
pássaro no alto de uma árvore seca e fez .fogo em sua direção; porém
logo verificou que o que lhe havia parecido um pássaro era apenas
o nó de um galho.. . Francisco, que com a vista aguda, comum a todos
os filhos da terra, percebera o erro desde o primeiro instante, conservando-se porém . calado a espera do tiro, depois do qual prorrompeu
em ruidosa gargalhada . que a custo conseguiu reprimir. Todos os
sentidos dó índio são muito agudos e aperfeiçoados,, motivo pelo qual
um engano desses lhe parece risível ao mais alto grau. Vezes freqüentes nos divertimos com Francisco; era fiel e tinha bom coração,
embora fosse também muito birrento e genioso; era assim que fazia
questão de atirar o maior número de vezes, e nas melhores aves. Por
certo não lhe faltavam esquisitices de índio; . ele nunca saía para
caçar em jejum como os outros, mas, pelo contrário, esperava o almoço,
·ainda qu~ esse devesse demorar muito, e ter-se-ia tornado muito mau
para seus . patrões se porventura se houvesse querido forçá-lo a
proceder como os demais.
Era nossa intenção, continuando a viagem, atingir> . Ponta Negra
nesse dia; porém perdemos o caminho na labiríntica e quase impraticável floresta que a estrada atravessava. Chegamos, entretanto, a
uma grande fazenda, cujo proprietário, Sr. Alferes da Cunha Vieira,
nos recebeu muito hospitaleiramente. Chama-se a propriedade Gurapina100, e possui um grande.. engenho de açúcar, cujas instalações cor(H) A primeira espécie (Aatrocaryum a11ri auct.) ocorre nas matas da Bahia
onde, segundo Melo Morais (Bot. Brcuil., 181, p. 91), é conhecida por "brijaúba", leve
variante do nome consignado por Wied. Ambas parece pertencerem ao grande número
Aatroca,,,um Meyer, fartamente representado no Brasil. O autor citado é o Dr. Arruda
CA.mara, a quem se devem coplosos manuscritos sóbre a flora medicinal do Brasil,
e com base principalmente nos quais foi editado, em 1873, o Diccion. de Botan. Braril.
de JOAQUIM DE ALMEIDA PINTO.
'
(100) . Vê-se que essa fazenda deve, seguramente, ter tirado o nome da lagoa
existente junto ao lJtoral fluminense, pouco antes de Ponta Negra. Segundo o Informante
a que nos referimos em nota anterior (62) a verdadeira denominação dessa lagoa
seria "Gururupina "; não obstante, Moreira Pinto (.Apontam. para o Diccion. Geograf.
do Brazil, II, pág. 46) escreve Gururapina, ao passo que na "Carta corográflca do
Estado do Rio de Janeiro, comemorativa do l.º centenário da Independência", lê-se
"Guaraplna ", grafia decerto ma.is próxima da registrada pelo nosso viajante.
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respondem às já descritas e figuradas por Koster e outros viajantes.
A . cana é colocada entre três cilindros verticais que se engrenam uns
nos outros por meio de dentes de madeira dura, e assim a esmagam.
A cana sai do outro lado como palha espremida e completamente
achatada; e o caldo é recebido numa tina 'de madeira, colocada embaixo. Os cilindros são movidos a bois, burros ou cavalos por meio
de um comprido varal. Em seguida, o caldo é fervido em caldeiras
e posto depois para cristalizar em grandes potes afunilados, com um
orifício no fundo, por onde se escoa o líquido em excesso; a superfície
do açúcar que enche o pote é depois coberta com barro que se diz
servir para clareá-10 101 • Assegurou-nos 'O Sr. da Cunha Vieira que,
com 20 escravos, obtém agora, anualmente, cerca de 600 arrobas (de
32 libras), ou sejam 19.200 libras de açúcar; e que se tivesse mais
braços, poderia fazer de 90 a 100.000 libras. Cultivavam a princípio
a cana de Caiena; tornando-se, porém, cophecida a de Taiti 1º2, e
revelando-se esta muito mais produtiva, substituiu quase completamente a primeira.
Nosso amável hospedeiro deu-nos. um alpendre bastante espaçoso
para abrigar todas as pessoas com a sua bagagem e onde pudemos
ainda acender muitos fogos e cozinhar. Tanto ele como os demais
moradores da fazenda, vinham visitar-nos com freqüência e não tinham
meios de exprimir a admiração ante o nosso trabalho de preparar
exemplares de história natural. Como começassem a cair grandes
aguaceiros, demoramo-nos bastante aí, e quando o tempo levantou,
tivemos ótima oportunidade para caçadas produtivas nas altas montanhas cobertas de mata, que circundam o vale cheio de canaviais.
Um moço português, chamado também Francisco, que vivia na
fazenda entrou para o nosso serviço como caçador, e revelou extraordinários talentos nesse mister. Era de compleição franzina, mas
muito resistente, de esplêndida pontaria e muito boa índole. Conhecedor
profundo da região e da ·sua fauna, conseguiu-nos uma porção de
interessantes exemplares, entre os quais devo mencionar a mariquina
(Simia rosalia, Linn.) 1º3 que até então não havíamos obtido. A "araponga" (Procnias nudicollis), como já foi dito, era muito comum
em todas essas montanhas e de todos os lados ouviam-se as notas metálicas de seu canto. Francisco foi quem primeiro conseguiu esse lindo
pássaro para a nossa coleção. Os bons caç3:dores brasileiros possuem
extraordinário tino para explorar as florestas; sua enorme resistência
(101) Introduzido no Brasil em começos do século XVII é este ainda em todo
sertão o processo usual de fabricação do aç<icar, quer no que respeita à moagem
da cana, quer no que se refere à cristalização do xarope e à refinação consecutiva.
Cf. Rev. .Mua. Paul., XX, pp. 7 e 8.
( 102) Wied escreve "Otahiti ", forma de transição entre o nome atual e "Otaheite ",
primitiva denominação da ilha principal do arquipélago da Sociedade (situado no Pacifico meridional)
(108) Leuntoceb'IU r oaalia (Linn.), chamado vulgarmente "sauhn·plranga" e "micoleão vermelho ", j á hoje muito raro. habitava as matas do Brasil oriental, do Rio
de Janeiro ao Esplrito Santo.
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ao cansaço, e o costume de andar sempre descalços, dão-lhes grande
superioridade nesse gêne~o de trabalho. A vinheta que antecede este
capítulo representa dois deles, de volta de uma caçada. Vestem-se
de uma leve camisa e calças de algodão; muitas vezes levam uma
jaqueta sobre o ombro, úsando-a quando chove, ou nas noites frias.
Cobrem a cabeça com um chapéu de palha ou de feltro. Un1 cinto
de couro, passando sobre o ombro, sustenta o polvarinho e o saco
de escumilha, ao passo que o gatilho da longa espingarda é geralmente
resguardado da . umidade por meio da pele dê. um anitnal. Assim
equipado, um dos caçadores trouxe-nos um macaco berrador ou "guariba"1º4; outro tinha pendurado à espingarda um grande teiú (La·
certa teguixin, Linn.) e na mão alguns pássaros, entre os quais chamava
a atenção um tucano. Os cães, que costumam levar consigo estes
caçadores, servem na caça d~ veados e porcos do mato.
A temperatura de Gurapina era muito variável; havia diàs tão.
frios, que o termômetro marcava 13º Réaumur 105 , ao meio-dia, embora
tivéssemos períodos de tempo cálido e agradável.
Mui tas vezes
penetrei naquelas matas sombrias que cobriam as montanhas, e onde
poderia · ficar o dia inteiro, extasiando-me com a quietude e o solene
silêncio nelas reinantes, e apenas quebrados pelo vozeno dos bandos de
papagaios. Tanto mais satisfeitos e felizes vivíamos no meio desses
prazeres, nos arredores de Gurapina, quanto havíamos obtido farto
suprimento de provisões frescas. As que o viajante, no Brasil, pode
carregar consigo consistem em farinha de mandioca (comumente chamada apenas "farinha"), feijão preto, .,milho, carne salgada ("carne
seca" ou "do sertão")• e arroz. Em vez de carne seca, conseguimo~
boa carne fresca; o proprietário da fazenda forneceu-nos grande
quantidade de ·e xcelentes laranjas, como também de aguardente de
cana, arroz, açúcar, farinha, milho e algodão; e era tão liberal, que
não aceitou a menor retribuição por tudo isso. Essa recusa obrigou-nos
a partir mais cedo do que o faríamos em outras circunstâncias, já
que a nossa situação ali, além de outras vantagens, nos trazia a de
obter abundante material para a proveitosa continuação das nossas
pesquisas científicas. Assim, despedimo-nos de nosso hospedeiro e
rumamos para Ponta Negra.
(*)

Em Pernambuco chama-se, segundo Koster (pág.

na

e 130), "carne do Ceará".

(104) Os "guaribas", ou "barbados", chamados no sul "buglos". formam hoje o
grande rênero Alouatta Lacépêde (= M11cetea lllige..- . Stentor Geoff'r.).
A espécie
a que alude Wied outra não é senão o " bugio ruivo ", Alouatta fu1ca (Geoff'r ., 1812),
de que Simia urs-ina Umboldt, 1815, é um dos slnônlmos.
Os macho~ adultos têm o
pélo ruivo, ao PllSSO que os jovens de ambos os sexos têm-no o rdinllriame nte muito
mais escuro, às vezes quase preto. E' espécie exclusiva da faixa litorAnea comoreendida
entre a Babla e o Rio Grande do Sul, ..-oltando a ser mencionada vãrins vezes pelo
autor, no decurso da obra.
Mais para o Interior, nas bacias dos Rios Paraná e
São Francisco, ela é substitulda. pelo "bugio prt:to ", Alouatta carava (Humboldt, 1811),
que o príncipe de Wied iria depois encontrar, nos confins de Bahla e Minas.
Cf. Wled Beitrãge, I, p. 48; idem, Abbildungen: H. 'VOn lhering, Rev. do Mu1 . Pauliata,
IX, 11H4, p. 231 -256.
(105) O que equivale a 16° centlgrados.
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Os caminhos eram às vezes tã~ maus, que os nossos animais corriam o perigo de atolar-se sob o peso da enorme carga. Cavalgam~s
entre moitas espessas de altas -gramíneas; de Canna, de Rhexia e de
pequenas palmeiras; encontramos, em algumas elevações, negros desbastando o mato com· segadeiras de cabos compridos ou "fouces",
para tornar o terreno próprio à lavoura; e, em algumas fazendas
que atravessamos~ havia fileiras ou sebes compactas de laranjeiras.
Com os bolsos e as sacolas pesadas de passarinhos e de diversas
espécies de sementes então maduras, chegamos, por fim, à Lagoa da
Ponta Negra. Nas margens brejosas e cheias de caniços desse bonito
lago, vimos grandes bandos de jaçanãs ( Parra jacana, Linn.) 1 º• e
garças brancas, sendo que uma destas foi abatida pelo nosso caçador;
mesmo nos pântanos a plumagem 'b ranca de leite dessa ave conserva
sempre a .mais. deslumbrante pureza, devido às longas pernas.
Alcançamos uma venda solitáda, não lo.nge do lago, onde os viajantes abatidos pelo calor costumam refre.scar-se com limonada, ou
melhor, com um ponche frio. Aí soubemos que a notícia da nossa
próxima chegada nos precedera, e que ô proprietário já imaginara
especular sobre as nossas bolsas. De· uma eminência perto da casa,
admiramos lindo panorama da lagoa, do oceano, e da região do Rio
de Janeiro que ficara atrás de nós. Mais além, nos matos que atravessamos, descobrimos, e em quantidade, um pássaro ainda inteiramente desconhecido para nós, o anu grande (Crotophaga major,
Linn.)1º7• A plumagem é negra, lustrada de azul-ferrête e verde cúpreo.
Aí ouvimos o fragor das vagas, e logo depois surgi:r:-am as dunas, de
onde se viam as ondas espumejantes rebentarem violentamente de
encontro às penedias selváticas da costa. Próximo à areia branca da
"praia" há um intrincado mato de várias espécies .de árvores rriofinas,
de crescimento tolhido pelos ventos do mar e pelas tempestades. Nesse
çerrado, de cérca de vinte a trinta pés de altura, através do qual
continuamos a viagem ao longo da costa, vicejam altos Cactus. e
abundam bromélias de formosas flores.
Pequenos lagartos faziam
ruído nas folhas secas das moitas, ~nquanto o grande anu, e o tié
(Tanagra brasilia, Linn.) de plumagem vermelho-sanguínea, animavam
a cena. l:ste lindo pássaro é muito comum no Brasil, .s obretudo
perto do litoral e nas margens dos riosios.
A tarde, estávamos entre o mar
um grande caniçal brejoso,
onde bandos de pássaros vinham chegando para dormir:· o "tié" era
abundante, e o tordo . de ventre vermelho (Turdus rufiventris do

e

(106) Jacana apinoaa ;acana (Linné), pequena pernalta comunfssima 'em tOdu
as lagoas e pântano!! do sertão. Os dedos extraordlnl:lriamente longos permitem-lhe
andar comodamente sobre as grandes folhas dos aguapés (Nymphaea) que flutuam na.
superffcie.
O nome vulgar "piaÇoca" (-aguapé-soca) está em relação com esse fato.
(107) A espécie, encontradiça. nas margens dos grandes rios do Brasil, onde quer
que haja abundância de · matas, é vulgarmente conhecida por "a.num de enchente",
"a.num-peixe" (Sã.o Paulo), "anum coroca", "corola" (Bahla), etc. Ct. O. PINTO, Re'V.
Mus . Paul., XX, p . 158.
(108) Cf. nota 6& da página 88.
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Museu de Berlim), ali chamado ''.sabiá,, 109, desferia o canto melancólico,
mas agradável, do cimo dos arbustos. Ao crepúsculo, os bacuraus
(Caprimulgus) esvoaçavam ao red9r dos nossos cavalos, e bem assim
uma grande falena de cor azul-ardosiado (Papilio idomeneus, Fabr.)•,
de que poderíamos caçar .m uitos exemplares, se tivéssemos uma rede
própria. Achei um morcego morto pendurado num galho, na posição
mesma em que devia estar antes de morrer. Pertencia ao gênero
Phyllostoma110 e assemelhava-se bastante ao descrito por Azara com o
nome de Chauvesouris premiere ou obscure et rayée••. Foi o único
exemplar
que vi dessa espécie durante todo o transcurso da minha
.
viagem.
Quando íamos examinar a flor de uma palmeira baixa, encontramos, seguro a um ramo, o ninho habilmente construído de um
beija-flor de coroa azul, espécie que se parece bastante com Trochilus
bicolor (Saphir éméraude, Buff.)••• 111 • Era elegantemente revestido
com musgo, tal como os ninhos do nosso pintassilgo ou de outros
passarinhos. Em todos os ninhos acham-se dois ovos brancos, extremamente pequenos em algumas espécies.
Continuando o caminho,
passamos à noitinha por uma porção de lagoas . onde cintilavam
insetos luminosos e coaxavam as rãs, e, após longo dia de jornada,
chegamos a uma venda situada junto à lagoa. Saquarema112 , onde
encontramos os çargueiros e camaradas, que tinham seguido outro
caminho. Esperávamos encontrar as panelas no fogo; porém faltava
aqui tudo que é necessário para preparar uma refeição. Mandamos,
por isso, alguns serviçais em busta de provisões; mas demoraram
tanto, que começamos a desesperar da ..:v olta e despachamos outros
atrás deles, a cavalo. Voltaram com os nossos. mensageiros, trazendo
apenas em .seus sacos de couro ("l:>ruaca") peixe fresco. A noite,
porém, já passara e a ceia converteu-se em almoço.
(*) (Suplem.)
Minha borboleta se ajusta perfeitamente à descrição que dli
Fabrlcius de ldomeneua, como ainda concorda com a figura de Seba, tomo IV, tab. 81,
fig. a e 4-.
(**)

V.

DoN

FELIX

DE

AZARA,

E1sais 111.r l'hiltoire naturelle deB Quadrupidea

Tomo II, p. 269.
(***) ·Trochilus pileatw: 4 polegadas e oito linhas (medidas de Paris): corpo
de soberba cor verde-metálica: alto da cabeça, cauda bifurcada, remlges e grandes
coberteiras das asas cinzento-escuras; tegião anal branca; bico direito.
de la Province de P<J,raguetrJ.

(109) Turdus r ·u fiventri.a Vleillot, vulgarmente "sabiá-laranjeira" (São Paulo),
"sabiá-coca" (Bahla). "sablá.·gongá" (Pernambuco) etc.
Admite-se que no nordeste
do Brasil a ~spécie esteja diferenciada numa raça particular, Turdu1 rufiventril juemil
(Cory) de colorido apenas mais desbotado.
.
(110) l!!sse exemplar vem descrito nos Beitrltge (li, p. 200) com o nome de
P1&11Uo1toma superciliatum, sendo aastm possfvel referi-lo, com segurança, a Artibeu4
;amaicenftl Leach, 1821, em cujas populações este-brasileiras é hábito separar subespec1flcamente como ..4. jamaicenm litturatu1 (Licht.. 1825).
(111) Em nota marginal dli Wled a descrição do beija-flor por ele observado,
aplicando-lhe o nome dP. Trochilus píleatw; só mais tarde (Beltr. IV, p. 85) é que
verificou corresponder ele a uma espécie Jli anteriormente descrita por Gmelln. sob
a denominação de Trochilu1 glaucopil (e hoje pertencente ao gênero Thalurania Gould).
O "Saphir éméraude" de Buffon (Thalurania bicolor, Gmel.) é peculiar às Antilhas
e difere da nossa espécie principalmente pela cor da garganta, que é azul, como o alto
da cabeça (e não verde).
(lU) No original · vem sempre "Sagoarema".
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O lago Saquarema comunica-se com o mar e tem vasta extensão,
cerca de 6 léguas de comprimento por ~ de largura. A água é
salgaria, e embora, em alguns lugares, desprenda um cheiro desagradável, contém m.u ito peixe. Existe aí uma povoação esparsa de
pescadores, que habitam as margens, em casebres de barro. Cada
casa possui um poço cavado no terreiro,- que serve como cisterna, a
água da lagoa sendo muitas vezes suja. Esses pescadores andam
muito à frescata, como todos os brasileiros, usam largo chapéu de
palha, calças leves e folgadas, camisa deixando o pescoço descoberto,
e os pés descalços. Todos carregam à cintura uma afiada faca de
ponta, com cabo de latão ou de prata. Esta arma é · de uso geral
entre os portugueses; mas é muito perigosa, dando freqüentemente
lugar a assassinatos, mormente entre homens rudes como são os pescadores de Saquarema. A venda situada nas margens do lago é mantida
por toda aquela gente, e os lucros são divididos entre eles; não é
preciso dizer que os viajantes pagam aí mais caro que alhures. A
uma légua mais ou menos desse lugar, fica a freguesia de Saquarema,
grande aldeia, ou antes pequena vila, com uma igreja.
Como a
nossa tropa tinha que atravessar a lagoa, que aí deságua no mar por
estreito canal, alojamo-nos numa casa vazia, e aproveitamos a oportunidade para explorar os arredores.
Não longe da freguesia, ergue-se sobre a praia uma colina, onde
estão a igreja, o cemitério e o posto telegráfico. Subimos a colina
ao pôr-do-sol. Que cena grandiosa e sublime contemplamos então!
A nossa frente, o oceano imenso, espumejando aos pés do monte em
que estávamos; à direita, nos longes do horizonte, as montanhas
do Rio; mais próximo, o longo litoral recortado, e, mais perto ainda~
Ponta Negra; atrás, a serra coberta de matas, que se estendem também
até a baixada, e, de permeio, a vasta superfície espelhante do lago.
Aos nossos pés a freguesia de Saquarema, e, à esquerda, a costa,
aonde as vagas vinham rebentar com tremendo estrondo. Esse enorme
cenário, iluminado pelos últimos raios do sol agonizante, e aos poucos
esbatido nas brumas do crepúsculo, despertou em nossas almas a saudade da pátria longínqua. Encostados numa sepultura, perto de um
montão de crânios empilhados debaixo da cruz de um muro musgoso,
ficamos a cismar silenciosamente. Então sentimos com intensidade
quantas privações tem que arrastar o ~iajante, que, impelido por irresistível desejo de alargar os seus conhecimentos, sente-se sozinho num
mundo desconhecido. A vista tentava em vão penetrar o misterioso
véu do futuro, e a imaginação calculava todos os reveses ainda por
vencer, antes de tomarmos às plagas natais, através do oceano desmedido. A noite pôs fim a essas meditações.
Voltamos para Saquarema, habitada principalmente por pescadores, que também tiram da agricultura parte da subsistência. Antigamente criavam aí, em grande quantidade, a cochonilha, mas essa
criação foi abandonada. Comprava-a o Rei pelo preço de meio-dobrã,o
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(6400 réis) por libra; mas os próprios colonos destruíram o lucrativo comércio, adulterando essa valiosa mercadoria com farinha, a
ponto de torná-la imprestável. No dia seguinte, domingo, meus companheiros assistiram à missa na Igreja de Saquarema; enquanto isso
eu fazia transportar a bagagem em canoas, atravessando o lago, e
os animais, descarregados, passavam a pé através da água pouco
profunda.
Deixando o lugar acima, entrávamos agora em florestas cheias de
belíssimas flores. A maior. beleza dessa zona está na quantidade de
lagos espelhantes, que se estendem de· Maricá às cercanias de Cabo
Frio. Bandos enormes de aves aquáticas vivem nas margens dessas
lagoas; principalmente andorinhas do mar, gaivotas e garças, de
que em pouco tempo matamos grande quantidade.
Impõe-se ao
ornitólogo a observação de que a maior parte das aves aquáticas e
palustres dessa região tem espécies análogas na Europa; vimos assim
uma espécie parecida com Larus ridibundus, o Larus marinus, e
Sterna. caspia, hirundo, e uma terceira muito semelhante a minuta 113 •
A diferença ,que há entre estas aves, tanto na América como na Europa
é, muitas vezes, insignificante. A menor das andorinhas-do-mar•
era muito abundante nas dunas da costa; essas lindas aves voavam
como as andorinhas, e a brilhante plumagem branca mais se destacava,
então, em contraste com os nimbos do céu sombrio. Por detrás da8
dunas litorâneas apareciam extensos pântanos, e o terreno arenoso de
permeio era coberto de uma densa vegetação de coqueiros anões de
cerca de três pés de altura. Essa planta, que não tem caule, possui
folhas penadas encurvadas para baixo, ou senão enroladas, e cachos
presos a uma haste erecta semelhante à da T,ypha, e com coquinhos do
tamanho de uma avelã; alinham-se estes como os grãos de milho,
e têm na base uma substância comestível, vermelho-amarelada, de
gosto adocicado. A planta é conhecida neste lugar por "coco de guriri"
ou "pissandó"••11•.
(*) Chamo essa ave Stern.a argentea : é flicil confundi-la com a nossa Sterna
minuta, mas é diferente; o t a manho excede o da ave européla, medindo nove polegadas
e uma linha; o bico e os pés são amarelos, a ponta do bico é preta; a parte
anterior da cabeça e todas as partes inferiores da ave são brancas, o alto da cabeça
e o pescoço, negros; o dorso. as asas e o rabo de um lindo cinzento-prateado.
( **) (Suplem.) O Prof. Nees von Esenbeck chama a esta planta Allagoptera
pumila, caracterizando-a da seguinte maneira : "Classis Linneana Monoecla Monadelphla.
Fam. nat. Clcadeae. Spadix simplex. Flores <l' e 9 quincunclatim posltl. - <l' Calyx
trlphyllus, corolla tripe tala, fila menta 14, basi connata.
Antherae liberae. 9 Calyx
et coroJJa maris. ampliores. Stigma cuneiforme. trifidum . Drupa monospe rma. " O Prof.
Martius, em sua já citada obra ~oore as palmeiras. divulgará a descrição feita pelo
Sr. Nees von Esenbeck com os exemplares que lhe remeti.
(113) A espécie em que Wied reconhece semelhança com Larus ridibundus (Llnn.),
é, como fJcou dito antes (v. nota 91 ) , Larus cir»hocephatus Vieill. ; Larus marinus
corresponde a L . d ominicanus Llcht. (v. nota 23 ). Das três andorinhas-do-mar. a parecida
com Sterna caspia (e descrita em Beitrãge sob a denominação de St. eT"flthrorhynchos)
é o "trinta-réis grande ", Thallau eus maximus Boddaert. da atual nomenclatura; a tomada
por St. hirundo é St. hirundinacea Lesson; a se melhante a St. minuta (Sf. argentea
Wled) é a nossa Rterna 111perciliaris Vielll.
(IU) De acordo com a nota acrescentada por Wied, e m suple me nto ao seu livro,
o "coco de guriri " . seria, segundo Nees von Esenbeck. uma Cicadácea ; entretanto, nas
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Resolvemos passar a noite na fazenda do Pitanga, que avistamos
numa eminência fronteira, semelhante ..a um castelo antigo, deslumbrantemcnte iluminada pelo branco clarão da lua. Cavalgando até
à casa, batemos no portão, que pouco depois se abria para recebernos. O obsequioso feit9r (administrador)' veio imediatamente indicar-nos a casa em que a farinha é preparada. · Aí encontramos quartos
espaçosos para todos, e por isso resolvemos permanecer alguns dias
e explorar cuidadosamente as vizinhanças.
Esta fábrica de farinha era muito grande. Para preparar a farinha,
as raízes da mandioca (]atropha manihot, Linn.) 115 são a princípio
perfeitamente descascadas; depois, levadas a uma grande roda girante,
em pouco se reduzem a polpa fina . A massa é colocada em seguida
em grandes sacos, feitos de taquara· ou de embira, que são pendurados
e esticados ao comprido; desse modo espremem-se os sacos, expulsando
· o líquido existente na polpa• 11 e. A parte sólida restante é posta
em seguida em grandes tachos, de cobre ou de barro cozido, nos
quais fica completamente seca pelo calor; porém a espessa massa, para
não queimar, deve ser ·constantemente mexida por meio de um pau,
tendo na extremidade, transversalmente, uma tábua.
O pó seco,
Quando o tempo estava
assim preparado, é chamado "farinha".
úmido, muitas vezes secamos os exemplares recentemente preparados
sobre os tachos de mandioca; e embora deixássemos sen1pre uma
pessoa vigiando durante a noite, perdemos alguns espécimes :raros
destruídos pelo fogo.
O tempo tornou-se muito frio; forte vento soprava sobre o litoral, o termômetro ~ai ia a 13° Réaumur ao meio-dia. Essa região,
onde se alternam pântanos, campos, bosques e florestas, forneceu-nos
muitos animais interessantes.
Nossos caçadores conseguiram, pela
primeira vez, a jacupemba (Penelope marail, · Linn.)11 7, cuja carne
é muito saborosa, e também os tucanos verdes, ou "araçaris" (Ramphastos aracari,· Linn.)118, belas aves que dão· um curto grito de
duas sílabas.
A paisagem, desse ponto, era ampla e admirável; um telégrafo
se correspondia daí com o de Saquarema, que se divisava ao longe.
Pitanga .era a princípio um convento, como o parece provar, entre
(*)

Cf. Gilll Sagglo dl Storla americana. tomo. II. p.

- - - --

ªº'

e ss.. tab. 5. ·

Correctiom à edição francesa (vide o prefácio desta 2.a ed.) o autor identifica a mencionada
planta com a palmeira deecrlta por Martlu• llob o nome de DiplotAemium campe1tre.
A obra de Mil.nua Genera et apecíe1 Palmarum, etc., de que h' mençi.o na nota.
velo a lume em 181•.
.
(115) Na edição alemã ln svo lê-se "Mablnot". por evidente lapaua.
(1111) Cf. o. PINTO, Rev. Mui. Paul., XIX, p. u-u (1985).
(117) Penelope m.arail Omelln <= P. Jacupeba Splx) é espécie amazõnlco-gÚlanense
que não ocorre a leste do Brasil.
Nos Bdtrllge retifica Wled o engano, aplicando
à ave de que se ocupa o eeu verdadeiro nome, Penelope npercilio.ril Illlnger.
Não
obstante, a ave este-brasllelra é hoje considerada raça particular. aob a denominação
de P. 1upercíliari1 j acupemba Spix.
(118 ) Os "araçar is", de que há no Brasil uma dezena de espécies, formam o
género Pter oglou 'll3, bem distinto do dos verdadeiros "tucanos", Rampha.ato1. E' exata
a determinação da espécie, como se pode verificar pela descrição em Beitr., IV, p. 188.
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outras coisas, a velha igreja. Pelo meio-dia, estava carregada a nossa
tropa, e o administrador prestou-nos grande serviço acompanhande>nos a cavalo para indicar o caminho. Se a noite nos apanhasse, a
teimosia dos burros nos teria, decerto, feito perder na treva parte
da bagagem, nos péssimos caminhos, então debaixo de chuva; porque
os animais, sem poderem andar carregados pelas estreit~s sendas da
floresta, esbarravam nas árvores, alijavam-se da carga e fugiam para
a mata. Gastamos tanto tempo para pegá-los e de novo amarrar-lhes
os fardos, que resolvemos prosseguir com mais . precaução e derrubar os troncos que nos impediam a passagem. Afinal, chegamos a
um pedaço mais desbravado, onde havia grandes charcos, balcedos e
enormes poças dágua, que fomos obrigados a vadear; contingência
desagradável para os que iam a pé, sobretudo para os caçadores europeus, ainda desacostumados a tal modo de viagem. Devido ao atraso
conseqüente a esses aborrecidos estorvos, já era noite avançada quando
chegamos à fazenda de Tiririca, aonde mandamos na frente um
cavaleiro pedir pouso para noite. O proprietário, capitão-mor, destinou-n os, de início, para nosso alojamento, o engenho de açúcar;
como, porém, lhe mostrássemos a nossa portaria (passaporte firmado pelo ministro), tornou-se extremamente gentil e convidou-nos
para a casa dele. Não aceitamos, porém, o convite, resolvidos, previamente, a ficar com _o nosso pessoal.
Tiririca é um grande engenho de açúcar, aprazivelmente situado.
O engenho fica ao pé de uma verde colina, em cima da qual se
ergue a casa do dono, rodeada por cerca de vinte peque~os casebres
para os criados e os escravos. Enormes canaviais cercam a fazenda;
seguem-se, mais além, densas e altas matarias; e bem defronte do
engenho existe um trecho inundado e pantanoso de campo, onde
afluem inúmeras aves aquáticas e ribeirinhas, que pudemos matar
das janelas. Na manhã seguinte, depois de almoçarmos, com o nosso
amável hospedeiro espalhame>-nos pelo mato. O Sr. Sellow e eu atravessamos os canaviais, e passando por outras pequenas fazendas, cercadas de laranjais, penetramos numa daquelas florestas virgens, que
durante a minha estada no Brasil sempre me proporcionaram as mais
gratas emoções. Na orla da mata, altaneiros troncos de árvores
mortas traziam a marca do fogo, por meio do qual se havia desbravado
a região. A mata era uma escura selva formada por velhas árvores
de porte colossal, tais como Mimosa, ]acaranda, Bombax, Bignonia
e o . pau-brasil (Caesalpinia brasiliensis) 119 , sobre que como sempre
viviam., ou em que se enroscavam, Cactus, Bromelia, Epidendrum,
Passiflora, Bauhinia, Banisteria e outras trepadeiras, cujas raízes se
prendem ao solo, enquanto as folhas e as flores se expandem nos cimos
(119) Caesalpinia echinata Lam.
A árvore existia em abundância nas ~atas
do Brasil oriental e setentrional, do Amazonas a São Paulo.
Tem ainda grande
emprego na Indús tria Untorlal, como verifiquei no Rio Jucurucu (sul da Bahia), onde,
em 1988, pude ver grandes lotes destinados à exportação.
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das mais altas comas, motivo pelo qual só podem ser examinadas
abatendo-se um desses gigantescos reis da floresta, cuja madeira, de
extrema dureza, desafia. o gume mais afiado.
Entre as trepadeiras, é muito interessante a Bauhinia, cujos fortes caules lenhosos crescem sempre em arcos . de círculo alternados;
a concavidade de cada arco é como que artificialmente escavada pelo
cinzel curvo de um escultor, e no lado oposto convexo há um espinho
curto e rombo12º. Essa planta original, que facilmente se confunde
com uma obra de arte, trepa ao topo das mais altas árvores. A folha
é .pequena e bilobada; mas nunca vi a flor, se bem seja a planta
bastante comum. O aroma desprendido por muitas dessas trepadeiras
é forte e variável; o cipó-cravo tem cheiro muito agradável semelhante ao do cravo; outras, ao contrárip, como observou La Condamine•, viajando pelo Rio Amazonas, cheiram a alho. Muitas dão
longos ramos para baixo, que se enraízam; o que estorva o caminho
do viajante, obrigando-o a cortá-los com o facão antes de poder
prosseguir. Há galhos pendurados que, quando os agita o vento, dão,
freqüentemente, rudes pancadas na cabeça do transeunte. Em géral,
a vegetação é tão luxu,tjante nesses climas, que vemos em cada velha
árvore um -verdadeiro jardim botânico, muitas vezes difícil de atingir, e formado de plantas certamente na maior parte desconhecidas.
Matamos aí muitos pássaros bonitos. O surucuá de barriga amarela
(Trogon viridis, Lino.) era muito comum; seu canto, de notas repetidas e cada vez mais baixas, ouvia-se em toda parte 121 • Cedo aprendemos a imitá-los, e assim podíamos facilmente atrair o pássaro,
que pousava nos ramos baixos, perto de nós, onde o matávamos sem
dificuldade. Igualmente abundantes eram as subideiras (Dendrocolaptes122 de Illiger), de que matamos muitas, quando martelavam nos
Cf. De La Coudamine, VQYage, etc. p. 74.
(120) O matuto conhece estas trepadeiras (várias espécies do gênero Bauhinia,
Legum-CesaJplu ) pela expressiva denominação genérica de "cipó-escada".
Chamam-nas
também, às vezes, atento o feitio .bilobado das folhas, "cipó unha de boi " ou "unha
de vaca".
( 121 ) Exata aqui a identificação da espécie, sendo diffdl compreender como nos
Beitrtige, foi ela confundida com Trogon violaceu.a Gmelin, exclusivo às Guianas e
adjacências. Não obstante, é admirável de precisão a referência de Wied ao "surucu•".
de que há no Bn\sil numerosas espécies, estreitamente semelhantes, assim no canto,
como nos hábitos. T rogon viridis Lion. é, contudo. sinónimo de Tr. strigüatua Lino.,
correspondendo est e à fêmea e aquele ao macho de uma mesma espécie.
Como é
regra entre os trogõnidas, os machos, cuja plumagem verde-meb\lica os torna uma
das mais lindas de nossas aves. contrastam fortemente com as fêmeas, que têm cor
sombria, acinzentada. O nome preciso da ave referida por Wied é Trogon strigilatu.
melanopterus Sirvalns.
Cf. Ollv. Pinto, Papé~ Avulaos do Dept. de Zool<>11Í4, IX,
(*)

p. 130 (1950 ).

(122 ) Dá Wied. para correspondente do termo em alenão, Spechtpirole, Isto é,
em tradução justa-lite ral, " pica.pau-melro". Em verdade Dendrocolaptu é o gênero-tfpo
de uma vasta f a milia de pássaros neotróplcos, cujos hibitos e organização lembram
antes as "subfdeiras" (famma Certhiidae) do Velho Mundo, que os verdadeiros plca-paua
(Iam. Picidae). Re presentados por grande número de espécies no Brasil, alguns freqüentam
os campos, mas a grande maioria vive na espessura da mata, onde se alimentam
de larvas e insetos, que catam habilmente. esgravatando com o bico assovelado, e às
vezes longulssimo, as frinchas das cascas das árvores, os velhos paus meio apodrecidos,
a.s touce1ras de gravatás epif(ticos. etc.
A diferença dos pica-paus, nã.o dão batldaa
ou marteladas no lenho com o bico, que é relativamente fraco e para Isso não ee
presta. Na Amazônia são conhecidos genericamente por " arapaçua".
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troncos, em companhia do bonito pica-pau de topete amarelo-pálido
(Picus flavescens) 123, do de penacho vermelho (Charpentier à huppe
et cou rouge, Azara)12 4 e de Picus l~neatus 12 5. Caçamos, às vezes
em quantidade grande, os periquitos de rabo cuneiforme, aí chamados
"tiribas"• 126. Ao entardecer, tive a sorte de obter o pavó, ou Pie à
gorge ensanglantée de Azara. E' um belo pássaro negro, do tamanho
de uma gralha, tendo a parte anterior do pescoço de um vermelho
vivo127 . O Sr. Sellow não encontrou muitas plantas novas; mas achou,
em grande porção, a A lstroemeria ligtu, Linn., d~ belas flores vermelhas raiadas de branco. Caçou também uma cobra, que, embora
muito comum aí, é uma das espécies mais formosas do grupo. E'
conhecida na região por "cobra coral", ou "corais"; mas não se deve
confundi-la com a "Coraes" descrita por Lacépede, Daudin e outros••.
O nome da cobra coral é de todo justo; o mais vivo escarlate alternase, no corpo liso, com anéis pretos e branco-esverdeados, de modo que
o inofensivo réptil pode ser comparado a uma enfiada vermelha de
contas coloridas128. Conservei-a muitas vezes ·em álcool; porém nunca
(*) O papagaio conhecido na maior parte da costa oriental por tiriba, parece-me
ser uma espécie ainda não descrita, que eu denominei Prittacus cruen.tatw.
E' do
tamanho de um tordo, tem um longo rabo cuneiforme . e 8 polegadas e 11 Unh~ de
comprimento; plumagem verde: · o alto e a parte oosterior da cabeça são castaIJhoaclnzentados; as bochechas e o mento verdes; entre o olho e o ouvido, pardo-avermelhado;
atrás do ouvido, no lado do pescoço, uma mancha alaranjada; face anterior do pescoço
azul celeste; na barriga e 1.lropggium, uma mancha vermelho-sanguinea. Plittacus ervthrogcuter do Museu de Berlim.
(**) (Suplem.)
· A que aqui chamo "cobra coral" é uma Elaps e não, como
anteriormente supus, Coluber fulvius de Linneu (cf. Merrem, "Versuch eines Systems der
Amphiblen ", pág. 14•, e "Verhandl. der Kaiserl. Leopold. Carol. Acad. ", tomo 10, pág. 105,
onde eu apresento uma figura dtste belíssimo réptil) .
·

=

(128)
Celetu flaveacens (Gmelin) .
Cf. O. PINTO, Rev. Mus. Paul., XIX. p.
com estampa.
(12•) "Carplntero gorro y cuelo roxos" de Azara.
Phloeoceastea robustus (Lichtenstein) da atual nomenclatura. Cf. O. PINTO, op. cit.. p. 188.
(125) Ceophloeua lineatus (Lino.).
As aves do Rio de Janeiro devem pertencer
à raça tfpica desta espécie, a qual na Bahla é representada por uma outra, C. l.
improcerus Bangs & Penard, de menor tamanho.
Cf. O. PINTO, Rev. Mw. Paul.,
XVIII, 2.• parte, p. 59.
(128) Neste lugar descreve efetivamente Wied uma espécie nova para a ciência
ornitológica. Sua descrição in-exten.au aparece nos Beitrage (IV, pp. 188-88), depois de
ter sido figurada 'por Temminck n114 Planches Coloriéea (PI. 888). Tem habitat limitado
à faixa oriental compreendida entre Rio de Janeiro e a Bahia (parte sul), mas é
a888S comum nos lugares onde ocorre.
N"a Bahia chamam-na "fura-mato" e sua atual
apelação cientfflca é Pvrrhura cruentata (Wied).
~127) E' o "Pa.vó" (no origlnat "pavô") da Ungua vulgar, Pgroderua acutatus
(Shaw) da literatura ornitológica.
Grande pássaro frugfvoro, que vive exclusivamente
na floresta densa e pode ser encontrado desde do nordeste da Argentina até o sul
da Bahla (Cf. O. PINTO, Rev. Mus. Paul., XIX, p. 338) .
(128) A espécie de que se ocupa Wied .era até então desconhecida da ciência, na
qual ingressou com o nome de Elaps coralli11.w, dado pelo seu próprio descobridor.
(N. Ãcta Acad. Leopold. Carol., X, p. 108, tab. IV, 1820).
Outra é a descrita por
Linneu, e privativa da América Setentrional. Curioso observar que ao prfncipe-zoólogo
eecapara a temibilidade de sua espécie, venenosa como todas as pertinentes ao grande
gênero Micrurus Wagler (Elaps Schneider), em que o Brasil conta nada menos de 18
espécies, se«undo a "Lista" de AfrAnio do Amaral (Mem. ln.at. Butantan, IV. 1929, p.
71 e ss.). Conforme verificaram Stejneger e Ba.rbour, (Micrurus Wagl. 1924), cujo
tipo é M. spmi Wagl., por monotipla, prevalece sobre Elapa Schneider (1801), gênero
polltfplco que, embora anterior em data, só teve o tipo ulteriormente fixado por
Flemmiog (1822), em espécie estranha ao grupo das "corais" (Cf. AMARAL, Rev. Mw.
Paul., XIV, p. 7 e 88.) •
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consegui fixar a bela cor vermelho vivo. No sistema de Linneu, essa
espécie de cobra é, sem dúvida, a descrita com o nome de Coluber
fulvius, segundo espécimes que perderam, no álcool, os esplêndidos
matizes.
A tarde, nosso hospedeiro convidou-nos a cear. Durante o repasto,
as mulheres da casa, de acordo com o costume brasileiro, não apareceram, mas ficaram espiando, pelas frestas das portas e das janelas,
os estranhos hóspedes; escravos negros dos dois sexos serviram a
Como Mawe e Koster já deram circunstanciada descrição
mesa.
desse e de análogos costumes brasileiros, não preciso deter-me no
assunto. Durante a refeição procuramos levar a conversação para
várias questões referentes ao país; mas nosso hospedeiro, tão obsequioso sob outros aspectos, pareceu-nos não poder, ou não querer,
dar qualquer informação a respeito.
No dia seguinte, que era domingo, fomos cedinho à missa. Partimos após o ofício divino.
O calor era intenso; refrescamo-nos,
por isso, em caminho, com ponche frio e excelentes laranjas, que, em
muitos lugares, obtivemos grátis. Essa magnífica fruta pode ser chupada, em grande quantidade, sem prejuízo para a saúde, mesmo
quando se está afogueado; diz-se, porém, que não é saudável de
noite. Muito maior precaução é necessária com o coco e outras
frutas refrescantes. Como a distância de Tiririca a Parati é apenas
de três léguas, avançamos através de pântanos e areais cobertos de
mata e chegamos cedo à fazenda, que vimos à distância, nuµi campo,
e onde, dado o precedente do último hospedeiro, deveríamos enc~ntrar
acolhimento cordial. Fora outrora u.m convento e possuía uma igreja
nova e bastante grande, próximo da qual se erguiam vários casarões.
Vimos aí, pela primeira vez, uma doença que é muito comum no sul
do Brasil entre os negros e pode ser chamada de pés inchados129,
Estes começam por se cobrir de uma crosta dura e grossa, como na
elefantíase.
Pedimos ao proprietário para passar a noite em sua casa; mas,
ao contrário dos outros lavradores brasileiros, que até então só nos
mereciam elogios, deu-nos uma varanda 1ªº miserável junto às estrebarias, cuja coberta nos abrigava da chuva, mas que nos deixava completamente expostos ao tempo de todos os lados. Retirou-se à nossa
chegada, provando, assim, que os nossos amigos de Tiririca, apresentando-o como homem hospitaleiro, tinham-lhe prestado imerecida
ho1nenagem. Mandamos pedir-lhe um pouco de arroz e de milho
p ara os animais, mas ele negou tudo, sob o pretexto de que não
(129) Afecção provavelmente do grupo dos mlcetomas. Estes têm como causa o
desenvolvimento, dentro dos tecidos, de determinados cogumelos parasitas, cujo número,
já bastante elevado, ainda cada dia cresce, com o descobrimento de novas espécies.
(130) " Varanda", t e rmo empregado aqui no seu sentido de "alpendre ", "puxado"
ou " telheiro ". mais legitimo do que o de sala de refeições, que veio entretanto a
adquirir, atualmente, em certos meios, espec.ialmente entre os paulistas do interior.
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tinha nem uma coisa nem outra, e acrescentou que ia ainda ver
se nos podia dar água. Mandamos então alguns dos nossos camaradas
explorar as vizinhanças e comprar o que precisávamos em outras
fazendas. No dia seguinte, de lnanhãzinha, já estava carregada a
nossa tropa e mandamo-la à frente; nós, porém, seguimos a cavalo até
à casa do Sr. Capitão, mandando dizer-lhe que queríamos apresentar
as nossas despedidas. Quando ele apareceu, agradecemos-lhe, com a
maior polidez, a gentileza do tratamento, e acrescentamos que teríamos
o cuidado de informar o Príncipe Regente, no Rio, sobre a maneira
por que tinham sido satisfeitas as amáveis intenções do Govc:rno,
manifestadas nos nossos documentos; ao que visivelmente confundido,
embora rosnando de raiva, berrou: "Que tenho eu com o Príncipe
Regente!"
Prosseguindo a jornada, em breve alcançamos um charco rodeado
de densos matagais, à beira do qual é muito comum o "quero-quero",
ou pavoncinho brasileiro (Vanellus cayennensis)•.
Essa bela ave
tem aqutle nome porque à vista de homens ou de outros seres estranhos
começam a bradar "quero! quero! quero!", com o que amedronta
todas as outras aves. Encontra-se em todos os pastos, campos e pân- .
tanos do Brasil. E' também comum neste lugar a grande andorinha
de coleira branca••131.
(*) E' esta a ave a que se refere MAWE (Traveis inter. Braz., pág. 80), quando
diz ter matado bonitos " Lapwlngs'', com um esporão vermelho em cada asa e muito
barulhentos.
(**) A andorinha ai encontrada ( H irori do coUaria) é uma bonita espécie nova,
do tamanho do nosso Cypselus da Alemanha.
A plumagem é negro-acastanhada, toda
ela lustrada de verde; rodeando o pescoço, há um anel esbranquiçado. As penas da·
cauda têm o raque terminando em espinho. cujo comprimento excede a uma linha;
os tarsos não são emplumados; os dedos, muito fortes e unidos. possuem unhas agudas e
recurvas, próprias para trepar nas rochas. Achei essa espécie, pela primeira vez, nos
rochedos próximos do Rio de Janeiro.
(Suplem.)
Segundo o sistema ornitológico apresentado pelo Sr. TEMMINCit na
nova edição de seu Manu el d'Ornithologie (prém. part. pág. XXXIX) Hirundo collaria
é um ()ypselu~.
Como ela só tem três dedos para diante e um para trás, eu não
a separei das andorinhas. Hirundo pel<Mgia Linn. apresenta exatamente a mesma
disposição. H. collaris vive nos montes rochosos do Rio de Janeiro e alhures, mesmo
em regiões planas, pusto que haja rochedos nas proximidades, como por exemplo nas
lagoas de Maricá, Saquarema e outras. em torno de cujas margens voeja. Em contraste
com esta grande andorinha, acha-se no Rio de Janeiro uma outra espécie multo pequena,
que tenho por ainda não descrita, motivo pelo qual dou a seguir, resumidamente, os
seus caracteres. Hirundo minuta: 4 polegadas e 3 linhas de comprimento, 8 polegadas
e 4 linhas de envergadura; bico negro; pés bruno-escuros; dedo médio quase duas
linhas mais comprido do que os restantes; calcanhares lmplumes; dorso dos pés
escutelado; partes superiores Inteiramente pretas, lustradas de azul-ferrete; cauda levemente bifurcada e sem brilho, como também as asas; ventre. garganta e peito alvos;
coberteiras Inferiores da cauda e crlsso bruno-pretas, às vdes com algum brilho esverdeado;
rebordo dianteiro das asas um pouco escamado de branco; juvenis com a fronte
e o baixo dorso mesclados de pardacento. Nidifica abundantemente nos edificlos da cidade.

(131 ) Trata-se de Streptoprocne zonaris (Shaw), uma das duas espécies conhecidas
pelas denominações vulgares de "andorinha-coleira", "taperussu ", "andorinllão ", etc. Por
exemplares fornecidos por Wfed, foi ela pouco depois ( 1828) representada a cores por
Temmlnck. na PI. 195 do seu famoso Nouveau Récueil de Planches Coloriée1, com o
nome de Hirundo collaris. Já era todavia conhecida da ciência, através de Shaw {1796),
cuja denominação por isso prevalece. No tomo III Beitréige, há Informes complementares
su~re a ave, dos quais o mais interessante é .o que se refere à sua existência, por
aq Gele tempo, nas pedras do aqueduto {"Arcos da Carioca") da cidade do Rio. Outro
taperussu, do mesmo porte e encontradiço também nos Estados do sul, é Streptoprocne
biscutata Sclater, com uma nódoa branca na nuca e outra no peito, em vez de colar
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O calor estava, agora, mais abafadiço do que nunca; nem a mais
tênue aragem perpassava, ao passo que a areia escura e seca refletia
a ardência atmosférica .
os raios do sol, aumentando
•
Na mata atravessada pelo nosso caminho, os caçadores mataram
uma bonita espécie de maracanã (Psittacus guianensis, Linn.)1s2 , .
que se encontra aí em bandos incontáveis. Chegamos, além da floresta, a um lugar onde numerosos índios de S. Pedro ocupavam-se
em melhorar a estrada: era para nós um quadro novo e interessante.
Depois de transpormos alguns morrqs, apareceu-nos subitamente a
lagoa de Araruama• 133, que tem seis léguas de comprimento e, além
disso, muito larga; comunica-se com o mar, légua e meia ao norte
de Cabo Frio, e abunda em peixe. O sal é extraído, diz-se, ·em
alguns pontos da margem. Matas e umas poucas habitações orlavam
a praia oposta, e, à distância, sobre pequena elevação,· erguia-se a
igreja. da vila de S. Pedro. Depois de termos andado a cavalo em volta
do lago, chegamos à venda da vila, onde encontrei os burros descarregados, e esperei pelos caçadores, que vinham fatigados do calor e
da longa viagem a pé. Chegaram logo; tr<:tzendo muitos animais
interessantes, que mataram em caminho.
S. Pedro dos 1ndios 13 ~ é um aldeamento indígena ("aldeia"), que
parece terem os jesuítas primeiramente formado com os goitacás••.
Há aqui, como era de esperar, uma bonita igreja, além de várias ruas,
mas. as residências _são simples casebres de barro, todas elas, bem
como a ·maior parte das habitações esparsas pelas. cercanias,. ocupadas
por índios. Tinham estes um capitão-mor, (equivale a comandante
ou alcaide de sua própria raça), mas que não possuía nenhum privilégio além do título. . Afora o padre,· há poucos portugueses. Quase
Esta lagoa é também chamada "lraruama" ou "Aruama " .
A Corografia braaílica, tomo li, p. •11. diz o seguinte sobre a origem deste
aldeamento: Neste local os três Irmãos Corrêas, Gonçalo, Maneel e Duaite, com o
capitão Miguel Ayres Maldonado e muitos outros, em Abril · de IG2D, sob Salva.dor
Corrêa de Sá, resolveram libertar dos lndfos Goltacás um vasto .trato de terra,
que lhes tinha sido dado de presente desde Agosto de 15H.
('*)
( '*'*)

completo.
São aves da famflla dos Apódldas (ant. Cfpsélfdas) , grupo multo dlveno,
com o segmento terminal da asa (mão) multo mais longo do que nas verdadelru
andorinhas (Hlrundlnldas), com que, não obstante, dada a semelhança de aspecto e
de hábitos. passam ordinariamente confundidas pelo povo.
A disposição dos dedos, a
que fez Wied referência em nota suplementar, varia muito nos representantes da famflla,
podendo ser dianteiros dois, três, ou mesmo todos quatro.
Hirundo pela.agia Lino.,
l 7GG (= Chaetura pelagica Llnn., 17!18) é também um Apódlda.
Hirundo minuta
Wled (descr. na nota suplem.) corresponde a Hirundo eyanoleuca Vlelllot, 1817, espécie
tfplca do gênero P11gochelidon Baird.
,
(131?) E' o "Aragual" de alguns Estados do Brasil, ou Aratinga leucophthalma
(MUiler) dos ornitologistas.
(138) Segundo THEODOllo SAMPAIO (Tupí na Geogr. Nac., a.• ed., p. 228) o nome
" lraruama ", citado por Wfed nesta nota, era o nome primitivo da lagoa e stgnlnca
" comedouro ou viveiro de lontras" (e não de arara.a, como sugere a atual apelação),
etimologia por todos os pontos aceitável.
(13') Atual São Pedro da Aldeia, na margem setentrional da Lagoa Araruama
e não longe de Cabo Frio. A crer em Joaquim Norberto · (Mem. Hilt. deu Aldeae do•
Indioa da Prov. d o Rio de Janeiro) o aldeamento só teria sido fundado em data posterior
(IG de m.alo de 1617) à dada por A. de Casal.
Cf. A. Moreira Pinto, Apontam. para
o Diccion. Geogr. do Braail, III, p. 101.
·
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todos os índios têm a fisionomia peculiar à raça, que ·foi descrita
mais detidamente a propósito da nossa visita a S. Lourenço; entretanto, ela é aqui ainda mais característica. As roupas e a linguagem
eram as das classes baixas portuguesas, e somente em parte conservavam o conhecimento da língua original. Tinham a presunção de
querer passar por portugueses e olhavam com desprezo os irmãos
ainda selvagens das florestas, a quem denominavam "caboclos" ou
"tapuias".
As mulheres enrolavam os compridos cabelos, negros
como carvão, num coque no alto da cabeça, como as portuguesas.
Penduradas nos cantos das palhoças, acham-se .as redes de dormir
da família. Vêem-se também nelas muitas vasilhas de barro cinzento.
Os . homens são em geral bons caçadores e habituados ao uso da
espingarda; os meninos têm ótima pontaria com os pequenos arcos
feitos da madeira do airi, chamados "bodoques"135 • l:ste arco tem duas
cordas separadas por dois pedacinhos de madeira; no meio, as cordas
se unem por intermédio de uma espécie de trançado ondê se coloca
a bola de "Qarro ("pelota") ou uma pequena pedra redonda. A corda·e o'
projetil são esticados para trás pelo polegar e o indicador da mão·
direita, soltando-se depois repentinamente, para arremessar o projétil.
Já o Barão de Langsdorff havia mencionado tal tipo de arco, visto
por ele em Sta. Catarina; encontra.mo-lo· em todo esse litoral, e,
no Rio Doce, até os adultos o empregam contr.a os Botocudos, quando
não têm armas de {ogo. São os índios extraordinariamente destros
nessa maneira de caçar, podendo abater um pequeno pássaro a grande
distância; e o que é mais, até borboletas pousadas nas flóres, como
Langsdorff i·elata. Azara, na sua descrição do Paraguai•, . conta que
naquele país eles arremessam, com tais arcos, vários projéteis ao mesmo
tempo (este instrumento está representado na fig. 1 da 13.ª estampa).
Koster, na sua viagem pela "capitania" de Pernambuco, descreve
os índios mansos com precisão, porém faz deles juízo bastante desfavorável; é possível, contudo, que estejam lá numa etapa inferior de
civilização. Devo também observar que parte das acusações sobre a
rudeza e o freqüente mau caráter desses índios se deve descontar
do tratamento errado e opressivo que outrora lhes dispensaram os
europeus, os quais, muitas-. vezes, nem reconheciam neles criaturas
humanas, associando, aos apelidos de caboclos e tapuias, a idéia de
animais, criados apenas para serem maltratados e tiranizados.
Em linhas gerais, porém, deve reconhecer-se que Koster lhes descreve corretamente o caráter; porque ainda mostram invariável ten·
dência para a vida indolente e desregrada. Gostam de bebidas fortes
e detestam o trabalho, não têm firmeza em suas Jl1llavras e são poucos os exemplos, entre eles, de caracteres dignos de nota. Não que
('*)

(185)

Az.&a.&, VoVaues, etc., vol. li, p. G7.

No original "Bodoc". Edição prlnceps da presente obra em alemão.
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tenham inteligência apoucada; compreendem rapidamente o que lhes
ensinam, sendo além disso espertos e astuciosos. Um traço notável de
seu caráter é o orguUio indomável e a forte atração p~las suas matas.
Muitos deles ainda não se libertaram das velhas crenças, e os padres
se queixam de que são maus cristãos. A profissão eclesiástica lhes
foi aberta, porém bem poucos a abraçaram. Havia em Minas Gerais
um padre índio, pertencente a uma das tribos mais selvagens. Era
um homem geralmente estimado e viveu muitos anos em sua paróquia; de repente, entretanto, desapàreceu; descobriu-se que jogara
fora as vestes clericais e correra, nu, ao encontro dos irmãos das selvas,
entre os quais teve várias mulheres, depois de parecer, anos a. fio,
fervoroso crente das doutrinas que pregara. Os negros que vivem
no Brasil são bastante diferentes desses índios; têm mais capacidade
e perseverança para aprender todas as artes e ciêncras; alguns chegaram mesmo a tornar-se homens muito notáveis•.
Enquanto os índios têm o suficiente para comer, não é fácil persuadi-los a trabalhar: preferem passar o tempo em danças e bebedeiras. As danças atualmente em voga foram tomadas aos portugueses; delas, a ma'is querida é o batuque 136• Ao som da viola (guitarra), tomam os dançadores, uns diante dos outros, diver~as posições
indecorosas, batem palmas, estalam a língua••, e não se esquecem do
famoso cauí•••, que é feito, agora, apenas de farinha de mandioca,
milho ou batatas. ·As raíz~s são raspadas, cortadas em pedaços, cozidas
ao fogo e depois mastigadas; tomada à boca a· massa com os dedos,
a massa é posta numa vasilha, ·onde fermenta com adição de água,
convertendo-se num~ beberagem algo nutritiva e énebriante, de gosto
~cido e muito semelhante ao soro de leite.
E' a libação favorita, que, en1 geral, se toma quente. O modo
de vida seguido por esses índios ainda não se diferencia do dos antigos
habitantes do litoral. Os portugueses adotaram . muitas coisas deles e,
entre outras, a preparação da farinha de mandioca. Usam no começo
duas espécies de far.inha; uma grossa, chamada "uy-entam" e outra
mais fina, de nome "uy-pu"• • • •, e ainda hoje, embora civilizados,
esses índios conhecem muito bem: o nome "uy". Já naqueles pri( *) Veja-se o l.º volume, pág. t• das "Beitriige zur Naturgeschichte" d e Blumenbach,
tanto para o que se refere à capacidade intelectual dos negros, como para o que diz
respeito ao modo de vida e ao apego dos povos rudes à sua terra natal.
(**) Cf. Esc HWEGE, Journal vem Brasilien, 1.º caderno, pág. 59.
(***) SIMÃO DE VASOONCELLOS r efere e m suas Notícias curiosas do Brasil, págs.
86 e 87. todos os tipos de cauí preparados naquele tempo pelos índios do litoral:
a bebida era guardada em "talhas" que denominavam "igaçabas".
Dele enumeram-se
32 variedades, tais como o de " acaiá ", •·aipi " (chamado também "cauf caraçu" e " caui
macachera "), de " pllcoba " (Pacoüy), milho ("Abatiüt1" ), ananás ("ManaV11"), este
mais forte e que facilmente embriaga, o de batata (" Jetiuy" ), jenlpapo, beijo ou
mandioca ("Tepioeity"), mel de abelha selvagem, açúcar ("garapa" ), caju, etc.
Os
últimos são os mais estimados. Veja-se també m sobre o "cauí" JEAN DE Ltav, p. 128.
(****) JEAN DE Ltav, Voyage, etc.. p. 116.

(186)

Grafado Por Wied "Baducca".
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meiros tempos, preparavam o mingau engrossando o caldo de carne
com farinha ·de mandioca. Os portugueses também adotaram isso.
Durante as refeições, colocavam do lado uma porção de farinha de
mandioca seca, e iam-na jogando em punhados para a boca com tal
agilidade, que não perdiam o. mínimo grão. Esse costume ainda
se observa entre os descendentes, bem como entre os lavradores portugueses•137. Os antigos Tupinambás distinguiam uma excelente
espécie de mandioca, a que davam o nome de "aipi" e que, assada na
brasa ou cozinhada em água••, ainda hoje é largamente usada,
ora com aquele nome, ora com o de mandioca-doce 13ª. Como estes,
outros costumes ainda hoje sobrevivem.
Embora professem a fé cristã, muitos só vão à igreja para salvar
as aparências, e assim mesmo poucas vezes; são, além disso, supersticiosos e cheios de crendices. Koster• • • chegou mesmo a encontrar em
Pernambuco maracás• • • •, numa casa indígena; prova de que em parte
ainda estão presos aos costumes dos antepassados. Contudo, à proporção que se fizerem mais civilizados, a originalidade desse povo
e as últimas sobrevivências dos antigos costumes se irão desvanecendo, de modo que deles não se encontrará futuramente nenhum
vestígio e só serão conhecidos através das descrições de Hans Staden
e de Léry.
Conversamos lengamente com os habitantes de S. Pedro, que
aproveitavam a frescura da tarde à porta de suas choupanas. O capitão-mor, velho indígena desconfiado, e com ele todos os moradores
do lugar, não pôde esconder a suspeita de _q ue éramos espiões ingleses; mesmo depois de lhe termos mostrado a nossa portaria1ª9 não
ficou de todo satisfeito. Os ingleses são no Brasil muito malquistos;
e todos os europeus do norte, com cabelos louros e pele branca, são
tidos como pe:rtencentes à sua nacionalidade.
Como as circunvizinhanças parecessem oferecer abundante material para as n_ossas pesquisas, permanecemos aí vários dias. Os caçadores trouxeram-nos, por exemplo, alguns micos (Simia· f atuellus,
(*) lbid. p. 118 e 119.
(**) Ibid. p. 119.
(***) Koster's traveis, etc., p. 81•.
(****) Hans Staden chama-Os Tamaracás.

(187) Para certos pontO!.' do pais, menos Influenciados pela renovação dos costumes.
poder-se-á, ainda boje, renovar a interessante observação registrada por Wied. · A curiosa
usànça presenciei:a, pelo menos eu, na Bahia, entre pessoas idosas, especialmente do
BeXO feminino.
(188) E' sabido que no norte do pais a mandioca doce, chamada também "mandioca
mansa", "aipim " (Bahia), " ma.cachera" (Nordest e), ou simplesmente "mandioca" (São
Paulo e sul do Brasil), é de largo · uso na alimentação, como substitutivo do pão, a
que certas variedades nada ficam a dever em aroma e sabor, mormente se senidaa
ainda quentes e condimentadas com sal e manteiga.
(139) Wied escreve sempre textualmente "Portaria".
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Linn. o "sauí de chifre") 14º e uma preguiça de coleira negra • 141
espécie ainda muito pouco conhecid·a, que fomos encontrar, · posteriormente, em grande número, nos distritos do sul, mas não vimos nenhuma ho norte. Sendo domingo o dia seguinte, todos os habitantes das
redondezas afluíram para a missa. Fomos também à igreja, ante a
qual se estendia uma longa aléia de palmas ressequidas, fincadas no
chão, que tinha servido para um festival passado. Um tal Sr. "capitão" Carvalho, que também foi, mostrou-se muito atencioso para conosco. Possuía nas proximidades uma "roça" e em Cabo Frio, não
muito distante da vila, uma casa, que nos ofereceu insistentemente para
hospedagem, quando lá estivéssemos. Aqui em S. Pedro foi ~le o nosso
guia e convidou-nos repetidas .vezes a conhecer-lhe a casa das vizinhanças o que foi aceito pelo Sr. Sellow. Durante a missa observamos
muitos índios bruno-escuros, com _as suas fisionomias características,
o que constituiu para nós, estranhos, espetáculo bastante curioso.
À tarde, dançaram na casa do capitão-mor: o cauí andou em roda
e eles mostraram-se extremamente alegres. O padre esteve presente,
mas não parecia tratarem-no com muito respeito, exceto na igreja.
A visita que o nosso companheiro botânico . fez à casa do Capitão
Carvalho, proporcionou-nos alguns conhecimentos sobre 0s interessantes espécimes das grandes florestas próximas de S. Pedro.
Nelas
há uma enorme abundância das melhores madeiras de lei e de plantas
medicinais. O sr. Carvalho fora acusado de exportar essas preciosas
madeiras, que são propriedade da Coroa, e preso por ordem do governo;
posteriormente, provada a inocência, puseram-no en;i liberdade.
O pau-brasil ·(Caesalpinia brasiliensis, Linn.), tão celebrado e conhecido na Europa, e aí muito comum; também o iP.ê . (Bignonia) 142 de
(*) A preguiça de coleira Braà11pua torquatu1 llliger é uma espécie nova, ainda
não descrita. Dlrere muit o pouco do " af", em tamanho e forma ; a cor, porém, é u'a
mescla de cimento e avermelhado; a cabeça pende mais para o avermelhado, e é ·
misturada de branco.
Na parte superior do pescoço há uma larga mancha de pêlo
comprido e negro.
Essa espécie tem nos pés três dedos como o "af" e não dois,
como diz llllger no seu Prodromus.
·

( U-0) E ' quase inextrlcável ·a confusão ·em que vivia a zoologia dos nossos " macacosprego " ao tempo de Wled, reinando ainda boje multa obscuridade no tocante à matéria.
Torna-se assim impossível dizer com absoluta precisão de qual de D08808 afmlos se
ocupa. aqui o autor.
Não é, todavia, de Cebu• fatuellus (Lino. ). espécie guianense,
que no Brasil poderá ocorrer apenas na Amazônia setentrional. Tôdas as probabilidades
falam, pelo contrário, em favor de Ce bus nigritu1 Goldfuss. 1809 <= Cebu.1 cirrifer E.
Georrr.). conhecido entre o povo por " mico de topete ". opinião que tem em seu apoio
a autoridade de Daniel Elllot ( Rev. of the Primatu, li, pp. 88 e .109).
Não fala
contra isso a clrcunstAncia de haver o autor, nos Beitriige, tratado C. fatuellu• e
C. cirrifer em tftUlos distintos.
O macaco figurado com o nome de C.. cirrifer nas
A bbildungen é mais provável que pertença a C. variegatus Geoffr.
( 141 ) Brad1/pus torquatu• llllg. caracteriza-se de maneira lnconfundfvel pela grande
mancha preta da nuca. em contraste com a cor clara, quase uniforme, do restante do
pêlo. Ocorre no Brasil oriental, do Rio para o norte, havendo eu próprio conseguido um
couro dela em Pernambuco (Hat) , enquanto que o Museu Paulista recebera, há anos, dois
exemplares de ltabuna ( Babia).
Compreende-se mal que Wled a desse como espécie
não descrita, pois já Illlger a havia batizado em 18 11.
(142) Os verdadeiros " lpês" ou " paus-d'arco " pertencem ao gênero Tecoma (faro.
Blgnoniáceas) : há d d es grande número de espécies, algumas ainda mal estudadas, ou
pelo menos impossíveis de identificar precisamen te. pela s imples designação vulgar.
São geralment e árvores de grande porte e lenho durlssimo, que, durante a florescência
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várias espécies, de grandes flores amarelas ou brancas, motivo pelo
qual uma é conhecida por ipê-amarelo, enquanto a outra, que fornece,
talvez, a madeira mais durável para construção naval, se chama ipêtabaco, porque do cern~. quando é partido, sai um pó esverdeado;
o piquiá, cujo fruto é ·às vezes comido pelo homem, e constitui ali.\nento comum. dos macacos 143 ; do mesmo modo, a pitomba 144 , o óleo
pardo (Laurus)145 e o ipê-una· (Bignonia)146, a mais dura de tõdas.
Sendo esta elástica e ao mesmo tempo muito leve, os índios usam-na,
às vezes, na confecção dos arcos. Além disso, encontram-se aí o imbiú,
o jaquá, o grubu, a gru1nbari e a maçaranduba147, que apresenta, sob
a casca, um suco leitoso, com o qual os indígenas fazem o visgo; a
graúna148, a "sergeira" (uma Cassia ou Mimosa de folhas caducas),
árvore das mais belas e frondosas, de lenho bastante leve, capaz de
substituir a tília e ó álamo, e usada no fabrico de canoas. · Ai existe
igualmente uma árvore chamada jarraticupitaia1 •9, de casca aromática,
usada como re~édio pelos índios; o jacarandá1 5o ou bois de· rose
(Mimosa), de um belo casta11h<?·~scuro, madeira dura, pesada, preciosa
para os ebanistàs, e possuindó um ligeiro, mas agradável, perfume de
rosas; · a parte branca externa da madeira não é utilizada, mas apenas o cerne; . cuiranatõt (Cerbera ou Gardenia), madeira muito
leve com · que se fazem pratos e colheres, e cuja casca produz um
se destacam no verde da mata, como gigantesco8 ramalhetes coloridos. de belfssimo efeito.
Têm florea amarelas T. chrr11otricha Mart., T. araliacea · D. C., T. pedicellata Bur & Sch.•
etc.; roxas T. impetigin.oaa Mart. "lpê-tabaco" ou "lpê-açu " é, segundo Uifgren. nome
que mais propriamente se aplica à espécie T . pedicellata Bur & Sch. Da mesma famflia
é o "ipê branco" (ZeyAera tuberculoaa Bur). .,
( 1'8) Ha\ vá.rios "piqulú" ou "plquis ", tipicamente todos do gênero Car11ocar
(fam. Carlocaraceas). e. braailie,.,se Camb. é comum nos Estados do norte, até São Paulo.
Dos frutos de uma ·espécie fu-se, principalmente em Mato Grosso, um licor do mais
requintado paladar.
(l'') Wled escreve "Pitoma" (faro. Sapindácea s). A pltombelra (Sapindu1 e1ettlent111
Cambess) é planta hoje cultivada; produz fruto de polpa açucarada e comestfvel,
não obstan~e a toxldez de suas sementes · e de sua casca.
(U5) Haverá provavelmente engano do autor ao referir às Lauráceas o seu "óleo
pardo". Ora por esse nome, ora pelo nome de " cabreúva", são conhecidas plantas .do
gênero Mfirocarpum (fam. Leguminosas. tribo Papilionáceaa) , e mais particularmente
a espécie M . frondoau Fr. AlJ..
( 1'6) "lpê prêto·,, ou "lpê-una " são nomes também usuais para o "lpê-roxo"
(T..ecoma. ' impetiginoaa Mart.).
(147) "lmbi6" está provavelmente por "lmbaúba" (Cecropia); "jaquá" poderá
estar por "Jaca " (Artocarpua integrif olill" Lino.): " grubu "? ; " grumbari " ou " grumarié ",
segundo Melo Morais, uma árvore (famllia ?) de madeira amarela, semelhante ao buxo,
em estrutura; " maçaranduba " (Mimusops elata Fr. Aliem.) , grande árvore da familia
das Sapotáceas, ocorrente desde o Amazonas até São Paulo.
(1'8) "Baraúoa", "guaraúna " ou "graúna " ( M elanoxylon braun a Schott .. Legumin ..
Cesalpin.), uma das nossas maiores árvores (Rio. Minas Gerais) de cerne preto-arroxeado.
durfssimo.
"Serguelra ", aparentemente indeterminável.
(149) No mesmo caso de " serguelra " (v. nota supra).
(150) Há. enorme confusão no emprêgo d este nome vulgar, d enominando-se "jacarandá ". ora vá.rias Leguminosas dos gêneros Dalbergia e Machaeriu m, ora algumas
Biqnoniácea1 (gênero Jacaranda). As últimas são no sul mais conhecidas por "carobas"
e "caroblnhas". O a que se refere Wled é, ao que parece. o "jaearandá prdo" (duas
espécies, pelo menos, recebem este nome vulgar : M achaerium incorruptibile Fr. Allem.
e M. legale Benth.), famosa pelo seu emprego nas obras de marcenaria antigas.
(Ul) Estará por "colrana"? E ' posslvel: mas as pla ntas correntemente chamadas
por este nome são, quando muito. arbustos (CeatnAm, famllla Solari'áceas) e dlf1ctlmente
poderio ser a menclooada por Wied.

68

VIAGEM

AO

BRASIL

suco leitoso; a peroba 152, dura e sólida madeira para construção naval,
que é usada pelo governo e declarada propriedade real; canela (Laurus), muito aromática, cheirando a canela; caubi (Mimosa), majole,
sepepira, putumuju, aqui no Rio de Janeiro chamada araribá, e outras
espécies 153. Da mesma maneira, aí se encontram plantas medicinais
em abundância: mencionarei somente algumas, como a "herva moui;a
do sertão"• 1 54, que tem gosto de alho; o Costus arabicus, empregado
nas moléstias venéreas; a ipecacuanha preta (lpecacuanha officinalis,
Arruda, que é, sem dúvida, a raiz preta do ]ournal von Brasilien de
Eschwege, cad. l, com gravura); a ipecacuanha branca (Viola· ipecacuanha, Linn., ou Pombalia ipecacuanha, Vandelli), a "buta"••, que
dizem substituir o chá, etc. 155
Depois de termos caçado bastante, com os índios, nas cercanias
de S. Pedro, deixamo-los durante o dia e seguimos para Cabo Frio,
cerca de duas léguas de distância. Um atraso causado, em caminho,
por um dos animais, deu-nos· a oportunidade de matar uma "maracanã", ave descrita com o nome de Psittacus macavuanna 156 ; bandos
inteiros habitam essas florestas, e se abatem sobre os milharais
próximos das moradas indígenas, causando, muitas vezes, grandes
estragos.
Já era tarde avançada quando atravessamos a lagoa em direção
à vila de Cabo Frio, e fomos recebidos pelo Capitão Carvalho em sua
casa. Cabo Frio é o conhecido promontório já por mim referido;
formam-no altas montanhas rochosas, frente às quais ficam algumas
ilhas; numa destas, próxima da costa, dentro de uma angra ergue-se
(*) (Suplem.)
"Herva moura do sertão", Canella axillaris Nees voo Esenbeck:
C. floribus axillaribus nutantibus decandris. O Prof. Nees v. Esenbeck dará uma descrição
mais completa dessa planta nas publicações da Kaiserl. Leopold. Carol. Acad.
( **) Não pude achar, para determinação da famflia a que pertence, nem flores
nem frutos desta planta aproveitável, que será talvez um Convolvolw.
(152) Aspi dosperma peroba Fr. Allemão (= A. poly·n euron Müll.?), dita "peroba
rosa", da fam. das Apocin.áceas é árvore alterosa, muito abundante outrora nas matas
do Interior de S. Paulo,. Minas e Rio de Janeiro. Parece ter os dias contados, tamanho
é o consumo de que é objeto a sua. utilissima madeira e o esgotamento quase completo
das últimas reservas.
.
(158) " Caübi"?; "majole ", provavel01:ente por "monjolo" (Pithecolobium, sp.) ;
"sepepira ", ou "sucupira" (Bowdichia virgilioides H. B. K. e outras, da fam. Leguminosas,
subfam. Mimosas), tida outrora como a melhor madeira para a construção de navios;
"putumuju". "araribá" ou " araroba" (Centrolobium robustum Mart. e afins, fam. Legum.,

Papilionáceas).

(154) Em vez de "herva moura" (ou "moira"), lê-se no original "Herva moelra".
Trata-se de uma solanácea, de espécie diffcil de precisar.
(155) Cost·u s arabicus Aubl. entra na larga e confusa sinonfmia das espécies indfgenas
do gênero Costus (fam. Zingiberáceas) vulgarmente conhecidas por cana do l>rtjo, e.
do mato, e. da tndia, jacuanga etc., alguns dos quais são nomes comuns · a plantas de
outras famflias, com que urge evitar confusão.
"lpecacuanha" (ou mais comumente "poaia" nos Estados do sul) é nome usual de
várias Rubiáceas de propriedades eméticas, a mais conhecida das quais é P1111oAotria
iiJecacuanha M. Ar. g (= Cephaelis ipecacuanha Rich.); no sul do Brasil o vulgo
aplica também o mesmo nome, a várias Polt1ualáceas de análogas propriedades (Pol1111ala
an gulata D. C.• P. cornuta Mart., etc.). As "abútuas" ou 'butuás" constituiem numeroso
grupo de plantas da famflla Menispermáceaa (gêneros Abutua, Cissampelo1, etc.), quase
tvdas, como a "caapeba ". famosas pelos empregos na mediei na popular e oficial.
(156) Como já ficou dito, a espécie aqui referida por esse nome é Ara maracana
Vieillot, cabendo a uma ave guianense o nome que Wled lhe supôs.
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um forte· Uma enseada ("lagoa") entra pela terra firme, formando
um semicírculo, ein cujas rnargens se assenta a cidade de Cabo Frio.
Esta cidade, embora pequena e mal calçada, possui diversas casas de
bonita e asseada aparência. A língua de terra, em que está construída,
é· paludosa perto da lagoa e arenosa ao longo do mar, medrando aqui
arbustos de várias espécies. Descobrimos algumas plantas novas; entre
elas duas andrômedas herbáceas•, uma de flores amarelo-pálido e outra
de flóres róseas. Toda a região circunjacente é cortada de lagos e
pântanos, e por isso dizem ser sujeita a febres; entretanto, os habitantes afirmam que os fortes ventos do mar purificam grandemente a
atmosfera.
Os habitantes do lugar vivem da exportação de certos produtos,
como a farinha e o açúcar. Eles são objeto de um comércio com a
costa:, feito por algumas "la nchas". Essa região, bem como a próxima
do Rio de Janeiro, era outrora ocupada pelas poderosas tribôS dos
Tupinambás e dos Tamoios, que, no tempo de Léry, estavam aliadas
aos franceses contra os portugueses. Salema atacou-as em 1572, em
Cabo Frio, e infligiu-lhes memorável derrota, após a qual se retiraram
para o interior. Em conseqüência, os portugueses se instalaram no
lugar.
Na última metade do século XVII, um pequeno número
deles vivia aí, fundada que tinha sido a aldeia de S. Pedro. Segundo a
History of Brazil de Southey, havia perto um forte, sem guarnição.
Convidados por um capitão, que reside em S. Pedro, a visitar
o seu engenho de açúcar, embarcamos na manhã de um domingo em
compan)lia do nosso hospedeiro, o sr. Carvalho, e de um padre. Como
de costume, "esteiras" de palha forravam o fundo das canoas para nos
sentarmos. Os Tupínambás e outras tribos aborígines usavam embarcações desse tipo, que os portugueses depois adotaram. São feitas de
um único tronco de árvore, e extremamente leves; os índios manejamnas com admirável destreza. Variam muito de tamanho: umas são tão
estreitas, que quem vai dentro precisa muito cuidado ao mexer-se, para
não virá-las; outras, ao contrário, são de troncos de tamanha grossura,
que oferecem segurança mesmo. no mar, desde que não muito agitado.
O canoeiro encarregado da direção fica em pé, e equilibra-se tão bem,
que os seus movimentos não acarretam a mais leve oscilação. Os
remos têm uma pá oblonga na extremidade e são manejados, a mão
livre, nas canoas pequenas, bastando dois remadores hábeis para impulsioná-las com extraordinária rapidez.
A lagoa era pouco profunda, e tão transparente, que podíamos ver
nitidamente a areia branca do fundo, com a sua vegetação coralina;
em alguns pontos, chegamos mesmo a encalhar. Nas lagoas abun(*) O professor Schrader de Gottingen, a cuja bondade devo a maior parte das
determinações de plantas citadas neste livro, reconheceu como novas essa s duas piantas,
e pertencentes a espécies até agora não descritas daquele gênero.
(Suplem.)
Sobre estas duas novas espécies de Andr6meda veja-se a noticia dada
pelo Prof. Schrader no fac. 72 dos "Anzeigen de Gõttigen ".
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dam gaivotas, andorinhas-do-mar, garças brancas e maçar1cos. Duas
espécies de corvos marinhos são, também, bastante comuns aí: uma
é o mergulhão pardo-alinzentado• 157 , e a outra uma assaz parecida
com o corvo marinho europeu•• 158 ; ambas pescam nessas águas e chegam bem próximo das casas da cidade.
A fazenda do capitão, cercadá ·pelas cabanas dos negros, fica aprazivelmente situada numa colina. Vêem-se em torno montanhas cobertas de mata e encostas silvestres, formando amável contraste com os
canaviais verde-claros. A esquerda, numerosas manchas d'água e graciosas moradas alegravam a paisagem, emoldurada, nos últimos planos,
pelas montanhas azuis.
Percorremos o engenho, que nos pareceu bem instalado. Para
engrossar e purificar o caldo da cana, com que se faz a aguardente,
junta-se-lhe forte lixívia. Obtém-se esta jogando água quente sobre
as cinzas de uma espécie de Polygonum, denominada "cataya" na língua
aborígine, mas entre os portugueses conhecida por "erva de bicho" 159.
Essa planta tem sabor muito amargo e apimentado, e é usada em diverE' talvez o " Petit Fou de Cayenne ". Bun ·oN, pi. 978 (Pelecanus parvuB) .
(Supleni )
Apesar de certos pontos de divergência com a descrição de Buffon,
considero ser esse o " Petit Fou de Cayenne", figurado na PI. enlum. n.0 978.
As
principais discordâncias entre a descrição de Butfon e a ave braallelnJ por mim
observada estão no tamanho e na coloração.
Buffon dá para o comprimento dP. sua
ave apenas l 'h pé, ou sejam 18 polegadas, ao passp que a por mim obeervada mede
de comprimento 28 polegadas; além d isso, esta última não é preta, mas sim brunoacinzentada. A divergência no tama nho facilmente se explicaria na hipótese de ter
Buffon tomado as suas medidas numa a ve empalhada ou numa pele, ao mes mo tempo
que a diferença de cor entre ambas não é bastante grande para separar uma de outra.
Esta ave vive principalmente na parte sul da bafa do Rio de Janeiro. vendo-se à
ta rdlnha voltarem do mar os seus bandos, dispostos em forma de Angulo, tal como
fazem os grous e gansos s~lvagens, e avançando céleres, quase rastejantes à supertfcie.
(* * ) (Suplem.) Este corvo marinho, sem dúvida o mesmo representado por BUFFON
na PI. enl. N. 0 974, tem grande semelhança com o nosso Carbo uracuhu em plumagem
juvenil, razão pela qual o Sr. TEMMINCK, na nova edição de seu Manuel d'Ornith.ologie
os considera u ma mesma espécie.
Restará todavia explicar a inda algumas pequenas
divergências descritivas. A ave européla consta t er a fris pardo-acinzentada, ao p&880
que na brasileira ela é , nos indivfduos idosos, d e um lindo azul; dá-se àquela de
23 a 24 polegadas de comprimento, enquanto que a maior das· últimas que pude medir
tinha 26 polegadas e 8 linhas.
Nunca vi mudanças na plumagem da ave brasileira.
Essas divergências fazem-me pensar q ue a espécie sul-americana deve ser separada
da nossa.
( *)

( 157) Era de todo procedente a suposição, largamente discutida pelo autor em
nota suplementar, de ser o mergulhão de noesas costas, mais vulgarmente conhecido
por " atobá ", o " Petit Fou de Cayenne" de Buffon e Daubenton. Seu primeiro batismo
cientifico foi dado por Boddaert ( 178 8), quando ao criar denominações para as aves
figuradas por Daubenton nas suas célebres " Planchea Enlumlnées", deu-lhe o nome de
Pelecanus leucoucuter (PI. 978), hoje mudado em Bula. leucogcuter leucogcuter, feita a
retificação genérica e a sua restriçã o à raça gulano-brasllelra.
E' ave ainda hoje
com11m em nosso litoral sul-atl&ntico, inclusive nas bafas de Guanabara e de Santos.
Ct . L u oERWA L DT & PINTO DA FoN&ECA, RetJ. Mui. Paul., XIII, p , 471 (1928).
( 158) Refere-se Wled à ave comumente conhecida por "blguá", nome transportado
para a nomenclatura técnica por Vleillot que, conhecendo-o atr.a vés da descrição de
Azara, propôs chamá-lo H11drocora:e 1'igua.
Hoje acorda-se em ver o biguá na ·ave a
que Humboldt, em 1805, deu o nome de Pelecanv.a olitJaceiu, hoje convertido em
Phalacrocor ax olivacem olivaceus (Humb.) , feitas as necessárias retificações.
(159 ) O Infuso de "catalã", " catala" ou "berva de bicho" (Pol11gonum antihaem01Thoidale Mart.), sob a forma de tisana ou de cHsteres, além do seu emprt:go
na refinação do açúcar, gozou efetivamente da reputação de herólco medicamento durante
algumas epidemias que a ssola ram o Brasil nos séculos XVIII e XIX. A doença a que
refere Wled em nota era ta mbém denominada "maculo ", "doença do bicho", etc. Grassou
out rora epldemicamente em muitos p ont os do Brasil, ocupando lugar destacado na

DO RIO DE JANEIRO A CABO FRIO

71

sas doenças•.
A maior parte das "fazendas" tem igreja, ou um
grande aposento arranjado de modo que nele se possa dizer missa,
aos sábados e domingos. Os viajantes devem assistir às missas; porque,
se .assim o fizerem, lograrão muito melhor conceito por parte dos
moradores. Sempre nos trataram com gentileza e atenção quando
respeitamos esse costume, mostrando manifesta frieza e aversão, quando
não fomos à igreja.
Depois da missa, voltamos com o proprietário para a cidade, onde
vimos o que é ainda uma raridade nessa parte do país, isto é, o
genuíno coqueiro (Cocos nucifera, Linn.). Essa bela árvore é muito
comum para o norte, como observaríamos no decorrer da viagem;
porém é bastante rara nas regiões do sul. Chama-se, na costa oriental,
"coco da Babia".
Numa fazenda das proximidades de Cabo Frio, havia, segundo me
afirmaram, duas tamareiras (Phoenix dt,zctylifera, Linn.) que deram
frutos; uma, entretanto, fora derrubada, e a outra deixara de dar160.
Começamos a caçar e a fazer excursões por todos os lados, e
tomamos, com esse intuito, os serviços de dois novos caçadores, práticos
da região, um de nome João, outro Inácio. Em breve conseguiram
para nós vários animais, especialmente · macacos berradores ou "guaribas", provavelmente da espécie descrita com o nome de Stentor,
ou Mycetes ursinus, e cuja voz poderosa se ouve freqüentemente nessas
florestas. Caracteriza-se pelo grande órgão vocal, pela grande caixa
vocal que Humboldt, servindo-se de uma outra espécie do mesmo
gênero, figurou na 4.ª prancha de suas "Beobachtungen aus der
Zoologie".
Em virtude da densa barba do macho, o "guariba" é conhecido,
nessa costa, por "barbado"; em. São Paulo chamam-no "bugio"161.
Além desses macacos, obtivemos também dos que têm dois tapetes
no alto da cabeça (Simia fatuellus, Linn.) e o pequeno "sahui"
vermelho (Simia rosalia, Linn.), que não são raros nesta zona, mas que
desaparecem mais para o norte162.
(*) Diz-se que, no Rio S. Francisco, essa planta é usada com vantagem na moléstia
chamada "ó largo". Cons'8te esta, de acôrdo com o médico húngaro que ali residia e
descrevera as moléstias locais, numa dilatação do reto causada pelo esgotamento. Neste
caso, a planta é fervida em água: deixa-se o decocto esfriar e depois se aplica em
clhrteres. como também em banhos.

patologia indfgena, conforme se depreende da referência que invariavelmente lhe fizeram
velhos autores. Sobre o assunto consulte-se -i substanciosa sfntese elaborada pelo douto
prof. Fernando São Paulo em seu precioso livro "Linguagem Médica Popular do Brasil"
(Rio, 111111, vol. II, p. '8) .
(100) E' sab1do que a tamareira, como algumas outras palmáceas, é diéclca. não
podendo, conseguintemente, frutificar quando não haja em próxima vizinhança plantas
de sexuaUdade diferente.
(101) Cf. nota da pág. 51. O "bua-io ruivo " (Alouatta fu sca E. Geoff.) tem
larga distribuição. ocorrendo não só em toda floresta este-brasileira, do Rio à Bahla,
como ainda na Amazõnla.
Wied descreve-o à pág. 48 do li vol. dos "BeitrlJge!' e
flrura-o também em boa estampa nas "Abblldungen ".
(162) Sobre o "mlco de topete" já houve referência páginas antes (cf. nota,
pág. 66). Parecido com ele, há na alta Amazônio. um macaquinho, Cebuella pygmaea
(Splx), conhecido localmente por "mico-leãozinho".
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Na beira das lagoas e pauis, principalmente perto dos mangues
(Rhizophora, Conocarpus e A vicennia)16ª, descobrimos grande número
de buracos cavados na terra. Servem de refúgio a caranguejos chamados aqui "guaiamu"1 ª4 , e que não devem confundir com outra
espécie, encontrada na areia da praia, conhecida por "siri"; ambas
as espécies foram mencionadas por Marcgrave. O guaiamu é maior
do que o siri; apresenta cor de ardósia suja, tendendo um pouco para
o plúmbeo, e sem manchas165 • E' difícil de caçar, porque, ao menor
ruído, se esconde na toca. Adotei, por isso, para o apanhar, o ·chumbo
de caça. Constitui um alimento básico entre os brasileiros, cuja
indolência é muitas vezes tão grande, que, tornando-se o peixe escasso,
vivem apenas do guaiamu, regime que achamos miserável. Vimos
freqüentemente na areia, entre as moitas, duas espécies de lagarto;
a maior delas, Lacerta ameiva· de Daudin, tem o dorso verde e os
flancos manchados• 1 6 6 • Também obtive, aí, a pele de uma gigantesca serpente, a Boa constrictor1 67. Daudin, erradamen~e, indica a
Africa como o único lugar nativo desse réptil; quando é a mais
comum das espécies brasileiras do gênero Boa. Na costa oriental, os
(*) (Suplem.)
E' esta a Lacerto. litterato. dos modernos naturalistas.. Foi dada uma
descrição dela pelo Dr. KuHL em seus Beitrãgen zur Zoologie (p. 116).
Raramente
encontrei variações no colorido do animal brasileiro, de que 8e ocupa o referido ·autor
na página 88 do citado trabalho. Os indivíduos -novos têm às vezes a parte anterior
do dorso ponteada de ·escuro, ao passo que os mais Idosos têm-na em geral imaculada
e uma · bela cor ver.de-clara; os lados do pescoço são marcados com duas ou três
riscas longitudinais pardo-escuras : os flancos são verdes e enfeitados de cada lado
do ventre com séries perpendiculares de manchas arredondadas amarelas, rodeadas de
preto. As figuras das estampas 90 e 88. de Seba, citadas por Kuhl, se é que pertecem
a esse animal, estão multo mal feitas. Sloa.ne parece ter representado o nosso· lagarto
na Tab. 278, fig. a.

(168) Nos manguezais vivem plant.as de várias famflias diferentes, a que à est.reita
adapt.ação ao mesmo habitat dá configuração e disposições fisiológicas análogas.
Fazem
parte desta aasocioção vegetal, entre outros, o "mangue vermelho" (Rh.izoplora manole
Linn., fam . Rhizophoráceas) , o " mangue branco" (Laguncularia racemota Gaertn., fam.
Combretáceas) e o " mangue amarelo", às vezes chamado também "m. branco", "slriba"
ou "siritiba" (várias espécies do gênero A 1'icennia, fam. Verbenáceas).
Os do gênero
Conocarpus (fam. Combretáceas) são de habitat tropical e parecem estranhos aos Estados
meridionais. Vide a respeito o estudo de H. LuDERWALDT na Rev. Mweu Pauliata, XI, 809.
(164) Cardisoma guanhwmi Latr. O "gualamu" é multo comum nos fundos das
bafas e nos estuários lodosos dos rios, onde não de raro cava as suas tocas em terra
firme e a apreciável distância do limite atingido pelas altas marés.
No man1n1e propriamente dito é substltufdo pelo "caranguejo", (Oedipleuro. cordata
(Lino.), ordinariamente multo mais procurado hoje pelos praieiros, como recu.rso alimentar.
(16~ ) Os "siris" crustáceos de configuração e aspecto muito diverso dos acima
referidos, pertencem a várias espécies, bem distintas. O "slri de mangue " ou "slri-açu"
(Callinecüs exasperatus Gerst.) tem hábitos análogos aos do caranguejo e é por Igual muito
procurado pelos marisca.dores.
Outra espécie bastante apreciada é o "slrl branco"
( Co.llinectes danai Smith) peculiar aos fundos arenosos e limpos. O "caxangá" ou "puã"
(Callinects sapidus Rathb.) frequenta os mesmos sftlos que o precedente, mas é tido em
pouco apreço.
Slrfs e caranguejos são seguros ou fisgados diretamente pelo pescador, enquanto
que ·os gualamus, multo mais difíceis de capturar, como refere Wied, do caçados em
armadilhas, ditas ratoeiras.
(H6) .4meiva ameivo. (Linn.). lagarto verde, flssllfngUe. herbívoro, conhecido
ordinariamente por "calango" ou "ca•angro". Existe, repreeentado por duas 'Yariedades
geográficas (cf. Amaral, Mem. lmt. Butantan, XI, 1937, p. 161) muito pouco diferenciadas,
desde o Amazonas até os Estados do Sul, onde treqüenta os terrenos secos cobertos
de capoeira rala.
A longa descrição encontrada nos Beitrllge (1, págs. 170-18•) é
completada. por uma bela figura colorida, em Abbildunge,.,.
(167) E' a jlbóla comum, ou Comtrict or c0118trictor (Lino.) na nomenclatura atual.
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Puns na choça.

(Est. 2).
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representantes do referido gênero são conhecidos, na sua maioria, pelo
nome de "jibóia".
Prometeu-nos o capitão Carvalho remeter para o Rio de Janeiro,
a grande coleção já feita por nós, e que crescera consideravelmente em
Cabo Frio, principalmente em aves aquáticas e ribeirinhas. Cedo,
porém, tivemos razões para desconfiar das importunas amabilidades
desse homem; vimos que ele agia por extremo egoísmo, que chegou
ao . P~nto de levar-nos a dar-lhe um atestado dos importantes serviços
por ele prestados. Fomos igualmente infelizes nas nossas relações com
o farmacêutico da localidade, personagem que, a princípio, parecia
tomar grande interesse pelas nossas atividades, e a quem, por isso,
ensinamos alguma coisa. Logo verificamos, no entanto, que não
tinha a cabeça muito certa, e, embora tivéssemos a princípio paciência
com as suas imbecilidades, fomos por fim obrigados a tratá-lo de
maneira mais severa, quando ele começou a prejudicar-nos com intrigas
na vila; motivo por que, como soubemos mais tarde, a polícia o puniu
com alguns dias de prisão.

,

\ 'isto da Fazenda, de Tabebuçu e da co~-ta marítima, com o monte de S. João e a Se"a de Iriri cercados pela

!r-..t1ia

virgem.

( Est. 15 ):
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VIAGEM DE CABO FRIO A VILA
DE SÃO SALVADOR DOS CAMPOS
DOS GOITACAS
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Campos Novos. - Rio e Vila de S. João. - Rio
das Ostras. - Fazenda de Tapebuçu. - Rio e Vila de
Macaé. - Paulista. - Curral de Batuba. - Barra do
Furado. - Rio Bragança. - Abadia de S. Bento. -- Vila
de S. Salvador, à margem do Paraiba.

A 7 de Setembro, atravessamos com a bagagem a "lagoa", próximo à vila, e reunimos os burros, que, durante a nossa estada, foram
pastar numa solitária "fazenda" da outra margem. A 8, acompanhados pelo sr. Carvalho, deixamos os arredores de Cabo Frio . e avançamos vagarosamente pela beira da lagoa; porém, quando a estrada
enveredou pela mata, alguns dos animais fugiram. Fomos, por isso,
obrigados a varejar a floresta em todas as direções, e só depois de um
trabalho insano conseguimos capturá-los. Logo após, ao passarmos num
valado, a tropa, que ficara muito bravia com o longo estágio na boa
pastagem de Cabo Frio, ocasionou-nos dissabor ainda mais sério. Cavalgava devagar, à frente da tropa, por esse valo, quando ouvi, subitamente, atrás de mim, os burros todos em disparada,. com as grandes
caixas de madeira que carregavam. A besta que eu montava disparou
também imediatamente, e com tal fúria que não houve possibilidade .
de refreá-la. Puxei-a para um lado, a fim de que os caixões, levados
pelos animais em disparada, não me quebrassem as pernas e os joelhos, vendo no mesmo momento toda a tropa dispersar-se pela floresta; quatro ou cinco deles jogaram fora a carga, arrancaram e
arrebentaram os arreios. Paramos ofegantes e cansados, sem sabermos
precisar a causa real desse tragicômico desastre. Em seguida, batemos a vizinha flot:esta em todas as direções, e só passado muito tempo
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conseguimos, por fim, reunir os animais dispersos, graças ao auxílio
dos nossos hábeis "tropeiros". Alguns portuguêses, que caçavam veados
nessa mata, e procuravam um cão perdido, puseram-nos na boa pista.
O veado dessa zona é de duas espécies diferentes, que Azara descreveu
com os nomes de "guazupita" e "guazubira" e que .Mawe• chama
errôneamente Fallow Deer16B . Koster diz mesmo, a respeito de
uma dessas espécies de veado, que matara um antílope**, embora se
saiba que animais desta última espécie não se encontram no Novo
Continente•• • 1 6 9 • Ao todo, há, no Brasil, quatro espécies de veados,
que Azara descreveu em primeiro lugar; e parecem espalhar-se por
grande parte da América do Sul. A mais comum é o veado mateiro
dos portuguêses, veado vermelho, ou "guazupita", de que existe uma
ótima descrição do autor acima17 º referido. t.sse animal se encontra
em tôdas as florestas e matagais, e é freqüentemente comido, se bem
que a carne seja sêca e dura.
Depois de têrmos acomodado a nossa tropa tão bem quanto possível, continuamos a viagem através de florestas de árvores altas e
esguias, entremeadas constantemente de trechos escampos, com brejos
e caniçais, onde vivem grandes quantidades de garças, marrecas, maçaricos e outras espécies análogas. Por tôda a parte ouvia-se o grito
do quero-quero11 1, e, na mata, ecoava freqüentemente a voz alta
e estridente da araponga.
Várias espécies arbustivas de Eugenia
estavam carregadas dos frutos negros, maduros e muito gostosos, do
tamanho mais ou menos de pequenas cerejas172 • Cavalgamos por
florestas m_ajestosas de árvores de casca esbranquiçada ou avermelhada,
que despertam admiração pelo seu porte altaneiro e ereto, enquanto,
em plano subjacente, mimosas e justícias floridas espalham delicioso
perfume. Descobrimos aí grandes ninhos de térmitas, de oito ou dez
pés de altura, o que é prova bastante de sua idade. Os cargueiros
·(*) J. Mawe's traveis, etc. p. 80.
(**) KosTER' s traveis, etc. p. 186.
(***) (Suplem.) A não existência de antilopes no Novo Mundo tem sido ultima-

mente contestada pelos Srs. Leach e Blainville; apesar disso, não deveremos abandonar
a opinião até aqui geralmente aceita, antes que venha ser definitivamente provada a existêQcia de um verdadeiro antflope na América.
(168)
ocidental do
(169)
pelo autor,

Nome inglês do " gamo " (Cermts dama Linn.) espécie privativa · da metade
Velho Mundo.
Essa passagem foi mais tarde (Wied, Quelques corrections, etc.) retificada
que substituiu "Novo Mundo" por América Meridion~l. (v. a nota 60).
(170) Mazama americana (Erxleben, 1779) (sin. Cervus rufus Illig.).
Os nossos
veados foram estudados em conjunto por Miranda Ribeiro (Rev. Mus. Paul. XI, p. 208
e ss.), que nêles reconheceu sete espécies.
As referidas por 'Wied são o "veado
mateiro " (Mazama americana (Erxl.), chamado também "guatapará", "guaçu-pita",
·~ suacu-etê ", etc., e o "veado catingueiro" (Mazama simplicicornis (llliger)), conhecido
ainda por "virá", "birá ", "virote", etc.
O primeiro, relativamente grande (cêrca de
1,50 m de comprimento total) e tem o pêlo ruivo-pardacento: o segundo, muito menor
(1 metro de comprimento total. em média) apresenta côr mais clara, bafo-acinzentada,
sem mescla de ruivo. Ambos têm vasta dispersão em tôda porção cisandina da América
do Sul, equatorial e temperada.
(171) Cf. nota (89) à pág. 45.
(172) Refere-se certamente o autor às "jabuticabeiras" (Myrciaria cauliflora Berg.
e outras), mirtáceas muito encontradiças nas matas do Brasil meridional e oriental.
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causaram-nos mais um contratempo, atolando-se, por diversas vezes, em
lamaçais; fomos também atormentados pela picada de vespas venenosas, chamadas marimbondos*. A ferroada produz uma inchação
e ao mesmo tempo dor intensa, embora passageira. A linda Bougainvillea brasiliensis 11a adornava-se de. flores vermelhas, e bignônias, cobertas de uma profusão de grandes flores douradas, enfeitavam os cumes
sombrios das árvores ·soberanas.
Vimos, num vasto campo pantanoso, o jabiru (Ciconia americana, ou Tantalus loculator, Linn.)* *l. 74 e as garças de várias espécies,
sobretµdo as garças brancas de neve, andando .g arbosamente*** 1 75 . O
gado, aí, entra pela água e come as ervas que crescem nos charcos.
Uma grande cobra, de seis ou oito pés de comprimento, a "cipó"
verde (Coluber bicarinatus) 176 , passou por nós, no alto capinzal, com
a rapidez de uma flecha; e um bando de maracanãs (Psittacus Macavuanna, -Linn.)177 pousou nas moitas da orla do campo. Um cavaleiro,
com quem cruzamos, deu-nos a boa notícia de que os caçadores, que
mandáramos na frente, já tinham reunido uma porção de belos pássaros·. Enveredamos ainda mais pela floresta, e refrigeramo-nos com
laranjas silvestres ("laranjas da terra")**** que são insípid:ts*****.
Suas flores exalam um aroma delicioso, atraindo grande número de beijaflores. Deixando a floresta, entramos num campo aberto, onde, numa
suave eminência, ficava a grande fazenda de Campos Novos, ou antes,
Fazenda do Rei. Perto da casa do proprietário, um capitão, os casebres dos negvos se dispõem num quadrado formando uma aldeola .
Essa fazenda, ou ao menos a igreja nela existente, foi construída
pelos jesuítas.
(*) MAWE, pág, 134, chama-as, erradamente, Mirabunde.
(**) (Suplem.) Isso significa que ambas a s aves são confundidas no Brasil sob

o nome de "Jabiru".
(***) (Suplem.) Viv.em no Brasil duas garças inteiramente alvas, a pequena. e
a grande. Azara .chama àquela !! petit heron blanc à manteau" (vol. IV, p. 200) e a
esta "grand heron blanc à manteau" ( P. 201).
A primeira é muito parecida com a
"garzetta" européia, embora diferente, a última é a Ardea leuce do Museu de Berlim.
(****) (Suplem.) A presença de "laranjas da terra" nessa mata er a merament e
casual, e decorria. do fato de ter sido o lugar sede de uma "fazenda", cujas ruínas
ainda em parte se podiam ver.
(*****) 'As laranjas, para serem boas, devem ser enxertadas, mesmo no Brasil; se
crescem selvaticamente, o fruto perde a doçura e até se torna amargo.

J\

(173) No original aparece Buginvillaea, por lapso evidente.
Ja houve menção
anteriormente a estas belas árvores.
(174) Como se depreende da nota suplementar aposta pelo autor, há aqui referência a duas aves distintas, havendo a que Wied (lenomina Ciconia americana passando
a chamar-se à luz da crítica moderna Euxenura maguari (Gmelin), enquanto que
Tantalus loculator corresponde a Mycteria .americana (Linn.); a primeira é geralmente
conhecida por "tabuiaiá ", ou "jaburu-moleque ", a outra por "cabeça sêca ", "cabeça de
pedra", "passarão" etc.
"
(175) Pelo explicado por Wiéd em sua nota, as garças brancas a que se refere
são ·a garça branca grande, de bico ·verdoengo, Casmerodius albus egretta ( Gmel.), e a
pequena, de bico negro, LeucophQ'Yx thula thula (Molina), ambas muito comuns, tanto
no litoral marítimo, como nas margens dos rios e lagoas do interior.
(176) A espécie em questão (cf. Wied, Beitr. 1, p. 284 e fig . color. em Abbi ld .)
corresponde a Chironius carinatus Linné, 1758, em que as escamas aparentam aspectl)
diverso conforme a fase do desenvolvimento.
Cf. Amaral, Mem . Inst. Butantã, I V, p.
84 e X, . p. 107.
(177) Há engano na atribuição do nome técnico, como já foi observado em nota
anterior; trata-se, com tóda probabilidade, de Ara maracana (Vieill.).
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Porque tivéssemos de esperar por um animal que ficara atrás,
passamos aí vários dias, empregando-os em excursões pelas adjacências.
Um caçador italiano, filho de Nápoles, apareceu-nos na venda e mostrounos a pele de urr. macaco, que vive em certa zona d as grandes
florestas e é conhecido, entre os h abitantes, por "mono". Procuramos esse animal por muito tempo, mas em vão; posteriormente, porém,
fomos mais bem sucedidos, e eu descobri tratar-se de uma espécie do
.gênero Ateies•. E' o maior macaco da região que atravessávamos 178 ;
os caçadores usam-lhe a pele para proteger da chuva o gatilho da
espingarda.
As matas próximas de Campos Novos, embora só a uma cert~
distância da fazenda, estavam cheias dessas criaturas. Os nossos caça.dores tinham matado muitos guaribas, ou "barbados" 179 • Falando
destes singulares animais, o viajante inglês que por aqui andara tempos atrás e que não parece grande zoólogo, diz, comicamente: "Des.crevem-nos como grandes macacos barbados, que, dormindo, roncam
tão alto a ponto de assustar o viandante"••. Nos pântanos vizinhos,
·descobrimos os bonitos ovos rosados do caracol que Mawe figurou
com o nome de H elix arripullacea•••, suspensos, em cachos, aos juncos
e às gramíneas. Esse caracol é muito comum em todos os charcos secos
: do Brasil. A concha é de um pardo-oliváceo escµro. Em ·todas as
·florestas até então atravessadas, encontramos também, muito freqüen- temente, o grande caracol-da-terra, que Mawe representou como varie. dade da H elix ovalis. Tem uma cor amarelo-alaranjada pálida; a
concha, porém, é geralmente de um leve amarelo-acastanhado. Vimos
·aí, nos galhos dos arbustos, as casas de uma espécie de vespa (Pelopaeus lunatus, Fabr. S. Piez, p. 203) 180, feitas de terra e do tamanho
e forma de uma pêra. Quebrando-as, vêem-se cinco, seis ou sete larvas,
ou insetos adultos, espalhados n a massa. Essa espécie tem estreita
afinidade com a que descreve Azara••••, se não é a mesma. Prende
(*) ..4.teles hypoxanthus, de membros compridos e uma cauda longa e grossa;
pêlo cinzento-ama.relado; raiz da cauda, m uitas vezes, vermelho-amarelada; cara cor de
carne, com manchas e pontos escuros; com pri~ento total, da ponta do nariz à extremidade da cauda, 46 polegadas e 8 Unhas.
O polegar da mão ou .Pé dianteiro é,
apenas, um pequeno rudimento: o que . distingue essa espécie . da arachnoides do sr.
Geoffroy. na qual os polegares são completamente ausentes.
( **) J. M AWE' s Travels, et c .• p. 183.
( ***) (Suple m.) O caracol representado por Mawe deve ser considerado variedade
de Helix am1)"u l lacea.
( **** ) AZARA, V oyaues, etc., vol. I, p. 173.

( 178) O ". mono" (Brachyteles arachnoides ( Geoffr.)) , conhecido também vulgarmente
por "mirlqui " ou "burlqui ", ocorre ainda com relativa. freqüência nas grandes matas de
leste, onde é o gigante dos macacos; colecionei-o, pelo menos, nas matas do Rio Gongogt,
(este Bahia ), anos atrás. O polegar , de que em regra não há nenhum vestigio, em
certos espécimens pode apresentar-se sob forma rudimentar, !at1> que, indevidamente
int erpretado, fizera, a princípio, consi derar a estes espécie diversa, sob a denoniJnação
de ..4.telea h..ypoxanthus Kuhl.
Wied descreve-o minuciosamente às pf.gtnu H-'5 do
vol. II dos Beitraue.
(179) Cf. nota 161.
(180) Impossível Indicar com precisão o Inseto em causa; mas, em qualquer hipótese
t ra ta-se de um himenóptero de vida solitária pertencente à !amHla dos esféctdas, a
biologia de alguns de cujos membros foi estudada por H. Fabre (Souvenira entomologiques,
1879-91), P eckha m (Vasps, Social amd Solitary, 1905) e outros.
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pequenas casas de barro às paredes das casas e dos quartos; como se
pode ver na maioria das construções da costa oriental do Brasil.
Considero-a idêntica à espécie que éonstrói as éasas nas árvores.
A nossa partida, a paisagem em frente era muito aprazível. Pequenas eminências, cobertas de mata, cercavam a planície verdejante;
moitas de um raro e lindo verde vivo lembravam-nos as cores da
nossa ·primavera da Europa. Consistiam de uma variedade de Gardenia .ai chamada "coirana", que é .uma espécie provavelmente não
descrita até agora, e que cresce até form~r uma árvore, cuja madeira
é usada para vários fins. Devido â considerável distância do mar,
as florestas abundam em macacos e caça variada.
A soberba e imponente floresta primitiva, "mato virgem", que
se e.s tende, quase sem interrupção, de Campos Novos ao rio S. João,
numa distância de quatro léguas, e em cujos frescos e umbrosos _r;ecessos penetramos, merece mencionar-se aqui. Cedo atingimos um lugar
pantanoso e pitoresco, cercado de coqueiros novos e touceiras de
helic~ônias. Formam estes a mataria · baixa, acima da qual se altanam,
imponentes, . frondosas e ,sombrias, as grandes árvores. Eram comuns
os "surucuás" (Trogon viridis, Linn_.) de cor verde, azul e amarela,
cantando nos galhos sob a espessura das folhagens1s1. Imitamos-lhes
o canto e em pouco matamos vários, machos e fêmeas. E' uma das
aves mais freqüentes nesses lugares. A floresta prosseguiu cada vez
mais exuberante, e novas e magníficas flores não regatearam trabalho
ao nosso botânico. Vimos cipós entrelaçados da maneira mais singular, uotadamente lindas Banisteria 182 , na sua maioria de flores amarelas, troncos de formas curiosas e, não raro, maj~stosos e imponentes
coqueiri,iis, ornamentos das florestas de que. nenhuma descrição consegue dar uma idéia justa. Sobre nós, entre as ramagens, viam-se as
belas flores das bromélias. Vozes inéditas de pássaros excitaram-nos o
interesse, enquanto que a · branca Procnias (araponga) era particularmente comum.
O percurso pelo solq arenoso era fatigante, mas o cenário esplêndi do da floresta pagava~nos generosamente as canseiras.
Descobri,
n 1 :ronco oblíquo de uma árvore, uma cobra cor de chumbo, de seis
ou sete pés de comprimento, que descreverei com o nome de Coluber
plumbeus• 1 ss. Deixou-nos passar a todos sem se mover.
·
1

· ( *) O comprimento desse animal era de G pés, 1 polegada e 4 linhas; tinha 224
divisões no ventre, e 79 pares de escamas na cauda. As partes superiores eram cor de
chumbo· escuro; as inferiores, de um bonito bran~amarelado, brilhante como porcelana.

(181) Cf. Nota 118.
(182 ) Gênero de Malplghiáceas trepadeiras, a que pertence, por exemplo, o "caapi"
ou "timbó branco" do Ama.zonas.
.
(188) Essa. cobra, de que o Príncipe informa. a.lhures (Beitrêiqe I, p. 317) não
haver encontrado mais do que o exemplar acima referido, outra não é senão a vulgarmente conhecida por " cobra preta.", "boiru ", . "limpa mato", ou, mais comumente, "mussurana ".
A espécie, aliás já descrita antes de Wied por Daudin (Hist. Nat. Rept.,
VI, p. 880, pi. LXXVIII, 1803), com o nome de Coluber cloelia, tornou-se hoje muito
·conhecida., graças ao notável regime alimentar, constituído quase exclusivamente de outras
cobras, à maior parte das vezes peçonhentas, circunstância que a torne. eminentemente
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Mandei que um dos 1neus caçadores a matasse, mas só com grande dificuldade conseguimos convencer o negro, carrP.gador das plantas colecionadas, a transportar esse grande réptil, inteiramente inofensivo, que amarramos com um pano à extremidade de uma vara
comprida, apoiada ao ombro. ·Após ter vencido bom percurso, o negro
sentiu um leve movimento da carga, e ficou tão apavorado, que a
atirou fora e fugiu. Um pouco além, encontramos os caçadores, que
mandáramos na frente, sentados ao .pé de uma velha árvore . . Tinham
caçado algumas belas aves: vários tucanos, aráçaris . (Rhamphastos
aracari, Linn.), surucuás (Trogon), e o pequeno sauí vermelho (Simia
rosalia, Linn.).
À tarde, chegamos ao rio S. João, que deságua no mar, perto da
vila aí existente. Tem trezentos a quatrocentos passos de largura, e
é atravessado em canoas; os animais passaram-no a vau mais acima.
Desembarcamos na outra margem, na Vila da Barra de S. João, lugar
pequeno, com algumas ruas e construções sofríveis, segundo a moda do
país. Tem uma igreja, obra dos jesuítas, isolada num rochedo da praia.
Barra de S. João é um des~es lugares onde se examinam os viajantes
e as mercadorias provenientes de Minas Gerais, por causa do contrabando de pedras preciosas para o exterior. No rio, .até ·c erto ponto
navegável, havia cinco ou seis brigues ancorados. Um ferreiro inglês,
aí estabelecido, contou-nos que navios ingleses já aportaram àquele
lugar · solitário, e que, por isso, ia pedir o emprego de vicç-cônsul.
Dei-lhe para consertar urna porção de espingardas de caÇa, tendo o
cônsul em expectativa se desobrigado a nosso inteiro contento. Os
naturalistas em trâns.ito, no Brasil, sentem muito a falta de bons armeiros para o reparo das armas de fogo; porque é muito raro encontrar-se
quem possa fazer mesmo o trabalho mais simples nesse gênero. Cultivam perto de S. João grandes quantidades de arroz e mandioca;
e dizem que os terrenos são muito férteis, sobretudo rio acima; até
a areia, quando bem irrigada, produz com abundância.
Da língua de terra arenosa entre o rio e o mar, onde se ergue a
vila, seguimos o litoral para o norte. Numa planura cheia de arbustos
de várias espécies, cresciam em abundância certa Amaryllis de flores
escarlates, Banis teria. de flores amarelas e lindas variedades de murta.
Tínhamos, à esquerda, uma altaneira montanha solitária, o Monte de
São João, diante do qual avança para o oceano uma planície coberta
de pujantes florestas e, depois, de brejos.
Após passarmos através de algumas plantações de mandioca, recentemente iniciadas, como o provavam os troncos carbonizados ·por aí
dispersos, tomamos uma larga estrada de areia escura em direção à
útil ná luta contra estas últimas. Pseudoboa cloelia (Daudin), tal como é tecnicamente
conhecida atualmente, ocorre de modo geral em todo o Brasil, e em vários países limítrofes.
A respeito consulte-se o belo capitulo a ela consagrado por Vital Brasil em seu bem conhecido livro La D éfense contre l'Ophidisme (2.• ediç. São Paulo, 1914). A curiosa evoluç.ão
cromática a que estão sujeitos os indivíduos desta espécie foi estudada por Amaral, em
Rev. do .. Mus. Paulista, X V , pp. 105-9 ( 1927).
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costa e encon'tramos-nos numa bela eminência rochosa cheia de coqueiros, que entrava pelo mar; perto, um riacho, chamado Rio. das Ostras,
desemboca no oceano. Andamos uns cem passos ao longo do riacho, e
descarregamos a tropa, para que o atravessasse. . A água desse riacho é
clara, e as margens aprazíveis; numerosos ramos entrelaçados pendiam
obre ele, encimados pelos coqueiros esbeltos. Aí reside uma só família, c.o mposta de um português casado com uma índia. O homem
pertence à milícia e é canoeiro. Parecia muito descontente com a
sua situação, porque o duplo encargo era bastante trabalhoso. Seria
extremamente fácil construir ali uma pequena ponte, o que evitaria,
aos viajantes, consideráveis perdas de tempo; porque, pouco depois
de ter tido o grande trabalho de carregar pela manhã, em São João,
toda uma tropa, é-se obrigado, daí a duas léguas, a descarregá-la
de novo.
Do outro lado do rio, encontramos, vazios, alguns casebres de
barro, cobertos com folhas de coqueiro, onde nos abrigamos de uma
pancada de chuva. Antes de se . alcançar novamente a praia por
esse· caminho, atravessam-se algumas colinas quase que só cobertas por
uma espécie de Bambusa de 30 a 40 pés de altura, chamado taquaruçu. Os colmos formidáveis, que··· chegam a ter 6 polegadas de
diâmetro, sobem a grande altura, arqueando-se suavemente em cima;
as folhas são penadas e nos ramos existem espinhos curtos e fortes,
que os tornam· uma barreira intransponível. Essa variedade de bambu
forma touceiras inextricáveis, onde a multidão de fólh~s. secas e de
bainhas ressequidas produz, com a mais leve aragem, um sussurro
peculiat. E' extremamente benfazeja ao· caçador; porque, cortando-a
pelos nós, encontra-se, nos colmos mais novos~ um líquido' de agradável
frescura, embora de g~sto adocicado e enjoativo, que atenua logo a
séde mais ardente. Essa notável planta prefere os lugares montanhosos · e secos; por .isso, é sobretudo abundante na capitania de
Minas Gerais, onde st: fazem copos com os colmos.
Continuamos pelo litoral · e descobrimos, próximo de habitações
dispersas, outra planta "util, :1 Agave foetida·18 4 • As folhas, rijas e
de ·· bordos lisos, de 8 ou· 1O pés .de comprimento, formam sebes espessas, do meio · das quais sai · um grosso ·caule de trinta pés de altura,
: carregado na ponta de flóres verde-amareladas, o que dá ao panorama
uma aparência originaL A ~e.dula do caule, denominada "pita",
substitui a cortiça para o colecionador de insetos. Na praia também
crescem palmeiras anãs, bromélias e outras plantas, enfezadas pelo
vento e .formando touceiras impenetráveis. Alcançamos, a seguir, a
fazenda de Tapebuçu, situada numa colina próxima do mar, onde
fomos recebidos cortesmente pelo proprietário, alferes da milícia. A
posição dessa fazenda é muito agradável; logo por detrás erguem-se
(IS•)

O nome bot!nico carece de exatidão; estará quase certa mente por Fourcroya

gigantea Vent., que é a "piteira" comum.
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veneráveis florestas, dela separadas · apen3:s por um lago, no qual as
árvores se espelham encantadoramente, A eminência em que se acha
a casa olha para uma vasta ,planície, coberta por impenetrável mata,
de cujo meio se ergue a Serra de Iriri, serra isolada e digna de nota,
de quatro ou cinco picos côn~cos, também cobertos pela mataria;
mais à esquerda, para o sul, fica, solitário, o monte de S. João. Em
nossa estampa 15 representa-se este lugar, vendo-se a fazenda no primeiro plano e pouco além a lagoa. .
As terras pertencentes à propriedade têm uma légua de comprimento e são parcialmente .plantadas de mandioca e arroz; também
se cultiva algum café. Na lagoa o peixe é abundante. Perto das
habitações ficam laranjais, cujo esplêndido aroma atrai numerosos beijaflores. Nossos caçadores encontraram, nos matos vizinhos, fartura
de caça; mataram papagaios, maracanãs, tucanos, pavós, e outras belas
aves; também enriquecemos muito o nosso herbário. Encontrei diversas espécies de coqueiros; entre outras, o airi, com cachos
de frutos maduros, e a palmeira espinhosa do charco, "twcum",
de estipe de cerca de quinze palmos de comprido, que, assim como
o pecíolo das folhas, se reveste de espinhos finos e acerados. Mawe
cita essa planta•, mas atribui-lhe folhas lanceoladas e dentadas, quando
ela tem frondes penadas, com folíolos pontudos, macios e de bordos
inteiriços. Arruda•• descreve-a melhor, porém não examinou a
flor; de acordo com a opinião do Sr. . Sellow, parece fora
de dúvida que não pertence ao .género Cocos 185 • Seus usos já foram
suficientemente explanados por Marcgrave, Mawe e Koster. Os verdes folíolos (pinnulae) possuem fibras muito f<?ites; quebrada a folha,
tira-se a casca superior verde, libertando-se as fibras; estas são torcidas e formam fios verdes e finos, muito resistentes, com que se
fazem ótimas redes de pesca. Essa palmeira cresce aí em abundância,
e dá pequenos cocos, duros e pretos, que contêm uma semente çomestível. De uma outra espécie, tiram-se as folhas ainda dobradas, quando
começam a se abrir · no tope, arrancam-se-lhes a bainha e separam-se
umas das outras, reunidas que são por um líquido viscoso, para
depois empregá-las na cobertura das casas, ou em trabalhos de trança.
Encontra1nos, nessas florestas sombrias, uma grande quantidade de
árvores majestosas. O ipê achava-se carregado de grandes flores amarelo-vivo, e uma outra Bignonia, de grandes flores brancas, crescia
r.os brejos. Bem acima das copas dos gigantes da mata, ergue-se a
imponente sapucaia (Lecythis Ollaria, Linn.); possui folhas pequenas e enormes frutos pendentes, em forma de pote, que abrem uma
(*)

( **)

J. 'Mawe's Travels, etc., p. 127.
Cf. ARRUDA, citado por Koster no apêndice, · pág. 484.

(185) Há várias palmeiras conhecidas por "tucum" ou "tlcum ". A referida por
Wied deve s~r Astroca7'11um vulgare Mart., que fornece fibra tenaclsslma e, por assim
dizer, imputrecfvel.
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tampa perfeita e deixam cair as . grandes sementes comestíveis•. Os
macacos, e ~obretudo as gtandes araras vermelhas e azuis (Psittacus
macao e ararauna, Linn.) 1 ª6, apreciam-nas muito. E' bastante difí-cil, sem as asas dos papagaios ou a agilidade para trepar dos macacos,
colher os frutos dessa árvore, tão altos ficam; em geral, abate-se
a própria árvore. Os índios : se · valem da ajuda das trepadeiras ou
cipós, o que sem dúvida facilita muito a subida. Em outras excursões,
examinamos as flores de uma bela palmeira, que, segundo a opinião
do &_r. Sellow, deve pertencer a um novo gênero. Seus lindos cachos
de flores amarelas caem com inclinação suave, as espatas são grandes, em forma de canoa, e notavelmente bélas, assim como as palmas penadas: ao ' cortar a árvore, _vê-se que a madeira é muito dura;
desde, porém, que se atinge a medula porosa, ela cai imediatamente.
A 16 de Setembro, despedimo-nos da família do nosso bondoso
hospedeiro e. continuamos a viagem para Macaé. A chuva e o vento
escureciam o amplo panorama da região, onde, sombria, a Serra de
Iriri se elevava sobre as florestas pardacentas, e o morro de S. João
se delineava. ao longe. O caminho de Tapebuçu ao rio Macaé segue
por vasto areal na extensão de 4 .. -léguas, quase sempre ao longo da
praia litorâl\ea; aqui e ali, pequenos rochedos entravam pelo mar,
nos quais descobrimos conchas e musgos em não muito grande variedade. Soprava· um vento forte e as vagas espumej~ntes quebravam-se
furiosamente nas fragas. Da praia arenosa sobe uma série de morros,
onde bonitas árvores e arbustos, enfezados pelos ventos, parecem
cortados: entre el~s, vimos pés de maracujá com flores grandes e
brancas, e o Cactus quadrangular, tàmbém de vistosas flores níveas.
Estávamos agora na primavera desses ..climas; todos nós, até aí,
tínhamos achado a temperatura geralmente fresca, .e nunca mais quente
que a dos cá.Jidos dias de verão na Alemanha. A última milha da nossa viagem foi . feita através de espêssa e alta floresta, na qual caçamos
tucanos, araçaris e o pequeno cuco prêto (Cuculus tenebrosus) 181 •
Numerosas espécies de árvores estavam desfolhadas, porque, e1nbora
( *) V.. M énaoérie du Muaéum d' hi1toire naturelle, 5eme cahier, onde este fruto é
representado na estampa do AooVT1.

(186) Houve durante muito tempo 'grande instabilidade na nomenclatura de nossas
a raras ver melhas, aliás fáceis de contundir pelo observador desprevenido. Uma, todavia,
ocorre apenas nos Estados irrigados pela bacia amazônica; possui cobertei ras externas
da asa amarelas, sem mescla de verde e coincide com a espécie descrita por Linneu, sob
o nome de Plittacu.s macao. A outra, embora ocorra na área da primeira, distribui-se
principalmente pelo Brasil central e meridional, reconhecendo-se pelas suas asas tingidas
externamente de verde, de ,permeio com o amarelo; corresponde ela à ''.ara racanga"
de Marcgrave e é a mencionada· por Wled.
G. R. Gray batizou-a com o nome de
A·ra chlorop tera, e este é o seu exato nome científico.
Quanto à arara azul (Ara ararauna Lino.) , dita · "canindé", já ela não mais
existia nas vizinhanças do litoral à época em que o percorreu o nosso viajante. Todavia,
nos Beitraoe (IV, p. 154) , informa-nos ter t ido notícia dela no sertão da Bahia, através
dos camacãs de Jibóia.
(187) Ch~lidoptera t enebrosa (Pallas) ou "andorinha-do-mato", comum nas margens
dos grandes rios do sertão.
Não pertence à f amília, e muito menos ao gênero, dos
cucos, mas sim à dos Bucõnidas, de que o "joão-bobo " é o exemplo mais conhecido .

..
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nessa região a maior parte delas guarde a folhagem durante o inverno,
as mais delicadas, entretanto, c;ostumam perdê-la. Na sua maioria,
co~eçavam agora a brotar, mostrando na ponta dos galhos, cobertos
de folhag':!m verde-escura, as folhas tenras, amareladas ou verde-amareladas, algumas vezes tingidas de vermelho claro ou escuro, constituindo
belo e original ornamento. Outras se cobriam de flores, e outras,
ainda, de flores e frutos ao mesmo tempo. Assim, a fusão da primavera com o outono, nessas enca'n tadoras florestas tropicais, oferece
ao viajante nórdico o mais interessante dos espetáculos. Completamente molhados da chuva, chegamos ·à vila de Macaé, à beira do
rio do mesmo nome. Este, que não é dos menores, deságua aí no
oceano, depois de atravessar a setra de lriri, no seu curso · de cerca
de quinze léguas. Léry•, no livro de sua viagem, menciona esse lugar,
que os primitivos habitantes chamavam "Mag-hé". A esse tempo,
habitavam-no selvagens, que estavam em guerra com os "Uetacas", ou ,
Goitacás, do Paraíba.
A pequena vila de S. João de Macaé se estende entre capoeiras,
às margens do rio, que forma, na foz, uma curva em torno de uma
ponta saliente de terra. As casas, acachapadas, são, em geral, limpas
e bonitas, feitas de barro, com paus a pique, muitas vezes rebocadas
e caiadas de branco. Possuem quintais cercados de troncos de coql;ieiros,
onde se criam cabras, porcos e toda espécie de aves domésticas.
Os moradores fazem algum negócio com o produto das .p lantações,
constituído de farinha, feijão, milho, arroz e um pouco de aÇúcar.
Exportam, também, madeiras; daí se verem, geralmente, ancorados,
alguns navios costeiros, sumacas ou lanchas. Dizem que, rio acima,,
para o interior, vivem os índios "Gorulhos", ou Guarulhos, em
aldeias. A "Corografia Brasí-lica" cita essa tribo com o nome de
"Guaru", e esclarece que, na serra: dos órgãos, ainda existiam al~ns
remanescentes dela, conhecidos por "Sacurus", inteiramente civjliiados,
os quais, talvez, tenham já hoje desaparecido. Diz-se que aíndct. são
encontrados, entre outros pontos, n a freguesia de Nossa Senhora das
Neves••. Depois de passarmos alguns dias nesse lugar,. devido ao
tempo chuvoso, e de conseguirmos sementes de bonitas espécies de
bignôn~as 188 e de outras plantas leguminosas partimos num domingo,
porém de tarde, atrasàdos por causa de uns burros que fugiram.
Apanhamos um aguaceiro, novamente, durante légua e meia de
viagem, através de capoeiras e florestas, ao longo da praia litorânea,
até à fazenda de Barreto, onde chegamos à noite e nos alojamos
numa casa vazia.
(*) · J. DF. LtRv, Voyage, etc., p. 49.
(**) V. Corografia brasílica, II, p . •5 .

(188) As bignônias (no sentido extens ivo de planta da famm a Biunoniaceae) são
mencionadas ordinariamente no texto de Wied sob o nome de "Trompeten " (= trombetas),
" Trompetenbamuem ", etc. Vê-se assim que ele não e mpregava o t ermo " Leguminosas"
(" Schotengewachse " ) na mesma acepção botânica dos tempos atuais.
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Nos alagadiços e matas percorridos, piscavam muitos insetos lumi.nosos; entre eles, o Elater nQctílu~us, . já citado por Azara •I89, com dois
.claros pontos luminosos verdes no tórax.
Os bacuraus (Caprimulgus), cujo alto grito é pelos portugueses
comparado à frase João corta: pao, eram vistos ali em grande quantidade,. voando baixo nas trilhas sombrias da floresta, e muitas vezes
pousavam no chão, pouco adiante de nossos pés1 9o. Fizeram-nos lembrar do pio da coruja (Strix aluco, Linn.) das florestas européias, à
hora do crepúsculo.
Continuando o mau tempo, permanecemos em Barreto durante
o dia 18 de Setembro e aumentamos nossas coleções com alguns
pássaros interessantes. De uma feita, quando procurava surpreender
o cuco descrito por Azara com o nome de "chochi"•• 1 9 1 , e que eu
tentara caçar inutilmente, apareceu, de súbito, sobre a minha cabeça,
um soberbo casal do milhano preto e branco, de rabo em forma de
garfo (Falco furcatus, Linn.), cuja plumagem de deslumbrante alvura
contrastava admiravelmente com as nuvens escuras 1 9 2 • Atirei imediata~ente num deles, escondi-me, e em pouco consegui abater o segundo,
indenizando-me, assim, da perda do cuco.
Ficamos contentes em deixar Barreto, porque dois botequins, ou
yendas, meteram a nossa gente em sérias brigas.. A viagem para o
norte, ao longo da praia, é fatigante, em parte na areia solta; por
isso, já era tarde po dia quando atingimos o lugar de destino. Encontramos, a caminho, bonitos cercados de mimosas fechando os quintais
de algumas habitações, e também alguns coqueiros cultivados (Cocos nucifera), carregados de frutos, grande raridade nessa região. Passamos através de plantações de mandioca, ·ónde os pés se erguiam dentre os troncos derrubados e semicarbonizados, e o chão era regularmente r~volvido ·.e m tórno das raízes, como se faz com as batatas. Atingimos depois trechos pantan9sos, vestidos de altaneiras bignôriias de
alvas flores ~ de árvores imponentes.
(*)
(**)

AzAJU, voyages, etc., voJ. I , p. 21 I.
AZARA, voyages, etc., vol. IV, p. 33.

(189) Pyrophoi·us noctilucus (Linn.), da atual nomenclatura.
(190) Informa Wled (Beitr., Ili, · p. 318) que a espécie em causa era o comuníssimo bacurau Nyctidromus albicollis (Gmelln), muito a propósito chamado nos Estados
do sul "curingu ", ou "curiango ".
'
(191) O "chochi " de Azara não é outro senão o nosso bem conhecido "saci" ou
"sem-fim" (Tapera naevia (Linn.) ), tão Intrigante pela singular faculdade de. quando
canta solitário em algum galho, dar impressão sempre errada do local em que se encontra.
A biologia dessa curiosa ave, estudada recentemente por H. Sick (Rev. Bram. Biol . XIII,
p. U5), é cheia de particularliJades interessantes, avultando entre elas o hábito de depositar
<:>!! ovos nos grandes ninhos de vários pássaros da família dos Furnariidas. de que o " joãoteneném" é exemplo bastante conhecido.
( 192) E', com efeito, inapagável a impressão produzida pelo "gavião tesoura"
(Elanoides forticatus (Linn.)), quando contemplado em seu vôo magistral. Vide as refe·
r ê ncias que lhe fiz no meu trabalho sobre as aves da Bahia (Rev. llfus . Paul., XIX, p. 104).
Falco forficatus é nome dado por Linneu na 10.• ediç. de Systema Natu.rae (-1758);
na 12.• edição . (1766) aparece mudado em F. furcatus, que gozou de preferência. até
as modernas convenções de nomenclatura.
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As ruínas de um edifício, outrora considerável, aí existentes, bem
como a aparência geral dos arredores, levaram-nos a concluir que esses
lugares, antigamente, foram muito mais prósperos. Tivemos também
aqui a oportunidade de observar uma incrível quantidade de urubus
(Vultur aura, Linn.), rodeando uma carniça, e tão pouco ariscos, que
dividiam amigavelmente os despojos com um grande cão, sem o mínimo
cuidado pela nossa presença1 9s. Vimos, também novamente, grandes
bandos de papagaios rabilongos (maracanãs e periquitos), que, em
enorme algazarra, faziam as mais variadas evoluções no espaço. Todos
os papagaios caçados tinham os bicos sujos de azul por certos frutos,
maduros então. Em alguns pontos da floresta, onde as árvores eram
muito altas, matamos tucanos; e vimos, freqüentemente, à espreita,
nos mais altos galhos secos das árvores, solitárias aves de rapina, sobretudo o gavião cor de chumbo (Falco plumbeus, Linn.)1 94, que se
arremessa sóbre a .presa num vôo impetuoso e destemido.
Entre outras árvores observ'adas, estava a conhecida por "tento" 4H95
pelos portugueses. Tem folhagem veludosa e verde-escura e dá grandes vagens co1n bonitas favas vermelho-carregado, que os portugueses usam como tentos nos jogos de ca~tas. Não pude observar
a flor. Nos matagais arenosos desses lugares há muitas plantas
interessantes.
Des.cobrimos, nos charcos, uma árvore de oito ou dez pés de altura,
de grandes flores brancas, que parece aparentada à Bonnetia palustris* •; uma bela espécie de Evolvulus• • • ; uma pequena Cassia de
flores amarelas••••; uma graciosa trepadeira florida Asclepiadea•••••
de lindas flores branco-róseas; uma nova Andromeda• • • • ••, de flores
vermelho-escuras, e as duas espécies do mesmo gênero já encontradas
em Cabo Frio; e muitas outras plantas.
(*) E' a Ormoaia coccinea, JACKS, nas Transactions of the Linnean Societ11.
Pertence a género novo, e foi encontrada, pela primeira vez, em Guiné. Não é citada
em Wllldenow.
(**) (Suplem.) Wikstroemia fru ticosa ScHR.ADER, op. cit., pág. 710.
Acha-se
em companhia desta planta, uma outra multo parecida, a Kiseria stricta do Prof. Nees
von Esenbeck: " Classis Linneana Polyandrla Polygynia.; Fam. na.t. Guttiferarurn. Corolla
pente petala, peta.las integris. Calyx quinque-partitus, bracteatus Antherae erectae libera.e.
Germen trlloculare. septis simpllcibus. loculis monospermis ".
(***) Espécie nova, ainda não descrita por P ersoon, nem por Willdenow, Ruiz
e Pavon.
(Suplem.) Evolvulus phylicoides, ScHRADER, op. clt.. pág. 707.
( ****) (Suplem.)
E' a Cassia uniflora Spr.
(*****) (Suplem.) Echites variegata Sc HRADER, op. cit., pág. 707.
(******) Andromeda nova com flores vermelho vivo.
(Suplem.) Andromeda coccinea ScHRADER, op. cit., pág. 709 .

(198) E' singular que se tratasse do urubu campeiro, ou de cabeça vermelha. como
vemos confirmado em Beitrtige, II, p. 65.
(194) lcti11ia plumbea (Gmelin ). conhecido vulgarmente por "gavião pomba" (nome
comum a outras espécies) ou "sovl " . Como o "gavião-tesoura", era. noutr os tempos.
visto com freqüêncla nas fazendas. pela época do vôo dos içás (segundo me informou
verbalmente o meu amigo Sr. Pio Lourenço. de Araraquara) ; hoje, porém, é em regra
apenas encontradiço nos sertões mais distantes e menos povoados. Cf. O. PINTO, Rev.
Mus. P aul., XX, pp. 23 e 53.
(195) Há várihs leguminosas de sementes vermelhas conhecidas pelo nome de "tentos",
e como tais usadas. Uma das mais vull{ares. a que chamam também <le "carolina". é
Adenanthera pavonina (L. ), import ada da Asia; na Bahia é mais conhecido o "olho
de pombo" ou " jequiriti" (Abrus precatoriits Linn.), de sementes bem menores.
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A tarde, nossa caravana alcançou a praia, onde as ruínas de uma
velha capela, na região arenosa, deserta e melancólica, casavam-se
harmoniosamente com o estrondo e o rugido dos vagalhões furiosos.
Mato baixo e mofino se estendia para a floresta, atestando a violência dos ventos reinantes. Por pequena língua de terra, entre o oceano
agitado e uma comprida lagoa, continuamos a jornada até depois do
anoitecer, quando chegamos à morada solitária de um pastor, chamada
Paulista, onde não havia nada para nos saciar a fome, a não ser um
pouco de farinha de mandioca, e algum milho para os animais.
Tínhamo-nos, felizmente, provido em Barreto com um pouco de carne
seca e de feijão 196• Como a casa fosse regularmente espaçosa, aí permanecemos o dia seguinte, para nos refazermos das fadigas.
Bandos do papa-ostras brasileiro• 19 7 (Haematopus) andavam pela
co~ta; caçamos muitos.
Nas matas vizinhas, em que as palmeiras
são numerosas, matamos várias pequenas corujas, da espécie que os
nativos chamam caburé•• 19s, a qual ·não deve, porém, ser confundida
com a espécie mencionada, com o mesmo nome, por Marcgrave 19 9.
Abatemos o palmito, muito comum aí, para lhe tirarmos a medula.
Essa árvore é uma das mais elegantes da família dos coqueiros; o
estipe é um fuste alto, esbelto e anelado, no tope do qual uma coma
pequena, de oito ou dez palmas penadas, verde-brilhante, ondula no
espaço; sob essa bela copa, no estipe cinzento-prateado, existe uma
tumefação da cor verde-brilhante das folhas, que contém as folhas
novas, ainda enroladas: dentro destas, ficam as tenras flores por desa(# ) Esta ave, que os primeiros naturalista s não chegaram a conhecer, observei-a
eu em grande quantidade na costa brasileira, dando para distingui-la o nome d e HaematOS"U brcuil~naü.
E' menor do que a espécie européla , mas ·tem o bico mais comprido.
.O Sr. TBHKINCK, a quem dei a conhed-la, chamou-a na nova edição de seu " Manuel
d'Ornfthologfe" Haematopua palliatw (sec. part., pá g. 1182).
( **) Stri:e ferrugiMa; 6 polegadas e 7 Unhas de comprimento : cor vermelho-ferrugem, com dfver888 manchas amarelo-claro nas espáduas, e asas de gr andes pena.a:
grande mancha branca na parte inferior da garga nta; rabo cor de ferrugem, sem
manchas; ventre de um brilhante amarelo-ferruginoso, com estrias longitudinais brancas
e castanhas; (ris amarelo-escura. Essa coruja, que não tem orelhas, parece ser o
"caburé " de Azara.

(1116) No original "Felgões" ("feijões ").
(1117) "Papa-ostras" é a tradução que melhor cabe ao "Austerfresser " dos alemães,
a que os portugueses dão, em . sua · terra, os nomes d e " p1::ga-do-mar ". " passa-rios ",
"gavlta ", etc. A ave européla (Haematopus ostra.legus (Linn.)) muito se pa rece com a
nossa, que é, todavia, espécie distinta ( H. paUiatus Temm.) e vulgarmente conhecida
por "balagu" ou "piru-plru ".
(1118) "Orelhas" (ou "martinetes"), t ermo aqui usado na descrição d a a ve, são os
penachos laterais que algumas corujas possuem a ornar-lbes o a lto da cabeça.
(11111) Conquanto o nome se aplique aqui a ave diversa, o primeiro naturalista
a descrever o nosso " caburé" foi Ma regrave (1688) ; Brisson reproduziu a notícia em sua
grande Omithologie (1760) , a qual, 1>0r sua vez, serviu de base à Stri$ br asiliana de
Gmelln (1788) .. A ave, cujo nome atual é Glaucidium brasilianum, é muito comum em
n088&8 matas, a cuja orla pode ser vista a cantar. (a voz do caburé lembra multo de
perto a do surucuá), mesmo durante o dia. Apresenta-se ora com plumagem pa rdacenta.
ora cor de ferrugem, donde tê-la descrito Wied duas vezes nos Beitrage, sob os nomes
de Stri:e ferruginea (vol. III, p. 284) e S. passerinoides ( p. 289) .
Outro t anto não
acontece, porém, com a sua Stri:e minutiBBima (p. 242), que provou ser uma boa espécie,
multo mais rara, e diferente da primeira pelo seu tamanho ainda mais exfguo. A propósito
deste assunto, veja-se o que ficou dito nos meus " Comentá rios" ( coment. 599 ) à edição
brasileira da Historia Naturalis BraBiliae de Marcgra:ve (Museu Paulista edit., 1042).
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brochar; somente · as flores já desenvolvidas libertam-se da cápsula verde.
Cortada do caule, essa tumefação ou cápsula, contendo as folhas
novas, mostram um miolo tão macio, que se pode comer cru; quando
cozido, porém, é muito mais saboroso. Achamos-lhe a madeira muito
dura e deu-nos grande trabalho cortar a árvore com o facão. Nas
várzeas, a palmeira tucum estava também florida; bem assim, nos
areais escampos, uma bonita espécie nova de Stachytarpheta• e um
belo Cactus globoso, semelhante ao mamillaris, que apresenta na
superfície uma penugem branca, envQlvendo as pequenas .flores vermelho-escuras. O sr. Sellow considerou-o espécie nova.
Nossas coleções ornitológicas não cresceram muito aí; porque descobrimos pouca coisa nova, exceto algumas aves palustres. Nos matos
baixos, em toda essa costa, ouve-se o "sabiá-da-praia" · (Turdus orphoeus, ·L inn.)2 ºº, que, de par com uma plumagem nada vistosa, possui
voz tão bela, que deve ser considerado como dos primeiros . pássaros
cantores do Brasil. Nas casas, o pequeno "gecko" esbranquiçado•• 201
que sobe e desce pelas paredes perpendiculares, era muito comuin;
do mesmo modo, a lagartixa de coleira preta ••• 202, ambos freqüentes em todas as regiões que atravessei. Encontramos muito poucas
conchas na praia; e, nos brejos, viam-se aqui também, prt'.sas aos
galhos dos arbustos, as casas de barro da vespa já mencionada (Pelopaeus lunatus, Fabr.), em forma de pêra, e pontudas embaixo.
("' )

(Suple111.) Stadiytarpheta cracifoli<i, ScHRAO~: n, op. cit., pág. 709 •
• (**) E'. com tôda proba,bilidade, o Gecko spinicauda de 0Auo1:-1, Histoire Naturelle
des Reptiles. tomo IV. p. 115.
( ***) Stellio torquatus: parece aparentado ou idêntico ao Stellio quetz-paleo de
DAtJDIN. Hlst. Nat. des Reptiles, 1, p. 26. Essa espécie é de cor multo variável. Quando
nova, apresenta, no dorso, grandes estrias escuras. que desaparecem quando envelhece:
torna-!le, então. cinzento-prateada, laivada de púrpura e cúpreo; tem, às vezes, manchas
•nais ela ras : entretanto, o característico da espécie permanece !';empre: uma mancha
. ::....u·iL um pouco longa no lado do ·pescoço. adiante da espádua. assim colT'o três
estrias escuras. correndo em direção perpendicular sobre as pálpebras cerradas. Todas · as
descrições do quet z·paleo são insuficientes; contudo, não pode ser confundido. A · espécie
de colar preto é conhecida, na . costa oriental, por lagarto.
(200) M i mus gilvus antelius Oberholse r.
Duas aves inteiramente diversas têm no
norte do Bntsil o nome de "sabiá-da-praia".
Não são túrdidas, como os verdadeiros
sabiás mas pertencem à vizinha famHia dos mimidas; tampouco a ave referida agora
por Wiecl cor responde a Turdus orphoe11s Linn .• que é peculiar às Antilhas. Sua determinação cientifica foi retificada no vol. III doi; Beifriige (p. 653 ) onde a ave é identificada,
com a certo, :\ que Lichtenstein tinha acabado de descrever. sob a denominação de
Turdus lividtts.
Essa todavia foi . por infelicidade. reconhecida 1.1ltimamente inválida
por hontonfmia. perdendo a espécie o clássico nome de Mimus lividus Licht. pelo de M.
anteli'c.1s Oberholser .
Relativamente comum em toda a faixa costeira do leste brasileiro,
ao inverso d o seu companheiro Mimus aat1.1rnimts ( Licht.), de que aliás existem várias raças,
com habi tat distinto.
(20 1) A ·•lagartixa" doméstica, particularmt-nte comum nos Estados do norte
( H ernidact·y lics rnabottia JoNNÉs, 1818), é espécie estranha à nomeada por Daudin, como
o reconheceu d epois o próprio \Vied, ao descrevê-la sob a. denominação do Oecko incanescens
( Beitr,., I, p. 101).
'
(202) Tropiduru.~ torqi1atus torquatus (Wierl) é mais um exemplo das inúmeras
descobertas zoológicas de Wied, que dele nos dá uma bela estampa em suas Abbildun,gen;
este lagarto, e ncontradiço em todo Brasil este-mericlional, é na região nordestina substituído por uma subespécie particuJar, Tr. t. hispidus, descoberta por Spix. (Lacert. Bra.1.
Spec. N ov. p . 12. tab. 15, fig. 2).
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De Paulista, atompanhamos as dunas. Extensos paludes e lagoas,
cobertos de caniçais, onde pastavam bois e cavalos, por vezes em grande
número, afundados até o ventre, entrav~m pelo continente. Havia
aí, em grande número, maçaricos (Vanellus cayennensis), garças, gaivotas, andorinhas-do-mar e marrecas; os maçaricos, chamados queroquero, que já citamos mais de uma vez como iinportunos para
o caçador, voam-lhe em redor da cabeça quando este se aproxima dos
ninhos, da mesma maneira que as espécies européias2 ºª. Nas dunas
as capoeiras consistem geralmente de bromélias e cactos esbeltos, de
permeio com outras plantas frondosas. ~s flores brancas desabrochavam na haste erecta dos cactos, cujos ramos são quadrangulares, penta
e hexagonais; pareciam, porém, pertencer a uma só espécie, ou no
máximo a duas, porque essas originais plantas espinhosas variam
muito, de acordo com a idade, no número de ângulos. Os cactos
são sobretudo perigosos para os burros e cavalos em viagem; com
efe.ito, se um espinho se crava no casco ·ou numa junta, o animal
pode ficar estropiado. Descobrimos, na areia, a Turnera ulmifolia·;
nos charcos, duas espécies de Nymphaea de flores brancas, a indica
e uma outra chamada erosa pelo Sr. Sellow, _de flores enormes; ademais, uma alta A lisma de flores níveas, ta.mbém nova, provavelmente,
e de folhas estreitas e . alongadas. Não era fácil alcançar essa bonita
planta no fundo lamaçal; o Sr. Sellow afundou-se até considerável
altura, na água negra e lodosa; e não me foi menos penoso perseguir
ali algumas aves aquáticas.
Essa vasta planura, coberta de matagal, é habitada por manadas de
bois, entregües a si próprias, mesmo à distância de vinte ou vinte e
cinco milhas de qualquer morada humana. Uma ou duas vezes no
ano, conduzem-nas os donos, proprietários das fazendas próximas, a
um curral, ou recinto cercado de estacas, onde são contadas e marcadas. Fizemos pouso essa noite no chamado Curral de Ubatuba2o4, a
cinco léguas de Paulista, numa espaçosa cabana de barro, situada
para dentro da cerca. A região circunvizinha é uma vasta planície,
que excede o alcance da vista. A água se acumula freqüentemente
nas baixadas pouco profundas, formando lagoas, cobertas de capinzais
rasteiros, de que se alimentam . as manadas de gado. Se alguém se
aproxima desses animais, levantam a cabeça, cheiram o ar e fogem a
galope, com as caudas erguidas. E' sem dúvida admirável que esse
útil animal pela extraordinária atividade e o cuidado dos europeus,
já se encqntre na maior parte do globo. No norte, o boi pasta nas
frígidas florestas pe bétula; na zona temperada, nos nossos aprazíveis
(208) SObre ~ste pormenor da biologia do "quero-quero,. veja-se a nota que Inseri
na Re1J. Miu. Paul., tomo XX, ps. 12 e 42.
(204) "Coral de Batuba" no original alemã-o. Ubntuba. topônlmo que no Estado
de São Paulo corresponde a importante porto de mar. signif!Cnva na lingua dos índios.
d,~fP sombra de dúvida, abundância de ubás, ou seja a mesma planta várias veies referida
t Wied e hoje mais conhecida por "cana brava ".
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vales relvosos, entre matas sombrias de faias; nos trópicos, sob palmeiras e bananeiras; nas ilhas dos mares do Sul, debaixo das Melaleuca,
Metrosideros e Cajttarina. Indispensável ao homem civilizado, o boi,
multiplicando-se por toda parte, engrandece-lhe a riqueza e a
prosperidade.
Ao cair da tarde, todos. os caçadores dispersos se reuniram em
volta do fogo alegre da cozinha, esperando cada um de nós pagar-se
das canseiras e saciar a fome; infelizmente, porém, as provisões nunca
estiveram mais escassas do que então.
Era, . entretanto, inadmissível que um grupo de caçadores morresse de ·fome entre manadas de
gado bravio. Dirigimo-nos, por isso, à planície, colocamo-nos numa
longa fila e tentamos ,matar uma vitela; mas a noite surpreendeu-nos
muito depressa, o gado era muito arisco, e cactos solitários, espalhados no areal, feriam nossos pés. Fomos, assim, obrigados a desistir
e a adiar, para a manhã seguinte, a caça imposta pela necessidade.
Na casa triste e arruinada, onde a chuva entrava pelo teto, ·pouco
repouso tivemos nas redes que armamos, porque uma infinidade de
pulgas não nos deu trégua, além de uma multidão de bidios-de-pé
(pulgas da areia, Pulex penetrans) 2º 5, dos quais, no dia seguinte, tiramos um número incrível dos pés. Esse inseto, sobretudo comum
em todas as casas vazias das regiões arenosas, penetra entre a pele
e a carne da planta do pé e dos artelhos, e muitas vezes mesmo sob
as unhas dos dedos. Dizer-se, como se ouve algumas vezes, que ele
penetra no próprio músculo, é exagero: localiza-se sempre entre a
pele e a carne, apenas. Violenta comichão torna-lhe logo sensível a
presença, transformando-se, depoi~, em leve dor: é aconselhável, portanto, tirá-lo imediatamente com uma agulha, sem lesar-lhe o corpo,
que é como uma vesícula cheia de ovos•. Para evitar a inflamação,
é bom ·friccionar a picada com pó de tabaco ou unguentum basilicum2º6, vendido pelos farmacêuticos brasileiros.
Manhã chuvosa e pardacenta seguiu-se a · essa noite desagradável;
e nossos estômagos cedo nos fizeram lembrar da caçada que iniciamos
sem sucesso no dia anterior. Mandamos aos caçadores que montassem e saíssem pelo campo, onde espalharam o gado bravio, que
correu em pânico em todas as direções. Nossos animais, em geral,
galopavam bem; por fim, os caçadores Tomás e João conseguiram
matar um boi. Foi imediatamente esquartejado; saciamos o pessoal
esfaimado o mais depressa possível e logo nos separamos para caçar.
Há muitas curiosidades ornitológicas nessa região. Francisco, o índio

'º

(*)

Ct. Oi.

SwABTZ,

em Sw. Vetemk. acad. nlfa Handlífl,{lar, t. IX, para 1788, p.

e ss., com gravura.

(205) Atualmente Tunua penetrans (Linn.). Sôbre o bicho-de-pé, consulte~se o eru~
dito estudo de Arthur Neiva, em Eatudos da Língua Nacional, Cia. Edit. Nac., "BrasUiana",
vol. 178 (194.0), p. 230 e ss.
(206) Velha fórmula em cuja composição entra o breu, pez negro, cera de abelhas
e azeite de oliva.
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coropó207 , caçou o íbis de faces peladas e cor de carne, que Azara
descreve com o nome de Curucau rasé• 208 ; outros mataram duas
espécies de gavião, das quais uma era uma bela espécie nova de milhafre••209 com um disco facial à maneira do nosso Falco cyaneus, e
a outra Falco busarellus210 , dé corpo cor de ferrugem e cabeça brancoam:arelada. Descobri, nos arredores da casa, com os ovos, o ninho do
bem-te-vi (Lanius pitangua, Linn.)211, em forma de forno, fechado
em cima.
Ao norte de Ubatuba, a planície se entremeia de extensas lagoas,
pouso de inumeráveis patos, garças e outras aves aquáticas e palustres;
as espécies peculiares à região podem estudar-se nesse lugar, com particular facilidade. Disseram-nos que aí encontraríamos o belo e róseo
colhereiro (Plataléa ajaja, Linn.)212 e de fato o vimos, nesse dia,
pela primeira vez. Cerca de trinta deles repousavam juntos, num
local pantanoso, e logo nos chamaram a atenção como uma grande
mancha cor-de-rosa. Os caçadores se aproximaram devagar e mesmo rastejantes, quando mais perto; mas em vão; as tímidas aves
levantaram vôo imediatamente e passaram, num esplêndidQ cortejo,
sobre as cabeças dos outros caçadores, que descarregaram, infelizmente
sem resultado, as espingardas de dois canos. Conseguimos apenas
enfeitar nossos chapéus com as lindas penas róseas das asas, que
(*)
(**)

D. F.

DE AtARA, Voyagu, etc., vol. IV, p. 222.
Falco pal'IUtris: 19 polegadas e 8 linhas de comprimento: a cabeça é rodeada

por um disco Igual ao da coruja, mistura de branco-amarelado e castanho-escuro; sóbre
o olho, uma estria esbranquiçada; partes inferiores, vermelho-amarelado claro com listaa
castanho-escuras longitu.dlnals; garganta, castanho-escuro; coxas e uropfgio, vermelhoferrugem; todas as partes superiores, castanho-escuro; penas da asa e do rabo,
cinzentas com listas castanho-escuras transversais.
·
(207) Os coropós, assim como os coroados e os puris, são por alguns autores considerados descendentes . dos goitacás, com que, pelo menos, apresentavam indiscutível e
próximo parentesco. Estudou-os, entre outros, Eschwege, que os pôde observar ainda em
1818, no Rio Pomba, em Minas Gerais.
(208) Infotma Wled nos Beitrãqe (IV, i>á.g. 699) que essa pernalta, nos dias de
hoje correntemente conhecida por "taplcuru ", tinha então na região por ele visitada o
nome vulgar de carão ( "Caron "), hoje usual para ave diversa.
.
A espécie, através da. descrição de Azara, recebeu de Llchtenstein (1823). o nome
de lbis infmcatfJ..8; Spix, pouco depois (182•), descreveu por sua vez a ave brasileira
sob a denominação de Ibis nudifrons.
Provado modernamente serem ambas raças
d.l stlntas de ·uma mesma espécie, e feita a correção do nome genérico, a ave referida
por Wied passou a chamar-se Phimoau• infuacatm nudrifrons (Splx).
Cf. O. PINTO,
Rev. M'IU. Paul., XX, p. -'5.
(209) Circus bra.silienm (GmeUn. · 1788).
Concordes estão os ornitologistas em
ver no presente gavião o "Caracara" de Ma.regrave; a essa CQnclusão, contrariando a
velha suposição de que a ave marcgravlana fOsse o bem conhecldo "carancho" (também
vulgarmente chamado "cará-cará"), chegara há poucos anos Schneider (Journ. für. Ornithol.,
Berlin, LXXXVI, pp. 9-'-95), à vista do original do desenho de Ma.regrave.
Falco
palusiris .Wied, nome também sob o · qual o exemplar colecionado pelo nosso viajante
foi belamente figurado por Temminck e Laugier (Nouv. Réc. Pl. color., n .0 22) e a
seguir redescrito nos Beitrllge (Ili, p. 280), entra, por conseqtiência, na sinonfmia de
FoJco braftlienris Gmelln, da mesma maneira que Falco buffom Gmelln, 1788 e Aquila
maculo.a Vleillot, 1807, origem das combinações OirC'IU buffoni e Circu• naculo81U,
ambas ainda freqtientemente usadas na literatura ornitológica para o presente gavião.
Esse rapineiro tem larga distribuição na América do Sul (da Venezuela ao Estreito
de Magalhães) e, no Brasil, é não raro chamado pelo vulgo "Gavião do mangue".
(210) Busarellus nigricollis (Latham). Grande e belo gavião, de plumagem côr de
f.:.rrugem, comum perto dos pantanals e lagoas, particularmente na Amazônia. onde o
conhecem por "gavião belo" e "gavião padre".
(211) Cf. nota 78.
(212) Ajaia ajaja -(Lino.); "colbereiro" da. nomenclatura vulgar.
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encontramos no charco. ~arças, tapicurus* 213, patos, maçancos e
biguás animavam o amplo cenário. As lagoas eram divididas por
molhes cobertas de mato, constantemente procuradas por aves de
rapina, das quais caçamos algumas. Nas margens de uma delas, vi
a anhinga (Plotus anhinga, Linn) 214 ; que persegui em vão. Não
correspondia esse lugar ao seu verdadeiro habitat, que são os rios, onde
depois conseguimos matá-la freqüentemente. A cinco ou seis léguas de
Ubatuba, h á um lugar chamado Barra do Furado, onde a lagoa Feia se
lança ao mar, como está corretainente registrado no mapa de
Arrowsmi th • •.
Arranja1nos, desde logo, os meios de despachar, para o pouso
combinado, a bagagem e alguns dos caçadores que ficaram para trás,
numa grande canoa pertencente a um morador solitário do lugar. E
continuamos a jornada pelas dunas, próximo da furiosa rebentação
das ondas, divertindo-nos com o espetáculo dos numerosos maçaricos (Charadrius), batuíras e baiagus (Haematopus), comendo uma
porção de pequenos insetos215 cada vez que uma vaga recuava. Passamos por duas humildes cabanas de pescadores, onde nos indicaram
o caminho, orlado, do lado da terra, por amplos pantanais, onde pastavam inúmeros bois e cavalos. Era verdadeiramente espantosa a
multidão de marrecos e aves palustres que aí encontramos. Grandes
bandos escuros da Anas viduata 216 da espécie de espáduas verdes,
dita assobiadeira, que AZARA descreveu com o n ome de "ipecutiri"•••,
(*) Entre as espécies brasileiras da famíli a dos pernaltas de bico falciforme, destaca-se o "guará " (Tantalus ruber, Linn.) pela cor vermelho-vivo da plumagem.
Não encontrei essa linda ave em nenhum ponto da costa, e a Corografia Brasílica afirma
que não existe mais na Ponta de Guaratiba, um pouco ao sul do Rio de Janeiro,
onde. outrora. era tão comum.
Hans Staden diz que os tupinambás daquela região
usavam as magnificas penas vermelhas para enfeite.
( '**) A Lagoa Feia divide-se em duas partes. ligadas por um canal; a sua configuração não está rigorosamente inscrita em meu mapa, porque a penas a atravessei e
não lhe pucte abranger toda a superfície. De acordo com a · Corogr~fia Brasílica (t. II,
p. 49) a parte norte tem cerca de seis léguas de comprimento de este a oeste, e
perto de quatro léguas de largura; a parte sul, cinco léguas de comprimento e uma
e meia de largura. · Peixe abundante, água doce.
A extensa superfície é geralmente
agitada. pelo vento e, por Isso, quase sempre perigosa para canoas; não dá calado a
embarcações maiores. A Barra do Furado seca nos periodos em que o nível da água
baixa. Toda essa região é recortada, ao longo da costa, d e numerosos lagos, muitos dos
quais omitidos no mapa. Com tal abundância d 'água e a f ertilidade do solo. cedo se
tornaria uma das zonas mais produtivas do país, caso a habitasse um povo mais ativo
e laborioso.
('*'*'*) D. F. AZARA, V<>t1ages, etc., vol. IV, p . 845.

(213) P or "tapicurus" são vulgarmente conhecidos todos os nossos ibídidas de ror
preta ("schwartze I bisse ", no original alemão), assim como " biguá" é o nome popular
do corvo marinho ("Cormorane ") indígena (Phalacrocorax olivacew Huinboldt). Quanto
ao "guará." (Guara rubra (Linn )), de há muito desapereceu das costas meridionais. do
Brasil.
(214) Anhinga anhinga (Lino.) Chamada também "blguá-tlnga ", "carará"; "miuá",
etc., é relativamente comum em quase todos os rios do sertão.
( 215) O termo "Insecten ", encontrado no original, corresponde à sua ·acepção
primitiva e lata, a brangendo deste modo também os crustáceos, que, com os vermes e
moluscos, são a presa habitual das pernaltas referidas por Wied.
(2 16) São nomes vulgares dado a esta bem conhecida marreca "irerê" e "marreca
viúva", o primeiro imitativo da voz, e o segundo alusivo ao colorido peculiar da cabeça,
branca na met ade anterior e preta no· resto.
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voaram em nuvens ao nosso primeiro tiro; esta última é a espécie
de pato mais comum em todas as regiões brasileiras que visitei216bis
Aproximava-se o crepúsculo, quando o nosso guia, um negro, nos
conduziu pela água a uma ilha pantanosa. Disse que o senhor dele
_viria com uma canoa para nos · transportar através da lagoa Feia; não
apareceu, entretanto, nesse dia. Como o tempo ameaçasse aguaceiro, alguns dos nossos propuseram cavalgássemos de volta até a uma
pequena cabana, cerca de meia légua distante, onde tínhamos encontrado cinco ou seis soldados, aí de guarda para evitar os contrabandos
de diamantes vindos de Minas. Tornamos a esse posto; os soldados
acenderam-nos um bom fogo, deram-nos farinha de mandioca e carne
st:ca, e palestraram conosco o resto da noite. De tez geralmente escura,
usam calças e camisas brancas de algodão, o pescoço descoberto e os
pés descalços; e, como todos os brasileiros, trazem ao pescoço um
rosário. Uma espingarda sem baioneta é sua única arma. Durante
o dia, pescam nas lagoas; de que tiram todo o sustento, fora da carne
seca e da farinha que recebem. Perto da cabana, estendem cordas de
couro entrançadq, em que penduram o peixe para a secagem. A cabana
é disposta como um corpo de guarda, com diversos quartos, redes
para dormir e trastes de madeira.
Só na manhã seguinte apareceu a canoa com os caçadores, que
foram surpreendid.os pela noite, quando entretidos com os bandos de
patos. Começamos então a atravessar a "lagoa", e, assim que desembarcamos, os caçadores se dispersaram.
Entre outras aves, mataram
o íbis de cara vermelha ("carão") 217, e o caracará (Falco brasiliensis218, bonita espécie de gavião. Quando·· reunidos na margem norte
da lagoa tivemos um desagradável contratempo; as mulas, que estavam pastando, fora m atraídas para longe por cavalos, e nós passamos
o dia inteiro debaixo de chuvas torrenciais, até que, ao anoitecer,
apareceu uni pescador e nos conduziu à sua cabana, onde esperamos
pelos animais desgarrados. Alcançamos, através de uma pequena
capoeira, a margem do rio Bragança219, que corre da lagoa .F eia.
Aí existiam duas miseráveis cabanas de pescadores (que vêem representadas na vinheta deste capítulo) onde tivemos recepção muito cordial. Eram constituídas, simplesmente, de um teto de sapé apoiado
(216 bis) A espécie a que o autor aqui se refere é N ettion brasilie11se (Gme!ln). cuja
freqüê ncla ainda hoje não desmente a observação reglstrada.
Ct. Rev. Mus. Paul.,
XX, pp. 23 e 47.
·
(217 ) " Carão ", como haveremos de ver mais adia nte, a parece no livro de WrEo
como nome de várias aves ribeirinhas ou palustres. A espécie a que se reporta o autor neste
lugar, é Phimosus infuscatus nudifrons (Spix), uma das que o sertanejo chama " tapicuru ".
V. nota 208.
( 21 8) " Caracará. " ou " carancho". Polyborus pla.nct1s pla.ncu s ( Miller. 1777 ) . um
dos nossos gaviões mais comuns nas zonas habitadas, onde não raro aparece disputando
a carniça com os urubus. Querendo ver-se na ave brasileira uma subespécie diferente
da da Terra do Fogo (pátria típica da espécie), dever-se-á chamá-la Polytwrus p~ncus
caracara Spix, pois que. como vimos e m nota anterior (n. 0 209), J:.'alco brasil'iensis Gmelin
corresponde a outro rapineiro.
(2 19 ) No original vem " Barganza".
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ao chão, e tinham duas pequenas divisões interiores. Nem toda· a
nossa numerosa comitiva pôde passar a Il()ite abrigada, mas apenas os
europeus, desacostumados ao sereno do Brasil. Sentamo-nos em esteiras,
com as duas famílias dos pescadores, em roda; a fo~eira ficava no
meio; e comemos peixe cozido com farinha -de mandioca.
As amabilidades dessa boa gente suavizaram o desconforto e
fizeram-nos, de certo modo, esquecer a dureza da cama. A dona da
cabana em que me alojei era uma criatura loquaz e jovial, de tez
descorada, vestida muito ligeiramente e trazendo sempre à boca um
cachimbo, como a maioria das mulheres das classes baixas do Brasil.
Os brasileiros fumam, de preferência, cigarros feitos de papel, colo- ·
cando-os atrás da orelha. Essa maneira de fumar não foi levada a.o
Brasil pelos europeus, mas veio dos Tupinambás e de outras tribos
do litoral. Costumavam estes enrolar certas folhas aromáticas numa
folha maior, .acendendo-as na ponta•. Os cachimbos usados · pelos
pescadores, como em todo o Brasil, particularmente pelos negros e
outras pessoas das classes mais humildes, constam de um pequeno ·recipiente de barro cozido escuro, e de um tubo fino e liso, feito da haste
de uma espécie de feto, que cresce a considerável altura ("samambaia"),
a Mertensia dichotoma. Entretanto, prefere-se geralmente, entre todas
as classes do povo brasileiro, tomar rapé a fumar; com efeito, o escravo
mais indigente possui a sua caixa de rapé, de folha de Fl.andres ou
de chifre; em geral uma simples peça de corno de boi, tampada
com uma rolha de cortiça.
Mal raiara o dia nas cabanas apinhadas, e já os pescadores diziam
as suas preces com grande fervor, depois do que banharam as crianças
em água morna,. prática usual entre os portugueses, e, segundo parecia, impacientemente aguardada pela miuçalha. Em seguida, estenderam esteiras diante das cabanas, trouxeram peixe cozido e sentamo-nos todos no chão para comer. Logo que nos reconfortamos, os
pescádores prepararam o barco para conduzir os nossos animais a
vau, através do rio Bragança, que, nas proximidades d~s cabanas,
é tapado de caniçais . .. Milhares de aves aquáticas, sobretudo. garças2 20,
biguás, frangas d'água, mergulhões e outras, tinham aí os ninhos; ali
aparece, por vezes, o lindo colhereiro cor-de-rosa. Entre os pescadores
que· conduziram a nossa tropa, destacava-se particularmente um velho
de longas barbas e de sabre ao lado. Um homem mais moço, montado
num pequeno cavalo, ·prometeu mostrar-nós o caminho· através dos
ca·m pos alagados. Vestia-se de m.o do original: usava um gorro de
pano, um pequeno jaleco, calções indo apenas até os joelhos e esporas nos pés nus. De muito bom gênio e amável, ia sempre na frente
(*)

JEAN DE

Ltav, V<>11aue, etc., p. 189.

(220) Através de Beitri:iue (IV, p. 629), sabemos que no rio Bragança foi colecionado o único exemplar de lindo socozinbo vermelho (lxobrvchm exilu ervthromela1
(VieiJlot)) conseguidos por Wied em toda a viagem.

,_

DE CABO FRIO A CAMPOS DOS GOITACAS

95

pelos campos parcialmente inundados. até grande altu ra, para descob:rir, não sem perigo, a melhor trilha, a qual, entretanto, era · tão
fatigante para os animais, que tínhamos toda a razão de temer
a perda de parte da bagagem. Contudo, atravessamos sem acidente
os ·alagadiços, debaixo de chuvas copiosas.
Vencemos o último trecho das águas em canoas, perto da solitária
igreja de Sto. Amaro, e agora a nossa tropa começou a avançar por
imensas planícies verdejantes. Toda essa região plana forma as planícies dos Goitacás221 , que se estendem até o Paraíba, e donde a
vila de S. Salvador tirou o nome adicional "dos Campos dos Goitacás".· Encontra-se, nos capinzais dessas paragens, bem como em todas
as campinas da costa oriental do Brasil, a Sida carpinifolia2 22 de caule
lenhoso arbustiforme e de flor amarela: viceja luxuriantemente e
serve muitas vezes de morada · a uma espécie de inambu, a que dão,
aí, . o riome de "perdiz .. • 22a. Tal espécie, ainda muito pouco conhecida, assemelha-se, na cor, à nossa codorniz, sendo, porém, um pouco
major; mas oferece ao perdigueiro uma caça tão boa quanto a nossa
perdiz, como tive ocasião de convencer-me por diversas vezes. Depois
de cavalgarmos até ao anoitecer através dessa região, muito boa
para pastagem, e onde se viam grandes rebanhos de gado, chegamos, por fim, à grande Abadia de S. Bento, oride esperávamos encontrar o repouso e as acomodações que desde muito tempo não tínhamos.
Esse convento, pertencente à Abadia de S. Bento do Rio de Janeiro,
possui terras e bens valiosos. O edifício é vasto, tem uma bonita igreja,
dois pátios e um pequeno jardim interno, com canteiros cercados
de pedras e plantados de balsaminas, tuberosas, etc. Num dos pátios
se erguem altos coqueiros carregados de frutos (Cocos nucifera, Linn.).
O convento tem cinqüenta escravos, as choças dos quais ficam num
grande largo, em cujo meio se levanta, do pedestal, um grande cruzeiro. Além disso, há um grande engenho de açúcar e muitas benfeitorias. Esse rico convento possui também muitos cavalos e bois,
e vários currais e fazendas nas cercanias. Recebe mesmo dízimas de
açúcar de diversas propriedades das vizinhanças.
O Sr. José Inácio de S. Mafaldas, eclesiástico que estava à
testa do estabelecimento, recebeu-nos muito hospitaleiramente. Deram-nos quartos com boas camas nas compridas e frias galerias do
convento, onde, das largas janelas, mesmo aí sem vidraças, se contem(*) O sr. Temminck descreve essa ave com o nome de Tinamus maculosus.
Hiat. Nat. (}én. de• Pigeon1 e du Gallinacée•, tom. III, p. IS57.

(Vide

(221) Lê-se no original "Goaytacases".
(222) O gênero Sida (fam. Malváceas) conta muitas espécies conhecidas vulgarmente por "vassouras", "vassourinhas " (nort.e) "guaxumas" ou "guanxumas".
(2211) Contudo, não se trata aqui da ave grande hoje conhecida em todo o Brasil
pelo nome de "perdiz" (Rhynchotus rufescens (Temm.)), "nhapupé" dos tupis da costa,
mas sim de uma espécie bem menor (Nothura maculosa (Temm.)), vulgarmente chamada
"codorna ". E', todavia, muito singular não tenha Wied feito sequer menção Inequívoca
à pi;fmelra, em todo seu relatório de viagem.
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piava bela paisagem da extensa planície. No andar inferior do edifício ficavam a cozinha e o engenho de farinha de mandioca, no qual
era fácil secar nossas coleções. Tiveran1, ao mesmo te1npo, a delicadeza de descaroçar o algodão de que necessitávamos; para esse fim é
de uso generalizado a máquina que o barão de Langsdorff estampou
na descrição de sua viagem, a propósito da estada em Santa Catarina.
Aproveitamos do melhor modo o tempo aí gasto, divertindo-nos em
caçar patos, de que existem multidões incalculáveis nos grandes charcos
e "lagoas".
Prosseguindo a viagem, tivemos por guia um mulato, que trazia
um punhal nu1na botoeira, um sabre de lado, e esporas nos pés . descalços, segundo o costume local. Conduziu-nos pela grande planície,
onde as casas eram cada vez mais numerosas, e os rastos dos carros
indicavam que nos íamos aproximando de uma zona mais populosa.
Vimos, à beira da estrada, sebes de Agave e Mimosa.; atrás destas,
bananeiras e laranjeiras em flor; perto das residências, cafeeiros· carregados de flores brancas de leite. Que esplêndida vegetação! As
habitações e as fazendas surgiam mais e mais numerosas. Ao ·1ongo
de todo o caminho, o viajante encontra vendas, cujos proprietários
cumprimentam delicadamente os transeuntes, convidando-os a entrar,
portanto, a esvaziar os bolsos. Ainda ia alto o sol, quando chegamos
à Vila de S. Salvador, situada na margem sul do belo rio Paraíba,
numa região fértil e aprazível, vestida de vegetação de múltiplos matizes.
Nosso amável hospedeiro de s. Bento nos indicara, para a estada
na cidade, a sua própria casa, onde vimos os primeiros jornais,
desde a nossa partida do Rio. Trazia a importante notícia da derrota do exército francês em Belle Alliance2 2 4 , recebida com grande
satisfação pelos habitantes da vila.

(224) Belle-Alliance. nome pelo qual os alemães designam a batalha de Waterloo,
fi ca situada entre esta última localidade e Genappe. na Bélgica.
Como é sabido. ali
foi Napoleão derrotado. em 18 de Junho de 1815, pelos exércitos aliados, sob o comando
de Wellington e de Blüchet.
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ESTADA NA VILA DE S. SALVADOR
E VISITA AOS PURIS EM S. FIDÉLIS
Vila de S. Salvador - jornada a S. Fidélis índios Coroados - Os Puris.

Os

As planícies, q.ue se estendem ao sul do rio Paraíba, eram outrora
habitadas pelas tribos selvagens e guerreiras dos "Uetacas"• ou "Goitacás"22is, que Vasconcellos coloca entre os Tapuias, porque falavam
uma língua diferente dos dialetos da língua geral226. Dividiam-se
em três tribos, Goitacá açu, Goitacá jacorito e Goitacá mopi••,
que mantinham perpétua hostilidade entre si e contra os vizinhos.
Contrariamente ao costume das outras tribos indígenas,. deixavam o
càbelo crescer e usavam·no solto; distinguiam-se de todos os seus irmãos
pela tez mais clara, compleição mais robusta e maior ferocidade, além
de pelejarem mais bravamente em campo aberto. A esse respeito,
tivemos algumas informações na biografia do Padre José de Anchieta,
onde, entre outras coisas, lemos: "Era esta sorte de gente a mais feroz
e desumana que havia por toda costa, em corpos eram agigantados de
grandes forças, destros em arê:o, inimigos de todas as nações, etc.".
Ainda mais: · "O distrito que habitavam era pequeno dentro dos termos dos Rios Paraíba e Macaé, etc." 227 . Segundo o relato de So-qthey,
(*) JEAN DE Ltav, Voyage, etc., p. 45.
(**)
DE VASOONCELLOS, Notícias, etc., p.

s.

89.

(225) O autor aqui, como em tuda a obra, escreve "Goaytacazes ".
(226) Na classificação de Von den Stein, posterior à de Martius e anterior à de
Ehrenreich, os Goitacás formam um grupo étnico autõnomo, à maneira dos Tupis e
dos Jês. Quanto ao termo tapuias, é noção assente que ~Ie não encerra nenhum
conceito etnográfico preciso, sendo originário da lfngua dos tupis, e servindo para
designar indistintamente todos os índios de raça diversa da d~stes últimos e portanto
seus inimigos.
Ct. Rooo1.FO GARCIA, cap. sõbre a Etnografia na lntr. ao Dice. Hilt.
Geoqr. e Etn. do Brasil, 1, p. 250 (1922).
(227) Os trechos aspeados aparecem traduzidos no texto do original alemão. Vêm
· entretanto fielmente transcritos em nota marginal, de onde foram, tais quais ali se
acham, transferidos agora para o texto da presente tradução.
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o padre João de Almeida•, horrorizado, encontrou entre eles, na
floresta, um esqueleto humano inteiro e articulado. De acordo ainda
com o mesmo autor, coflstruíam as choças em forma de pombal, suspendendo-as sobre um só moirão; tinham por leito um montão de
folhas, e não bebiam água da chuva ou das cascatas, mas a que se
coletava em buracos cavados na areia••.
Essas três tribos guerreavam em todas as frentes, entre si, contra
os europeus e contra os índios da costa, mas foi sobretudo a ·colônia
portuguesa do Espírito Santo que lhes sofreu os ataques. No ano de
1630 foram seriamente derrotados•••. Daí por diante, eliminaramnos pouco a pouco, ou os submeteram e a1nansaram, donde resultou a
colonização do Paraíba, que é atualmente a zona mais próspera entre
o Rio de Janeiro e a Bahia. Toda a região é ocupada por fazendas
dispersas e plantações; e, na margem sul do rio Paraíba, que corta
essa fértil planície, cerca de oito léguas do mar, fica uma importante
vila, que decerto merece o nome de cidade.
A Vila S. Salvador dos Campos dos Goitacás tem de 4 a 5.DOO
habitantes; a população de todo o distrito é calculada em 24.000 almas.
E' de ordinário chamada simplesmente Campos, sendo razoavelmente
edificada e possuindo ruas regulares e calçadas na sua maior parte, bem
como belos edifícios, alguns dos quais de vários andares. Balcões,
fechados com rótulas .d e madeira, à antiga moda portuguesa, são ainda
comuns. Próximo do rio há uma praça, onde fica o edifício público
em que se reúnem as autoridades ~unicipais, e no qual, além disso,
está a prisão. Há na cidade sete igrejas, cinco boticas e um hospital,
com capacidade para cerca de vinte doentes. O lazareto é dirigido
por um cirurgião, além do que consta haver no lugar médicos muito
mais competentes que em outras partes da costa, onde, muitas vezes,
se procura em vão um profissional digno de confiança.
A situação da cidade é bastante aprazível; acompanha em longa
extensão a margem do belo Paraíba e oferece lindo panorama, especialmente quando vista ·da estrada, rio abaixo. A paisagem ribeirinha
é sempre animada; uma quantidade de gente, na sua maioria de cor,
agita-se continuamente, entregue ao comércio e a outras ocupações.
Pratica-se, em Campos, ativo intercâmbio de diversas mercadorias; a
região de Paraíba atima produz, nesse particular, grande quantidade
de açúcar; e existem grandes engenhos junto ao pequeno rio M~riaé,
que desemboca na margem norte do Paraíba, oposta a S. Salvador.
Ca fé, algodão e outros produtos agrícolas dão otimamente; até ver·
duras européias se encontram nos mercados. O principal produto,
entretanto, é o açúcar e a aguardente dele destilada. Há, entre os
Biografia do Padre João de Almeida.
(**) SotJTuEv's, Hiatof"f/ .of Brazil, vol. II, p.
(*** ) Ibid., p . 666.

(*)

66~.
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habitantes, gente opulep.ta, possuidora de vastos engenhos perto do
rio, em alguns dos quais se ocupam cento e cinqüenta escravos ou mais:
além da aguardente, produzem-se, em cada um desses estabelecimentos,
anualmente, quatro a cinco mil arrobas de açúcar.
Projetam-se aperfeiçoamentos no processo de fabricação e o emprtgo, para esse fim, de máquinas a vapor. O engenho do Capitão
Neto Fiz, que se mostrou muito amável para conosco, possui vastos
canaviais, além de duas outras fazendas no Muriaé. Nessa região, no
Paraíba e no Muriaé, já em 1801 havia duzentos e oitenta engenhos, dos
quais oitenta e nove grandes e muito lucrativos~.
Vê-se bastante luxo na cidade, especialmente no trajar, coisa
em que os portugueses despendem muito dinheiro. O asseio é geral
entre esse povo, mesmo nas classes baixas, pelo menos entre os filhos
do país. Visitando-se, porém, o interior, ou vilas menores, nota-se
quase sempre que os colonos conservam os antigos costumes, não demonstrando a menor idéia de melhorar de condição. Vêem-se aí pessoas abastadas, que enviam à capital, todo ano, várias tropas carregadas de gêneros, e talvez umas mil ou mil e quinhentas cabeças de
gado para venda, mas cujos casebres, apesar disso, são piores do que os
dos mais pobres camponeses germânicos; baixos, de um só pavimento,
feitos de barro e até mesmo sem caiação. Toda a economia doméstica e maneira de viver estão no mesmo nível; mas poucas vezes se
vê desasseio nos trajes. E' pequena a criação de gado na região do
Paraíba, embora as suas planícies sejam tão próprias para isso. Criamse aí alguns :giuares; não são, porém, fortes e bonitos como os de
Minas Gerais e Rio Grande. Os carneiros e as cabras são pequenos,
e os porcos não crescem tão bem como em outras zonas. Visitei os
Campos dos Goitacás, não para colher dados estatísticos a respeito da
região (o leitor procurará outras obras para tsse fim), mas para
conhecer o que houvesse de notável no povo ou nos produtos naturais.
Assim que consegui o meu objetivo, abreviei a minha permanência,
e apressei-me em. visitar, o que representava para nós a raridade de
maior interesse, uma tribo de tapuias ainda em estado selvagem, existente
nas vizinhanças, junto ao Paraíba.
O coronel Manuel Carvalho dos Santos, comandante do distrito
de S. Salvador e do regimento da milícia, recebera-nos mui polidamente; quando lhe comunicamos o nosso desejo de visitar a missão de
S. Fidélis, Paraíba acima, teve a gentileza de dar-nos um oficial e um
soldado como guias. Preparamo-nos prontamente para e$sa interes.sante excursão, e partimos de S. Salvador a 7 de Outubro, deixando
ali a bagagem.
O Paraíba nasce na capitania de Minas Gerais, corre entre a serra
dos órgãos e a da Mantiqueira, em direção leste, estando já regis(*)

Corografia Braatlica, t. II, p . 47.
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trado no pequeno mapa que o Sr. Mawe fez da sua viagem ao Tejuco.
Recebe diversos cursos d'água menores, o Paraibuna, o rio Pomba e
outros, e continua o trajeto através de florestas virgens, entre margens pedregosas, até que por fim penetra, já próximo da foz, nas planícies dos índios Goitacás. Aí, tbda a região é cultivada e movimentada; entretanto, para além dessas planuras, as margens do Paraíba
são ainda habitadas por aborígines, só em parte civilizados e
estabelecidos.
Nosso caminho seguia, a princípio, ao longo do rio, cujas margens eram cobertas de capoeiras de belas mimosas, bignônias e outras
árvores análogas. Erguiam-se, perto da vila, altos coqueiros solitários:
vinham, depois, campos e matagais, entre "fazendas" isoladas. Cedo
perdemos de vista o rio, de que se afastou o caminho. Vimos, freqüentemente, nos campos, em companhia do anum preto (Crotophaga ani,
Linn.) e do cuco pintado (Cuculus guira, Linn.), um "anum branco"
dos portugueses, que é muito semelhante ao primeiro na forma e na
maneira de viver. Essa ave, a que Azara dá o nome de "piririgua",
havia pouco tempo que era conhecida nas cercanias de Campos, dizendo-se que descera, nos últimos anos, dos planaltos de Minas às baixadas
da costa.
Por muitas vezes admiramos a beleza e a fertilidade d ésses rincões. Sucedem-se, à beira do rio, as grandes fazendas: vastos canaviais se alternam, nas alegres planícies, com extensas campinas. Bois
e cavalos, corpulentos e belos, além de alguns burros, pastam em
grandes quantidades. Nos arredores de várias casas, num campo, admiramos uma dessas colossais figueiras 22 ª, na expressão dos portugueses,
presente dos maiores que a Natureza ofereceu aos países cálidos; a
sombra dessa árvore magnífica refaz o viajante que repousa sob as
copas incrivelmente amplas, de brilhante matiz verde-escura. As figueiras de todos os países quentes têm, em geral, troncos muito grossos,
galhos extremamente fortes e uma ramaria prodigiosa. Vi, no Brasil,
muitas, realmente ·gigantescas; nenhuma, porém, igualava as dimensões
do tronco da famosa dragoeira de Orotava, que tinha, . de acordo
com a medição de Humboldt, quarenta e cinco pés de circunferência.
Nos ramos superiores da figueira mencionada, descobrimos o curioso
ninho do pequenino "bico-chato", verde e de barriga amarela Todus2 29.
(228) Várias espécies de figueiras bravas. dos cêneros Ficua, e Uroatigma (fam.
Moráceas), F. benjamina Lino., U. doliarium Miq., U, enorme, etc., no norte do Brasil
(Bahia, etc.) mais conhecidas por "gameleiras ". graças ao emprego que de sua madeira,
branca e leve, se fazia no fabrico de gamelas (usadas como tabuleiros, tachos, ou
bacias de banho).
(229) Conforme se lê à página 967 do tomo III dos Beitr(J,ge, o passaHnho a
que, por informações fornecidas pelos naturais, atribui Wled o ninho em questão, é
o pequeno tirânida TodiroBtrum poliocephalum (Wled), espécie conhecida. em certos Elstados
do Brasil em que ocorre, pelo nome de "tirri ", "relógio" e "teque-teque ", e cuja descoberta
e primeira descrição a ciência lhe deve. Euler, que pôde descrever o ninho do pássaro
por observação própria (cf. Rev; Mm. Paul., IV, p. 40), confirma a suposição do zeloso
e probo ornitologista germânico.
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De forma globulosa, e feito de Ianugens, é fechado em cima, e tem
uma entrada estreita. No Brasil há maior número de pássaros que
constroem ninhos assim fechados do que entre nós, provavelmente
porque são mais numerosos os inimigos dos filhotes.
As montanhas começam .'·a lgumas léguas além de S. Salvador;
uma vez transpostos os canaviais, contemplamos à distância as altaneiras florestas. Viam-se, ·nessas matas, manchas vermelhas, formadas pela folhagem nova da sapucaia, que é de cor rósea quando brota
na primavera. Estava·se, justamente, na mais favorável estação do
ano para as ·excursões, porque em toda a parte as folh~s tenras
apareciam na mais encantadora diversidade de tons; a fragrante vegetação cobria todo o panorama, e a suave temperatura era-nos sumamente aprazível, a nós, homens do norte, não acostumados aos grandes
calores. Depois de caminharmos cerca de três léguas, atingimos de
novo as margens do Paraíba, que eram, nesse ponto, de admirável
beleza. Três ilhas, parcialmente cobertas por imponentes árvores seculares, interrompiam-lhe a superfície. O rio, de largura não inferior
à do Reno, corre com rapidez, e em suas margens se intercalam colinas verdejantes, cobertas de florestas e cerrados, e vêem-se grandes
fazendas, cujos telhados vermelhos contrastam agradavelmente com a
folhagem verde, enquanto as choças dos negros formam pequenas
aldeias em torno delas (a vinheta que precede este capítulo representa uma das menores destas casas). Os vales, entre essas colinas marginais, estão cheios de brejos aos quais uma espécie alta de bignoniácea empresta, muitas vezes, a triste aparência de mata ressequida.
Tronco e ramos são de cor cinzenta brilhante, e a escura folhagem
verde-escura dá-lhe um sombrio aspecto de coisa morta, sobretudo
porque se adensa em bosques espessos; a flor, entretanto, é bonita,
grande e bran~a. Há muitas outras plan_tas formosas; . entre elas, uma
Cleome• arborescente, completamente carregada de enormes tufos de
lindas flores brancas e côr-de-rosa2 ªº· Ladeavam o caminho bignônias
amarelo-vivas e brancas, e nas moitas das margens erguiam-se os tufos
da Allamanda cathartica, Linn. 2 ª1 , de grandes flores amarelo-vivas.
Quando estávamos, mais ou menos, a meio caminho, nosso guia
levou-nos a uma fazenda vizinha, cujo dono, um capitão, nos convidou mui hospitaleiramente a jantar. Em frente à casa dele, que,
situada em suave eminência, domina belíssimo trecho do rio, havia
uma dessas lindas bignoniáceas, a chamada "ipê amarelo"2 2 , coberta de

ª

(*)

(Suplem.) Cleome arborea ScuaADER, op. cit., p. 707.

(280) Várias espécies do gênero Cleome (fam. Capparldáceas) têm vasta distribuição
no Brasil oriental, onde são ordinariamente conhecidas por "massambês " ou " mussambês ",
.. mussambés ", etc.
(281) Planta sobejamente conhecida, multo usada nRs sebes e jardins, pelo efeito
o:i;namental de ·suas belas flores caliciformes, de lnte.n sa cor amarela.
(282) O "lpê-amarelo". também chamado "pau-d'arco" e "ipê-tabaco" (Tecoma
çhrysotricha Martius), é dos principais ornamentos da mata e floresce de agosto a
outubro nos Estados do ·sul.
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grandes flores desta cor, que despontam antes das k>lhas; a madeira
é muito forte e bastante empregada. · A tarde, continuamos a viagem,
mas fomos apanhados por violenta tempestade, que tornou penoso
o caminho antes aprazível. Da beira do rio subimos escarpada montanha, o Morro do Gambá, cavalgamos-lhe pelo dorso dentro de
espessa mataria, e, quando a deixamos, vimos emhaixo, surpresos, um
magnífico trecho do rio. Entre os picos silvestres, altaneiros e alcantilados, destacava-se o cume rochoso do Morro da Sapateira, de forma
particularmente curiosa; e o contraste que fazia com as colinas verdes
e risonhas, onde os habitantes ergueram as alegres moradas, aumentava o encanto da paisagem. Bem sob os nossos pés, debaixo de uma
rocha a pique, ficava uma pequena planura à beira do rio, .onde
algumas casas ensombradas por coqueiros formavam um cenário encantador. · A · trilha estreita seguia ao longo do abrupto despenhadeiro
até considerável altura, para de novo descer ao vale, onde o viajante
se regalava, em cada fazenda, com o delicioso perfume dos laranjais.
Chegamos a um brejo, cheio de caniços e da Bignonia cinzenta
de flores brancas, cuja altura chegava a vinte ou trinta pés. Nos
galhos da última, inúmeras garças noturnas (Ardea nycticorax)• 2 sa
tinham construído os seus ninhos. Essa garça é muito parecida com a
Nycticorax da Alemanha, sendo apenas um pouco menor; parece, por
isso, ser a mesma ave. Vimos, em cada ninho, os adultos e os filhotes olhando-nos como a estranhos, inquisidoramente; nossos caçadores
mataram várias, mas não se aventuraram ao charco um tanto profu·n do,
para a colheita. Informaram-nos que quantidade de 'jacarés (Crocodilus) costumam viver nesses lodaçais, mas não vim9s nenhum.
Após atravessarmos agradável região e.hei~ · de aspectos variados,
atingimos a fazenda do Colégio, · já ao anoitecer; seguimos, porém,
antes que ficasse completamente escuro, até o pequeno rio do Colégio,
que éramos obrigados a transpor. Os cavalos e burros tiveram que
deslizar por forte rampa, que a chuva tornara de todo escorregadia,
(*) (Suplem.) A garça noturna do Brasil tem todos os caracterlsticos da ave
alemã, a própria cor dos pés, do bico e da lris sendo a mesma; acha-se apenas uma
pequena diferença no tamanho, a ave européta medindo ,20 polegadas de comprimento,
ao passo que a brasileira alcança 2' polegadas e 10 linhas.
Essa diferença de porte
não constitui nenhuma base suficiente para fazer delas duas espécies distintas, tanto
mais quanto a mesma garça noturna ocorre também na América do Norte.

(283) A garça noturna sul-americana, depois de ter sido tratada pela generalidade
dos ornitologistas da segunda metade do século passado como espécie autõnoma, voltou
modernamente a ser considerada simples raça ou subespécie da ave européia, sob o
nome de N11cticoraz n11ciicoraz hoactli (Gmelln). Isso comprova a agudeza admirável
do senso sistemático de Wled, a quem a dúvida sobre como proceder nesse ponto
difícil farJa ainda, em seus Beitrliqe (IV, p. 6'6), antepor uma interrogação ap .nome
que a seu julzo melhor à ave competia. Convém a propósito lembrar a existência no
Brasil de outra garça noturna, NyctanaBBa violacea cayennenria (Gmelin), vulgarmente
"dorminhoco'', "tamatlão'', "sabacu ", cujos hábitos e aspecto são muito · semelhantes aes
da anteriormente citada, mas da qual facilmente se distingue por ter o alto da cabeÇa
inteiramente preto. Wled teve também a. oportunidade de encontrar esta espécie, que
vem descrita em Beitrlige ~!V , p. 652), com a necessária minúcia, mas aem Indicação
de nome popular.
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e alguns rolaram. por ela abaixo. Contudo, passamos sem novidade
a profunda e rápida corrente, embora ficássemos completamente encharcados. Logo penetramos numa densa floresta, à margem do rio, que
prosseguiu, dur~nte légua e meia, até -S. Fidélis. Era, então, noite
fechada e a trilha, muito estreita, passando, muitas vezes, sobre a
própria barranca íngreme do rio, era inóspita e obstruída pela galharia
séca e as árvores tombadas. O soldado, que conhecia bem o caminho,
cavalgava adiante, e constantemente apeava, com o nosso pessoal, para
remover os obstáculos, o que nos obrigou, muitas yezes, a afastar os
cavalos a boa distância. Chegamos, por fim, a uma brusca e profunda
ribanceira, atravessada por estreita ponte constituída por três troncos
de árvores. Puseram nela uma série de travessas, para garantir marcha
mais firme aos animais; apesar disso, escorregaram em várias ocasiões;
e alguns quase caíram. Com um pouco de paciência, conseguimos,
felizmente, superar mais essa dificuldade. Nas sombras da flpresta;
esvoaçavam inúmeros insetos luminosos, gritavam os curiangos (Capri-.
mulgus), grandes cigarras se ouviam a extraordinária distância, e a
estranha toada de um exército de rãs ressoava nas trevas noturnas da brenha solitária. Alcançamos, afinal, um campo ·à beira
do rio, e achamo~nos de repente no meio das malocas dos índios Coroados de S. Fidélis. Nosso ·guia se dirigiu imediatamente
à casa dó padre, chamado João, e mandou pedir-lhe, por um dos
escravos, pouso para a noite; esbarramos, porém, numa recusa peremptória, e foram inúteis todas as tentativas para demovê-lo. Não fosse
a gentileza do capitão, em cuja casa nos haviam tratado tão bem ao
meio-dia,... e certamente teríamos passado a noite ao relento. Encontra~os abrigo na casa vazia desse gentil-homem, na qual armamos as
rt!de~ e dormimos com todo o conforto.
S. Fidélis, situada nas belas margens do Paraíba, que tem aí grande largura, é u'a missão ou aldeia de índios Coroados e Coropós,
e fora fundada, havia cerca de trinta anos, por alguns frades capuchinhos vindos da Itália. Eram, a esse tempo, quatro missionários, um
dos quais ainda vive aí como padre; outro reside na sua missão de
Aldeia da Pedra, sete ou oito léguas rio acima; os dois restantes morreram. Os habitantes indígenas pertencem às tribos dos Coroados,
Coropós e Puris, esta ainda selvagem e vagueante pelas vastas solidões
situadas entre o mar e a margem norte do Paraíba, projetando-se,
para oeste, até o rio Pomba, em Minas Gerais•. Vivem atualmente
em paz, defronte de S. Fidélis, m'as, rio acima, em Aldeia da Pedra,
estiverám, havia pouco tempo, em guerra com os Coroados. Na realidade, o principal retiro dessas duas tribos fica em Minas Gerais, donde
se estendem à região mencionada, ao longo do Paraíba e do litoral.
(•) A Corografia Brasftica não descreve acuradamente a situação dos Puris
no baixo Paraíba; com efeito, declara que esses selvagens se acham af reunidos . em
diversas aldeias, o que não é verdade.
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Na margem direita ou sul se encontram os Coroados, e, em S. Fidélis,
também alguns Coropós presentemente civilizados, isto é, fixados.
A zona destes acompanha a margem sul do Pa.raíba até o rio
Pomba; aí na margem esquerda do último rio, se acham ainda em
estado selvagem, mas já constroem choças melhores que as dos Puris,
com quem estão em guerra e por quem se diz que são temidos. O Sr.
Freyreiss visitou-os na sua primeira viagem a Minas, não· os encontrando
mais de todo selvagens, mas, ainda assim, em condições mais primitivas
que os irmãos do Paraíba• 234 • Esses aborígines, como disse, já
estão quase todos fixados; isto é, os Coropós inteiramente, e os Coroados na maior parte; mal começaram, no entanto, a abandonar
os costumes e maneiras selvagens; de fato, um mês apenas antes
da nossa chegada, os Coroados de Aldeia da Pedra mataram,. numa de
suas excursões, um Puri, e festejaram ruidosamente o acontecimento
durante vários dias sucessivos. Entretanto, essas três tribos foram a princípio aparentadas, como o atesta a semelhança das línguas•• . Cultivam mandioca, milho, batatas, abóboras, etc. São caçadores desde
a infância e hábeis no manejo dos reforçados arcos e flechas~
Ainda bem não alvorec:era, e já nos dirigíamos às choças construí.
das pelos missionários para os Coroados e os Coropós. J\chamos esse
povo ainda bastante puro, de tez moreno-escura, fisionomia rigorosamente nacional, compleição robusta e cabelos negros como o carvão.
As moradas são boas e espaçosas, feitas de paus e barro, e as coberturas são de folhas de palmeira ou de bambu, como as. dos portugueses. Armam nelas as redes de dormir e encostam, num c_a nto da
parede, o arco e a flecha. O resto dos rudimentares utensílios domésticos compõe-se de· panelas, pratos ou tigelas . ("cuias"), feitas por eles
mesmos de cabaças e da cueira (Crescentia cujete, Linn.), cestos ("panacuns") de palmas entrançadas e muitos outros objetos. O traje é
constituído de calções e uma camisa branca de algodão; aos domingos,
porém, vestem-se melhor e assim não se distinguem da classe baixa
portuguesa; todavi~. mesmo então, vêem-se, freqüentemente, homens
sem chapéus e descalços- As mulheres, ao contrário, são mais elegantes, usam às vezes um véu e gostam de atavios. Todos falam português, mas geralmente empregam entre si a língua nacional. As línguas
dos Coroados e Coropós são em extremo parecidas, e ambos, na sua
maior parte, compreendem os Puris. Nosso jovem coropó, Francisco,
falava todas elas.
(*) Cf. EscHWEGE, Journal vem Br<Uilien, cap. 1, p. 1111.
(**) A Corografia diz que os Coroados são descendentes

dos antigos· Goltacás
(vol. II , p . 53), o que parece improvável, de vez que os últimos usam cabelos comprld08,
enquanto os Coroados dos primeiros tempos Uravam o nome do costume de cortá-los em
uma pequena coroa.
(234) Da "Viagem ao interior do Brasil", nos anos de 18U-1815, de G. W. FreyrelSB,
até então inédita, publicou tradução a Rev. do Inst. Histórico e Geográfico de S. Paulo
(vol. XI, 1906, págs. 158-228), da lavra de A . Lõfgren. Cf. nota 6, anter.
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A diferença de linguagem entre as diversas tribos de aborígines
do Brasil é assunto digno de investigação. Quase tódas as tribos
dos tapuias têm dialetos peculiares, e , da semelhança de certas palavras
em várias línguas alguns inferiram que elas derivam de nações
·européias; mas sem razão, provavelmente. Papa e mama têm, sem
dúvida, entre os Cambev_as ou Omaguas•, a mesma significação que
entre nós, e a palavra ja, segundo se diz, na língua Coropó quer
dizer também sim, como em alemão. Afora, porém, essas coincidências fortuitas e insignificantes, não há menor identidade entre essas
l~nguas e as da Europa. As armas originais dos Coroados, e às quais
ainda estão fortemente presos, são o arco e a flecha, que só diferem
das dos Puris em algumas pequenas particularidades. Empregam, geralmente, nas flechas, penas das lindas araras vermelhas (Psitta·c us macao, Linn.)23õ, que se encontram, subindo o Paraíba, na "Aldeia da
Pedra". A semelhança de todas as tribos que lhe são aparentadas, possuem admirável destreza no uso dessa arma, e levam grande parte do
tempo caçando nas grandes florestas, que principiam não longe das
malQcas. Afirma-se, na Corografia Brasílica••, que em cada morada
sempre residem várias famílias de Coroados, o que devo reduzir a
duas. Outrora, esse povo enterrava os chefes mortos em posição sentada, dentro de grandes vasos de barro, a que chamavam camucis, e banhava-se toda manhã, ao alvorecer; presentemente, porém, esses costumes foram abandonados.
Como fosse domingo o dia seguinte ao da nossa chegada a S.
Fidélis, assistimos, pela manhã, à missa na igreja do mosteiro, onde se
reuniram os habitantes dos arredores, por pura curiosidade, para admirarem os estranhos visitantes. Padre João fez um.a longa prédica, de
que não entendi uma palavra. Visitamos, depois, o mosteiro desabitado, a observar-lhe as curiosidades. A igreja é grande, clara e espaçosa, e foi pintada pelo padre Vitório, morto havia apenas dois meses.
Esse missionário promovera zelosamente o bem-estar dos índios, que
lhe respeitavam muito a memória, ao passo que não pareciam amigos
do padre atual. De fato, expulsaram-no certa vez, alegando que não
lhes podia dar instrução, porque era pior do que eles. A pintura
interior da igreja não se podia, decerto, chamar de bela, mas era
tolerável e constituía um grande ornamento nesse lugar remoto e
quase deserto, surpreendendo agradavelmente o forasteiro. Os nomes
dos quatro missionários estavam :inscritos atrás do altar; viam-se, dos
lados, vários quadros votivos, entre os quais uma pintura representando um negro, cujo braço ficara preso entre os cilindros de uma
( * ) Vide Viagem de DE LA CoNDAMINE, p. !S4.
Mesmo entre os nova-zelaoden5es
nossos antipodas, as crianças chamam o pai de pah-pah. Vide DAw CoLl.JN's, Account
of the English Colony i n New South Wale.,. London. 1798, IV, p. !S3!S.
(**) Cf. Corografia bradlica, t. li, pág.

5•.

(235)

tera Gray

Já anteriormente vimos que a arara a que o autor se refere é Ara chloro1>(Cf. Nota 186).
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moenda de cana, que parou imediatamente, quando o negro, na
sua angústia, invocou um santo• . Acidentes assim acontecem comumente aos negros, porque são muito imprudentes. O convento não
é grande, porém possui razoável número de aposentos claros e alegres,
e uma torre baixa. O trabalho de subir-lhe a escadaria meio arruinada, foi pago pelo aprazível panorama do belo e romântico vale.
(Nossa prancha representa essa igreja e uma parte da aldeia de São
Fidélis, com as matas adjacentes).
Seria muito fácil, ao padre João, dar-nos, no dia imediato, bons
quartos no espaçoso mosteiro; mas a· sua indelicadeza foi tamanha,
que se recusou mesmo a ceder-nos algumas provisões. Quando, pela
manhã, conheceu dos termos favoráveis em que estavam vazados os
nossos passaportes, achou melhor mostrar-se mais polido, e ofereceunos um carneiro do seu rebanho, que compramos para o .almoço. Tendo-nos procurado depois da missa, com êle fizemos as pazes, o que pôs
fim às animosidades. Todos os habitantes de S. Fidélis souberam da
história da nossa chegada e manifestaram, em voz alta, a su'a desaprovação à conduta do padre.
O ponto mais importante do nosso programa era, agora, o conhecer os selvagens Puris nas flor-estas. Passamos, portanto, para a outra
margem do Paraíba, onde tivemos amigável recepção na fazenda de
um senhor "furriel". Nosso hospedeiro chegou até a mandar o irmão
à floresta em busca dos Puris, para lhes informar da chegada de alguns
estrangeiros que os queriam visitar. Esse convite aos selvagens foi
um grande sacrifício que fez para nos obsequiar, porque ~ão só
não lhe trouxeram nenhuma vantagem, como o prejudicaram
consideravelmente. Quando bem acolhidos, fixam-se próximo às· plantações e lhes consomem o produto, como se fossem feitas para ó seu
benefício, cµegando mesmo, muitas vezes, a roubar camisas e calções
dos negros que vão trabalhar nas matas circunvizinhas .
. Havia pouco tempo que essa horda de Puris•• se tinha estabelecid.o
perto de S. · Fidélis e, no entanto, supõe-se pertença aos. que exerceram hostilidades no litoral, nas cercanias de Muribeca. Tanto isso é
verdade, que, logo depois da sua chegada, receberam, em S. Fidélis,
notícias sobre um assassinato cometido por gente dela, na costa, o que
p rova que eles mantêm comunicação direta através das florestas; dizse até que se comunicam constantemente entre a costa e Minas•••.
Essa fazenda fica. aprazivelmente situada à margem do Paraíba,
que é, aí, em mcito.:; pontos, tão largo quanto o Reno. Sombrias,
densas, altas florestas se alternam com verdejantes colinas, que se abei( *) KosTER conta fatos semelhantes à página us.
(**) O nome Purls ou "Purys" é explicado por
von Br atriUen, cap. I , p. 108.
.
.
(*** ) São mais numerosos em Minas : pensou-se em

que se civilizassem, mas a tentativa t alhou por completo.

v.
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ram do rio, e nas quais existem numerosas fazendas. Em alguns
lugares, essas matas imensas e românticas vão longe, acompanhando o
rio, e se estendem, sem interrupção, pelo ·interior adentro. Do cume
sobranceiro das montanhas, divisam-se, embaixo, vales umbrosos interceptando o ermo agreste, compactamente coberto pelos altaneiros gigantes da floresta, e cujo silêncio só de raro em raro é quebrado pelas
passadas do Puri saqueador e solitário. Para trás da fazenda, subimos
a um outeiro rochoso, donde contemplamos o mais deslumbrante e
ao mesmo tempo solene dos panoramas dessas imensas solidões. Mal
nos reuníramos à numerosa comitiva parada ao pé do outeiro, quando
vimos, de um lado, selvagens saindo de um pequeno vale e dirigindo-se
a nós. Sendo os primeiros que víamos, nossa alegria foi tão grande
quanto a nossa curiosidade. Fomos-lhes ao encontro e, surpresos
pela novidade da cena, estacamos antes deles. Cinco homens e três
ou quatro mulheres, com os filhos, aceitaram o convite para se chegarem a nós. Eram todos baixos, não tendo mais de cinco pés e cinco
polegadas de altura; em geral, homens como mulheres, eram robustos
e de membros musculosos*. Estavam completamente nus, exceto
uns poucos que usavam lenços em tomo da cintura, ou calções curtos,
obtidos dos portugueses. Alguns traziam a cabeça toda rapada; outros
tinham os cabelos naturais, grossos e negros como o carvão, cortados
sobre os olhos e caindo dos lados sobre o pescoço; alguns tinham
cortado rente a barba e as sobrancelhas. Tinham, geralmente, pouca
barba; esta, em muitos, formava apenas um ralo círculo em volta
da boca e descia cerca de três polegadas abaixo do queixo••.
Alguns traziam, na testa e nas faces, manchas vermelhas e redondas
pintadas com urucu (Bixa orellana, Linn.); no peito e 11os braços,
ao contrário, usavam listas azuis, feitas com o suco do fruto chamado
jenipapo (Genipa americana., Linn.). São essas as duas cores empregadas por todos os "tappuias". Em redor do pescoço, ou à tiracolo,
usavam fios de grãos negros e duros, no meio dos quais, na frente,
se viam numerosas presas de macacos, onças, gato e outros animais
selvagens. Alguns traziam desses colares, sem dentes. A figura 5
da prancha 12 representa um desses colares, e a figura 6 um outro
ornato análogo, que par.ece feito da casca de certas excrescências vegetais, provavelmente dos espinhos de algum arbusto***. Os homens carre(*) Entre as tribos da costa oriental que eu vi, considero os Puris a de mais
baixa. estatura. O sr. Freyreiss afirma que, em Minas Gerais, são eles mais corpulentos
que os Coroados. Não vi essa observação confirmada em S. Fidélis, porque os Cor:oados
são, af, na maior parte das vezes, mais altos e robustos.
(**) Muitos escritores erraram por completo, dizendo imberbes os americanos,
embora tenham, geralmente, a barba fina e rala. Uma tribo de nativos, caracterizada
por ter barba mais forte, diz-se que habitou em Sipotuba; os portugueses, por Isso,
chamavam-nos de "Barbados".
(***) Esse ornato consiste em objetos castanho-escúros, ocos e alongados, cuja forma
é perfeitamente semelhante à de um Dentalium, donde se supôs fóssem de origem animal;
até que um exame mais acurado mostrou que eram feitos de uma crosta ou casca,
sem dúvida invólucro de certos espinhos. Diz-se que também se encontram nas "Caxoelras"
do Parafba.
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gavam longos arcos e flechas, que, como tudo o que produzem, trocaram,
a nosso pedido, por ninharias.
Recebemos da maneira mais amigável essa gente curiosa. Dois
deles tinham passado a meninice entre os portugueses, e .falavam um
pouco a sua língua, donde serem, muitas vezes, de grande utilidade ·
para as fazendas. Demos-lhes facas, rosários, pequenos espelhos e·
distribuímos algumas garrafas de aguardente de cana, o que os tornou
extremamente ·alegres e comunicativos. Dissemos-lhes da nossa intenção de visitá-los nas florestas, na manhã seguinte, se nos recebessem bem : e, à nossa pr.omessa de levar-lhes, ainda, outros presentes,
despediram-se contentíssimos, e, em altos gritos e cantando, correram
para as selvas.
Na manhã seguinte, mal deixáramos a casa e já avistávamos os
índios saindo da mata. Fomos depressa ao encontro deles, oferecemoslhes aguardente e os acompanhamos à floresta. Quando cavalgávamos em volta dos éanaviais da fazenda, encontramos toda a horda
dos Puris descansando na relva. Aquele grupo de gente nua e escura
· constituía um espetáculo dos mais interessantes e singulares. Homens,
mulheres e crianças se misturavam, observando-nos . com olhares
curiosos, mas tímidos. Todos se tinham enfeitado do melhor modo possível; sómente poucas mulheres usavam um pano em roda da cintura
ou do peito; a maioria estava completamente despida. Alguns
homens se ornavam com um pedaço de pele do macaco por eles chamado "mono"236, enrolado na testa.; observamos também alguns
que usavam os cabelos c_ortados muito rente. As mulheres carregavam
os filhinhos em faixa~ feitas de esteira, prêsas ao ombro direito; outras os traziam nas costas, suspensos por faixas largas que pas~avam pela
testa. Essa é ·a maneira pela qual geralmente transportam os cestos
de provisões, quando yiajam. Alguns homens e mulheres estavam muito pintados; tinham uma mancha vermelha na testa e nas faces,
enquanto outros listavam o rosto de vermelho; outros, ainda, usavam listas pretas ao longo do corpo, além de barras transvérsais pintalgadas; e muitos dos pequeninos estavam completamente mosqueados, como leopardos, com pequenas pintas negras. A pintura parece arbitrária e depender do gosto · individual. Algumas das moças
usavam uma espécie de faixa em torno da cabeça; e as mulheres, em
geral, amarram fortemente, em redor dos punhos e dos quadris, uma
faixa de estopa ou corda, para, dizem, torná-los menores e mais elegantes.
Os homens eram, de modo geral, entroncados, baixotes e, não raro,
bastante musculosos; cabeça grande e redonda; rosto largo, maçãs
quase sempre muito salientes; olhos negros, pequenos e algumas vezes
(236)

cr. nota
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oblíquos; nariz curto e largo, dentes muito brancos. Alguns, porém,
eram de compleição mais delicada, pequeno nariz aquilino e olhos muito
vivos, de expressão às vezes agradável, mas em geral grave, sombria e
desconfiada, obscurecida · pela ·fronte abaulada.
Um dos homens se destacava pela sua fisionomia de Calmuck. Tinha
uma grande cabeça redonda e os cabelos cortados a uma polegada de
altura; corpo muito musculoso e entroncado; pescoço curto e grosso; cara chata e larga; olhos oblíquos, maiores do que os comuns entre
os Calmucks, muito negros, arregalados e ferozes; sobrancelhas pretas,
espessas e muito .arqueadas; nariz pequeno, mas de narinas dilatadas;
lábios relativamente grossos. Esse indivíduo, que, segundo afirmaram
nossos homens, nunca fora visto antes no lugar, pareceu-nos tão formidável, que todos nós, sem exceção, confessamos que não gostaríamos
de encontrá-lo, Jozinhos e desarmados, num local solitário. Eschwege
dá como traço dos Puris a pequena estatura dos indivíduos do sexo
masculino; devo confessar que nenhuma diferença nesse particul?r
observei entre eles e os das outras tribos. Os Puris são geralmente muito
baixos*, e, a esse respeito, todas as tribos brasileiras são inferiores aos
europeus e mesmo aos negros.
Todos os homens traziam nas mãos as suas armas, longos arcos e
flechas. Algumas tribos sul-ame,ricanas, especialmente as do Maranhão,
usam lanças curtas de madeira .d ura, enfeitadas de penas; outras, como
as do Paraguai, Mato Grosso, Cuiabá e Guiana, bem assim as tribos
tupis da costa oriental do Brasil, utilizavam pequenos cacetes de
madeira dur;t, e até hoje ainda não os puseram completamente de lado;
a principal arma,, porém, de todas as nações aborígines americanas, é o
grande arco, ao lado da flecha comprida. Apenas algumas tribos que
habitam as planícies da América do Sul, os Pampas de Buenos Aires e
alguns rincões do Paraguai, ~ .que vivem montados a cavalo quase todo
o tempo e carregam uma longa lança como arma principal, usam, à
semelhança da maior parte das tribos africanas, arco e flechas pequenos••. Não assim os tapuias da costa oriental; suas únicas armas são arcos e flechas enormes,_que, à maneira dos Paiaguás do Paraguai***, não levam ri um carcaz, porém na mão, devido ao grande
comprimento. O arco dos Puris (fig. 1 da prancha 12) e dos Coroados
tem seis pés e meio, e até mais. E' liso, feito com madeira pardoescura, resistente e flexível da palmeira airi, e a corda é de fibras de
gravatá ·(Brome/ia). As flechas dos Puris têm, muitas vezes, mais de
seis pés de comprido, são fabricadas de um bambu forte e nodoso
("taquara"), que dá nas matas secas, e enfeitadas na extremidade inferior
de lindas penas azuis ou vermelhas, ou com as do mutum (Crax alector,
(*)
( **)
( ** *~

Cf. EscHWEGE, Journal von Brasilien, cap. I. p. 162.
AZARA,

Voyages, etc., vol. II.

lbid.. p . 145.
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Linn.),231, ou da jacutinga (Penelope leucoptera) 2
As dos Coroados
são feitas de outro caniço, sem nós. As flecha_s de todas essas várias
tribos são de diferentes tipos, caracterizados pelas pontas. O primeiro
(pr. 12, fig. 2) é a flecha propriamente de guerra. A ponta é do bambu
grosso mencionado anteriormente com o nome de "taquaruçu" (Bambusa?) muito aguçado na extremidade. O segundo tipo (pr. 12, fig. 3)
tem uma longa ponta de airi, com uma série de dentes de um lado. O
terceiro, (pr. 12, fig. 4), de ponta rombuda, é utilizado para matar pequenos animais. Descrevê-las-ei adiante com mais pormenores, uma vez
que são geralmente idênticas em todos os tapuias da costa oriental. Nenhuma das tribos que visitei, nessa parte do litoral, envenena as flechas;
porque a ignorância desses povos, ainda no mais baixo estádio da civilização, não lhes permitiu, felizmente, conhecer essa arte; muito menos
descobrimos, entre eles, qualquer indício das unhas envenenadas dos
polegares dos Ottomacks do Orenoco•, ou do tubo que os índios aí
faziam de enormes hastes de capim, ou das "esgravatanas" das tribos
do rio Amazonas••.
Saciada a curiosidade, pedimos aos selvagens nos conduzissem às
suas choças. Toda a horda partiu e acompanhamo-la a cavalo. O caminho conduzia a um vale que atravessava os canav~ais; contin~ou,
depois, por uma trilha estreita, até que, afinal, no mais espesso da
floresta, encontramos algumas choças, denominadas "cuari" na língua
dos Puris. São, não há dúvida, das mais primitivas do mundo
(estão figuradas na prancha 3). A rede de dormir; t~cida de embira
(fibra cortical tirada de uma espécie de Cecropia) fica suspensa entre dois
troncos de árvores, aos quais, em cima, está amarrada transversalmente,
com cipó, uma viga, contra a qual dispõem obhquamehte, do lado
do vento, grandes palmas, forradas embaixo com folhas de Heliconia ou
de patioba e, quando perto das plantações, de bananeiras. Próximo
a uma pequena fogueira, vêem-se, no chão, cuias feitas com os frutos da
Crescentia cujete, ou umas poucas cabaças, uma pequena vela, várias miudezas, bambus para flechas e pontas de flecha, algumas penas
e provisões; tais como banana e outras frutas. Os arcos e as flechas
ficam encostados numa árvore, e cachorros esqueléticos lançam-se,
latindo estrepitosamente, sobre o estrangeiro que . se aproxima da
mata. As choças são pequenas e tão expostas de todos os lados, que
(*) A. H UMB.OLDT, Amichten d er
(** ) DE L A CoNDAMINE, V Qflage,

Natur, pp. 45 e , 154.

etc., p. 05.

(237) Crax alector Linn. é espécie p'e culiar à região amazônico-guianense; a
a,qui em apreço denomina-se Crax blumenbachii Spix <= O. rubrirostris · Splx), ou· "mutum
de bico vermelho ", e é peculiar à grande mata costeira do Brasil médio-oriental: Ct.
Wied, Beitrtige, etc., I, pág. 845.
(288) No decurso de sua viagem terá o autor muitas oportunidades de retetir-.e
à " jacutinga ", Pipile j acutinoa (Spix) , bela ave galinácea, outrora muJto abundante
nas matas virgens de todo o Brasil meridional, mormente na orla doe · grandes rios.
Todavia, limitando-se a dar-lhe .o nome clentftlco de Penelope le1Acoptera, pena é
que houvesse omitido a descrição necessária ao aproveitamento do último na Nomenclatura zoológica , dando ensejo a que Splx viesse a descrever a ave poucos anos depol8
(1826) , sob nova denominação.
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se o tempo é mau, os escuros moradores procuram proteção comprimindo-se em roda do fogo e acocorando-se nas cinzas: fora daí, o homem
se estende à vontade na rede, enquan~o a mulher cuida do Iogo e assa
a carne, que eles espetam num pau pontudo.
O fogo, que os Puris denominam "poté", é uma necessidade primordial para todas as tribos brasileiras: nunca o deixam extinguir-se
e o alimentam durante toda a noite, porque, doutro modo, devido à
falta de agasalho, seriam muito castigados pelo f!io; e porque, também, u:az a importante vantagem de afugentar as feras de perto das
malocas. Os índios abandonam tais moradas, sem saudades, quando a
região circunvizinha não mais lhes garante alimento suficiente; deslocam-se, então, para outros lugares, onde encontrem maior abundância de macacos, porcos, veados, cutias e outras raças.
Os Puris deviam ter caçado grande número de macacos berradores
ou barbados (Mycetes, Illiger), nessas circunjacências, e, de fato ofereceram-nos diversos pedaços mal assados desses animais; um deles era um~
cabeça, outro um peito com os braços, mas sem a cabeça. Era, com efeito,
repugnante! Sobretudo porque assavam a caça com a pele, que ficava,
assim, esturricada e preta. Dilaceram com qs fortes dentes brancos, esses
tenros petiscos mal ·assados. Dizem que .:devoram, da mesma maneira, por
vingança, carne humana; quanto, porém, a comer os próprios parentes
falecidos, como derradeiro tributo de afeição, de acordo com o referido
por alguns antigos escritores•, não se encontra nenhum traço desse
costume, pelo menos nos nossos tempos, entre os tapuias da costa
oriental. Os portugueses do Paraíba afirmam, sem discrepáncia, que os
Puris comem a carne dos inimigos mortos, e, realmente, parece haver
alguma verdade nessa afirmativa, como veremos depois; mas jamais
no-lo confessaram. Quando lhes fizemos perguntas a respeito, responderam-nos que só os Botocudos tinham esse costume. Maw·e conta que os
índios de Cantagalo comem os pássaros sem depená-los. Nunca vi um
selvagem fazer isso; tiram, m·esmo, com todo o cuidado, as vísceras, e com
certeza quiseram se divertir à custa do viajante inglês•• .
Logo qüe chegamos .,às choças, começamos a troca de objetos.
Presenteamos as mulheres com · rosários, por que tinham predileção,
embora arrancassem a cruz, e se rissem desse emblema sagrado da Igreja
Católica; mostram, também, grande preferência por gorros de. lã
vermelha; · facas e lenços vermelhos, trocando prontamente os arcos
e as flechas por esses artigos; as mulheres são ávidas por espelhos, mas
não 'dão valor às tesouras. Obtivemos deles, por troca, muitos arcos e
flechas, · e diversos cestos grandes. E estes são feitos de folhas verdes
de palmeira · entrelaçadas; embaixo, na parte que se aplica às
costas, têm um fundo trançado, e, dos lados, uma borda alta feita da
mesma maneira, sendo geralmente abertos em cima. Carregam-nos,
(*) SouTHBY's, Hiatorr1 of Brazil, vol. l , p. 87P r
(**) J. M•WB'• Travelt, etc., p . 12~
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como já observ{tra1nos, do mesmo modo que as crianças, aplicando-os
às costas por meio de uma faixa passando pela testa, e algumas vezes
por meio de uma tira P3:Ssando pelos ombros (na fig. 7 da pr. 12 está
represéntado um desses· cestos).
Todos os selvagens costumam, freqüentemente, oferecer à venda
grandes bolas de cera, que .juntam quando colhem mel silvestre. Utilizam essa cera escura na confecçã<? dos arcos e flechas, e também para
velas, que vendem aos portugueses. Os tapuias fazem essas velas, que
queimam muito bem, enrolfindo um pavio de algodão em torno de um
fino pau de cera e, logo depois, rolando .todo ele com força. Dão grande
valor às facas, que penduram ao pescoço por um cordão, deixando-as
pendentes nas costas; consistem, em geral, apenas de uma peç~ de ferro,
que eles afiam constantemente nas pedras, conservando-as muito cortantes. Se lhes dão uma faca, geralmente tiram fora o cabo e fazem
outra de acordo com o próprio gosto, colocando a lâmina entre dois
pedaços de pau e ligando-os solidamente com um cordão.
Terminado o nosso comércio, tornamos a montar e fomos a outras
malocas, situadas mais para dentro da floresta; o caminho era fatigante,
estreito, atravancado de raízes, cheio de altos e baixos. Alguns selvagens yi~ram na garupa dos nossos cavalos, e uma tropa inteira de
índios Coroados ele S. Fidélis acompanhou-nos a pé. Num pequeno
vale solitário, no meio da mata, encontramos a casa de um português,
que mora entre os Puris. Daí, o caminho seguia em subida suave,
e logo chegamos às -choças de numerosos selvagens, onde fomos de novo
atacados por uma· quantidade de cães esqueléticos. Diz-se que os Puris
receberam esses animais, a que dão o nome de "joare", dos europeus,
e eu os encontrei entre todas as tribos nativas da costa oriental•.
Havia, nas maloias, grande número de mulheres e crianças; viamse, em algumas, várias redes de dormir, se bem que houvesse, geralmente,
apenas uma em cada choça. Um Puri, ao ofertar-lhe eu uma faca,
desarmou a sua rede e entregou-ma (ela está representada na fig. 7
da prancha 13); outros tiravam da testa as tiras de pele de macaco, os
colares do pescoço, e assim por diante. O Sr. Freyreiss entrou em ·negociação com um dos Puris para a compra de um filho, oferecendo-lhe
diversos artigos. As mulheres consultaram-se alto. no tom cantante que
lhes é peculiar, algumas com gestos de desaprovação; a maioria das
palavras terminavam em a e eram arrastadas, do que resultava forte .
e singular vozerio. Era evidente que elas não se queriam desfazer do
menino; mas o chefe da família, um homem idoso, grave e de ·bom
aspecto, disse umas poucas palavras cheias de ênfase e ficou, depois,
durante algum tempo, olhando para o chão, perdido em pensamentos:
ofereceram-lhe, sucessivamente, uma camisa, duas facas, um l~nço, uns
fios de contas de vidro colorido e alguns pequenos espelhos: não pôde
(*) Humboldt encontrou, na América Espanhola, muitos cães sem pêlo;
porém, não vimos nenhum dt!stes nesse litoral.
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resistir a tentação: entrou na floresta e em pouco voltava, trazendo pela
mão um menino, que era, porém, mal conformado e tinha um ventre
mui.to dilatado, não sendo, por isso, aceito; trouxe logo um segundo,
que se aceitou. · Foi inacreditável a indiferença com que o met?-ino soube
do seu destino. Não mudou de fisionomia, nem mes1no se despediu dos
amigos, mas, ào contrário, montou alegremente atrás do Sr. Freyreiss.
Essa empedernida indiferença em todas as circunstâncias, alegres ou
tristes, se encontra na totalidade das tribos americanas. Alegria e tristeza não os impressionam muito; raras vezes riem, e é pouco comum
falarem-.alto. A. comida é-lhes o desejo mais premente; seus estômagos
precisam estar sempre cheios; comem, por isso, com rapidez fora do
comum, <?lhares ávidos, a atenção inteitamente voltada para o alimento.
Em compensação diz-se que suportam a fome por muito tempo. Deixam-se geralmente atrair · pelos canaviais das fazendas, em cujas
cercapias acampam: e podeis vê-los, sentados aos grupos, chupando
cana durante quase todo um dia. Cortam, também, grande .quanti~_ade
de canas e carregam para a mata. O caldo de cana é apreciado não
só pelos tapuias, como por to9as as classes baixas do Brasil, entre as
quais. o costume de chupar cana é ·geral. Koster• diz o mesmo de
Pernambuco.
·
Acabadas as trocas na floresta, tornamos a montar; com um Puri
na garupa de cad~ um dos cavalos, voltamos para a fazenda. A
horda inteira, de homens e mulheres, em pouco chegava aí, e todos
pediam de comer. Enquanto voltávamos, o selvagem que eu trazia à
garupa tirou o meu lenço do bólso. Surpreendi-o no momento em que
o procurava esconder, e perguntei-lhe se queria dar .um . arco por ele, o
que logo aceitou : mas, depois, esgueirou-se rapidamente entre a
multidão e não deu mais sinal de si. Alguns homens tinham bebido
muita aguardente e ficaram embriagados. Com bons modos nos livraríamos deles facilmente; os ·colonos, porém, de acórdo com o critério
errado de considerá-los animais, ameaçam-nos logo com o chicote, o
que naturalmente lhes excita a cólera, acarretando a má vontade, o
ódio e a v~olência. .Estavam, por isso, de todo encantados cónosco,
estrangeiros, porque os tratávamos com brandura e delicadeza; também
. se aperceberam de pronto, pelos nossos cabelos claros, de que pertencíamos a outra nação. . Chamam, aliás, a gente branca, indistintamente,
"raion".
Como não pudéssemos obter, na fazenda, farinha para todo
aquele povo, procuramos outros meios de atender às ruidosas reclamações dos seus estômagos. O dono da casa deu-nos um pequeno
leitão, de que lhes fizemos presente, dizendo que o matassem; desse
modo, tivemos oportunidade de observar com que selvagem crueza
preparam os animais para comer. O leitão pastava perto de uma
(*)

KosTu, Trave7s, etc., p. 8'5.
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casa; um Puri · avançou de mansinho e flechou-o muito alto, sob
a espinha; o animal fugiu berrandq, com· a flecha cravada. O selvagem,
então, pegou uma segunda flecha e fincou-a na espádua do animal a
correr e depois o agarrou. En.q uanto isso, uma mulher acendera o fogo.
Quando todos nós nos aproximamos, feriram de novo o animal, no pescoço, para matá-lo, e em seguitla · no tórax. Entretanto, ainda não
estava morto; grunhia e sangrava profusamente: sem fazer caso dos
berros, puseram-no vivo ao fogo para chamuscar-lhe o pêlo, rindo-se
gostosamente dos grunhidos que esses sofrimentos lhe arrancavam. Só
depois que os nossos protestos contra a barbaridade se tornaram cada
vez mais impacientes, foi que um ~eles avançou e enterrou uma fac~ no
peito do torturado animal; no mesmo momento lhe rasparam o pêlo
e o esquartejaram•. Devido ao pequeno tamanho do leitão, muitos não
conseguiram um pedaço, e voltaram resmungando para à mata. Mal
se tinham ido, quando chegou, para éles, um saco de farinha de S. Fidélis,
que lhes mandamos ao encalço.
A crua insensibilidade, como me mostraram esse e múitos outros
exemplos, é um traço predominante do caráter dos selvagens. E'. uma
conseqüêqcia necessária do modo de vida; pois é o meslllo que
tornam o leão e o tigre sedentos de sangue. Além disso, são-lhe peculiares o instinto de vingança, un:i certo grau de inveja, e um indomável
amor à liberdade e à vida nômade. Têm, em geral, muitas mulheres;
alguns .possuem quatro ou cinco, posto que as possam sustentar. De
modo geral, não as maltratam, mas o marido .considera a mu~her como
sua propriedade; tem que fazer o que ele ordena, e por isso anda car- .
de carga, enquanto, ao lado,. ele apenas leva as
regada como.., uma besta
.
armas na mao.
A língua dos Puris é diferente da da ·maior parte das outras tribos;
guarda, porém, afinidade com as dos Coroados e Coropós. . Alguns
autores, entre os quais Azara, tendem a negar qualquer idéia religiosa
a essas tribos americanas; mas o asserto parece p<>uco fundado, de vez
que o mesmo Azara e~controu, entre alguns índios do Paragiiai, noções
que sem dúvida provêm de uma religião ainda rudimentar. O tradutor
de seu livro, o Sr. Walckenaer, fez em vários lugares essa observação••.
Entre todas as tribos dos tapuias que visitei, descobri provas evidentes
de uma crença religiosa; estou, por isso, convicto de que não há um só
povo na face da terra destituído por completo de idéias religiosas~•·.
( *) Nem aqui, nem posteriormente encontrei, entre os selvagens, qualquer confirmação do que o sr. Freyrelss diz na pág. 108 do primeiro volume do Journal txm
Brasilien de EscHWBGE, a saber, que os selvagens nunca comem a carne dos animais que
eles próprios matam.
( **) Az.uu, V oSfage1, vol. II, p. 8', em nota.
( ***) O · fato de que o padre de São João Batista diz não bf\ver encontrado
qualquer ldéla religiosa entre os Coroados nada prova, pois que sendo eles conslderadOI
semelhantes aos Puris ainda bravos, devem certamente se comportar como estes. Conclui-se
assim que eles temem, sob o nome de Tupã, um ser sobrena tural e onlpotente. Ct.
EscBWEGE' • J ournal, parte 1 onde, na página 155, a primeira palavra da lista de nome1
é a contestação do que se d iz na página 105.

-

ESTADA NA VILA DE SAO SALVADOR

115

Os selvag~ns. do Brasil acreditam em vários entes poderosos, o maior dos
quais identificam ao trovão, sob o nome de tupá ou tupã. Muitas
tribos concordam
denominação dada a esse ente sobrenatural; e, o
que é mais, algumas tribos Tapuias concordam até com as Tupis, ou
índios que falam a língua geral: os· Puris dão-lhe o nome de T u pã, que
Azara faz derivar da língua d0s Guaranis; mais uma prova de afinidade
desta nação com as tribos da costa oriental. Não se vêem ídolos entre os
tapuias, nem mesmo os maracás, instrumento mágico e protetor dos
Tupinambás. Somente no rio Amazonas -se tem encontrado algumas
imagens que parçcem ter certa relação com· a fé religiosa dos habitantes•. A maior parte dos índios da América do Sul guarda, também,
uma confusa idéia a respeito de um dilúvio universal, além de várias
·tradições, como, entre outros, acentuou Simão de Vasconcellos nas Noticias curiosas. do . Brasil••.·
Não aceitamos o convite do nosso gentil hospedeiro para passar
a noite em sua casa, e: voltamos no mesmo dia, atravessando o Paraíba,
para S. Fidêlis.
índios Coroa~~~- . do ·lugar estavam muito descontentes cono~co, pórque, como diziam, déramos tanta coisa aos Puris e
nada a eles;· compramos, por isso, para de certo modo satisfazê-los,
alguns arcos e flechas. Visitamos, em seguida, o padre João. O Paraíba
passa-lhe em frente às janelas da residência, donde se abarca uma
vista magnífica do."rio, o maior da c~pitania do Rio de Janeiro, e que,
depois da cachoeira ou queda que fica ·acima de ' S. Fidélis, se diz
ter setenta e duas -ilhas: corre ele entre a serra : dos órgãos e a serra
da Mantiqueira. O rio estava, então, na .~ extrema vazante; mas na
estação chuvosa, dezembro e janeiro, transborda e inunda grande
extensão das mai:gens. .
Desse · lugar parte uma estrada que, pelas montanhas, se .dirige
a Cantagalo; · outra vai para Minas Gerais. Cantagalo, fundada por
alguns paulis'tas que andavam em busca do ouro, permaneceu durante
muito tempo oculta nas florestas, até que~ por fim, foi descoberta graças
ao canto de um galo, do.n de o nome. Quando os jesuítas se estabeleceram
no Brasil, dizem que uma raça muito clara de índios habitava as vizinhanças de Cantagalo•••. Os jesuítas aí descobriram areias auríferas,
que os índios lhes levavam ao Paraíba, em embrulhos, de papel, pela qual
pagavam ninharias. ·Nossa despedida do .padre João foi mais amistosa do
que o primeiro encontro; todavia, muito mais cordial foi a que fizemos ao
bom velho que nos tratara com tanta benevolência. Tornamos a atrayessar o :earaíba a caminho da fazenda do Sr. Furriel, e de novo vimos
·os.·P uris dirigindo-se ao engenho para chupar cana. O rapaz que o Sr.
F~eyreiss comprara na véspera foi conduzido até eles, para se ver a

ná

·Os .

(*) SotriREY's Bi1tort1 of Brazil, vol. J, p. 620.
(**) Sndo os V ABCONCELLO&, op. clt., p. •T.
..
(***) V. a descrlÇão de Canta-Oalo em J . MAWE, Travel1, etc., cap. IX, p. 120.
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ilnpressão que causaria aos parentes; mas, para nosso espanto, nenhum
se dignou lançar-lhe sequer um olhar; nem este olhou para os pais e
ós parentes, sentando-se entre eles com perfeita indiferença. Não encontrei tamanha apatia em nenhuma outra tribo; parece, contudo, que
ela só existe em relação aos · filhos mais ou menos adultos, porque não
lhes falta ternura pelas crianças menores. Enquanto um rapazinho não
pode procurar a própria subsistência, é absoluta propriedade do pai;
logo, porém, que fique de certo modo apto a fazê-lo, o pai deixa, por
assim dizer, de preocupar-se com ele.
Alguns Puris passaram por nós com as mulheres enormemente
carregadas. As cargas consistiam nos filhos e em cestos de folhas de pal1neira, cheios de bananas, laranjas, cocos de sapucaia, bambu para
pontas de lança, cordas de algodão e alguns artigos de enfeite. O marido carregava um filho; suas três mulheres os outros, mais os cestos
(a estampa 2 representa uma horda de Puris em viagem pela mata).
Despedimo-nos do nosso hospedeiro e dos índios e descemos a
inargem esquerda do Paraíba, que achamos tão pitoresca e cultivada
quanto a margem direita. Vimos aí grandes fazendas cercadas de árvores
lindíssimas, entre as quais a sapucaia, com a tenra folhagem cór-de-rosa
em pleno brotamento, e carregada de belas e grandes flores lilás de·forma
admirável. Paramos perto da casa do Sr. Morais.. Esse inteligente agricultor fizera algumas preparações de história natural, que nos ofereceu.
Ordenou, também, lhe selassem imediatamente o cavalo para nos acompanhar. Durante a nossa parada aí, algumas famílias de Puris vieram
acampar próximo da ~asa. São muito apegados a esse . digno homem,
que os trata de maneira sinceramente bondosa. Sem olhar para os
prejuízos que lhe causam, permite-lhes saquear as laranjeiras e as bana-·
neiras, bem como os canaviais, do que, muitas vêzes, lhe vêm consideráveis prejuízos. Êsse homem, que lhes granjeou a estima e o apego,
e que sabe como proceder com eles, foi mais bem sucedido. do que qualquer outro em amansá-los e reuni-los em aldeias ou povoaçlos. ~com
panhou-nos pelas estradas montanhosas ao longo do rio, onde tivemos,
por várias ocasiões, que passar por lugares perigosos e ribanceiras
íngremes; peqetramos, em seguida, numa sombria e majestosa floresta,
onde voejavam lindíssimas borboletas. Nesse lugar, vimos no rio,
junto à marge~, uma ilhota toda cercada de rochas escarpadas, na qual
havia algumas velhas árvores, repletas de ninhos, em . forma de saco,
do guache (Cassicus haemorrhous). Canaviais, arrozais, cafezais (estes
raramente), e algumas plantações de milho sucediam-se. A corrente
espelhante do Paraíba era recortada de encantadoras ilhas, umas
cultivadas, outras cobertas de mato. À tarde, chegamos a uma' planura perto do rio, onde havia importante fazenda entre verdes pasta•
gens, na qual fomos bem recebidos e onde, por isso, resolvemos passar
a noite. Do outro lado do vale se elevavam altaneiras montanhas,
entre elas o morro da Sapateira, alta cadeia de vários picos.
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N.a manhã seguinte, depois que os nossos cavalos foram reunidos
no campo, continuamos a viagem, e alcançamos, pelo meio-dia, o M uriaé,
qúe não é largo, mas é profundo e rápido, e se diz causar grandes
estragos nas estações das chuvas. Nasce na serra do Pico, na região dos
Puris, e é navegável, como nos informaram, na extensão de sete léguas.
l:Iá, nas margens, grandes fazendas, em que se produz muito
açúcar. Uma pequena canoa levou-nos pela corrente, e, à tarde, atin·
gimos um lugar donde se vê, graciosamente situada, estendendo-se na
margem oposta, a v_ila de S. Salvador. Encontramos, nas cercanias,
a aldeia de S. Antônio, antigo povoado indígena. estabelecido pelos jesuítas com os índios Guarulhos, mas que, at.u almente, não conta mais
"caboclos" entre os habitantes.

I

Vista do rochedo de Jucutucoara, no rio Espírito Santo, perto de Vitória.

(Est . 4) .
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VIAGEM DA VILA DE S. SALVADOR
A.O RIO ESP1RITO SANTO
M uribeca - As hostilidades dos Puris - Quartel
das Barreiras - Itapemirim - Vila Nova de Benevente,
à margem do Iritiba - Guaraparim.

nossa chegada à vila tivemos a alegria de ver confirmada a notícia
da vitória de Belle-Alliance239, com o qual também exultaram todos os
moradores do lugar. Começamos, em pouco, a fazer os preparativos
necessários para o prosseguimento da viagem~· em direção norte, ao longo
do litoral; contratamos mais dois caçadores, além de um soldado, como
guia ; e tendo-nos despedido do coronel Carvalho dos Santos, coman- ·
dante, que fora tão cortês, e de outros amáveis moradores de S. Salvador, deixamos a vila a 20 de 'novembro e avançamos pela margem do
Paraíba, rumo à foz. A cidade acompanha até bom pedaço a beira do
rio, oferecendo uma belà' paisagem. A massa de casas ergue-se imediatamente acima do rio; erguem~se, acima delas, coqueiros solitários, e o
magnífico fundo de cena é formado pelas mo~tanhas azuis longínquas .
.A superfície reluzente do rio, que tem aí razoável largura, é cortada.
em todas as direções pelas canoas remadas por negros, e as margens
são guarnecidas . de capoeiras, pequenos ·capinzais e moradas pitorescas.
~m pintor poderia, desse 'lugar, fazer um lindo quadro da cidade e
e arredores. Nossa jornada~ nesse dia, foi muito penosa; não só porque
o ·longo repouso tornara os animais indóceis, como por 't ermos passado
por muitas fazendas em cujas cercas havia aberturas feitas pelo gado,
dando azo a que os burros por elas se transviassem. Vimos, nas cercanias,
gado vacum muito bonito; de fato, esses úteis animais são, em todo o
Brasil, grandes, musculosos, bem proporcionados e de boa aparência.
Os couros de Buenos Aires, Montevidéu, Rio Grande e outras províncias
À

,

r

(289) Como vimos anteriormente (nota 224), designam os alemães por esse nome
a batalha de Waterloo, vitoriosa para as armas prussianas.
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das Américas portuguêsa e espanhola são famosos pelo grande tamanho.
Os bois, além disso, têm chifres muito maiores que os da Europa. Inúmeros cavalos se criam igualmente nessas paragens.
A região é pitoresca e aprazível; ademais, encontramos algum
material novo de história natural, entre êles o lindo martim-pescador
azulado (Alcedo alcyon, Linn.) 24º, de que consegui muitos. Cêrca de
meio-dia, chegamos à casa de um tenente, em cuja ausência fomos
bem recebidos pela .mulher. Quando, de manhã, nos preparávamos
para partir, o tenente, que chegara durante a noite, mandou selar o
seu cavalo e acompanhou-nos à vila de S. João da Barra. O tempo
estava extremamente ~álido: nas rasas poças da mata, já quase sêcas,
viam-se inumeráveis borboletas brancas e amarelas, que as buscam em
procura de umidade. Essa multidão de borboletas nos lugares úmidos
é seguro indício da proximidade da estação quente : vêem-se, então,
nuvens delas esvoaçando nas vizinhanças da água.
A vista do Paraíba era interrompida pelas capoeiras. O solo arenoso provava que estávamos muito perto do inar. Lindas aves vieram
aumentar as nossas coleções, sobretudo martins-pescadores (Alcedo); e
quando atingíamos a margem do rio, tivemos ocasião de experimentar
um gênero de caça inteiramente novo para nós, a do jacaré, ou "alVive êsse anfíbio•
ligator" dêsses rincões Crocodilus sclerops24 1 •
(240) Refere-se \Vied ao maior rlos nossos martins-pescadores, Megaceryle torquata
(LINN. 1776), o único em que o colorido predominante da plumagem é azul ardosiado,
e não verde. Corresponde a Alcedo es1anea Vieillot (1818), e por êsse nome é descrito
por Wied à pág. 5 do volume IV dos Beitrage. A ave a que deu Linneu o nome de
Alcedo alcyon muito a êle se assemelha; é porém espécie diversa, peculiar à América
Setentrional e Antilhas.
(241) Pelos estudos n1odernos (cf. Fa. S1EBENROCK, em Denks. .Akad. Wíen. matAnaturw. Kl., LXXVI, p. 29), verifica-se que o "jacaré" encontrado por Wled durante todo
percurso de sua viagem e · ainda em Beitriige (vol. 1, pág. 69 a 98) descrito como
Crocodilus sclerops, corresponde à forma descrita por Daudin, com o nome de Caiman
latirostru.

·

Muito se tem trabalhado e escrito sôbre as espécies de jacarés ocorrentes no Bras11,
assunto que entre nós foi objeto, anos atrás, de uma revisão por parte de H. LUEDEllWALDT
(Rev. Mus. Paul., XIV, 1926, p. 887) e que, · pela sua Importância, merece deter o
comentador por alguns· momentos. Segundo K. P . Schmldt, autor de estudo mais moderno
e completo sôbre a matéria, os jacaré& brasileiros até hoje conhecidos compreendem seis
espécies, repartidas em dois gêneros, conforme o resumo que dou a seguir, indicadM
os nomes vulgares e a distribuição peculiar a cada uma.
Paleosuchus trigonatus (Schnelder): Venezuela, Guianas, Peru, Amazonas (Rio
Negro), Pará (Rio Tocantins).
Paleosuchus palpebrosus (Cuvier): Venezuela, Guianas, Amazonas (Rio Branco);
Pará (lüo Tapajós), Mato-Grosso (alto Paraguai).
Caiman niqer Spix, vulg. "jacaré-açu ", "jacaré-una": Peru. Equador, Amazonas
(Rio Negro, Rio Madeira) , Pará (Marajó e outras ilhas do delta).
.
Caima?i latirostris (Daudin), vulg. "jacaré de papo amarelo", "ururau": leste
do Brasil (de Pernambuco ao Rio Grande do Sul), alto Rio Paraná, baixo Paraguai.
Caiman yacare (Daudin), vulg. "jacaretinga" con. undido pela generalidade
dos autores com e. scleropa: alto Paraguai, alto Parnafba.
Caiman aclerops (Schneider): e. crocodilus, Linn. = Venezuela, Guianas,
Pará, Amazonas.
Persistem, contudo, muitos pontos obscuros, que ao futuro cabe esclarecer. ATUI~
particularmente entre êles a distribuição da espécie que o autor separou sob o nom,e
de C. 11acare (Daudln). Com efeito, a sua presença em dois pontos tio dlstandadoe
como o alto Paraguai e o alto Parnaiba, induz à suposição de que ela deve existir
Igualmente em tôda faixa intermédia do sertão brasileiro, fato que parece atestado pelas
informações dos naturais, que afirmam a presença nos rios do IJrastl este-meridional de

.J

Vista da MWão de Sifo Fidelil.
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Casa de um lavrador brasileiro.
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em todos os rios do Brasil, máxime nos de pouca correnteza,
nos lugares pantanosos e nos remansos. Estes se reconhcem .logo
pela presença de plantas aquáticas de grandes folhas, tais como a Nymphaea, a Pontederia e outras, que emergem do fundo e estendem horizontalmente as fólhas na superfície. Entre elas é que o jacaré
deve ser procurado; aí o observador experimentado. lhe descobre a
cabeça, que, espreitando a presa, sai fora d'água. Também se encontram, por vezes, no meio dos rios, especialmente nos ribeirões quase
estagnaqos, ou remansosos. Cobrem as margens do Paraíba bosques
de uma árvore de dezoito a vinte pés de altura, de caule esguio e grandes
fólhas pubescentes e cordiformes (provavelmente um Croton)••, parenta
muito próxima do Tridesmys (Monoecia). Pode-se, por entre eles,
aproximar cautelosamente da margem e ver o jacaré com a cabeça acima
da superfície, aquecendo-se ao sol, aguardando a presa. · A princípio,
quando · nos acercávamos do rio sem pensar neles, e sem conservar
o necessário silêncio, ouvíamos apenas o barulho que faziam·· ao
mergulhar; agora, porém, que nos aproximávamos cautelosamente para
descobrir donde vinha o ruído, certificamo-nos de que era produzido pelos jacarés. Com a minha espingarda de dois canos, empregando carga média, feri um desses animais· no pescoço;. ele ergueu-se,
virou de costas e afundou. Emifora -&tivesse certo de terlhe infligido um . ferimento mortal, não tinha meios de içá-lo do
fundo da água; . atiramos, da mesma maneira, em pouco tempo, em
três ou quatro1outros, sem podermos apanhar nenhum. Não tínhamos
ido longe, quando ouvimos uns tiros adiante de nós e <;lescobrimos,
cavalgan90 para lá, que os dois caçadores, que mandáramos na frente,
em pé numa ponte sobre uma corrente remansosa, tinham ferido duas
vezes um jacaré no pescoço, matando-o. Como houvesse, 'perto, algumas cabanas de pescadores, conseguimos um homem com uma canoa
e um longo forcado de ferro com três dentes, com o qual sondou o
fundo, fisgou o animal e trouxe-o à tona.
O comprimento desse jacaré era de cêrca de 6 pés; cor cinzento- .
esverdeada, · com listas tr_ansversais escuras, especialmente na cauda;
ventre de um amarelo brilha~te homogêneo. Ficamos muito contentes por, ter obtido o belo animal, ainda novo para nós; car.regai:nos · com ele um dos burros, do qual espalhava-se em torno um
cheiro almiscarado extremamente desagradável. O jacaré da costa
oriental do Brasil é muito inferior ao gigantesco .crocodilo do Velho
Mundo, e mesmo aos existentes nos países da América do Sul mais

1

(*) Parece ·duvidoso que o jacaré descrito por AZARA seja o Crocodilus 1clerop1:
sua deacrição é muito vaga e, além disso, registra cor muito diferente. Ct. EBBaÍ6 IUT
lu Quadrupêde• du Paraguav, etc., vol. II, p. 380.
(**) (Suplem.) Croton gnophaloides ScHRADER, op. cit., pág. 708.

•, dnas espécies, que distinguem pelos nomes de "jacaretinga", C. 11acare, e "papo-amarelo"
· ou "urorau ", C. la.tirostris. Note-se de passagem, que o termo "jaca.retinga ". como é
regra entre os nomes vulgares, varia de aplicação conforme a zona, bastando para
prová-lo lembrar que Wled o registra como usual para a espécie por ele colecionada.
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próximos do equador. Humboldt viu o corpo destes últimos coberto ·
de várias aves•; até a cabeça de um deles, fora espantosamente
escolhida como pouso pelo grande e esguio flamengo. Os jacarés são
muito comuns no Paraíba, e os negros comem-nos algumas vezes. Contam-se muitas histórias fabulosas a respeito da sua voracidade, mas a
espécie aqui mencion.ada, que tem no máximo 8 a 9 pés de comprimento, não é temível, embora alguns . pescadores mostrem cicatrizes
nos pés, dizendo-as causadas pelas dentadas dêsse animal; e de nenhum
modo é provável que pudesse, como nos contaram, atacar e devorar
um cachorro, que atravessava o rio a nado. Na . corrente quase estagnada, perto da ponte acima referida, eram eles tão numerosos, que
sempre pudemos contar vários ao mesmo tempo; como, porém, atirássemos em alguns a grande distância, tornaram-se ariscas e não obtivemos mais nenhum espécime além do já descrito. Próximo da corrente, no chão arenoso, vimos moitas de Eugenia pedunculata, bonito
arbusto bem conhecido, que dá o fruto vermelho, carnudo, quadrangular e saboroso, conhecido no país por pitanga.
Cresce isolado
no pedúnculo, e todo o arbusto se carrega dele; achamo-lo, nessa
ocasião, muito fresco. Os cajueiros (Anacardium occidentale, Linn.)
estavam ·floridos. Perto deles, num pasto, vimos um bonito carneiro
de quatro chifres.
Chegamos, por fim, à vila de S. João da Barra, próximo da desembocadura do Paraíba, no oceano. Graças à interferência do tenente
nosso companheiro, a casa da · Câmara, edifício destinado à residência
do oficial da coroa, foi-nos cedida. E' um espaçoso edifício com
ótimos quartos e um quintal plantado com laranjeiras e ·pés de
goiaba (Psidium pyriferum, Linn.), alguns dos quais em flor. S. João
da Barra é uma localidade que não se pode comparar a S. Salvador, pois que só tem uma igreja, ruas sem calçamento, casas de um
só andar, construídas de paus e barro. Mas, por outro lado o rio
é navegável por navios de regular tamanho, brigues e sumacas, ~ tem
comunicação imediata com o oceano. Todas as embarcações com
destino a S. Salvador passam por esse lugar, embora o braço do
rio próximo da vila seja raso, e o canal, propriamente, fique do outro
lado de algumas ilhas. Os habitantes são, sobretudo, pescadores e
marinheiros, cuja subsistência é garantida pelo comércio, com S. Salvador, dos produtos da região.
Nossos caçadores, que vieram na
frente, e encontramos na vila, tinham caçado diversos animais, entre
os quais, também, um casal de tatus (Dasypus) vivos. ·Esses curiosos
animais são muito comuns no Brasil, existindo várias espécies. A que
conseguíramos apanhar viva se chamava, aí, "tatu-peba"242, sendo,
(*)

Ansi chten der Natur, p. 1'1 .

(242) Por "tatu-peba" conhece o povo, conforme as regiões, diveJ'808 tatus; uma
delas é o "tatu-peludo", Euphractus sexcinctua setoaus (Wied), que o nosso viajante Iria
encontrar em abundância na região dos campos gerais (cf. Beitrllge, II, pig. 510-lt),
mas passado em silêncio na sua descrição de Viagem.
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porém, mais conhecida alhures por tatu-comum ou tatu-verdadeiro,
o qual, assado, constitui ótimo prato• 24s. Separamos os dois animais
durante a noite, pondo um num saco e outro num sólido cubículo.
Quando nos dispusemos a comê-los no dia seguinte pela manhã, o
primeiro tinha atravessado o .'"saco, furado a grossa parede de barro
da casa e escapado.
·
Permanecemos dois dias em S. João para preparar nosso jacaré,
o que nos ocupou um dia inteiro. Após termina.r mos essa operação,
retomamos a viagem. O juiz nos cedera quatro grandes canoas
e os canoeiros para o transporté da bagagem pelo Paraíba.
O vento agitava tanto a superfície do rio, que canoas· pequenas correriam o risco de virar. Ouvíamos constantemente o rumor do oceano,
quando, longe, rio abaixo, remávamos em redor de uma ilha coberta
de linda vegetação. Aí, entre outras, medrava uma bela Cleome herbácea, com cachos de grandes flores branco-amareladas, de estames purpurinos; uma malvácea, de doze a quinze pés de altura, flõres grandes
amarelo-pálidas e· fólhas cordiformes••; a aninga244, espécie notável
de Arum de caule .comprido (Arum ·liniferum, Arruda)•••, frutos ovais
e flor esbranquiçada.
A seguir, atravessamos o segundo braço do rio, remando, então,
por um pequeno canal, entre duas ilhas, cujas águas, ensombradas
de todos os lados pelas florestas altaneiras, são quase estagnadas,
motivo pelo qual cheias de jacarés. Enquanto a canoa avançava
devagar, ;não tirávamos os olhos deles. As raízes descobertas e arqueadas do Conocarpus e da Avicennia, emergindo dos troncos a considerável altura, formavam na margem estranho emaranhado. Vimos, entre
essas raízes, por vezes, sobre velhos troncos de árvores e pedras da
margem, .jacarés aquecendo-se ao sol. Minha espingarda estava sempre
carregada par~ eles, mas não tive nenhuma oportunidade de atirar. A
canoa muitas vezes balançava, e, antes que retomasse o equilíbrio
necessário a urna boa pontaria, o animal mergulhava de novo. Na
saída do canal, observamos, nas praias das ilhas, muitos dos martinspescadores. azulados (Alcedo alcyon, Linn.)245; viam-se, também,
grande número de aves muito parecidas com o nosso corvo-marinho
(*) Essa espécie é o "Tatou nolr" de Az.\lu. V. Essais sur les Quadr. du ParaquC141,
etc., t. II, p. 175.
(**) Koster, em apêndice, observa que Arruda, em sua descrição das plantas
de Pernambuco, chama esta erva de !'Guachuma do mangue " (Hibi8cua parnambucemia).
(***) Arruda in loc• . clt.
(Suplem.) Caladium liniferum Nees de Esenbeck : C. caulescens.. erectum,
toms sagittatis, lobis acutis, spadlce spatham cucullatum ovato-lanceolatam aequante. caule
attenuato. À ninga Piso, Bras .• p. 103. Parece ser diverso de Caladium arborescens, V entenat.
(2•3 ) DQ8Ypus novemcintus Linnaeus.
O " tatu-verdadeiro ", também muito comumente chamado "tatu-galinha ", foi descrito por Wied (Beitriige, II, p. 581), com o nome
de DQ8Ypus longicandatu1.
(2·'4.) A planta é muito abundante nas margens do Amazonas, onde constitui o
refúgio predileto das "ciganas" (Opisthocomus hoazin Mueller) . V. a nota 827.
(2•5) Ct. nota 2•0:
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(Garbo cormoranus), mas eram bem ariscas 246. Impossibilitados de
fazer outros achados importantes aí, tivem9s que nos contentar com
o de duas espécies de Fucus, já encontradas perto do Rio de Janeiro•, ao mesmo tempo que numa longa e estreita lagoa, atrás das
dunas, tivemos também a boa sorte de matar um dos corvos marin_h os
que mergulhavam. Ao norte desse lugar, a costa, a certa distância
da praia, é atapetada por muitas variedades de arbustos, entre os
quais os mais freqüentes são a pitangueira (Eugenia p edunculata),
de frutos saborosos, uma nova espécie de Sophora de flor:_es amarelas••, o Cactus hexagonal, e muitas outras espécies deste gênero,
enfezadas pelo vento. · Acompanhado pelos Srs. Freyreiss e Sellow,
segui adiante da tropa, chegando antes da noite à fazenda Mandinga, que fica isolada na praia oceânica. Nossa gente, detida num
estreito canal, só chegou na manhã seguinte· Aí encontramos o
correio, que vai do Rio até à Vila de. Vitória, sem prosseguir mais
para o norte, e recebemos cartas, que nos ocuparam agradavelmente
a noite.
De Mandinga continuamos para o norte, ao longo da costa, marchando pelo amplo areal constantemente molhado pelo mar. O
caminho pela areia é bom e suave para o cavaleiro, mas os burros
e os cavalos, desacostumados à vista e ao rumor das ondas escachoantes,
detestam muitas vezes essa via cómoda. A passagem de uma tropa
pela areia branca e lisa, à beira· do oceano azul, é um lindo quadro,·
vista de longe; porque, a não ser que a costa forme uma grande
reentrância, pode-se vê-la a tamanha distância, que os animais se reduzem a pequenos pontos. Na língua de terra saliente, onde o litoral
suporta o mais violent~ embate da ressaca, encontram-se pedras perfuradas do modo mais extraordinário: pela água. Algumas .espécies de
batuíras e maçaricos animam a costa, onde só existem umas poucas
conchas e sargaços (Fucus). Depois de termos caminhado algumas
léguas por essa praia, uma picada levou-nos a algumas lagoas, rodeadas de eminências silvestres. Toda a nossa tropa estava com
uma sede ardente; apeamos, por isso, para nos saciar, mas, com
grande aborrecimento nosso, verificamos que as marés tornavam salobra
a água dessas lagoas; e dois casebres de barro, a ,que recorremos
para 1nitigar a sede, estavam abandonados; entretanto, as pitangas,
que medravam em abundância nos arredores, atenuaram, até ·certo
ponto, a nossa· decepção. Uma trilha, vindo da costa, cedo no$ conduziu, através de espessos bosques, a uma grande floresta. Cavalgava adiante da tropa, observando as belas plantas, e pensando nos
( *)

Fucus lendigerm, Linn. é uma espécie intermediá ria entre Fuctts incisifolius

e latif oli11s.
(**)

Tourn. Hist. Fuc.

(Suplem.)

Sophora lit toralis, ScHRADER, op. cit., pág. 709.

(246) Refere-se o autor ao chamado "biguá " (Phalacro corax oliv acei1s, olivacetts
Humb.), vigoroso palmípede ictlófago muito comum nos estuários e nas margens lodosas
das baías do litoral.
·
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tapuias, que algumas vezes infestam essas paragens, quando, para
meu não pequeno espanto, vi de súbito, em frente· de mim,
dois homens escuros e nus. Tome,i-os por selvagens no primeiro
momento, e preparava a espingarda de dois canos para me defender
de qualquer ataque, quando percebi que eram caçadores de
lagartos. Os colonos, que vivem esparsos nessas solidões, gostam
muito da carne da grande espécie de lagarto (Lacerta teguixin, Linn.) 247
denominado "teiú" na língua geral dos índios da costa. Por isso,
partem . muitas vezes, entre matagais e florestas, em busca desses animais, levando um par de cães treinados para esse fim. Quando os
cães se aproximam de um lagarto, este se lança com a rapidez de
uma flecha para a toca subterrânea, que lhe serve de morada, <;!onde
é arrancado e morto pelos caçadores. Sendo grande o calor, esses
homens, cuja pele do corpo inteira fica tão tisnada pelo sol que
podem passar por tapuias, desnudam-se completamente. Carregavam
machados e dois lagartos de mais ou menos quatro pés de comprimento, inclusive a longa cauda. Esses caçadores, que conheciam bem
a região, asseguraram-nos que estaríamos, em menos de uma hora, na
fazenda de Muribeca, onde pretendíamos passar a noite. Com efeito,
em breve passávamos a cerca que l~ servia de limite. Na escura e
imponente mata virgem achamos bonitas plantas, e o soberbo Convolvulus de flores azul-celeste enlaçava-se nos arbustos, até grande altura.
O pio forte e grave do "juó"•, em três ou quatro notas, é ouvido,
nessas matas imensas, em todas horas do dia e mesmo à meia-noite 24 s.
A carne dessa ave é tão saborosa quanto a das outras espécies do gênero,
às quai~ se dá, usualmente, o nome de "tinamus" ou "inambus".
Depois de atravessada a floresta, encontramo-nos .em extensas
plantações recentes; de uma elevação, onde se viam troncos por terra
(*) Tinamua noctivagus, espécie nova, ainda não descrita de " tinamu" ou "inambu ". E' menor que a "macuca" (Tinamua brasiU.enaia, Lath.) treze polegadas e cinco
linhas; partes superiores cinzento:-escuras e pardo-avermelhadas; dorso mais para castanho-pardacento; alto da cabeça, cinzento-azulado, com ma nchas; parte inferior do dorso
e uropfgio, pardo-avermelhado, ferruginoso; ademais, todo o dorso apresenta estrias escuras
transversais; · mento e garganta, esbranquiçados; parte inferior do pescoço, cinzenta ;
peito pardo-amarelado vivo; veiitre de cor mais pálida .

.-

(2•'7) Tupinambis teguixin (Linn., 1758), descrito nos Beitrage (1, págs. 155 a 170)
o nome de Teiua monitor Merrem. E' o maior de nossos lagartos, atingindo cerca de
um metro de comprimento; pratica regime carnívoro, e é muito comum nas .matas
do este baiano, como a mim próprio foi dado observar (cf. Rev. Mus. Paul., XIX. p. 17).
(248) E' o "jaó" dos nossos Estados meridionais e o "zabelê" dos baianos e
nordestinos. A Wied deve-se, efetivamente, a primeira descrição dessa esplêndida ave,
cuja. área de distribuição abrange todo o Brasil oriental, desde o Piauí ao Rio Grande
do Sul.
Como pertença a gênero diverso do dos macucos (Tinamm) o seu nome
técnico .atual é precisamente Cf'T/ptureUiu noctivagua noctivagua (Wied). por isso que
atualmente se têm como subespécie as populações do este-setentrião (as da Bahla
inclusive) e da Amazônia, sob os nomes de a. n. zabele (Splx) e C. n. eT11thropua
(Pelzeln), · respectlvamente. Pelo mesmo nome "jaó", ou pela sua variante "juó", são
ainda designadas no Brasil central duas raças de uma outra espécie bem caracterizada.
CTVPturellm undulatus (Temminck).
Uma de habitat mais ricldental (C. u. undulatus
Tem.), ocorre em todo Mato Grosso, em cujas matas é de ordinário muito comum ainda
hoje; a outra (C. u. vermiculatus Tem.), encontra-se em Goiás, estendendo-se para o
norte até o Maranhão ·e ao sul até o oeste de São Paulo.
Tódas se incluem entre
o que de melhor temos em caça plumada: assemelham-se fielmente nos hábitos. e só
~ucado ouvido sabe distinguir os cantos das duas espécies tratadas.
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em todas as direções, divisamos um quadro encantador da majestosa
solidão, às margens do Itabapuana, que, como uma fita de prata,
vai coleando entre as selvas umbrosas, e corta uma planície verdejante,
em cujo meio se localiza a grande fazenda de M uribeca, cercada de
vastas plantações. Em todo o redor, florestas imensas limitam o
. horizonte. Uma porção de negros, que trabalharn nas plantações, olharam com espanto para a nossa tropa, .saindo da mata como uma aparição do outro mundo.
Atingimos, primeiro, Gutinguti, que, juntamente com Muribeca,
forma a fazenda de Muribeca; pertenceu, outrora, ao lado de um
trecho da região de no~e léguas de comprimentq, aos jesuítas, que
fizeram essas construções; é propriedade, . agora, de q1:1atro indivíduos associados. Existem aí, ainda, trezentos escravos negros, entre
os quais, porém, não há mais de cinqüenta capazes, sob a direção de
um feitor, português de nascimento, que nos recebeu com muita
amabilidade. O trabalho é bastante árduo para os escravos; consiste
principalmente em derrubar as matas. · Plantam-se mandioca, milho,
algodão e um pouco de café. O Itabapuana, rio pequeno, corre perto
de .G utinguti, e, quando enche, inunda · os campos. A Corografia
Brasílica chama-o erroneamente de Rerigtiba •, que. é de fato, o Bene. vente; ·nasce na serra do Pico, não longe das fontes do ~furiaé.
As grandes florestas das cercanias de Muribeca são habitadas por
Puris nômades, que, nessas paragens e na extensão de um dia de
jornada para o norte, se mantêm hostis. Supõe-se, não sem razão,
serém os mesmos que vivem amistosamente com os colonos de perto
de S. Fidélis. Havia pouco, em agosto, mês que precedera o da nossa
visita, atacaram os rebanhos da fazenda, à margem do Itabapuana • •
e mataram, de maldade, trinta bois e um cavalô. Um rapazote
negro, que tomava conta do gado, foi isolado dos companheiros armados, feito prisioneiro, morto, e, segundo afirmam, assado e devorado.
Acham que eles separaram os braços, as pernas e a carne do tronco,
levand~os consigo; porque, pouco depois, encontraran1 no local a
cabeça e o tronco descarnado do negrinho; porém os selvagens tinhamse internado precipitadamente pela mata. Reconheceram-se, também, as mãos e os pés, assados e roídos, e dizem que até se viam
as marcas dos dentes. O feitor, que está sujeito a esses ataques dos
selvagens, tomou-se de profundo ódio, acentuando, repetidamente, que
mataria de bom grado o nosso jovem Puri. "E' inconcebíve~", acrescentou, "que o governo ainda não tenha adotado medidas efetivas
para exterminar esses brutos; se avançarmos, por pouco que se1a,
no acima, encontraremos fatalmente seus "ranchos".
( *)

V. Co'l'ografia bra<8ílica, t . 11, p . 61.

Esse rio aparece em diversos mapas com o nome de Comapuam; alguns.
habitantes, ocasionalmente, o denominam Campapoana; mas o nome verdadeiro é o dado ·
no texto.
(**)
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E' sem dúvida desagradável tê-los tão perto; mas deve ser lembrado que os colonos, pelo mau tratamento que dispensaram aos habitantes aborígines, logo no começo, foram os causadores principais dessa
hostilidade. Nos primeiros têmpos, a avidez de lucros e a sede de
ouro aboliram todos os sentimentos humanos dos colonizadores europeus; consideravam-se animais esses homens pardos e nus, criados apenas - para trabalhar, como o demonstra a controvérsia, no seio do
próprio clero da América espanhola, sobre se os selvagens deviam ou
não ser considerados homens como os europeus, de que fala Azara,
no.. segundo volume de suas Viagens. Que os Puris comam, às vezes,
os corpos dos inimigos mortos, confirmam-no várias testemunhas dessa
·parte do país. O padre João, de S. Fidélis, assegurou-nos que, viajando certa .vez para o rio ltapemirim, encontrou na se~va o corpo
de um negro, morto pelos Pt.iris, sem braços nem pernas, em volta do
qual havia uma porção de urubus. Acentuamos acima que os Puris
jamais nos confessaram comer carne humana; depois todavia dos idô·n eos testemunhos aduzidos, essa negativa carece de .tJeso. Nosso Puri
contou-nos, ·também, que a sua tribo fine~ num pau a cabeça dos
inimigos abatidos, dançando em torno. Mesmo entre os Coroados de
Minas Gerais, conforme o Sr. Freyreiss, prevalece o costume de pôr
um braço ou um .pé dos inimigos dentro de um vaso de cauí, que
é em seguida bebido pelos convivas.
Durante a nossa estada em Muribeca, fizemos diversos acréscimos
às coleções de história natural. Não obstante as chuvas freqüentes, nossos caçadores aproveitaram bem as estiadas. Nas grandes matas
e alagadiços das margens do ltabapuana, faz ninho o pato almiscarado
(Anas moschata, Linn.) 2 49, que ainda não tínhamos encontrado. Essa
linda ave, que é comum ver-se domesticada na Europa, caracteriza-se
pelas carúnculas nuas e vermelho-anegradas em redor dos olhos e do bico;
a plumagem é toda negra, mais ou menos lustrada de verde e púrpura;
os encontros das asas são, nas aves velhas, brancos como a neve, e pretos
nas novas. O macho v.elho é ,muito grande e pesado, e tem a carne
um pouco dura; os novos, porém, constituem bom prato, sendo, por
jsso, bem-vindos ao caçador.
·
Nós, europeus, sentíamos muita dificuldade em, caçar nesses lugares pantanosos e silvestres, à beira do ·rio; mas os caçadores índios,
. seminus, penetravam com muito mais facilidade nas brenhas. Três
escravos negros também se ofereceram para caçar conosco; demoslhes espingardas, pólvora e chumbo, e toda tarde traziam certo número
de animais, que eram então divididos. Entre esses figuravam principalmente garças, íbis, patos (Anas. moschata· e viduata), o "ipecutiri" de Azara, ou pato de espáduas verdes, a garça real, bela espécie
(2'9) Oairina moachata (Linn.), vulgarmente "pato-do-mato", "pato-bravo", ou
simplesmente "pato", é ainda bastante comum em certos rios do interior do Brasil. Foi
o que verifiquei, pelo menos, em Goiás, no rio das Almas, não longe de Jaraguá.
Cf. Rev. Mua. Paul., XX, p.

•7.
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até agora mal descrita, de corpo branco-amarelado e lindo bico
azul•, as garças brancas grande e pequena, . ambas de deslumbrante
plumagem branca, e muitos mais250. O Itabapuana, do mesmo modo,
deu-nos várias raridades. Num passeio rio acima, os Srs. Freyreiss e
Sellow se divertiram com o espetáculo de um grande bando de. lontras
(Lutra brasiliensis)2 5 1 , caçando na água, adiante deles, sem o menor
sinal de alarma. A lontra brasileira difere da dos nossos rios europeus,
principalmente por ter o rabo um pouco achatado, como Azara .observa; caráter este inexistente nos espécimes empalhados e, por isso, esquecido nas obras de história natural. O pêlo é muito macio e boni.to.
Nos rios principais dó. interior do Brasil, no S. Francisco, poi; exemplo, atinge um tamanho prodigioso: é aí denominada "ariranha",
e .não lontra. Conseguimos uma de~sas grandes lontras da seguinte
maneira. Informaram-nos que avantajado animal, com mãos de homem,
jazia, morto, na água. Fomos ao lugar para ver que estranha criatura seria essa, e topamos com uma lontra colossal, de cinco a seis
pés de comprimento, que de fato estava morta, mas inda bastante
fresca para ser aproveitada nas nossas coleções. Não pudemos descobrir a causa da morte do bicho, de vez que não parecia_ haver lesão
externa.
Encontraram-se também jacarés, ltabapuana acima. Nas .matas
reboavam os berros do macaco roncador (Mycetes ursinus) 2 5 2 , semelhantes aos sons de um tambor, e a voz forte e rouquenha do sauí-açu
(Callithrix personatus, Geoffroy)253, aqui muito comum. Os ca.çadores mataram, em pouco tempo, quatro a cinco desses belos macacos; porque, ao darem com um bando, disparavam rapidamepte e
carregavam de no.vo, enquanto um ou mais deles procuravam impedir
que os animais fugissem pela galharia. O saí-açu ainda não foi descrito em nenhuma obra de história natural. Tem os seguintes belos
(*)

À

rdea pileata, Latbam; ou "le Heron blanc à calotte noire ".

vol. 21 p. 192.

·

Buffon, Sonnini,

(250) Afora o "ipecutiri" de Azara (Nettion brasiliensis Gmelin) , e o grande pato
(C. nioschata (Linn.)), as outras aves aqui especificadas por Wied são: a "marreca
viúva " (D endrocygna v iduata (Linn.) ), a "garça branca" (Casmerodiw albu& egretta
(Gmelin)), a "garça branca pequena " (Leucophoyx thula thula (Molina) ), e a "garça real "
(Pilherodíus pilerotus (Boddaert)), espécie peculiar às margens lodosas de rios e lagoas

do foterior.

(251) Pela descrição dada resumidamente aqui e com multo mais desenvol.vimento
nos Beitrtige (t. li, p. 320 e ss), verifica-se que a espécie referida por Wied é efetivamente a "ariranha.", (Ptenoura braailie·nais, (Zimm.}); que nos , Estados meridionais
concorre com a ·1ontra propriamente dita, Lutra paranen8i8 Rengger, . espécie muito
menor e de hábitos nota.damente noturnos.
(252 ) Cf. nota 104.
(253) Callicebus personatm (E. Geoftroy). O saá, ou saf-açu (no original "Saüassú ")
devia existir primitivamente em toda mata costeira do este brasileiro, do norte de
São Paulo a Minas e Espirito Santo; hoje parece antes raro. O Museu Paulista dele
possui um exemplar, colecionado em Vila Cola.tina no ano de 1906, por E. Garbe'. A
espécie foi uma das "descobertas" que a pilhagem do Museu de Lisbo& propiciou a
· E. Geoffroy St. Hilaire, por ocasião da invasão napoleônica; sua descrição data de 1812,
já sendo portanto conhecida ao tempo em que Wied escreveu o relato de sua grande
viagem.
A ele se deve, contudo, a primeira noticia sobre o animal vivo e em seu habitat
natural. Cf. Beitr(Jge, II p. 107.
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característicos: a cabeça e os quatro pés, negros; o corpo, cinzentoacastanhado· pálido; o comprido rabo, amarelo-avermelhado. Diversos
carregavam os filhotes nas costas, e cedo descobrimos que se domesticavam com facilidade. Entre as aves figurava uma interessante e
bonita espécie de pica-pau, que eu denomino Picus melanopterus* 254 •
A plumagem é branca, exceto as asas, o dorso e parte do rabo, que
são pretos; os olhos são rodeados de pele glabra alaranjada.
Em Campos, tínhamos contratado dois caçadores, que foram mandados à barra do Itabapuana, onde tentariam a sorte, para depois
se encontrarem conosco em Muribeca. Como o prazo que lhes déramos se expirara havia muito, e tivessem levado as nossas melhores
espingardas de caça, estávamos seriamente apreensivos COII! a possibilidade de terem fugido. Por isso, mandamos muito em silêncio uma
canoa com o nosso pessoal rio abaixo, até à foz, onde os caçadores
foram surpréendidos sem nada fazer; tiradas as espingardas, deixamolos que fossem embora tratar da vida.
A viagem d~ Itabapuana para o norte exige alguma precaução,
porque o viajante . tem que atravessar um trecho de seis a oito léguas,
até o rio Itapemirim, em que os Puris sempre se têm mostrado hostis.
Como já tivessem cometido vários assassinatos terríveis nesse distrito,
achou-se conveniente estabelecer um posto militar, chamado Quartel ou Destacamento das Barreiras. O feitor de Muribeca resolveu
acompanhar-nos a esse posto. Seguimos através de grandes matas virgens, alternadas com extensões arenosas e descampadas onde descobrimos muitos rastos de antas (Tapirus americanus) 255 e veados. Afinal,
perto de uma alta cruz de madeira, alcançamos a praia lisa, da qual se
avistava uma leve enseada, terminando ao longe nl,lma língua de terra,
onde ·se erguia o · quartel, no litoral montanhoso. Como essas paragens fossem infestadas pelos selvagens, estávamos bem armados, e em
caso de ataque teríamos vinte cargas prontas para a defesa. Vários
dos nossos tinham mesmo feito cartuchos, que podiam tornar a carregar
o mais rapidamente possível. Os soldados pertencentes ao posto vêm
geralmente. ter com os .viajantes, quando percebem, à distância, uma
tropa avançando pela areia branca; destarte, depois de termos vencido
uma légua ao longo da costa, topamos com uma patrulha de seis
homens, a maior parte negros e mulatos, que o oficial do posto mandara
vir ao nosso encontro.
Cerca de meio-dia, chegava nossa tropa ao quartel, onde fomos
muito hospitaleiramente recebidos pelo alferes comandante. Esse posto
.
(*) (Suplem.)
AzABA, no vol. IV; pág. 11, descreveu t!ste pica-pau sob o nome
de "Charpentfer blanc et noir", porém, sua descrição é muito curta e superficial, de
modo que para torná-la clara seria necessário fazer-lhe muitos acréscimos.

(25•) Leuconerpes candidus (Otto, 1796). Espécie bem conhecida pelos nomes de
"pica-pau branco", ou "birro", e cuja primeira descrição, feita por Azara, tinha já servido
de base a Picus -candidus Otto, publicado em 1772, na edição alemã da História Natural
de Buffon . Tornou-s~. depois, o tipo do gênero Leuconerpes Swainson .
(255) Tapirus terrestris. (Linn. 1758), com a retificação atual da nomenclatura, à
luz das regras de prioridade.
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militar é constituído de um oficial e vinte praças armadas de carabina,
sem baioneta. Numa eminência, sobranceiras ao mar, construíram
duas casas de barro e plantaram um pouco de mandioca e de milho,
para a subsistência dos soldados. A costa sobe, nesse ponto, em ribanceiras de argila, altas e perpendiculares barreiras, em cujo topo fica o
quartel; deste se descortina, por isso, um amplo p4norama do oceano,
para ó norte e para o sul do litoral, onde as tropas dos viajantes são
vistas a grande distância.
Na terra, as construções do destacamento são compactamente cercadas por sombria floresta secular, em que já se havia começado a fazer
roçados. Em agosto, dois meses, portanto, antes da nossa chegada, os
Puris se aventuraram a atacar o posto. Vieram com o propósito de
saquear as plantações dos soldados; e lançaram-se à empresa, abrigados
pelas árvores e pelas moitas; um soldado e dois cães ficaram feridos;
mas os Puris perderam três homens, mortos ou feridos, que foram
levados pelos companheiros. Desde então, o posto tem estado tranqüilo, e os selvagens não apareceram mais nesse pedaço da costa. O
quartel conserva como troféus as setas tomadas aos tapuias.
O oficial comandante mantém uma guarda permanente de três
homens na embocadura do rio Itabapuana. Esse destacamento se
estabelece aí por prazo indeterminado, e já tem dado serviço durante
cerca de um ano; bem penoso deve ser, sem dúvida, morar nesses
ermos, em que até as provisões são miseráveis, e onde só há casebres de barro, cobertos de folhas de palmeira. A casa do oficial é',
na verdade, espaçosa, contém vários quartos, mobiliados com trastes de
madeira; mas o· teto está tão arruinado, que deixa entrar a chuva.
A construção do posto foi resolvida . depois do massacre de seis pessoas em lugar próximo da praia. Seis anos atrás, mais ou menos,
sete pessoas voltavam de ltapemirim, a cuja igreja tinham ido, quando
foram atacadas pelos Puris, salvando-se, de todo o grupo, apenas um
homem. Uma rapariga, que fugira ao primeiro assalto, foi perseguida·
e cruelmente assassinada. Encontraram-se depois os corpos, com os
Logo em
braços e as pernas arrancados, e o tronco descarnado.
seguida, os Puris capturaram um soldadó nas cercanias e igualmente
o mataram. O oficial comandante do Quartel das Barreiras deu-nos
interessantes informações a respeito dos Putis.. Assegurou-nos . que,
presentemente, ·esses selvagens desejavam viver em boa paz com os
portugueses; o que coincide exatamente com os desejos manifest~dos
ao Sr. Morais, de S. Fidélis. Tal solução seria muito vantajos.a para
o litoral; porque, achando-se os habitantes dispersos, estão con6tantemente expostos aos cruéis ataques desses desalmados bárbaros, e
a região corre perigo de tornar-se deserta, a menos que sejam tomadas outras medidas. Os selvagens, senhores das florestas, surgem de
súbito ora num ora noutro ponto, e somem tão depressa quanto
aparecem, como se viu no ataque a Siri; conhecem os menores recantos
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Fig. l, batoque; 2, arco dos Machacaris; 3, flecha dos
mesmos; 4, batoque de orelha de Botocudo, copiado do
de Capitão June; 5, batoque de lábio de botocudo;
6, "Jakeraium Joka", leque amarelo de penas, primitiva·
mente usado pelos Botocudos, preso à testa; 7, rede
de dormir dos Puris; 8, "Caratu", ou machado de
pedra dos Botocudos.
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Fig. l, arco; 2 e S, flecha guerreira e para a caça de
grandes animais; 4, ·flecha para animais pequenos;
5, colar de frutinhos; 6, colar de espinhos de uma
planta; 7, cesto de folhas de palmeira.

(Est. 12 ).
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da mata, são astuciosos e destros, e sabem perfeitamente de todos
os pontos fracos dos colonos portugu eses, cuja língua muitos deles
falam um pouco.
No dia da nossa chegada
posto, percorremos as matas e os
alagadiços vizinhos, acompanhados e guiados pelos soldados. Toda a
nossa presa consistiu em algumas marrecas (Anas viduata) e num
interessante pássaro novo para nós, pertencente à família das cotingas•256. Nadando próximo à costa, cujas praias procuram na primavera, viam-se as grandes tartarugas marinhas soerguendo lentamente,
acima d'água, as cabeçorras redondas. À noite, desencadeou -se violenta
teµipestade e choveu a cântaros; razão por que o teto esburacado do
nosso abrigo de pouco nos valeu.
No escuro. dia que se seguiu, tivemos o desagradável contratempo
de encontrar completamente desleixada, sem pontes n em caminhos
transitáveis, a única rota ao longo da costa. Perto dos casebres do
"quartel", há um lugar onde estivemos. a pique de perder alguns dos
nossos melhores burros. Tendo ainda ·q ue viajar quatro léguas pelo
distrito assolado pelos Puris, entre os rios Itabapuana e ltapemirim,
tomamos a precaução de caminhar em grupo compacto, ·e avançamos
lentamente, sob escolta, através de uma planície arenosa, firme
e perfeitamente horizontal, acompanhando as íngremes encostas do
litoral, formadas de argila branca, amarela ou castanho-avermelhada • •, e de camadas de arenito ferruginoso.
As barrancas e a parte alta da costa são em toda a região coberta
de florestas, em que ninguém se aventura a penetrar, por causa dos
selvagens; do nosso la<;lo, nada tínhamos que recear, possuíamos vinte
peças prontas para recebê-los, e, no entanto, a nossa gente contemplou horrorizada o local onde os selvagens espostejaram as seis infelizes vítimas. Em poucas horas chegamos, num trecho baixo da
costa; à povoação de Siri, agora inteiramente abandonada. Em agosto
último, os Putis, ou uutros tapuias, atacaram subitamente esse lugar,
mataram trê~ pessoas na· primeira casa, e espalharam tal pavor, que
todos os habitantes fugiram sem demora; apenas duas casas, para lá
de uma pequena lagoa, estavam ainda habitadas, porque seus moradores, bem armados, se consideravam em seguranç;i. Os selvagens
carregaram todos os utensílios de ferro e as provisões que puderam
encontrar, retirando-se depois para a mata. Após esse assalto, o sar-

ao

(*) Procnias melanocephalus; cabeça negra. íris vermelho-cinábrio ; todas as partes
superiores são d a cor verde do pintarroxo; as inferiores, verde-amarelado, com faixas
transversais mais escuras; 8 polegadas e sete linhas de comprimento.
·
(** ) De acordo com a análise do professor Hausmann de Gõttingen, ~sse " fóssil"
que é um companeote fundamental de grande parte da costa do Brasil, está entre as
lltomargas duras, de que é também exemplo "Wunder-Erde " da Saxônla. Coincide em
todos os caracterjstloos com a litomarga.

(258)

...

Como se conclui da nota acrescentada pelo autor, trata-se do " corocochó "

(Ampelion melanocephalus (Wied) ). ave encontradiça nas matas densas do Brasil oriental,

desde a Bahia até São Paulo. Pela minha viagem ao Rio Jucurucu, vi-o certa vez em
numeroso bando, numa árvore de cujos frutos estavam a regalar-se.
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gento-mor de Itapemirim, com cinqüenta homens armados, fez uma
"entrada" na inataria em busca dos Puris. Descobriu um largo caminho,
bom para os cavaleiros, que levava a alguns ranchos e, daí, mais para
o interior; não encontrou, porém, nenhum índio, e em breve teve de
regressar, por falta de provisões.
Para lá da lagoa de Siri, nas casas acim~ referidas, os quatro
soldados despediram-se de nós. Afastamo-nos do mar e entramos numa
bela mata, topando aqui e ali plantações. Estas também se acham
sujeitas aos ataques dos selvagens, mas os moradores estão suficientemente armados. A proporção que avançávamos, a floresta se tornava cada vez mais bela, fechada e altaneira; os troncos compridos e
esguios formavam uma son1bria trama, de modo que o caminho, coberto
de todos os lados, parecia um túnel estreito e escuro. Vimos muitos
gaviões, sobretudo o Falco plumbeus, Linn.2 57, bastante comum nessas
paragens, pousados nas cumeadas da galharia seca de sobranceiras
árvores seculares, à esprefra da presa. O milhafre branco de rabo
bifurcado (Falco furcatus, Linn.)258, uma das mais belas aves de rapina
dessa região, planava constantemente acima da selva magnífica. Teríamos gostado imensamente de caçar aí, não fosse a multidão importuna
de mosquitos: rostos e mãos ficaram imediatamente cobertos de picadas,
e os cavalos e burros eram torturados pelas mutucas• 2 59. Cedo atingimos terrenos escampos, onde os charcos e as lagoas estavam cheios
de marrecos, gaivotas e garças. Ao meio-dia, mais ou menos, chegamos
ao rio Itapemirim, em cuja margem sul fica a vila· do mesmo nome.
Está a sete léguas de Muribeca ••, num local recentemente edificado,
e possui algumas boas construções, não podendo, porém, ser considerada mais que uma vila. Os habitantes são ou agricultores pobres,
cujas plantações ficam nas vizinhanças, ou pescadores, além de poucos
artífices. O capitão comandante, ou capitão-mor, do distrito de Itapemirim reside geralmente na própria fazenda, que não é longe da
vila; n esta vive u~ sargento-mor da milícia. O rio, no qual se viam
alguns pequenos brigues ancorados, é muito estreito, mas comporta
certo comércio de produtos das plantações, como .açúcar, algodão,
arroz, milho e madeira das florestas. U:m temporal, que desabou na
serra, veio m ostrar-nos quão rápida e perigosamente sobem as águas
na zona tórrida; porque o rio se tornou logo tão caudaloso, que
( *)
· (**)

Sounu:v, op. cit., escreve "mutuça ".
Vol. · 1, p. 618.
.
Já LÉRY, à pág. 45 de sua viagem, cita esta região com o nome ·de Ta.pemirim.

(257) Cf . nota 194.
(258) Cf. nota 192.
(259) As mutucas são moscas picantes e hematófagas, subordinadas à numerosa
fam~lia dos Tabânidas. de que mais de 2. ooo espécies já foram descritas, nos 'dois
hemisférios. De se u estudo foi pioneiro entre nós Adolfo Lutz, que sobre ela publicou
em 1909 extenso trabalho na conhecida revista alemã Zoolooische Jahrbucher (suplem. X,
fase. 4), de que os dados a lume nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz do Rio
de J anei ro são a. natural continuação.
Com relação especialmente às espécies encontradas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, publicou o mesmo autor, em colaboração
com Artur Neiva, importante trabalho (cf. M em. Imt. Osw. Cruz, 1, n.º 1, p. 28, 1909).
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quase transbordou: aliás, tem sempre correnteza maior que o Itabapuana. As montanhas donde desce se vêem a grande distância, com
os picos nitidamente recortados: cqnhecem-se por Serra de Itapemirim. São famosas pelos trabalhos de faiscação de ouro, outrora
estabelecidos nas cercanias, no lugar chamado Minas de Castelo2 6o,
cinco dias de jornada rio acima. O distrito era, entretanto, tão assolado pelos tapuias que os poucos colonos portugueses o abandonaram
há cerca de trinta anos atrás, e foram morar na vila e arredores. A
região do alto Itapemirim é habitada pelas hordas bravias dos tápuias,
sobretudo pelos Puris e, como os mineiros asseveram, por outra ·tribo
selvagem, que apelidam de. Maracás. O massacre de Siri é atribuído
a estes últimos. Os Botocudos, porém, que são os verdadeiros tiranos·
desses ermos, ainda fazem grandes inct.Jrsões rio abaixo. '. Conta-se
que, pouco depois de terem ouvido os moradores de uma fazenda
situada à margem do rio Muriaé, um barulho e um- clamor inten~o
vindos da floresta próxima, alguns Puris feridos apareceram e pediram proteção aos portugueses, dizendo que os botocudos haviam atacado- e matado muitos de sua gente. Por todos esses fatos, é evidente
que essas florestas estão cheias de selvagens independentes e hostis.
Acusam os tapuias de terem assassinado quarenta e três colonos portugueses do ltapemirim, no espaço de:; quinze anos. Apesar de tudo,
abriu-se uma estrada através dessas perigosas solidões, indo de Minas
de Castelo à fronteira de Minas Gerais, num percurso de perto de
vinte e duas léguas.
O capiJão-mor do distrito recebeu-nos amavelmente, após lhe
termos apresentado os passaportes; mandou para nossa casa
abundantes provisões, lenha, água e outras necessidades, razão por
que lhe fomos agradecer pessoalmente, em sua fazenda. Esta casa
de campo fica à beira do rio, rodeada de belas pastagens, onde .se via
grande quantidade de gado.
Deixamos esse lugar depois de alguns dias de permanência. À
pequena distância da vila, atravessamos o rio, perto do local em que
desemboca no mar. Nos alaga.diços da região, encontramos freqüentemente a ]atropha urens261, muito mais dolorosa para os pés dos nossos caçadores que as urtigas (Urtica) mais causticantes, por i~so que
os seus pêlos picam mesmo através das roupas. Nas baixadas pantanosas e à margem dos rios, ao longo de toda a costa, o lindo tié262
cór~de-sangue (Tanagra brasilia, Linn.) é muito comum; pelo contrário, nas montanhas e nas grandes florestas do interior, encontra-se bem
mais raramente. Na foz do Itapemirim, vimos bandos enormes de
(260) Com o nome de Castelo é hoje ponto terminal de ramal férreo e dista
88 quilôm. de Cachoeira do ltapemirim.
(261) Vulgarmente "cansanção". E' a mais violenta das plantas urticantes indígenas
e muito comum nos Estados setentrionais.
(262) No original "Tijé".
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uma espécie de gaivota (Larus), assim como inúmeras andorinhas-domar (Sterna). Batuíras (Charadrius) e maçaricos (Tringa) animavam
o litoral, onde encontramos, na areia, em grande quantidade, pequeno
curiango (Caprimu lgus)* 263 e, na mata próxima, uma espécie maior
desse mesmo gênero. De acordo com Marcgrave, os brasileiros, nas
circunjacên cias de Pernambuco, chamam esses pássaros de "ibijau"264 ;
entretanto, no trecho litorâneo que visitei, são conhecidos por "bacurau". O calor era intenso e tínhamos muita sede, que o nosso jovem
Puri ensinou a mitigar de maneira infalível. Arrancam-se ·as duras
folhas centrais das bromélias em cujQs cantos se coleciona a água da
chuva e do orvalho; e esse néctar é sorvido levando-se rapidamente
a folha à boca.
Nos pontos salientes da costa, encontramos nesse dia colinas pedregosas, onde se erguiam numerosos coqueiros silvestres, cujas soberbas
palmas ondeavam à fresca viração. O papa-ostras (Haematopus) era
comum em toda parte, bem como as batuíras e os maçaricos. Numa
bela floresta secular, divertimo-nos imensamente ouvindo os cantos fortes de vários pássaros, aos quais, ao cair da tard~, se veio juntar o
de uma coruja; papagaios vozeavam em alarido, e o doce ch(\.mado
do juó (Tinam us) sobressaía no tumultuoso conéêrto, repercutindo
longe, pelas solidões imensas. Alojamo-nos, nessa noite, na fazenda
de Agá, onde se cultiva mandioca, algodão e café. Matas extensas,
repletas de toda espécie de animais ferozes, acompanhavam as plantações d.o lado do <::ontinente. Na noite anterior, uma grande onça
("yaguarété") Felis onca·, Linn. matara uma ég~a pertencente ao proprietário, cujos caçadores, seguidos de seus cães, a procuraram ~m vão
nas selvas vizinhas. Perto da fazenda, alta montanha arredondada e
solitária, chamada Morro de Agá, levanta-se dentre as florestas circunjacentes. Formam-na rochas e precipícios nus e escarpados, e é
rodeada de elevadas colinas; do cimo deve-se descortinar magnífico
panorama. Próximo das habitações, descobri um pequeno charco,
onde, pelo crepúsculo, ouvi, espantado, o notável coaxar de uma rã
até então desconhecida para mim: soava exatamente como o martelo
do funileiro ou do caldeireiro; apenas o som era mais profundo e
cheio. Só muito depois conheci melhor esse animal que os portugueses
apelidam de "ferreiro" 265 devido ao coaxar. Outra curiosidade foi
uma densa moita de certa variedade de Heliconia, que ainda não vira;
( * ) Talvez aquele a que VIEILLOT deu o nome de Caprímulgtu popetu~ ein sua
" Histqire naturelle des oiseaux de l'Amerique Septentr., vol. I, ta'b. 2-& ".

(268) Nos Beitrage (Ili, p. 881 ) este curiango é descrito como Caprimulgtu Bemitorquatus Gmelln.
Trata-se, não obStante, de uma subespéde particular, hoje corretamente
nomeada Lurocalis aemitorquatuB natter eri (Temm.).
·
(264) " l blyau " no texto alemão.
(265 ) A espécie, com o nome de H11la. fa.ber, vem minuclosamente descrita por
Wled em Beitrtige, vol. I, p. 519 e ss. Posteriormente, E. GoELDI observou-lhe os curlo808
hábitos de nidificação, publicando a respeito importante artigo, nos Proceedinq• of
Zoological Soci ety de Londres (1895, p. 89).
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e cujas flores pendem de hastes que, a certa altura, se arqueiam para
baixo, e depois, na ponta, novamente se voltam para cima ; muitas
flores, de baii:ihas escarlates, cobrem a parte recurva do pedúnculo,
que também possui belo matiz. Esse esplêndido arbusto forma um
verdadeiro caramanchão. A praia, nesse trecho, deu-nos algumas con·
chas bivalvas- e caracóis.
Passamos, perto de Agá, pela povoação de Piúma, ou Ipiúma,
onde um riacho do mesmo nome, navegável apenas por canoas, deságua no mar. Existe, nesse lugar, uma ponte de z:riadeira de trezentos
passos de comprimento, assentada no ponto de maior largura do
riacho, verdadeira q1ridade nessas paragens. As margens são cobertas
de vegetação densa, e a água escura, cor de café, como a maioria
dos córregos da mata e dos pequenos rios da região. Humboldt observou o mesmo com o Atabapo, o Temi, o Tuamini, o Guainia (rio
Negro) e outros rios. Na sua opinião, tiram esta cbr surpreendente de
uma solução de h idrogênio carbonado, da exuberância de vegetação
dos trópicos e da grande quantidade de matéria vegetal impregnando
o leito em que correm•.
.
·
Quando atravessávamos a ponte, os índios apareceram, de rostos
bruno-escuros característicos, curiosos de verem os estranhos. Um marinheiro espanhol aí estabelecido fez ás vez~s de hospedeiro, dirigiu-se
imediatamente a nós em várias línguas, que manejava em parte, falounos de todos os países que visitara, e mostrou-se convicto de que
éramos ingleses. Nos vales e mesmo em lugares elevados e secos, são
comuns as touceiras de uma espécie alentada de cana, alta de dezesseis a ~zoito pés, e de . cujo caule um pouco comprimido sai um
formosó leque de folhas lanceoladas e inteiras; estas mais ou menos
se implantam num ponto único, subindo do meio delas uma longa
haste, a que as flores estão prêsas como pequenos pendões. Essa bonita
espécie· de cana é aí conhecida por "ubá", e mais para o norte, no
Rio Grande de Belmonte,. por "cana brava" 266, servindo aos selvagens
para a confecção de flechas. As touceiras formam massas impenetráveis e cobrem regiões inteiras.
Num pequeno vale ---aprazível encontramos um cerrado de árvores
imponentes e frondosas, tais como Cecropia, Cocos, Melastoma; entre
elas corre o escuro riacho Iriri,_ atravessado por uma pitoresca
ponte feita de troncos. Tucanos e maitacas (Psittacus menstruus,
(*)

Ansicht'en der Natur, I, p. 298.

(266) Não tenho dúvida de que a esta grande gramínea. muito comum nas margens dos rios da costa atlântica, se deve a freqilência com que se encontra a palavra
" ubatuba" na toponímia indfgena. A " cana brava" ( Gynerium parviflorum Nees d'Esenb.)
recebe a inda hoje inúmer as a plicações por pa rte das populações praieiras do norte, e
especialmente do Recôncavo baiano. Afora o emprego do raque das inflorescências como
vara de pescar, de seu colmo fazem -se tiras longas, resistentes e flexíveis, usadas à
guisa. de vime na cons trução de balalos, cestas e a rmadilhas de pesca, das quais é
particularmente característica a que denominam "munzuá ". f igurada no r elatório da
excursão que fiz àquela zona. Cf. Rev. Mm. Paul., XIX, p. 25 e estamoa.
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Linn.)267 eram .comuns, e foram abatidos pelos nossos caçadores. Os
macacos pulavam tão agilmente entre os galhos das árvores, que era
impossível atingi-los. ·No oco de um velho tronco descobrimos uma
gigantesca aranha caranguejeira2 6 8 , que tencionávamos capturar depois
de nos termos alojado, coisa, porém, que não pudemos pôr em prática.
Cavalgamos por uma região montanhosa, com matas e campos alternados, e chegamos, à tarde, a uma última elevação, à beira do rio
Benevente, donde súbito descortinamos formoso panorama. Ao pé de
un1a colina, na margem norte, víaill<>s uma povoação, a Vila Nova
de Ben~vente; à direita, o espelho azul do oceano, e, à esquerda, o
rio Benevente, que se espraia como um lago; em derredor, soberbas
e sombrias matas e, atrás destas, montanhas rochosas fechando o
horizonte.
Vila Nova de Benevente foi fundada, à margem do rio Iritiba, ou
melhor, Reritigba* 2 69, pelos jesuítas, que aí reuniram grande número
de índios convertidos. A igreja deles e o convento contíguo ainda
existern; este, que nos serviu de pouso, é utilizado atualmente como
casa da Câmara. Fica numa eminência sobranceira à vila, de cuja
sacada, ~o lado norte, se avista deliciosa paisagem. O sol ·mergulhava no oceano azul-escuro que se estendia à nossa frente, transformando-lhe a imensa superfície num mar de fogo. Os sinos bateram
a Ave-Maria, e, escutando-os, todos se descobriram para fazer as suas
orações. · Reinava o silêncio na vasta planície, apenas a voz do T inamus21º e de outros. animais da mata quebravam . a solene quietude da
cena noturna.
Vimos diversos pequenos brigues ancorados no porto de Vila Nova,
o que nos levou a pensar, errôneamente, num .grande comércio local:
Há muito pouco
cedo, porém, convencemo-nos do nosso engano.
(*) No mapa de Faden, o rio é chamado "lritibu", no de Arrowsmith, "lritiba":
a Vila. não está registrada em nenhum desses mapas.

(267) Pionus menstr·uus (Linné. 1766). Em que pese a incerteza de alguns ornttologista.s, como Salvadori (Catal. Birds of the Brit. Mm., XX, p. 822), a clareza de
descrição de Wied em B eitrtige ( IV, p. 237 e ss.) não deixa dúvida sobre a identidade
da espécie, que outra não é senão a batizada PBittacua memtruua por Linné, com
base nas descrições de Drisson (1760) e Edwards (176•).
São dela, inequivocamente,
não só o tamanho meoor ("die Kleine Maita kka"), corno também as caracteristicas
suma riadas na diagnose pelo príncipe, entre as quais a cor azul-celeste da cabeça, pescoço
e peito (" Kopf, Hals a nd Drusthimmelblau "), e ainda a tinta amarelada. ou vermelha,
da base da. maxila superior ("Seite der oberen Schnabelwurzel oft gebllch oder auch
helbroth ").
Ornitologista consumado, soube muito bem Wied distingui-la da espécie
maior (" dic ;rrosse Maitakka" ) , d e cabeça verde e bico pareio-amarelado (sem vermelho),
que f orçosamente encontrara também com freqüê ncia no decurso da viagem, e aparece
descrita em Beitrtige (1 V, p. 245) sob o nome que lhe dera Spix de Paittacus flavirostm,
posterior todavia a Psittacus maximiliani Kuhl, 1820.
(268) Cf . nota 84.
(269) Em Re ritiba, que na língua dos tupis significa oatreira, viveu seus últimos
dias e ali faleceu (cm 9 de julho de 1597) o padre José de Anchieta, motivo pelo qual
~. antiga Benevente passou a chamar-se Anchieta, em homenagem ao grande missionário.
Cf. Capistra.n o de Abreu, in "O Jornal " (do Rio de Janeiro) de 31 de agosto de 1927
(transcrito nas Cartas etc. rto Pe. J. de Anchieta. S. J .. ert. pntroc. pela Acad. Brasil.
de Letras, e anotada por Antônio de Alcântara Machado, 1988).
(270) Refere-se aqui \Vied. sem a menor dúvida. ao tantas vezes citado jaó (que
ele sempre ouvira chamar "juó ", como se diz ainda em certos rincões) , ou "zabelê",
Crypt·urelli's noctiv agus ( Wied ) .
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comércio, e aqueles navios apenas se abrigavam do vento desfavorável. Os jesuítas reuniram aí, a princípio, seis mil índios, fundando a maior aldeia dessa costa. A maioria, entretanto, abandonou-a por causa do duro trabalho exigido pela coroa, e devido à
maneira tirânica por que eram tratados; espalharam-se por outras
paragens, de modo que todo distrito de Vila Nova, incluindo os
colonos· portugueses, não possui mais de oitocentos habitantes, dos quais
cerca de seiscentos são índios. Emborá a população tenha decrescido
tanto, o comércio aumentou desde então. Com efeito, as exportações,
há · apenas vinte anos atrás, não excediam de l 00.000 réis, ao passo que
atualmente subiram a 2.000 ·cruzados, só para o total de açúcar exportado. Outrora, os selvagens livres perseguiram terrivelmente essa colônia de Iritiba, máxime os Goitacás e as tribos dos tapuias, destes
sobretudo os Puris e os Maracás; o padre, porém, assegurou-nos que
essas hordas ..selvagens nunca mais apareceram, desde que se começou
a celebrar, anualmente, em honra ao Espírito Santo, uma grande festa,,
com procissões e cerimônias religiosas.
Vila Nova, propriamente, é um lugar pequeno, com algumas boas
casas, mas anima-se aos domingos, porque os moradores dos arredores
vão aí assistir à missa. O capitão da milícia, que comanda esse
distrito, pertence ao regimento de Espírito Santo, cujo chefe é o coronel Falcão, com.a ndante da Capitania. Veio visitar-nos no domingo
e, como lhe pedíssemos bons caçadores, teve a gentileza de mandarnos alguns homeris conhecedores da região; além desses, contratamos um índio que era ótimo caçador. Esses homens conseguiram
vários animais interessantes, entre os quais muitos macacos saí-~çu,
cuja alta voz se ouve freqüentemente nas margens do rio. Dois · dos
caçadores encontraram, na floresta, uma grande cobra venenosa. Estava imóvel num óco de árvore, onde era difícil capturá-la; por isso,
um deles subiu a uma árvore baixa e daí matou-a. ·Essa bonita cobra
é denominada "surucucu" na região, e atinge 8 a 9 pés de comprimento
e considerável grossura; . tem a cor amarelo-avermelhada, com um
rosário de manchas losangonai~ no dorso. A forma dos escudos, das
escamas e do rabo mostra que se trata da grande víbora das florestas
de Caiena e Surinan, ·descrita, se bem que um pouco incorretamente,
por Daudin, sob o nome de Lachesis•211 • Sua picada é muito temida,
dizendo-se que as pessoas mordidas morrem em menos de seis horas.
(*) Marcgrave menciona esse réptil com o nome de "curucucu "; nos últimos tempos
só o Conselheiro Merrern, um dos nossos mais distintos reptiliólogos, descreveu e figurou
uma. pele incompleta deste animal nos "Annaeen da Wetterauischen Gesellschaft filr
Naturgeschichte ".

(271) A suposição de Wied é de todo procedente, constituido hoje o surucucu (no
original "Curucucu "l a única espécie (L. muta, (Linn.) ). do gênero Lachesis Daud., caindo
em sua sinonímia Lacheaia rhombeata Wied, 1825, Beitr.. I, p. 449 .
Também, das nossas cobras venenosas nenhuma se lhe avantaja em tamanho. E'
ovlpara, ao contrário do que acontece com as serpentes do gênen1 Bothrops Wagl., cujas
numerosas espéc:.:-s como a "jararaca", o "jaracuçu ", o " urutu ", etc.. s1io ovovivíparas.
Cf. AFllÃ~Io oo A.'tfARAL, Rev. Mus. Paul ., XV, p. 43 (1927); idem, in Cartas, etc. de
Padre A ncl.tie ta Rio de Janeiro. 1933, ediç. da Acad. Bras. de Letras, p. 185 (nota l.12) ·
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Seguindo de Iritiba, chegamos primeiro ao rio Guarapariin. -Campos .alagadiços e lamaçais se sucedem próximo à praia litorânea, alternando com pequenas moitas, ao lado · dos quais, às vezes se juntam,
para deleitar o viandante, trechos de mata virgem. Ouvíamos continuamente o rugido do oceano, cujo litoral montanhoso era coberto
de matas. As ramarias tapavam o caminho escuro; orlavam-no árvores majestosas e seculares, que tinham os troncos cobertos de um
mundo de plantas, e os galhos, de fungos e liquens; coqueiros novos,
embaixo, se entrelaçavam com trepadeiras, cuja tenra folhagem, de
lindos matizes vermelhos e verde-brilhante, despontava; ao passo que,
muito acüna de nossas cabeças, o penacho das · comas de velhas palmeiras ondeavam no espaço, e os estipes se curvavam, estalando, para
a frente e para trás. Em certo ponto, encontrei um bosque admirável, composto exclusivamente de palmeiras airi.
Árvores novas e
vigorosas dessa espécie, de 20 a 30 pés de altura, erguem os caules
eretos e pardo-escuros, rodeados de anéis de espinhos; as belas palmas
protegem o chão úmido do sol abrasador do meio-dia; enquanto outras
mais novas, ainda sem caule formado, constituem a vegetação rast~ira,
sobre a qual se abatem, como colunas partidas, velhas palmeiras secas
e mortas.' Em cima dessas árvores, votadas à destruição, trabalha
o solitário pica-pau· de topête amarelo (Pi cus f lavescens, Linn.), ou a
bonita espécie de cabeça e pescoço vermelhos (Picus robustus)• 21 2 •
Perto de nós, a flor da Heliconia cor de fogo enfeitava as moitas
baixas, n as quais se enroscava um lindo Convolvulus de admiráveis flores azuis campanuliformes. Nessa magnífica floresta, as trepadeiras
lenhosas mostram-se em toda a originalidade, com formas e curvaturas
singulares. Contemplávamos embevecidos esse ermo 'sublime, animado
somente pelos tucanos, pelos pavós (Pie à gorge ensanglantée, Azara)21a,
papagaios e outras aves. Nossos caçadores agiam em todas as direções
e encheram as bolsas de caça. Alcançamos, além dessa floresta, a
povoação de Obu, constituída de algumas cabanas de pescadores, a
duas léguas de Vjla Nova. Essas habitações, à sombra de florestas
ou de densos cerrados, são geralmente mais pitorescas do que
as situadas em lugares escampos. Uma povoação (vila sem igreja)
denominada l\11iaipé274 , ocupada por sessenta ou oitenta famílias
de pescadores, abrigou a nossa tropa pelo escurecer. Alojamo-nos numa
(* ) Esse nome foi dado pelos naturalistas de Berlim, depois que Azara descreveu
a ave no 4.0 vol. de suas Viagens, p. 6, onde o chama de " Charpentler à buppe et
cou rouges ".

(272) (Cele11.s flavescens Gmelin), ele que há no Brasil pelo menos três raças e
(Phloeoceastes rob11sti1.s (Lichtenstein ) ), são os nomes atuais das espécies citadas. Ct.
OLiv. PtNTo, Rev . .ilfus. Paul., XIX, p. 166 (1985) .
(273) O "pavó" (Pyroderus scutat-us scutatus (Shaw)) , de plumagem negra com um
escudo vermelho no peito, é um grande pássaro frugívoro, da famflla dos Cotfngidas,
encontradiço em t oJas as matas do Brasil este-meridional, do Rio Grande do Sul à Bahia.
Possui YOZ cavernosa e característica, que dá ao ouvinte a impressão das batidas
de um monjolo, trabalhando ao longe (Cf. Ot tv. PINTO, Rev. Mus. Pau.l., XIX, p. 238).
(ZN) ''Miai'pé" no texto original. Povoação maritima, situada 6 qullôm. ao sul de
Guar aparim.
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casa de situação um pouco alta, onde apareceram imediatamente diversas pessoas, olhando com grande admiração para o
nosso índio puri, e acompanhando-lhe todos os movimentos.
Fomos bem recebidos nessa casa, que era espaçosa e tinha um amplo
aposento, onde em pouco um fogo vivo secava-nos as roupas, completamente encharcadas pela chuva. Perto de Miaipé, fica a vila de Guarapàrim275, aonde se vai ter por um caminho sobre montes rochosos,
que entram pelo mar. Próximo da vila, um braço de mar, de água
salgada, corre para o interior; é chamado Guaraparim, e muitas vezes
se fala dele como de um rio.
A vila tem cerca de l. 600 habitantes, sendo, portanto, um tanto
. maior que a Vila Nova de Benevente: o distrito inteiro contém mais
ou menos três mil almas. As ruas não são pavimentadas, tendo apenas medíocres calçadas junto das casas, que são pequenas e quase
todas 'de um só andar. O lugar é, de modo geral, pobre; na vizinhança,
porém, existem grandes fazendas. Uma delas, com quatrocentos escravos
negros, é denominada Fazenda de Campos, e outra, com duzentos negros,
Engenho Velho. '"'Quando o último proprietário daquela morreu, sobreveio uma desordem geral: os escravos se revoltaram e cessaram o trabalho. Um padre informou aos herdeiros em Portugal, do estado de
ruína da propriedade, e ofereceu-se para restaurar a ·ordem, se lhe
desse~ uma parte na fazenda. Assim se combinou; màs os cabeças
dos escravos mataram-no na cama, armaram-se e formaram, nessas florestas, uma república negra, que não foi fácil submeter. Tomaram
posse da fazenda, viviam livres sem trabalhar muito, e caçavam no
mato. Ao mesmo tempo, os escravos da fazenda Engenho Velho também se libertaram, e uma companhia de soldados nada pôde
contra eles. Esses negros se ocupam, sobretudo, em colher alguns
dos principais produtos das matas, como sejam o odorífero bálsamo do Peru, o óleo de copaíba e outro de espécie diferente.
Este último se extrai de uma grande árvore, o "pau de óleo"27º. Faz-se
nela uma incisão, e, quando a seiva escorre, enche-se o corte com
algodão, que se impregna da matéria resinosa: é crença geral que . a
incisão deve ser feita na lua cheia, e. o óleo colhido no quarto minguante. Os negros ou índios, que extraem esse produto, vendem-no
dentro da casca de pequenos cocos silvestres, cuja abertura, em cima,
é . tapada com cera. O bálsamo é tão sutil, que ·no tempo quente
se escapa através da casca espessa. Atribuem-lhe, na região nativa,
maiores virtudes do que as que possui realmente•.
Vide MuaHAY, Apparatua medicaminum, vol. IV, p. 52.
(275) Fica essa pitores ca localidade, que conheço por tê-la "isitado em missão
naturaUstica pelos fins de 19•2 (10 a 20 de outubro), numa concavidade do litoral
a cerca de 70 quilômetros ao sul de Vitória, muitos de cujos moradores a procuram
em suas vlleglaturas.
O significa.do etimológico de Guaraparlm (que hoje pronunCiam Guarapari), seria armadilha (ou laço) para guarás (garças, provavelmente) o que
é Indicio de que devia ser bastante freqüentada pelas aves em questão.
(276) Várias Cesa.Jplnáceas do gênero Copaifera (C. officinalis, Lln.. lanqsdorffii
Desf. etc.) têm na lfngua vulgar os nomes de "pau-de-óleo", "copafba ", etc.
(*)
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Os rebeldes .negros das duas faiendas acima referidas recebem os
forasteiros de maneira amigável, e·, nesse particular, são muito dife·
rentes dos escravos fugidos de Minas Gerais e outros lugares, que
se chamam "gaiambolos", devido às suas aldeias ("quilombos"), nas
florestas. Atacam estes os viajantes, saqueiam e muitas vezes matam;
razão pela qual existen1 aí caçadqres de gaiambolos, chamad.os ".capitães do mato"•, cuja única tarefa é caçar os negros em seus refúgios,
ou matá-los.
O capitão da milícia de Guaraparim recebeu-nos polidamente e
indicou-nos uma casa para passarmos a noite. No dia seguinte átraves·
samos o rio, não longe da vila. Serpeia ele, pitores-cainente, entre
mangues (Conocarpus) de um verde suave, e é limitado, à distância,
por verdejantes colinas: na margem norte há uma vila habitada por pes·
cadores. Cavalgamos através de grandes charcos, cheios de moitas
da linda Rhexia de flôi:es violetas, e por belas colinas silvestres cobertas de airi e outros coqueiros, muitos dos quais foram motivo de
insaciável curiosidade para nós; depois, passamos um grande canavial
de ubá, ou cana de folhas em leque, perto de Perocão, e atravessamos
um riachC! por uma ponte de. madeira. Seguimos a praia até à Ponta
da Fruta, onde várias casas, à sombra de pequeno bosque, formam
uma aldeia dispersa, cujos habitantes, descendentes de negyos portugueses, receberam-nos bem. Tiram parca subsistência das plantações
e da pesca. Próximo da Ponta da Fruta, vimos, numa montanha distante, o .convento de Nossa Senhora da Penha, perto da Vila de Espírito Santo, para chegarmos à qual tínhamos de viajar cinco léguas.
Sucediam-se florestas, campos, cerra~os e extensos caniçais brejosos.
Viam-se nestes númerosas garças brancas e outras, e muitas . plantas .
novas e belas despertavam a atenção do forasteiro. Na relva, na margem arenosa de uma lagoa, descobri a cobra cipó verde•• 21 1, que deve
o nome à sua forma esguia e flexível. E' de um verde-oliváceo escuro,
amarela embaixo, cresce até 5 ou 6 pés, e, embora completamente
inofensiva, os brasileiros a matam onde quer que a encontrem, porque
antipatizam com todas as .serpentes. Encontrei aí o esqueleto exemplar
notavelmente grande dessa espécie.
Não longe do pequeno rio Jucu, sobre o qual passa comprida
ponte arruinada, que é preciso atravessar com precaução, encontramos,
na costa, uma aldeia de pescadores; continuamos, em seguida, através de bela floresta secular e, por fim, atingimos a vila do Espírito
Santo, à beira do rio do mesmo nome.
( *) Em Pernambuco tem o nome de " capitães do campo ". Cf. Kosn:.a, Travels,
etc., p. 399.
.
( **) Coluber bicarinatus, provàvelmente espécie nova: o seu principal caracterfstico
é um rosário de escamas careniformes de cada lado do dorso.
Escudos ventrais 1!1~;
pares de escamas caudais, 187.
(277) Parece útil acrescentar que as cobras-cipó verdes (Philodrvas schottii, aeativu.,,
olfersi, etc.). se bem que praticamente Inofensivas, são serpentes oplstógllfas. cujos dente~.
embora minúsculos. podem infligir, em quem as segure imprudentement~. ferimento super·
ficia1, mas ainda a ssim bastante dolorido e seguido de inflam.llcão perststente.

VII

ESTADA NA CAPITANIA E VIAGEM
AO RIO DOCE
Vila Velha do Espírito Santo - Cidade de Vitória
Barra de ]ucu - Araçatiba - Coroaba - Vila Nova
de Almeida - Quartel do Riacho - Rio Doce - Linhares - Os Botocudos, inveterados inimigos.

O rio Espírito Santo278, que ao la nçar-se no mar é bastante caudaloso, nasce nas montanhas, nas fronteiras da capitania de Minas Gerais,
desce em diferentes rumos através das pujantes florestas dos tapuias,
em que Puris e Botocudos vagueiam, e vem sair ao pé de uma dessas
serras mais . altas, que se dirigem para a costa, e da qual o Monte de
Mestre Alvaro se diz ser o ponto mais elevado. Os estabelecimentos
portugueses na desembocadura desse belo rio são muito antigos; foram
severamente castigados pelas_guerras com os tapuias, e partic:ularmente
com as três tribos dos "Uetacás'', ou Goitacás, que viviam no Paraíba*
Na última metade do século XVII, a região do Espírito Santo não
continha mais que quinhentos portugueses e quatro aldeias indígenas••.
Presentemente, encontramos na margem sul do rio, não longe da foz
numa linda baía, a Vila Velha do Espírito Santo, pequena e miserável vila aberta, construída quase toda numa praça. Numa das extremidades fica a igreja, e na outra, a casa da Câmara (edifício real,
ou câmara municipal). Numa alta colina coberta de vegetação, junto
(*) Na Mstórla da vida do Padre Anchieta diz-se, a esse
coisas: " Por esse tempo, ano 1554 pouco mais ou menos.
.moradores desta Capitania do Espírito Santo contra uma nação
bárbara, cruel e terrfvel por nome Goitacá, cujas noticias quero dar
(**) Southey's History of Brazil, vol. 1, pág. 667.

respeito, entre outras
moveram guerra os
de gentios perniciosa,
aqui brevemente, etc.".

(278) Chama aqui Wied de Rio Esplrlto Santo a baía de Vitória; como de
próprio teve depois ocasião de explicar, hlsso mais não fez que seguir o exemplo
dos naturais do pais, pois passando no Jurar multo às pressas, não tivera tempo de
explorar-lhe devidamente os arredores.
Ct. Wled, Quelques corrections indispensable•
etc. (v. a nota 60 destes comentários).
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à vila, ergue-se o famoso convento de Nossa Senhora da Penha, um dos

mais ricos do Brasil, dependente da abadia de S. Bento do Rio de
Janeiro. Consta que possui uma imagem milagrosa de Maria, razão
por que o procuram numerosos peregrinos. Na época de nossa visita
só havia dois eclesiásticos no lugar.
E' bem penoso subir a íngreme elevação para gozar o indescrití~
vele amplo panorama que daí se descortina; domina-se a imensa superfície oceânica, e, do lado da terra, vêem-se belas cadeias de montanhas,
com vários picos e v~les intermediários, donde surge pitorescamente
o largo rio. A vila é formada de baixos casebres de barro e decai
a olhos vistos, desde que se fundou a vila de Vitória, na margem norte,
à meia légua de distância.
Esta é um lugarejo gracioso, e foi
elevada à categoria de cidade depois de minha partida. Espírito Santo
fora outrora um govérno subordinado, mas posteriormente fora elevado a capitania. A cidade de Nossa Senhora da Vitória é um lugar
limpo . e bonito, com bons edifícios construídos no velho estilo português, com balcões e rótulas de madeira, ruas calçadas, uma câmara
municipal razoavelmente grande, e o convento dos jesuítas, ocupado
pelo governador, que tem, à sua disposição, uma companhia de tropa
regular.
Além · de vários conventos, há uma igreja, quatro capelas e um
hospital. A cidade é, entretanto, um tanto morta, e os visitantes,
sendo raros, são objeto de grande curiosidade. O comércio marítimo
não é desprezível; por isso, diversas embarcações ·estão sempre aí
ancoradas, e fragatas podem aportar à cidade. As fazendas vizinhas
produzem muito açúcar, farinha de mandioca, arroz, bananas e outros
artigos, que são exportados ao longo da costa. Vários fortes protegem
a entrada do belo rio Espírito Santo: um, logo na foz; o segundo,
construído de pedra, um pouco acima, com oito canhões de ferro;
e ainda um pouco mais acima, numa colina entre o último e a cidade,
um terceiro forte com dezessete a dezoito canhões, alguns dos quais
de bronze. A cidade está edificada, um tanto desigualmente, sobre
colinas aprazíveis, e o rio, que lhe passa atrás, corre entre altas encostas,
em parte rochosas e em muitos lugares nuas e cobertas de Iíquens.
A bela superfície do grande rio é semeada de numerosas ilhas verdejantes, e a vista, aonde quer que lhe siga o curso através da região,
encontra sempre um pouso ameno em altaneiras e fragrantes montanhas vestidas pela mataria.
À nossa chegada, alojamo-nos na Vila Velha do Espírito Santo,
porque aí tínhamos boa pastagem para os animais. Partimos, em
seguida, em grandes canoas, para a cidade de Vitória, não sem certo
pedgo, devido ao forte vento que soprava do mar, e à largura do rio.
O governador, a quem fomos cumprimentar, recebeu-nos com todas
as aparências de cortesia. Pedimos-lhe pouso na região, por perto da
cidade, e ele destinou-nos uma boa casa ern Barra do Jucu, na foz do
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pequeno rio Jucu, cerca de quatro léguas de Vitória. Essa casa pertencia ao coronel Falcão, comandante do regimento da milícia do
distrito, e um dos maiores lavradores dessa parte do país.
Tivemos de novo notícias da Europa, porque existe um serviço
de correio, por terra, do Rio de Janeiro até à cidade em questão,
não continuando, porém, para o norte. Enquanto líamos as gratas e
tão desejadas notícias do lar, uma multidão de gente de tódas as cores
envolveu-nos, fazendo os mais estranhos comentários a respeito dos
nossos países e do motivo da nossa extraordinária visita: aí, também,
como em toda parte, fomos tomados por ingleses. Voltando à Vila
Velha, encontramos, entre o nosso pessoal, alguns doentes de ·febre;
esta se espalha tão rapidamente, que em poucos dias a maioria estava
atacada. O mal era atribuído à água: mas, sem . dúvida, é também
causado pelo clima e pelas provisões279• Cedo, entretanto, curamos
nossa .gente com quina, e, assim que pudemos, dirigimo-nos à morada
de Bàrra de Jucu, onde o ar marinho, fresco e extremamente puro,
em brev~ completava o restabelecimento dos pacientes. Fizemos, então,
arranjos .para passar vários meses nesse novo abrigo, onde pretendíamos permanecer durante a estação chu':'osa. Nossos caçadores percorreram as florestas próximas e distantes.
Barra de Jucu é uma pequena aldeia de pescadores à beira do rio
Jucu, que aí desemboca no mar, depois de um percurso cheio de
coleios através das florestas, desde as grandes fazendas de Coroaba e
Araçattba. O peixe é abundante, e perto das margens há muitos
lugares de agreste pitoresco. As casas dos pescadores de Barra de
Jucu ficam mais ou menos dispersas;· no meio delas, próximo da ponte
sobre o rio, está a casa do coronel Falcão. Esse opulento lavrador
p<>ssui várias outra~ fazendas nos arredores, a maior das quais, Araçatiba, se acha a quatro léguas de distância. O coronel estava acostumado a passar- os verões em Barra de J ucu, para tomar banhos de
mar, de modo que lhe foi muito desagradável o fato de o governador
ter-nos dado a casa dêle para nossa residência, fato, porém, que só
soubemos depois. Veio, apesar disso, alojando-se em outra casa, na
vizinhança, que se preparou pará recebê-lo, até que se pudesse mudar
para aquela que ocupávamos.
As mais interessantes excursões aí realizadas, para conhecermos
a zona circunjacente, levaram-nos, primeiro,- imediatamente depois da
ponte sobre o rio Jucu, a uma bela mata virgem, que se estende em
(279) Dispensam comentário as suposições referentes à origem do impaludisll)o,
endemia que ainda hoje é o flagelo dos nossos rios do litoral e do sertão; nenhuma
noção se tinha então sobre o papel fundamental dos mosquitos pernilongos (sã.o responsáveis numerosas espécies . da famflla dos Culicldas e subfamflla das Anofeltnas) na
transmiado da moléstia, ocasionada, como se sabe, pela presença, no sangue, de protozoários do género Pkumodiúm, cuja descoberta, em 1880, se deve a Laveran. Como
a multiplicação dos mosquitos depende da existência da água, onde vivem (a princípio
~mo larvas e depois como ninfas) até o momento de atingirem o estado adulto,
explica-se Imediatamente a relação, verificada desde a antlgutdade, entre a do~nça e
o melo ffslco.
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direção à Vila Velha do Espírito Santo. Encontramos uma bonita
espécie de "sauim"28o, até então desconhecida para nós (]acchus leucocephalus, Geoffroy), em pequenos bandos, especialmente gulosos dos
cocos de certo coqueiro silvestre; o porco espinho de rabo preênsil (o "Couy" de Azara)281, e outros animais. Entre os pássaros, o
mais comum nessa floresta era a linda e azul Nectarinia cyanea (Certhia cyanea, Linn.)2s2; as seguintes espécies de dançadores283 Pipra
pareola, erythrocephala- e leucocilla; ainda uma pequena espécie até
aqui não descrita, que denominarei strigilata* 2 8 4, uma linda espécie
nova de saíra (Tanagra elegans)** 2 B5 e uma admirável espécie de
(*) Pipra strigilata: menor que a P·i pra erythrocephala; alto da cabeça, vermelho-escuro; parte superior do corpo, verde-oliva; parte inferior, esbranquiçado com
raias castanho-avermelhadas.
(**) Tanagra elegans: cabeça, amarelo-escura; dorso, negro com raias amarelas;
garganta e peito, azul-esverdeado brilhante; lados e v~ntre, verde.

(280) No original lê-se "SahuP' e "Sahuim" ;· hoje a pronúncia mais usada no
norte é "sagüi" ou mais propriamente "sagüim ".
Callithrix leucocephala (Et. Geoffr., 1812).
O gênero Callithrix Erxleben, 1777,
tendo como titulo Simia jacchus Linn., por direito de prioridade, prevalece sobre Hapale
Illiger, 1811 e Jacchus lsid. Geoffr. Ele compreende muitos dos macaquinhos vulgarmente
denominados sagüis não sendo deslocadas aqui algumas notas sobre as espécies encontradas na região médio--0riental brasileira. Callithrix leucocephala (Geoffr.) reconhece-se
pela sua cabeça perfeitamente branca em toda a metade anterior, em contraste com a
outra metade, que é preta, inclusive a.s orelhas e os tufos de longos pêlos que as ornam;
.em e. penicillata (Geoff.) existente um pouco mais ao norte (Minas, sul da Bahia), só
a testa e as bochechas são brancas; C. flaviceps Thomas, também do Espirito Santo,
é muito destacado pela cor ferruginea caracterfstica do alto da cabeça; a. jacchus (Linn.),
que é o sagüi comum na faixa litorânea do Brasil este-setentrional, desde o Recôncavo
da Babia, e o primeiro descrito pela ciência, tem porte bem menor e se caracteriza
pelos longos pincéis de pêlos das orelhas, brancos, e não pretos como em leucocephala,
cuja fronte e rosto alvos também não possui.
(281) Sob o nome de H-vstrix insidiosa "Licht. ", vem este animal· bem descrito
por Wied no vol. II (pág. 484) dos Beitrage Naturges. Bras. e estampado nas Abbild1:1-ngen.
E' assim possível identificá-lo ao ouriço-caixeiro comum, Coendou villosus (Fred. Cuvier),
um dos em que os espinhos se acham de permeio com pêlos abundantes, longos e
macios. Em Coendou prehensilis (Linn.), espécie bem maior e peculiar ao Bmsil central,
o revestimento cutâneo é constituído qua.se exclusivamente de espinhos, aparentemente sem
pêlos de permeio.
(282) Cf. nota 58.
(283) Consoante o uso dos autores inglêses e alemães, chama-os Wied de "Manakin"
que significa "manequim" e foi primitivamente apllcado a uma espécie (Pipra manacus
Linn.), vulgarmente chamada "rendeira", e caracterizada pela presença, no queixo, de
penas com uma tal ou qual aparência da barba humana.
Os nomes atuais das três
formas, aqui assinaladas pelo autor, são, respectivamente: Chiroxiphia pareola pareola
(Linn.), Pipra erythrocephala rubrocapüla Temm. e Pipra pipra cephaleucos Tbunberg. Todas
ocorrem ainda hoje nas matas do Espírito Santo e leste da Bahia, embora possam já
ser tidas como raras.
(284) Por diferença apenas de um ano, perdeu Wied· a prioridade na descrição
desta espécie, para a qual HAHN (1821) já havia proposto o nome de Pipra regulus.
A conformação toda especial das rêmlges secundárias dos individuos do sexo masculino,
cujo raque anormalmente reforçado e espesso parece relacionar-se com o seu emprego
nos combates que travam os machos uns com os outros, no perfodo nupcial, induziu
Bonaparte a fazê-la tipo de um gênero especial, sob o expressivo nome de Machaeroptenu,
hoje universalmente adotado. MachaeropterUB regulus (Hahn), além da raça. brasileira,
encontradiça nas matas de leste, entre Bahia e Rio de Janeiro, conta com mais duas
variedades, aparentemente estranhas ao Brasil.
(285) Tangara cyanoventris · (Vieill.) da atual nomenclatura. Como já foi advertido (nota 57), não se devem confundir os "tangarás" da atual linguagem vulgar
~fam. Pipridae), como também são chamados os "dançadores", com as apelações científicas
Tanagra e Tangara (fam. Thraupidae), que se aplicam respectivamente aos gaturamos
e às sairas, mais de acordo talvez com o sentido da palavra "tangará" entre os índios
da costa (cf. Marcgrave, Hist. Nat. Bras., p. 214).
Tanagra elegans P. L. S. MUiler (1766), que corresponde ao "Tangara de Cayenne"
de Daubenton, já. havia recebido de Linneu o nome de Tanagra chlorotica; é, porém,
ave diversa da referida por Wied e inclui-se entre os vulgarmente chamados "gaturamos"
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saí (Procnias cyanotropus)* 286 , cuja plumagem n1uda de cor conforme a luz. Podíamos estar sempre certos de encontrar a~ pequenas e bonitas tangarás numa certa árvore, as bagas pretas da qual
constituíam o seu alimento predileto.
Há, também, veados nessa
mata; para caçá-los o coronel Falcão trouxe os seus cães de caça de
Araçatiba. Para matar, porém, animais raros e de grande porte, que
evitam a vizinhança do homem, procuramos as extensas florestas
seculares, distantes cerca de duas a três léguas, nos arredores da
fazenda d ~ Araçatiba.
Era muito agradável o caminho até lá; primeiro passávamos
através de grandes várzeas arenosas, repletas de plantas palustres as
mais diversas; subíamos depois morros, onde tufos de palmeiras novas
Uma espécie de
e _outras belas árvores ofereciam sombra densa.
gramínea parecida com o junco cobre os lugares escampos, em que o
pequeno tentilhão cor brilhante de aço (Fringilla nitens., Linn.)287 é
muito comum. Cavalgando por uma trilha estreita na mata, topei
com uma grande cobra enrolada, que não arredou do caminho. Meu
cavalo estremeceu, e por isso saquei da pistola carregada e matei-a.
Examinando-a, vimos que era uma espécie inócua, e soubemos ser conhecida na região por caninana. De nlais a mais pertence ao gênero
Coluber** 2 88. Não foi sem muita persuasão que o negro do coronel
Falcão, que nos acompanhou, consentiu em carregá-la nas costas. A
imponente selva de Araçatiba era um ermo solene; por toda parte os
. (*) Procnias cyat1otroptis: visto contra a luz. todo o pássaro é de um esplê ndido
azulado; protegido da luz, é de um brilhante verde-elaro; asas e garganta, negras; parte
Inferior do corpo, branco. No Museu de Berlim recebeu o nome de Procnias ventralis.
(**) Esta espécie é, com toda verosslmilhança, a cobra variável de Me rrem. Cf. a
Beytraege zur Naturgeschfrhte d er Amphibien, 2. 0 fac., pá.g. 51, esta mpa XII.

(São Paulo) ou " gurlnhatás" (Bahia).
Nos Beitrage (tomo Ili, pág. 464 ) reconhece
Wied a confusão, descrevendo o pássaro com o nome de Tanagra citrinella, proposto antes
por Temminck, que d ele deu uma magnif ica figura na bem conhecida coleção de suas
" Planches colorlées ". Ve rificou-se ulteriormente que já. Vieillot o ti nha descrito (1819 ) ,
como Tanagra cyanoventr is, aceito pela nomenclatura, no que tange à apelação especifica.
E ' passarinho pertencente ao brilhante e numeroso gênero das sa fras". tecnicam~nte
conhecido por Tangara Brlsson (= Calospiza Gray). Ocorre nas matas do Bras il oriental,
da Bahia a São Paulo, inclusive o lest e de Minas.
(286) Em Beitréige (vol. Ili, pág. 885) já. renuncia Wied o nome que aqui lhe
propõe; o pássaro a li a pa r ece com a denominação de Procnias 'l:entralis, proposto por
lJliger , mas inédito até então.
Amba.s as apelações caem, todavi3, em face de nome
mais antigo, Hirundo viridis, proposto por Illlger, em 1811, para a fêmea. cuja plumagem
peculiar, verde em vez de azul, fê-la ser considera.da, a principio, a.ve distinta. Procnias
viridis (lllig.), d e que no Brasil ocorre t a mbém só a raça tipica, é formosa ave, ainda
muito comum à margem dos rios e regatos do interior, e especialmente no Brasil central.
(287) Denominação científica inexata, que decorre da confusão (feita primeiro
por Gmelin, Syst. Nat., II. pág. 909) do nosso passarinho. o muito conhecido "tsiu " ou
"serrador", com ave africana, de plumagem semelhant e. Nos Beitrage (vol. III. p . 597 )
aparece retificado em Fringilla splendens Vielllot, que não obstante t eve que ceder lugar
a Tanaura jacarina Llnn., nome mais antigo. A descrição lineana baseia-se em " Jacarini "
de Marcgra ve que é, para a ornitologia, o verdadeiro descobridor da espécie, boje
chamada Volatinia jacarina (Lino.), f eita a correção do nome genér ico,
(288) Coluber pullatus Linn., tipo, depois do gênero Spilotes, ·waglet. Em Beitréige
( I, pg. 271-277) vem ela descrita com o nome de Coluber varia.Qilis Merrern. 1790, que
corresponde justamente à forma típica da espécie, onde A. do Amaral ( Memor. Inst.
But antã, IV, 1929, pg. 275-298) distingue mais duas raças geográficas.
Com o nome
' de O. poecüostom,a descreve ainda Wied na ' referida obra a chamada "papa-pinto", para
a. qual re.gistrou os a pelidos vulgares de " canina.na de papo amarelo" e "c. de papo
vermelho".
Estas supostas . variedades foram estampadas a cores em Abbildungen.
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papagaios esvoaçavam com alarido, e a vozeria dos macacos sai-açu
se ouvia em todo o redor. Trepadeiras, ou cipós, das espécies mais belas
e variadas, entrelaçavam-se nos troncos gigantescos, formando impenetrável mataria: as esplêndidas flores das plantas carnudas, os pendentes festões dos fetos, enrolados nas árvores, vicejavam luxuriantemente; em toda parte, coqueirinhos novos adornavam o mato baixo,
sobretudo nos pontos úmidos; aqui e ali, a Cecropia peltata2B9, de
caule anelado cinzento-prateado, formava moitas distintas. Dessa majestosa penumbra passamos inesperadamente para um trecho escampo, e
tivemos grata surpresa quando, de súbitt>, descortinamos o grande edifício branco da fazenda de Araçatiba, com as suas duas torres pequenas,
situada numa linda planura verde, ao pé do altaneiro Morro de Araçatiba, montanha rochosa coberta de mata. Essa propriedade tem quatrocentos escravos negros, e plantações muito extensas nas cercanias,
especialmente de açúcar. Os filhos do coronel vivem em outras fazendas, não longe daí.
·
Araçatiba foi a maior fazenda que encontrei durante ·ª minha
viagem. O edifício possui extensa fachada de dois pavimentos, e uma.
igreja; as choças dos negros, como o engenho de açúcar e as casas
de trabalho, ficam ao pé de uma colina, perto da residência. f.
uma légua mais ou menos, num pitoresco local à margem do rio Ju~u,
inteiramente cercada de grandiosas florestas virgens, situa-se uma
segunda fazenda, chamada Coroaba, que pertence a outro proprietário. O· governador começara a, construir uma igreja em Sto. Agostinho, não longe de Coroaba, razão por que estava i-esidinc,io nesse
lugar. Existe aí um posto militar de guarda contra os selvagens; nessa
época, os soldados estavam ocupado!> e.m abrir uma estrada até M~nas
Gerais, para onde já viajara um oficial, por ordem do governador, a fim
de abrir caminho através das matas. O governo estabelecera ·em Sto.
Agostinho cerca de quarenta famílias, que vieram das Açores, sobretudo da Terceira e S. Miguel, e algumas poucas de Faial. Essa gente,
que vive em grande pobreza, queixa-se amargamente de miséria; fizeram-lhe magníficas promessas, que não foram cumpridas.
Ficaríamos muito satisfeitos se nos instalássemos em Coroaba, mas
a impossibilidade de encontrar aí acomodações para nossa numerosa
comitiva obrigou-nos a permanecer em Barra do Jucu.
Muitas coisas de que tínhamos grande necessidade e que esperávamos ter na Capitania (também simplesmente assim chamada a região
do Espí-rito Santo) foram enviadas para Caravelas, fato que nos trouxe
não pequeno transtorno. A fim de remediá-lo, o Sr. Freyreiss e eu
resolvemos partir imediatamente para Caravelas e lá acertar as coisas.
Levemente equipados, e acompanhados de alguns homens bem armados
(289) São muito numerosas as espécies de "lmbaúba" (Cecropia) encontradas em
nossas matas de leste, sendo assaz problemático que nos lugares aqui descritos ocorresse
apenas a que recebeu o nome referido por Wfed.
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e a cavalo, deixamos Barra de Jucu a 19 de Dezembro; o restante
de nossa tropa, que permanecera atrás, dirigiu-se para Coroaba a fim
de aí trabalhar. . Poderíamos ter feito a mesma viagen1 por mar, em
muito menor prazo; mas viajar ao longo da costa em embarcações
pequenas e incômodas, e com tempo tempestuoso, não é muito
agradável.
Seguimos para Pedra d'Agua, casa solitária sobre uma elevação
à· margem do rio, com o fim de transportar as nossas quatro montarias e dois burros de carga através do rio Espírito Santo. Frente a
nós, no topo da serra situada µa outra banda, vimos o notável
rochedo de Jucutucoara, situado não longe de Vila de Vitória. Parecido com o "Dent de Jaman do Pays de Vaud", chama a atenção
de longe; está colocado em tranqüilas e verdejantes eminências, parcialmente vestidas de pequenas matas. Diante dêle, mais perto do rio,
fica a aprazível fazenda "Rumão", em frente da qual é:l Ilha das Pombas
ergue-se sobre a superfície espelhante do rio. (Na 'estampa 4, ·há·
uma vista panorâmica dêsse lugar). Era muito agradável, das alturas .
dessa margem, o panorama do belo rio; onde algumas lanchas e canoas
de pesca velejavam corrente abaixo. Pretendíamos atravessar logo,
mas por infelicidade nenhuma canoa apareceu para nos transportar;
por isso, pedimos abrigo ao idoso morador de Pedra d'Agua e passamos
a noite numa pequena cabana, que mal nos protegeu do vento e da
chuva; entretanto, a boa vontade do nosso hospedeiro compensou a
falta de confôrt-0. Ao cair da noite, o gado que pastava começou a
reunir-se; observamos no meio dele um curioso carneiro, que nos
disseram t~r resultado do cruzamento de · um carneiro com uma cabra.
O animal se assemelhava muito à mãe; era gordo, corpulento e arredondado, tinha p êlo macio de cabra e os chifres virados um pouco mais
para fora•. Os cordeirinhos, que os meninos apanharam, mostravam
freqüentemente, no umbigo ainda mal cicatrizado, uma porção de larvas,
para matar as quais esfregavam mercúrio no lugar. Essas larvas são
um mal bastante comum nos países quentes; onde quer que haja uma
ferida, as moscas estão prontas ·para desovar. Existe no Brasil outro
inseto que deposita os ovos no tecido muscular ou debaixo da pele,
· até do próprio homem; depois da picada deste animal sobrevém
uma pequena dor local, o lugar começa a inchar, até o momento em
que os naturais, perfeitamente conhecedores desta nociva praga, extraem
uma pequena larva, branca e alongada, cicatrizando-se depois · a ferida.
Azara refere-se provavelmente ao mesmo inseto••, acreditando que
ele já penetra na pele como larva, o que não concorda com a nossa
experiência2 9º.
(*)
(*")

V.

BUFFON,

AZABA,

Supplement, t. V, p. •

VoVauea, etc., vol. I , p. 217.

(ediç. in-12) .

(200)

Wied i-efere-se inequivocamente ao " berne '', larva de uma mosca sllvt-stre,
Só modernamente, graças
aoa esforços de investigadores estrangeiros e especialmente brasileiros, a curiosa biologia
(Dermatobia cvaniventria, Macquart). da família dos Éstridas.
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As canoas chegaram na manhã seguinte e então atravessamos
o rio, que tem perto de mil passos de largura. Prosseguimos por um
vale, que se estende coleando logo por baixo das alturas em que está
Jucutucoara; vimos bem próxima a casa alvejante de uma fazenda
pertencente a um sr. Pinto. Cruzamos o pequeno rio Muruim ou Passagem, sobre o qual passa uma ponte de madeira, geralmente fechada
por uma porteira; e depois de cavalgarmos através de lodaçais cobertos
de mangues (Rhizophora> Conocarpus e Avicennia), alcançamos a
Olhando para trás, distinguimos mais claramente a cadeia
costa.
de montanhas de Espírito Santo, que o viandante não pode dominar
enquanto se· acha colocado entre os pontos extremos de suas eminências. A três léguas de Capitania, conseguimos pouso para a noite na
pequena povoação de Praia Mole.
·
Aí, numa verde planície, um pouquinho acima do nível do mar,
encontram-se esparsas várias habitações.
Numa delas, encontramos
amigável acolhimento; e como todos os habitantes tivessem muito
gosto pela música, fomos, à tardinha, agradavelmente entretidos com
n1úsica e danças. O filho no hospedeiro, que era muito hábil na
fabricação de guitarras (violas), tocava, e o resto da meninada dançava .
o batuque29 1 , entregando-se a estranhas contorções do corpo, batendo
palmas e estalando dois dedos de cada mão alternadamente, imitando
as castanholas dos espanhóis. Embora os portugueses tenham grande
talento natural para a música, não se vê, pelo Brasil, outro instrumento
senão a viola. . Se o amor à música e à dança é geral entre o povo,
também o .é a hospitalidade, pelo menos na maioria dos lugares. Encon·tramo-la aí; com efeito, nossos hospedeiros fizeram tudo p~ra .nos
.
agradar e o tempo, assim, passou suavemente.
Deixando Praia Mole, chegamos cedo, na manhã seguinte, ao
povoado de Carapebuçu. Dêsse lugar em diante, ao longo do litoral, se
estendiam florestas, orlando as enseadas e cobrindo as pontas de terra.
Nessas matas, agora que o estio justamente começava, viam-se esvoaçando inún1eras borboletas das espécies mais diversas, sobretudo
Nymphales. Aí observamos o notável ninho saciforme de um pequeno
pássaro do gênero Todus> que sempre constrói próximo a casas de certa
espécie de vespa ("marimbondo"), com o fim, dizem, de se pôr a coberto
do inseto pôde ser completamente aclarada, verificando-se que. no tocante ao melo de
propagação, a verdade estava antes com Azara.
Com efeito, a mosca berneira não
põe diretamente os seui:; ovos na pele do futuro hospedeiro das larvas, mas deposita-os,
em massa compacta , sobre o corpo de outras moscas (como a mosca das estrebarias,
<Stomox ys calcitrans, Geoffr.)), as quais se tornam assim simr' es portadoras rlas larvas.
prontas a. abandonar na primeira oportunidade o veiculo transJtórlo, por um hospedador
adequado.
Este é as mais das v~zes um animal bovino: mas pode ser também
um eqüino ou porcino, sem falar no próprio homem, como no-lo refere Wied, e é
fato de observação relativa.mente freqüente (Cf. Ouv. PINTO, Rev. Mm. Paul., XX, pág. 18).
São multo numerosas as contribuições bibliográficas sobre a matéria, cuja Importância cientifica e econômica salta aos olhos, merecendo consulta, entre outras, as
seguintes : ARTMUR NEIVA, M em. l nst. Oswaldo f'!ruz, 1914, p. 206; A. NEIVA & F LodNCIO
GoJ1.ms, Collectanea dos Trab. do lmt. Butantan, vol. II , p. 3; Eo. NAVARRO DE ANDRADE,
A rch.. do lnst. Biolouico, II, p. 53.
(291 ) No original "Baduca ".
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do ataque dos inimigos2 9 2 • Tentei aproxitnar-me de um ninho desse
pássaro, mas fui impedido pelas vespas, que apareceram imediatamente. Nos cerrados que margeiam a costa, habitam famílias pobres
e esparsas, que vivem da pesca e da colheita de suas plantações. Sâo
em geral negros, mulatos e outras gentes de cor. Há muito poucos
brancos entre eles; queixam-se logo ao forasteiro de pobreza e indigência, que só podem provir da preguiça e da falta de iniciativa, porque
o solo é fértil. Pobres demais para comprar escravos, e demasiado
indolentes para o trabalho, preferem morrer de fome.
Continua~do para o norte, alcançamos um trecho. onde moravam,
não crioulos ou mulatos, mas índios civilizados. As habitações se
espalhavam por u1na sombria floresta de magníficas árvores-gigantes;
trilhas ·escuras vão serpenteando de uma choça a outra; nos regatos
cristalinos, em que se espelha a bela vegetação, vêem-se meninos pardoescuros, nus e com a cabeleira negra como carvão, pescando e brincando. Descobrimos pássaros lindos nessa mata deliciosa; o "jacamar"
auriverde (Galbula magna) 293 pousava nos ramos rasteiros vizinhos da
água, à espreita de insetos; e vozes desconhecidas ressoavam na solidão. Depois de quatro léguas de viagem, saímos da selva e contemplamos, à fr~nte, numa eminência sobranceira ao n1ar, a Vila
Nova de Almeida.
Vila Nova é uma grande aldeia de índios civilizados, fundada
pelos jesuítas: possui uma grande igreja de pedra e contém, em todo
o distrito, de 9 léguas .de circunferência, cerca de 1 200 almas. Os moradores da vila são principalmente índios, havendo também portugue.ses e negros. l\11 ui tos, tendo casas aí, só voltam das roças aos sábados
e aos feriados. No convento dos jesuítas, que serve atualmente de
residência ao padre, ainda existem algumas velhas obras dessa ordem,
o que é uma raridade, porque as bibliotecas de todos os outros conventos, deixadas ao abandono, se destruíram ou dispersaram. Aí, outrora,
os jesuítas ensinavam na lín-gua geral; diz-se que a capela deles, dos
Reis Magos, foi muito bonita. O lugar é morto, e não parece populoso; também se vê muita pobreza. Os índios tiram a subsistência das
plantações de mandioca e milho; exportam, igualmente, um pouco de
lenha e de artigos de cerâmica, e mantêm uma pesca nada desprezí( 292) E ' essa a mais antiga observação que conheço do curioso hábito que têm
muitos representantes do gênero Todirostrum Lesson (na. época. em que escrevia Wied
ainda não desdobrado de Todus Linn., restrito às Antilhas), vulgarmente "teque-teque",
"ferreirinho ", "relógio", etc. Tive, por minha vez, ocasião de confirmar o fato, a princípio nas proximidades de Tapera (Pernambuco), em Todirostrum cinereum cearae
Cory. e depois em várias emergências. Estudando a Coleção Carlos Estêvão (cf.
Papéis Awlsos do Depto. de Zoologia, XI, pg. 191), registrei-o em T. chYflBOcrotaphum
i lligeri CEt ban. & Heine, e vi-o depois consignado independentemente por Assis lglésias,
no belo livro das suas reminiscências de viagem pelos sertões nordestinos, a que deu
o titulo de "Caatingas e Cbapadões", pp. 185 e 187 (Edit. Nacional, vol. 271 da
"Braslliana"). Na observação de Wied, como se conclui do que nos informam os seus
Beitrage (vol. III , pg. 967) , a espécie em causa é Todirostnmi poliocephalttm <'Vled), por
ele descoberta.
(298) Galbula rufoviridis Cabanls (confundida em "Beitriig e" , IV, p. 416, com
G. viridis Latham, espécie amazônica), vulgarmente "beija-flor do mato virgem", "beijaflor dâgua. ", "cuitelão ", etc. Comum onde quer que haja água fresca e a mblente rústico.
;
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vel no mar e no rio Saí-anha 294 , ou dos Reis Magos, que passa além
da aldeia. O Sr. Sellow, que posteriormente visitou esse lugar, teve
oportunidade de conhecer a curiosa maneira de pescar com os ramos
da árvore chamada "tingui", que Condamine refere como praticada no
rio Amazonas•. Cortam ramos de tingui, esmagam-nos e fazem molhos
com eles, jogando-os à água, sobretudo nos trechos em que há pouca
correnteza; algumas vezes, represam o rio com esses molhos, a fim de
barrar o caminho ao peixe, que, intoxicando-se com o sumo misturado
à água, vem à tona e morre, ou pode ser facilmente apanhado à
mão. As plantas qpe produzem . esse efeito são espécies do gênero
Paullinia, e a ]acquinia obovata, arbusto de grãos vermelhos e folhas
de forma oval, que medra nas pequenas matas litorâneas, sendo, por
isso, denominada "tingui da praia"2 95.
Em Vila Nova, ouvimos falar muito de um animal marinho, nunca
visto antes aí, e que uns índios matar~m na praia havia pouco, a
tiros de espingarda. Era grande, e dizia-se possuir pés parecidos com
mãos humanas. Extraíra-se dele grande quantidade de gordura. A
cabeça e os pés foram enviados ao governador. Todas as nossas tentativas para obter informações mais pbrmenorizadas sobre esse animal
foram inúteis, mesmo porque partiram e cozinharam o esqueleto, e
em parte o enterraram. De tudo o que soubemos, entretanto, parece
que se tratava de uma foca ou de um "manati"296.
(*) Viagem de CoNOAMINE, p. 156.
VASCONCELLOS também a menciona em suas
"Memórias curiosas subre os índios"; segundo de, os índios pescavam com folhas de

"japicaf", com "cipó" (chamado "tlmbó putryara") ou "tlngui" também dito "tiniulri";
além disso, com o fruto "curaruapé ". com as rafzes do "mangue", etc., p . 7G.
Vide
ainda, sobre este assunto! Blumenbach, em notas à Viagem ao Rio· Berbice (ano 1G11 )
de ANoR. VAN BERXEL, p. 180, e também Krusenstern, 1, p. 180.

(29•) No original "SaUanha" (= Saianha).
(295) O "tingul da . praia" chamado também "barbasco ~· (Jacquinia armillaria Jacq.
fam. Teophrastáceas) é um dos muitos "tlnguis " de que se serviam os n0890S fndlos para
intoxicar o peixe. Os " timbós", usados para o mesmo fim, compreendem série numerosa
de vegetais ictiotóxlcos filiados a diferentes famflias .botAnlcas, e abundam particularmente
nas matas amazônlcas; pertencem às Leguminosas papilonáceas o · "tlmbó de Caleoa"
(7'ephrosia toxicaria, Sw.), o "timbó legitimo" (Lonchocarpus nicou, Aubl.), o "tlmbó
vermelho" ou "t. urucu ", além de muitos outr<>s, na sua maioria do gênero LonchocarptU;
às Saplndáceas, várias espécies do gênéro PauUinia (P. pinnata, Lin., P. grandiflora,
St. Hilaire), etc.; às Compostas os "conamis " (C.libadium biocarpum Mart., Cl. 8'Urinamen1e
Lin.), nome aliás comum a outras plantas venenosas, como Ph11Uanthus conami Aubl.,
uma Euforbiácea. Hasemann, citado por A. Neiva & B. Pena (Mem. lnlt. Oswaldo Crvi,
VIII, p. 105), em artigo inserto no vol. VII dos Ann. of the Carnegie. Museum (11111),
trata longamente dos diferentes processos de tinguiagem.
(296) A presença de extremidades semelhantes a mãos humanas compromete a
hipótese de estar aqui em jogo um Slrênio, como o ~peixe-boi", parecendo tratar-se antes
de um Pinfpede, a menos que tenha havido erro nas informações colhidas pelo viajante
naturalista. Que plnípede? Seja como for, o peixe-boi, a que os tupls da costa oriental
chamavam "goaragoá ", era nos primeiros tempos provavelmente comum em tOdos os grandes
rios da vertente oriental do Brasil. O padre FoNÃO CAJU>tK (Tratado• da Terra e Gente
do Brasil, ed. de J. Leite, Rio de Janeiro, 1925, p. 71> e ss.), deu-nos dele longa e
pitoresca descrição, ao passo que a sua ocorrência na Bahia é testemunhada por Gabriel
Soares e no Espírito Santo por Anchleta; sua existência ainda em nossos' dias no
alto Rio Doce foi -me verbalmente asseverada por Pinto da Fonseca, bastante conhecedor
da fauna daquela região.
Admite-se geralmente que a espécie seja a mesma do
Amazonas (Trichec11s inunuuia (Pelzeln)); faltam-me entretanto elementos, para aflrmá·lo
com segurança.
A prevalência de Trichecm Llnn.. 1758, sobre Manatua Llnn.. 1700, foi decidida
pela Comissão lntern. de Nomenclat. Zoológica (opinião 112; cf. Mem. lmt. Butantd,
V.

p.

264).
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As florestas percorridas pelo Saí-anha, que se chamava Apiaputang
na antiga linguagem aborígine, seriam habitadas por Coroados e Puris.
Também ouvimos falar de outra tribo, denominada "Xipotós", que
afirmam viver na região rio acima, entre o rio Doce e o Saí-anha; mas
ess.as declarações a respeito dos nomes das diferentes tribos indígenas
não merecem confianÇa. Mais além, do Saí-anha ao Mucuri, o litoral
é quase que exclusivamente habitado por famílias esparsas de índios.
Falam apenas a língua portuguesa e trocaram o arco e a flecha pela
espingarda; até as moradas diferem muito pouco das dos colonizadores
portugueses; ocupam-se principalmente da lavoura e da pesca do
mar. Ao norte do Saí-anha, toda a costa é coberta de densas florestas. Em poucas horas se atinge o rio Piraquê-açu 2 97 (rio-do-peixegrande), como originariamente os índios o denominavam. Aí, na barra
ou foz, existe uma povoação chamada Aldeia Velha; e, um pouco
acima no rio, uma grande aldeia fundada pelos 'jesuítas, que reuniram, nesse lugar, considerável número de índios. Alimentam-se sobretudo de peixes e mariscos; daí haver ainda, nas margens do rio,
grandes montões de conchas. Estes, segundo algumas pessoas, teriam
origem diferente, mas diversos autores• confirmam a asserção de serem
os índios grandes comedores de ostras, e as circunstâncias explicam
suficientemente ó fato; não há dúvida, portanto, que esses acúmulos
de conchas derivam dos repastos dos antigos habitantes da zona.
Consta que, quando, posteriormente, vários colonos portugueses se
fixaram no Piraquê-açu, os jesuítas levaram embora os índios que aí
viviam, a fim de afastá-los dos portugueses.
Atingimos Vila Velha à tardinha. Depois de· dobrarmos uma ponta
de terra que entrava pelo mar, encontramo-nos de repente junto a
um belo e vasto rio, que surgia das margens cobertas de florestas para
se lançar ao oceano. Vila Velha consiste em seis ou sete caban~s
cobertas de palha, num pequeno vale plano; dentre todas, apenas uma
casa é de aparência um tanto melhor, então ocupada pelo comandante ·
do distrito, tenente da guarnição de Espírito Santo. Fomos aí rece·
bidos com a maior gentileza em casa do Sr. tenente; os moradores
exultaram com a oportunidade de falar a seres humanos; consideram esse posto, onde o oficial é mantido por alguns anos, como
uma espécie de exílio. O oficial aí estabelecido na época da nossa visita,
queixava-se muito de falta de distração e de conforto; eram mesmo obrigados a dispensar, nesse lugar isolado, muitas utilidades necessárias. Dificilmente se obtinham provisões, exceto farinha de mandioca e peixe. Os habitantes de Aldeia Velha são pescadores pobres~
contudo, o peixe é abundante no rio, que possui boa barra, de modo
que as lanchas podem singrar até longe, rio adentro.
( *)

SOUTHEY'S,

(H7)

etc.,, vol. 1, p. 36.

No original, Pirakãassu.
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Não havendo no lugar nada que nos pudesse deter mais, despedimo-nos do nosso amável hospedeiro no dia seguinte, e atravessamos
o rio. A corrente era muito profunda, larga e rápida, e um dos
burros de montaria por pouco não se afogou, o 'que teria sido uma
perda irreparável nessas paragens. Um índio moço, do comandante
que inanejava destramente a nossa canoa balançada pelas ondas, foinos de muita valia. Nos lugares rasos, próximo das margens, vimos
gaivotas e andorinhas do mar, e numerosos bandos de Rynchops nigra
{Linn.) 2 9 8 , bem conhecida pelo curioso bico. Além do rio viam-se
inatas extensas, onde se espalhavam as plantações dos índios; culti. vam principalmente milho, mandioca e "baga" (Ricinus), de cuja
semente extraem óleo. De novo entramos numa espessa e bela floresta,
onde lindíssimas borboletas enxameavam sobre flores variegadas, e o
rugido do oceano ressoava em nossos ouvidos. A voz da jacupemba
(Penelope marail, Linn.)299, ave da niata pertencente ao grupo do
faisão, chamou a atenção dos nossos caçadores; sendo, porém, muito
arisca, não matamos nenhuma. Cedo alcançamos novamente a costa
e prosseguitnos por mais quatro léguas, até que chegamos, pela tardinha, ao posto militar do Quartel do Riacho. O litoral forma muitas ·
enseadas nesse trecho, o que dá Jo ca1ninho inonótona uniformidade,
pois, mal se vence um pro1nontório, e já outro aparece à distância.
Encontramos aí diversas espécies de sargaços ( Fucus), arremessados à
costa pelo mar, mas soinente poucas conchas. A andorinha de colorido azul-ferrête (H irundo violacea)30o nidificava em alguns grupos
de rochedos marítimos. Nesse trecho costeiro, vêem-se habitações isoladas de índios, a grande distância u1na das outras, esparsas entt'e as
capoeiras. Alguns habitantes se aventuram ao mar em canoa, em busca
de peixe. Um pequeno córrego, cujo fundo era tão mole que os
animais nele se atolavam profundamente, deteve-nos muito tempo;
dois dos nossos tropeiros, Mariano e Filipe, despindo-se, procuraram,
con1 os animais de sela, e por fim, encontraram, um lugar mais firme,
por onde todos nós passamos sem acidente, embc:>ra um pouco molhados. Ainda não havia escurecido quando chegamos ao quartel.
Quartel do Riacho é um posto militar, composto de um oficial e
seis praças, que tem por fim transmitir ordens e manter-se em comunicação com a· zona à margem do rio Doce. Na praia há duas casas,
uma das quais ocupada pelas famílias de alguns dos soldados, que tiram
o sustento das plantações próximas. O oficial subalterno que aí
con1andava era um homem inteligente, e deu-nos informações muito
{298) Vulgarmente "talha-mar", devido a o hábito de, quando pesca, voar -rente
à superffcie das águas. imergindo nela a parte de baixo do bico. que é muito mais
longa do que a superior, e comprimida lateralmente em lâmina cortante. As populações
extra-am~zônicas da espécie sã.o consideradas forma particular, sob a denominação de
Rhynchops n igra intercedens Saund.
(299) O nome da espécie (Penel ope superciliaris Temm.), boje conheeida apenas
por "jacu ", j á foi retificado em nota anterior.
(300) E' a andorinha doméstica grande. P1'0 01ie chalybea Lino., determinação aliás
retifi cada pelo autor nos Beitrtige (vol. UI, p. 354).
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Soldados de Linhares, com suas mochila1.

Viagem 71or um braço do Rio Doce.
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interessantes. Dele soubemos maiores minúcias a respeito da guerra,
travada nas matas do rio Doce, Gom a· tribo hostil dos Botocudos,
justamente quando atingíamos as frontei:r:as dessa naçãô; O , próprio
oficial f6ra atingido por uma flecha no ~mbro, quando serv_ia num dos
. postos do rio Doce; mas . já. estava corripletamenle · curado da perigosa ferida. A tribo dos Botocudos (assim chamada péJos europeus)
vagueia nas florestas, à beira do rio Doce, até ·às nascentes deste na
Capitania de Minas Gerais.
.
I
Esses selvagens se distinguem pelo costume de comer carne humana e pelo espírito guerreiro: têm oferecido, até agora, obstinada resistência aos portugueses. Se algumas vezes · se mostraram amigáveis
em certo lugar, cometeram excessos e hostilidades em outro; daí nunca
ter havido um entendimento duradouro com eles. Muitos anos atrás,
existia um posto inilitar ("destacamento") de sete soldados á oito
óu dez léguas rio Doce ·acima, no local onde hoje se ergue a povoação
-de Linhares; esse posto esta.ya guarnecido com uma peça .de canhão
para proteger a projetada estrada nova para l\·I inas. A peça, a princípio, manteve os selvagens à distância, mas, à proporção que foram
conhecen.do melhor os europeus e suas armas, os temores desapareceram. De uma feita assaltaram repentinamente o quartel, mataram
um dos soldados, e teriam também massacrado os outros, se estes
não tivessem fugido e escapado pelo rio, tomando uma canoa, que
aconteceu justamente vir chegàndo com a salvação. Não podendo
alcançá-los, os selvagens encheram o canhão de pedras e retiraram-se
para as selvas. · ·
Depois desse fato, o último ministro de Estado, conde Linhares,
declarou-lhes guerra formal, numa proclamação bem conhecida; ordenou ~ue os postos militares já estabelecidos à margem do rio Doce
fossem reforçados e que se instalassem outros, a fim de proteger os
estabelecimentos dos europeus e as comunicaçõ.es com Minas através
do rio. Desde então não se deu trégua aos Botocudos, que passaram a ser exterminados onde quer que se encontrassem, sem olhar
idade ou sexo; e só de vez em quando, em determinadas ocasiões,
crianças muito pequenas foram poupadas e criadas. Essa guerra de
extermínio foi mantida com a maior perseverança e crueldade, pois
acreditavam firmemente que eles matavam e devoravam todos os inimigos que lhes caíam nas mãos. Quando mais · tarde se soube que
·em alguQs lugares, no rio Doce, simularam disposições pacíficas, batendo
palmas, e depois mataram traiçoeiramente, com os formidáveis arcos,
. os portugueses que deles se acercaram confiantes nas maneiras amigáveis, extinguiram-se todas as esperanças de descobrir-s~ sentimentos
de humanidade entre esses selvagens. Que, porém, essa opinião, depri. mente para a dignidade da natureza humana, foi levada muito longe,
e que a incorrigibilidade desse povo provém tanto da maneira como
foram tratados, quanto da rudeza nativa, prova-o exuberanteibente
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o benéfico resultado da conduta humana e moderada do governador
Conde dos Arcos, na capitania da Bahia, para com os Botocudos
residentes à margem do Rio Grande de Belmonte. E ' justamente o
viajante, que deixa o teatro dessa guerra desumana no rio Doce,
quem mais se impressiona e mais a fundo pode refletir, quando,
depois de algumas semanas, chega ao distrito do Rio Grande de Belmonte, e aí vê que os habitantes, em virtude da paz concluída três
ou quatro anos atrás, vivem com esses homens tão selvagens do modo
mais amigável, o que assegura aos primeiros o sossego desejado, e
aos últimos as maiores vantagens além da segurança.
A fim de explorar a notável região do rio Doce, de que ouvíramos muitos pormenores interessantes na Capitania, partimos pela
manhã bem cedo do Quartel do Riacho, acompanhados por dois
soldados, e atravessamos o Riacho, donde se origina o nome do posto,
e em cuja imediata proximidade ficam C!.S malocas. Daí partimos para
uma fatigante jornada de oito léguas pelo areal, sob o intenso calor
de dezembro.
O solo é constituído de areia grossa misturada a quartzos e
pequenos seixos, fatigante em extremo tanto para o homem como para
o animal. Um tanto para o interior, as · areias são cobertas de mato
baixo, sobretudo de coqueiros anões•; mais atrás se erguem espessas
florestas, nas quais, não longe da praiá, fica o Quartel dos Comboios, onde permanecem três soldados de guarda às comunicações.
Aí encontramos rastros das colossais "tartarugas" marinhas, que
vêm à costa depositar os ovos em buracos cavados na areia. Em muitos lugares se viam dispersos restos desses animais, tais como carapaças e esqueletos, nos quais causou-nos admiração o grande tamanho
dos crânios; descobri um que não pesava menos de três libras, Os
índios comem a carne dessas tartarugas, delas extraindo grande quantidade de gordura; buscam, também, cuidadosamente, os ovos, dos
quais se encontram muitas vezes, num buraco, 12 a 16 dúzias. São
redondos, brancos, revestidos de casca flexível e coriácea, contêm uma
albumina clara como água e uma gema de lindo amarelo, que têm
bom gusto, embora saiba um pouco a peixe. Encontramo-nos com algumas famílias de índios levando para casa cestos inteiramente cheios desses ovos. O tamanho das tartarugas do mar pode ser avaliado pelas
carapaças que encontramos aj, com 5 pés de comprimento.
Ao meio-dia, quando o calor se tornou opressivo, nossa tropa
estava por demais fatigada; não tínhamos água para saciar a sede
ardente dos animais, e nem mesmo a dos companheiros que iam a pé,
alagados de suor. Fizemos alto e procuramos abrigo à sombra do
matagal baixo; mas aí, também, o chão estava tão quente que foi
muito pequeno o refrigério; nossos pés, entretanto, descansaram, e
aliviamos os animais, alijando-lhes a carga. Nessa emergência, tira( *)

Mais adiante há uma enumeração das difere ntes espécies de palmeiras.
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mos grande proveito da experiência dos nossos jovens índios, que se
meteram pelas moitas com alguns vasos e colheram a água de dentro
das folhas das bromélias. Essa água, pouco depois das chuvas, é
limpa e clara; agorat porém, que havia muito tempo que não chovia,
estava negra e suja; encontramos até ovos de rã e girinos. Coamo-la
num pano, juntamos suco de limão, aguardente e açúcar, e destarte
tivemos um esplêndido refrêsco. Nos pés de bromélia achávamos freqüentemente uma pequena rã amarelada • 301 que, à maneira de muitos animais desse gênero, desovam em terra; também encontramos,
muitas vezes, aí as suas pequenas larvas pretas. Não deve surpreender o f~to de, nessas regiões, répteis terréstres criarem os filhotes
em cima de árvores, de vez que, tão ricas são de fenômenos extraordinários, em algumas delas até o próprio homem vive sobre árvores,
como disso são exemplo os Guaraúnas, de quem o Sr. von Humboldt
dá interessante notícia.
Depois de repousarmos um pouco, prosseguimos a jornada até
tarde da noite, e por fim nos encontramos, ao luar~ numa região
arenosa, plana e descampada, perto da foz do rio Doce. Os dois soldados, que tomáramos como guias, perderam o rumo, e fomos obrigados,
cansados como estávamos, a esperar longo tempo, até que descobrissem o caminho certo, que nos levou ao Quartel da Regência. Trata-se
de um posto militar de cinco soldados, estabelecido na embocadura
do rio Doce, incumbido de transmitir ordens ao longo do litoral,
transportar viajantes através do rio e vigiar as comunicações com a
povoação de Linhares. Passamos a noite na casa regularmente espaçosa dos soldados, em que havia diversos quartos com trastes de madeira,
e um tronco••. Essa gente passa muito mal; peixe, farinha de mandioca, feijão preto e, por vezes, um pouco de carne seca, constituem
a sua única alimentação. São todos de cor, crioulos, índios, mamelucos
ou mulatos. Mal raiara a manhã, e a curiosidade nos impelia a sair
e a contemplar o rio Doce, o maior rio entre o Rio de Janeio e a Bahia.
Nessa época, toda a caudal rolava impávida e majestosamente para o
oceano; a imensa massa d'água corria num leito que nos pareceu duas
vezes mais largo do que o Reno no ponto de maior largura. Poucos
dias depois, entretanto, tinha diminuído alguma coisa. Só nos meses
chuvosos, principalmente em Dezembro, é que fica tão volumoso; em
outras épocas, especialmente após estiagens muito longa·s, vêem-se surgir por toda parte do leito bancos de areia, de que, todavia, não se
(*) Espécie nova e ainda não descrita da rã pequena, Ht1la luteola, de tom
amarelado pálido, com uma estria mais escura através dos olhos.
( **) " Tronco " é um castigo militar. Consiste numa prancha comprida, colocada
em pé sobre um dos bordos, na qual há cortada uma série de furos redondos, desttnadoe
a prender a cabeça dos dellnqú.entes. A prancha fecha em volta do pescoço, e o homem.
é obrigado a permanecer no chão a fio comprido.
V. von Escawms, Jov.rnaJ.

Braailien, I, p. 128.
(801)

Abbildungen.

"°"

Descrita em pormenor em Beitrãge (1, pp. 585·8), depois de figurada nas
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observava agora nenhum vestígio. A foz, por isso, nunca é navegável; as grandes einbarcações não podern entrar por causa dos bai.
xios e dos bancos de areia; nem mesmo lanchas, a não ser quando
as águas estão na maior cheia. O rio n·oce nas~e na capitania de
Mjnas Gerais, forrnado pela junção do rio Piranga com o Ribeirão
do Carmo: pois é depois dessa confluência que recebe o nome de Rio
Doce*. Atravessa uma vasta região plana e forma nu.1itas pequenas c.:achoeiras, três das quais, sucedendo-se com pequeno intervalo,
são conhecidas por Escadinhas. As n1argens do belo rio são cobertas
de espessas florestas, refúgio de grande número dos mais diversos
animais. Aí se encontram, comumente, a anta (Tapirus americanus), duas espécies de porco selvagem (Dicotyles, Cuvier), "pecari" ou
"caitetu" e o "porco de queixada branca" (taitetu e tagnicati de
Azara) 3 º2 , duas espécies de veados (o gazupita e o guazubira de Azara),
e mais de sete . espécies de felinos, entre as quais a onça pintada
(yaguarété, Azara) e o tigre negro (yaguarété noir, Azara) são as
niaiores e as mais perigosas3 ºª· Contudo, o rude selvagem Botocudo,
habitante aborígine dessas paragens, é mais formidável que todas as
feras, e o terror dessas matas impenetráveis. A região é escassamente
povoada, de ·modo que ainda não há vias de comunicação, exceto ao
longo do rio. E' verdade que, poucas semanas antes, se abrira na
floresta uma picada (trilha) acompanhando a margem sul, mas estava
longe de ficar pronta e só podia ser utilizada, por causa dos selvagens,
pelas pessoas bem armadas. O ministro de Estado Conde de Linhares
teve a atenção particularmente dirigida para essa bela e fértil zona.
Estabeleceu novos postos militares e construiu a povoação atualmente, devido a ele, chamada Linhares, oito a dez léguas rio acima,
no local onde se fundara o primeiro quartel. Mandou desertores e
outros criminosos para ·povoar a nova colônia, que teria certamente
prosperado em curto prazo, não fosse a morte arrebatar tão cedo o
ativo ministro. Desde então, a zona ficou inteiramente ao abandono,
e, a não ser que se adotem medidas enérgicas, estará de todo deserta
dentro em pouco.
Estávamos impacientes por subir o belo rio Doce, a fim de, se
possível, conhecermos o teatro da guerra com os Botocudos nas flo(*)

Cf. v.

EscHWEGE,

Journal von Braailien, 1, p. 52.

(802) Nos porcos do mato brasileiros são reconhecidas ainda hoje duas espécies,
pertencentes ambas ao gênero Ta11assu Fischer, 181' (com prioridade sobre Dicot11le1
Cuvier, 1817): o "queixada", Ta11assu pecari (Link, 1795) (= Dicotyles labiatm Cuvier,
1817), e o "caitetu" ou "cateto", Tayasau tajacu (Linn., 1758) ( = Dicotylu torquatm
Cuvier). O primeiro, maior e muito mais temível, reconhece-se pela sua maxila inferior
branca, e o segundo pela faixa ou coleira esbranquiçada que circunda a parte baixa
do pescoço.
(303) A "onça preta". a que entre nós aplicam comumente a denominação de
todo imprópria de tigre, é uma simples variedade melànica da "onça pintada" (Felis
onca Linn.), reconhecendo-se sempre perceptivelmente sobre o fundo negro as manchas
características da espécie.
Distinguem os sertanistas e caçadores, sob nomes diversos,
certo número de variedade de onça; zoologlcamente formam porém tdd.as, como o
próprio Wied (Beitr. II. p. 354) não tardaria a reconhecer, uma só espécie.

VIAGEM AO RIO DOCE

157

restas; mas, devido à agitação do rio, ocasionada por violenta ventania, a 25 de dezembro, os soldados · aconselharam-nos a transferir
a partida para o dia imediato. A manhã seguinte esteve cálida e
serena, de modo que embarcamos, ao amanhecer, numa comprida
canoa conduzida por seis soldados. Nossa comitiva se compunha de nove
pessoas, todas bem armadas. Para subir o rio Doce na cheia, são necessários quatro ho1nens pelo menos, que impulsionam a canoa por
meio de longas varas. Como há por toda parte lugares rasos, que
surgem como bancos de areia no período da seca, as varas sempre
podem alcançar-lhes o fundo, mesmo quando as águas estão muito
altas; e, em circunstâncias favoráveis, é possível atingir Linhares em
um dia, mas não antes da noite.
O tempo estava lindo, e depois de nos acostumarmos ao balanço
da estreita ·canoa, causado pelos soldados andando para trás e para
a frente a fim de impulsioná-la, achamos a excursão muito agradável.
Em plena manhã, a vasta superfície do rio cintilava ao sol; as margens distantes estavam tão densamente vestidas de selvas umbrosas,
que, em todo o pe~curso vencido, não havia espaço livre onde se
pudesse erguer uma casa. Ilhas numerosas, de vários tamanhos e formas, recortavam o espelho das águas; eram cobertas de velhas árvores
de frondes luxuriantes. Cada qual tem nome próprio, e, segundo
dizem, aumentam de número à proporção que se sobe. Na cheia, a
água do rio Doce é turva e amarelada, e produz febres no consenso
geral dos habitantes. O peixe é abundante, e mesmo o espadarte (Pristis serra) sobe muito além de Linhares, até à lagoa de Juparanã, onde
é freqüentemente pescado.
Vinham das florestas os berros de numerosos macacos, sobretudo dos
barbados (Mycetes ursinus), e dos saí-açus (Callithrix pers.onatus,
Geoffroy, etc.)ªº 4 • Vimos aí, pela primeira vez em estado selvagem,
as magníficas araras (Psittacus macao, Linn.)301>, um dos maiores ornamentos das florestas brasileiras; ouvin1os-lhes os gritos altos e estri·dentes, e as admiramos a esvoaçar, esplêndidas, por s0bre as cimas
das altaneiras sapucaia&. Podíamos reconhecê-las à distância pelos
rabos compridos, e a brilhante plumagem vermelha refulgia deslumbrantemente sob os raios do sol. Periquitos, maracanãs, niaitacas,
tiribas, curicas, camutangas, jandaias e outras ·espécies de papagaios
voavam àos bandos, em algazarra, de uma margem a outra, enquanto
o ·grande e majestoso pato almiscarado (Anas moschata, Linn)ªº6
pousava no ramo de uma Cecropia, na orla da mata, à beira do rio.
O talha-mar (Rhynchops nigra, Linn.)307 pennanecia imóvel, de pescoço
(804) J á houve ocasião de referir a ~stes dois sfmios.
respectivamente.
~ 305 ) Ara ch.loroptera Gray. V. nota 186.
(306) V. nota 249.
(807) · V. nota 298.

Cf. notas 104 e

·2ss.
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encolhido, nos bancos de areia (coroas); tucanos e surucuás (Trogon
viridis, Linn.)ªºs emitiam os altos gritos. Esses animais selvagens e os
Botocudos, agora, aliás 1nuito mais raros, são os ~nicos habitantes das
margens do rio. Escasseiam os colorias; apenas em dois lugares se
estabeleceram algumas pessoas, suficientemente armadas para a defesa. · Carregam sempre as espingardas, quando vão às plantações;
. e os .que ~ão têm armas de fogo possuem, pelo menos, um bodoque, com
que atiram pelotas ou pedras. Só de vez em quando, e passageiramente,
descem os Botocudos até essa baixa porção do rio.
Ao meio:dia, atingimos a ilhota denominada Carapuça (gorro),
devido à forma. Aí descansou o nosso pessoal fatigado; e achamos
de todo impossível chegar a Linhares no mesmo dia. Para nos defendermos da rápida correnteza do rio, subimos até um estreito canal,
entre uma ilha e a margem, onde esvoaçavam inúmeras aves belas,
especialmente papagaios, entre os quais as magníficas araras produziam
singular e admirável efeito, quando o sol poente lhes iluminava a
plumagem vermelha. As margens dessas ilhas e do canal são, na maior
parte, revestidas pelas densas touceiras das altas ubás, a haste cuja
inflorescência é empregada nas flechas pelos Botocudos. Quando a
noite se aproximava, os soldados indagaram o que seria melhor, dormir na Ilha Comprida ou numa das outras. A primeira foi reje.itada,
porque apenas a separa da margem estreito e raso canal, e não estarían1os livres de uma incursão dos selvagens. Fomos, por isso.,, para
a Ilha de Gambim, onde outrora os governadores costumavam passar
a noite, durante as visitas à colônia do rio Doce. O atual governador
não continuou essas visitas, e encontramos o matagal da costa tão
viçoso e denso, que um dos meus caçadores teve que abrir caminho
co1n o facão, antes que pudéssemos saltar em terra. Acendeu-se logo
grande e alegre fogueira em lugar desbravado, donde voaram uma
grande corujaªº9 e um pato almiscarado, temeroso dos inesperados
hóspedes. As picadas dos mosquitos nos importunaram um pouco,
mas dormimos tranqüilamente até a manhã.
Deixamos a ilha muito cedo, subimos o rio passando por diversas
ilhas, até um canal entre a Ilha Comprida e a margem norte. A correnteza não era aí tão forte, mas encontramos muitos troncos e galhos
caídos, que precisamos remover antes de prosseguir. Os cerrados e as
grandes árvores, que orlam esse canal, oferecem o mais variegado e
magnífico dos espetáculos. Várias espécies de palmeiras, sobretudo o
elegante "coco de palmito", conhecido em outras partes por "jissara"810,
de caule alto e delgado e pequena copa de folhas penadas verdebrilhantes, adornam essas florestas sombrias, de cujos recessas vêm
(108)

V. nota 121.
Graças aos Beitraue (Ili, p; 275 ) ficamos sabendo que se trataTa do corujio
de orelhas, ou "jacurutu ", Bubo tJirginianus nac-ur1.1 tu (Vlelllot) e que dele já ba'Yia
Wied conseguido um exemplar no Rio Itaba.puana.
( 810) V . a nota 309.
( 809)
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ferir os ouvidos vozes surpreendentes de pássaros. Embaixo, junto à
água, havia algumas flóres esplêndidas, ainda novas para nós, entre
as quais uma Convolvulus (ou planta aparentada) de flor branca notavelmente grande, e uma leguminosa da classe Diadelphia.n1 , com grandes flores de um amarelo vivo, enlaçando-se às moitas num denso
entrançado. Um jacaré, que se aquecia tranqüilamente ao sol, fugiu
ao ruído dos remos. A 5.ª estampa da nossa edição in-4to representa a
viagem nesse estreito canal e dá precisa idéia de sua natureza luxuriante e majestosa. Breve chegamos a uma porção de ilhas, onde os habitantes de Lir~hares fizeram plantações; porque somente nessas ilhas
ficam a salvo dos selvagens, que não possuem canoas e não podem,
em conseqüência, atravessar o rio, exceto quando a sua largura e a
profundidade são insignificantes. O guarda-mor reside na Ilha do Boi,
e o padre de Linhares na Ilha do Bom Jesus. A ineio-dia estávamos
à vista de Linhares, e saltamos na margem norte, depois de termos,
com grande esforço, feito caminho contra a rápida caudal, no que duas
varas se partiram.
Quando chegamos a Linhares dirigimo-nos à casa do "alferes"
Cardoso da Rosa, que comandava esse posto do rio Doce. Aconteceu
estar ausente, na fazenda. de Bom Jardim, situada noutra parte da
povoação do 1ado oposto do rio. Fomos convidados logo a ir até
lá depois da nossa chegada; atravessamos a larga e veloz corrente
numa leve canoa, admiravelmente dirigida por dois negros da fazenda,
e tivemos amável e calorosa recepção em casa do tenente João Filipe
Calmon, onde se reunira jovial sociedade. Tambén1 nos encontramos
com o alferes, a quem cumprimentamos e demos parte do objetivo da
nossa viagem. Percorremos a fazenda cujo proprietário foi o primeiro a montar um engenho de açúcar no rio Doce. As plantações de
cana-de-açúcar, ar1oz, etc., estava1n exuberantes; a n1andioca, entretanto, não dá tão bem nessas paragens. O Sr. Calmon prestou grandes
serviços à região por sua inteligência e operosidade, encorajando a
população, pelo exen1plo, a cultivar a terra. Com dezessete escravos
(pelo n1enos esse era o número de então), desbravou considerável trecho da floresta, e provou, pelo florescente estado das plantações, serem
as margens do rio férteis em extremo, e próprias para toda espécie
de cultura. Aí passamos um dia bastante agradável (28 de dezembro),
esforçando-se ambos, o alferes e o tenente, por nos serem amáveis.
Linhares é ainda u~ povoado insignificante, apesar do trabalho
~esenvolvido, como foi dito acima, pelo ministro Conde de Linhares
para o seu progresso. Por ordem deste, construíra1n-se os edifícios
numa praça situada em área aberta na n1ata, perto da beira do rio
(811) No sistema fito-taxinômico sexual de Linneu a classe Diadelphia forma um
conjunto heterogéneo de quatro ordens, das quais a última, caracterizada pelo androceu
de dez estames reunidos em dois feixes ordinariamente desiguais, é de todas a maia
vasta e compreende a. grande maioria das Leguminosas Papllonáceas das modernas
·
cJassificações.
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e sobre íngreme ribanceira de argila. As casas são pequenas, baixas,
cobertas de folhas de palmeira ou de uricana, feitas de barro e não
rebocadas. Ainda não tem igreja, sendo as missas oficiadas numa
casinhola. No meio da praça formada pelos edifícios, há uma cruz de
madeira, para cuja feitura se desgalhou simplesmente o cimo de uma
grande e bela sapucaia, pregando-se-lhe uma viga transversal. Os moradores estabeleceram as plantações, parte na mata circunja~ente, parte
nas ilhas fluviais. O tenente Calmon foi, entretanto, o primeiro, e é
ainda a única pessoa que abriu uma fazenda e possui um engenho.
Quando quis fixar-se na margem oposta a . Linhares, levou
trinta ou quarenta ·homens armados e atacou um magote de Botocudos, que tinha resolvido disputar-lhe o terreno. Um dos selvagens foi morto; mas cedo se compreendeu que essa horda, que somava
150 arcos, não podia ser expulsa apenas pela força, e adotou-se outra
maneira; foram ameaçados pela retaguarda e, por ésse estratagema,
compelidos à retirada.
Desde então, nunca mais o incomodaram
durante os três anos que aí residia. Se houvesse algum comércio
local, as diversas e valiosas variedades de madeira, que es~as florestas produzem em abundância, merecer-lhe-iam tanta atenção quanto
o fértil solo ·da fazenda. E' verdade que a peroba, excelente madeira
de lei para construção naval, é con:siderada propriedade da coroa;
mas o Sr. Calmon obteve permissão para construir belas e grandes
canoas de mar, que envia à Capitania e a outros lugares, carregadas
com os produtos da fazenda e com muitos tipos preciosos de madeira, já freqüentemente mencionados.
A fim de proteger toda essa colônia dos ataques e crueldades dos
Botocudos, estabeleceram-se, em diferentes direções, oito postos no
interior das florestas, os quais ao mesmo tempo se destinam a proteger as ligações comerciais com Minas Gerais, ultimamente tentadas
pelo rio acima. De fato, já tinham descido, dessa província, soldados
em número suficiente, bem armados e providos de uma couraça defensiva, chamada "gibão d'armas". Essas couraças, de que todos os postos
possuem algumas, constituem proteção indispensável contra as flechas,
que os selvagens arremessam com grande força. São largas, feitas
de tecido de algodão e espessamente acolchoados com várias ca1nadas
de paina; têm uma gola alta e dura, que protege o pescoço, e mangas
curtas que cobrem a parte superior do braço; descem até os joelhos, mas são incômodas por causa do peso, sobretudo nas épocas de
calor. A vinheta deste capítulo, na edição in-4to., mostra um par
de soldados munidos desse protetor. A flecha mais forte, mesmo
quando disparada de perto, não penetra facilmente essa cota, e de
nenhum modo tem força bastante para produzir um ferimento sério.
E' verdade que a população tem nela confiança demasiada, porque
nos asseguraram que mesmo uma bala não a consegue atravessar.
A fim de convencer-1ne da verdade do asserto, mandei um dos meus
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caçadores atirar de rifle numa delas, à distância de oitenta passos,
e a bala varou-a de lado a lado, ademais sem esvaziá-la. Entretanto,
em experiências ulteriores, viu-se que um tiro mais forte, disparado
a sessenta passos, jogavâ-a ao chão sem vará-la, e que ela constituía,
portanto, defesa bastante contra flechas. Na Capitania e em outros
lugares são feitas de seda; por isso, muito mais leves, embora muito
mais caras. Na última refrega, próximo ·a Linhares, um Botocudo
extremai:nente forte disparou, de perto e com tremenda energia, uma
flecha contra · um soldado. A flecha penetrou a cota, mas o dono só
ficou ferido leve-mente, de lado; contudo, mesmo quando a flecha
é detida, sempre causa um choque violento ..
últimamente, abriu-se um caminho da fazenda de Bom Jardim
ao Quartel do Riacho; esse caminho passa por uma lagoa, denominada Lagoa dos f ndios •. Aí existe um segundo posto, . chamado
Quartel d'Aguiar.
Residem no lugar algumas famílias indígenas,
e oito soldados índios exercem a vigilância. Os índios civilizados
portam-se como bons soldados contra os irmãos das selvas. Estes lhes
votam ódio mortal, e dizem que os procuram atingir em primeiro
lugar, porque os consideram traidores do povo. A certa distâncià
além de Linhares, fica, na mata, o "quartel segundo de Linhares"
(a própria aldeia sendo considerada o primeiro), com vinte e três
soldados: na margem sul do rio Doce, estabeleceram-se dois quartéis
para cima de Bom Jardim. O quartel de · Anadia possui doze soldados; e o do Porto de Souza, que é o mais avançado, vinte homens.
Há, em Linhares, oito gibões dos descritos acima, quatro em Porto
de Souza, e um em Anadia; os homens que os utilizam são obrigados
a ei:npenhar-se no primeiro ataque, em ca~o de ação.
O oficial comandante de Linhares tem uma tarefa muito penosa,
porque está obrigado, sem respeitar calor ou chuva, a visitar mensalmente todos os postos, o que representa uma jornada de noventa
léguas. O Sr. alferes Cardoso da Rosa, que havia muito servia no
lugar, manda os soldadps dos quartéis patrulhar as florestas, para
a segurança dos habitantes. Se encontram selvagens, dão alarma com
dois tiros seguidos, sinal a que acorrem .todos em condições de manejar uma espingarda. . Mas os selvagens atacam muitas vezes as roças, ·
e destarte já mataram muitos habitantes de Linha.res. Um fato dessa
ordem aconteceu bem recentemente em agósto de 1816:, no segundo
posto de Linhares, onde, entretanto, um resoluto mineiro (nativo de
Minas), oficial subalterno, chefiou a defesa e repeliu os selvagens.
A população atual de Linhares compõe-se principalmente de soldados, um alferes, um cirurgião, um padre, e alguns colonos, que
vivem da agricultura. O padre, protegido, como nos disseram, do
(*) Depois que estive em Linhares, três soldados foram assassinados, nesse caminho,
pelos Botocudos, em Abril de 1816; mais adiànte se encontrará notícia mais pormenorizada do fato.
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governador Rubim, da Capitania, assumiu na colônia poderes que
lhe não pertenciam, interferindo em todos os negócios, mesmo nos
que não diziam respeito aos seus deveres oficiais; era muito temido,
porque vivia, alternadamente, aí e na Vila de Vitória, junto
ao governador.
Essa colônia, que se poderia tornar facilmente um dos pontos mais
importantes da costa oriental, era, ao tempo em que aí estive, dirigida de maneira cruel e errônea. Assim, as pessoas que quisessem
viajar tinham de pedir permissão; não se permitia a nenhuma família
consumir mais que uma garrafa de aguardente em três meses; e
muitas outras restrições análogas. O povoado, provavelmente, teria
desaparecido, se não tivesse logo recebido socorro; com efeito, terei
ocasiã(), na seqüência dessas viag~ns, de contar o que lhe aconteceu
depois.
A estada no rio Doce foi, sem dúvida, uma das etapas mais
interessantes das minhas viagens pelo Brasil; porque, à margem desse
rio, de cenários tão soberbos e tão notável do ponto de vista das
riquezas naturais, tem o naturalista muito con1 que se ocupar e experimentar as mais variadas e agradáveis emoções. Todavia, os frutos de
nossas pesquisas teriam sido muito maiores, caso pudéssemos percorrer,
sem impedimento e perigo, essas florestas ainda inexploradas. Dizem
não ser fácil encontrarem-se paisagens mais deleitosas do que, por
exemplo, a da Lagoa de Juparanã•, extenso lago não longe de Linhares, em comunicação çom a margem norte do rio por meio de estreito
canal. Esse belo ' lago é mencionado por muitos escritores antigos.
Sebastião Fernandes Tourinho, o primeiro a subir o rio Doce, em
J572, diz ·que topou um lago a oeste, que é com certeza essa lagoa;
apenas não coincide a direção do riacho que deságua no rio, nem a
cachoeira, além de que as distâncias são também diferentes. Consulte-se
a esse respeito SIMÃO DE VASCONCELLOS e a História do Brasil de
SouTHEY.

O Sr. Freyreiss, que tornou a visitar Linhares alguns meses mais

tarde, enviou-me a seguinte descrição de sua visita a essa lagoa,
que reproduzo textualmente: "Um canal, que raras vezes ultrapassa
sessenta pés de largura, porém profundo, e de cerca de légua e meia
de comprimento, conduz ao grande lago, onde o peixe é abundante.
As margens do canal são ainda habitadas. pelos Botocudos, outrora
chamados Aimorés, que possuem, mais ou menos a meio canal, uma
passagem feita de cipós que os portugueses chamam impropriamente
de ponte. Essa ponte foi cortada pelos portugueses há vários anos
atrás, e os selvagens não procuraram repará-la; iludidos por esse
fato, os habitantes estavam imprudentemente tranqüilos, senão quando
(*) A palavra " Jupa ranã ", ou melhor,
dos "Botocudos ", que habitam essas paragens,
significa ma r ou muita água . Essa "lagoa " não
Faden mencionou-a pelo nome exato, mas não

"Juparaná" não provém da linguagem
mag da "lingua geral"; e "Paraná"
está registrada no mapa de Arrowsmitb.
a colocou no verdadeiro local.
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alguns Botocudos apareceram qe súbito diante do segundo quartel
de Linhares, à beira do canal, e mataram um soldado a flecha. O
fato se deu poucos dias antes da nossa chegada, mas o cadáver não
caiu, dessa vez, nas mãos dos Botocudos. Devido a essas circuns·
tâncias e à estreiteza do .Canal, os colonos do rio Doce preferem a
noite quando vão pescar no lago. Este, cercado de margens monta·
nhosas, tem perto de sete léguas de comprimento, de sudeste a noroeste, meia légua de largura e de dezesseis a dezoito léguas de circunfe·
réncia. A profundidade é desigual, mas chega, em muitos pontos, a oito
e doze toesas. Essa grande massa d'água é formada por um pequeno
rioª12 e diversas correntes que se lançam no lago, vindos de NNO.
Desemboca, próximo a Linhares, através do canal referido, no rio
Doce, avolumando-se consideravelmente quando os fortes ventos do
sul lhe dificultam o escoamento através do mesmo canal. O fundo e
as margens do lago são de areia fina, encontrando-se, aqui e ali, arenitos ferruginosos. A cerca de cinco léguas da entrada, fica uma pequena ilhota de granito, que, devido à distância da margem, não
é visitada pelos selvagens, e oferece, por isso, seguro abrigo aos
pescadores".
Já em 1662, os Aimorés (Botocudos), Puris e· Patachós foram mencionados por Vasconcellos entre as tribos tapuias d_o rio Doce; e embora
sejam os primeiros os verdadeiros senhores dessas paragens, os outros
incursionam algumas vezes até aí. O mesmo narrador também observa,
com .toda razão, que alguns dos Aimorés ou Botocudos são quase
tão brancos quanto os portugueses. . A ~esgraçada guerra sustentada
· contra os Botocudos no rio Doce torna impossível conhecer de perto
e estudar, nessa região, esse notável povo; quem quiser vê-los aí,
deve prep~rar·se para uma flechada. Porém mais ao norte, .à mar·
gem do Rio Grande de Belmonte, os habitantes vivem em paz com
_eles, e, por 'isso, deixo todas · as minhas observações sobre essa interessante tribo de aborígines . para o momento da minha visitfl. a essa
parte do país.
Linhares é ótimo lugar para o amante da caça: pois, quando
alvorece, ·os macacos se chegam tanto às· casas, que se não precisa
sair à procura dêles: os papagaios se reúnem em grandes bândos, e
as magníficas araras são atraídas, na estação mais fria, por certas
frutas. Estas grandes e lindas aves constroem os ninhos, todos os
anos, na mesma árvore, desde que encontrem, ocos, um galho forte
ou tronco. São freqüentemente caçadas; a carne é comida; as penas
.das asas se usam para escrever, e, pelos selvagens, para enfeitar as
flechas, ou como adôrno. Na quietude, raramente perturbada, desses
(812) O rio a que aqui se faz referência deve ser o São José, tributário
do ângulo oeste-setentrional da lagoa.
Visitei-o em setembro de 1942, atraído pelo
que se dizia de sua riqueza faunistica; todavia, muito pouco encontrei capaz de
lembrar essa época passada. Cf. Arq1tivos de Zoologia do Est. de S. Paulo, tomo IV,
pp. 319-20 (11145) .
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ermos não é difícil voltar para casa, à tardinha, com a canoa cheia
de caça; mas é preciso, em todas as excursões, estar sempre de guarda contra os selvagens. A experiência faz dos soldados de Linhares
bons conhecedores da maneira de perseguir um selvagem na floresta,
mas todos confessam que os Botocudos são caçadores muito mais
hábeis, e muito melhor conhecedores da mata do que eles; daí a grande
precaução exigida por essa atividade e essas expedições às selvas. Em
geral, os mineiros (ou habitantes de Minas Gerais) são considerados
os melhores caçadores de selvagens, porque estão familiarizados com
esse modo de vida .e ·com as guerrilhas nas florestas, sendo~ além
disso, um povo audaz e impetuoso. Em Linhares, a última entrada
importante contra os Botocudos, no último mês de agosto, foi
chefiada pelo Guarda-Mor, que era um mineiro, banido de Minas
para aí; presentear am-nos com algumas armas e ornamentos dos
Botocudos, chegando mesmo a nos oferecerem uma criancinha, que
fora criada em Bom Jardim, depois que a mãe morrera em refrega.
Satisfeito o fim de nossa visita a Linhares, despedimo-nos e continuamos viagem para o norte, ao longo da costa. Embarcamos numa
grande e cômoda canoa, que o tenente Calmon nos emprestou; e o
obsequioso proprietário teve a gentileza de acompanhar-nos. Na jornada rio abaixo, visitamos o guarda-mor na Ilha do Boi, onde fez
belas plantações de milho e mandioca. Percebemos logo, em sua casa,
que era mineiro, porque se alimentava mais de milho do que de farinha
de mandioca, o que constitui hábito característico dos habitantes
dessa província. Para reduzir o milho a farinha, fazem uso de um
pilão, denominado "preguiça". O sr. Mawe deu uma · figura dele,
na descrição de sua viagem ao Tejuco•. Nossa canoa, muito segura ·
e cômoda, provida de um toldo, e bem suprida de provisões, levou-nos
em quatro horas à barra do rio Doce, à Regência, distância que nos
tinha tomado um dia e meio, quando subimos a corrente.

(*)

J . MAWE's, Travels, etc., p. l!i., com a gravura em cobre, sob o nome de "Slotb".
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VIAGEM DO RIO DOCE A CARAVELAS,
AO RIO ALCOBAÇA, E AO MORRO
DA ARARA, DE VOLTA AO MUCURI
Quartel de ]uparanã da Praia. - Rio e Barra do
S. Ma·teus. - Mucuri. - · Vila Viçosa. - Caravelas. Ponte do Gentio, no rio Alcobaça. - Estada neste último·.

Depois tle passarmos a noite com os nosso~ amigos no Quartel
de Regência, a muito custo, na manhã seguinte, a 30 de dezembro,
embarcamos... os burros numa grande canoa, para passar o rio. Atravessamo-la nós em seguida, e à tarde, acompanhados pelos dois cavalheiros de Linhares, fizemos a cavalo duas léguas ao longo da costa arenosa e deserta, chegando ao Quartel de Monsarás, ou Juparanã da Praia,
onde servem seté soldados. Próximo a esse quartel, existe uma longa
e estreita lagoa, conhecida por Lagoa de Juparanã da Praia para
distinguir da muito maior, que fica perto de Linhares. No tempo
da cheia, a lagoa se comunica com o mar, nesse trecho da costa,
por um l<;trgo canal, que pode ser percorrido em canoas; então, porém,
estava seco, e os animais carregados puderam atravessá-lo sem molhar
as patas. O quartel fica na praia, junto ao mar; logo por detrár
se estende a lagoa e, além, densas florestas, onde pudemos distinguir
grande número de palmeiras. Os soldado$ fi,:eram plantações ·nas
vizinhanças, de mandioca, milho e mesmo ótimas melancias, suficientes para o seu próprio sustento. Possuem, além disso, algumas canoas,
e completam a alimentação caçando e pescando.
Encontramo-nos aí com um velho muito curioso, chamado Simão,
que, de longa data, morava quase segregado numa casinha perto do
quartel, sem nenhum receio dos selvagens. Embora muito idoso,
ainda gozava de excepcional vigor e lucidez de espírito, sendo estimado por todos os vizinhos. Ele mesmo cuidava de suas plantações,
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era caçador e pescador consumado, e conhecia, em minúcias, a ·região
em derredor . . Visitamo-lo diversas vezes no pequeno eremitério, e
encontramo-lo, com as suas restritas necessidades, não só absolutamente
satisfeito da vida, como, além disso, tão bem humorado e contente,
que contagiava a todos -com a sua alegria. Fez-nos presente da pele
de um grande tamanduá (Myrmecophaga jubata, Linn.) 313 , aí denominado "tamanduá cavalo", morto por ele havia pouco. . Em Monsarás conseguimos outras raridades para as coleções de. história natural; por exemplo, o Scarabaeus herculesª 14, o besouro maior do Brasil,
que um soldado apanhou e nos trouxe vivo. Ulteriormente, um homem
trouxe, de uma vez, quatro a cinco cabeças desse raro escaravelho;
perguntando-lhe a causa da lamentável mutilação, soubemos que, em
muitos lugares, as senhoras usam essas cabeças enfiadas em ·volta
do pescoço, como adorno.
A fim de obtermos a necessária es-colta através dos ermos que
se estendem até S. Mateus, dezoito léguas de extensão, pedimos ao
alferes, nosso companheiro, que nos cedesse dois soldados, como os
documentos, que recebêramos do ministro, Conde d'Aguiar, nos autorizava a solicitar. Tínhamos mostrado esses documentos ao governador em Capitania, e lhe pedíramos assegurar-nos o pessoal indispensável à consecução da nossa viagem. Neste ínterim, recebemos uma
carta dele para o alferes de Linhares, autorizando-lhe a ceder-nos um
soldado. Considerando, no entanto, a extensão e a insegurança do
caminho até S. Mateus, ao próprio oficial pareceu muito temerário
expor · um único homem ao perigo de voltar sozinho; as nossas ponderações acabaram de convencê-lo.. e conseguimos dois soldados · para a
escolta. Soubemos, depois, que o governador, muito injustamente,
o punira com longa prisão: e lamentamos sinceramente ter acarretado, a esse digno homem, tão imerecido e severo tratamento.
Tendo-nos despedido dos gentis amigos que nos acompanharam
assim tão longe, vencemos, no mesmo dia, seis a sete léguas ao longo
do monótono litoral. Os dois soldados, um negro e um índio, paravam
muitas vezes para desencavar, na areia, ovos de tartaruga, com que
enchiam as mochilas. Embora isso nos desagradasse, porque as paradas nos atrasavam, tivemos, à noite, toda razão para nos congratular com o fato. O trecho do rio Doce a S. Mateus, como já observamos antes, é uma solidão melancólica, na maior parte da qual nem
mesmo água fresca se encontra; não se deve, portanto, de nenhum
(318) M11rmecophaga tridactt1la Lino. (17õ8), nome vigente.
Hoje, no Brasil, é
qaase ·que exclusivamente conhecido por "tamanduá-bandeira ".
Multo encontradiço nos
campos de Goiás e Mato Grosso. Incapaz de agredir, é temibilfsslmo na defesa. graças
às garras enormes e à vigorosa musculatura dos membros. Vem a talho referir, em apoio
dessa asserção, o tristfssimo exemplo de um sertanejo, que conheci pela minha viagem
ao Rio das Almas ( Estado de Goiás), · completamente aleijado. em conseqUêncla do
que .me explicou, em lacônlca resposta: " unha de tamanduá ".
(\'. Rev. do Mweu
Paulista, XX, 1986).
As referências a tamanduás feitas por Wied em seu relatório
de Viagem correspondem à. presente espécie; não obstante, obteve ele no Mucuri (cf.
Beitr., II, p. 589) um exemplar de "tamanduá-colete", Tamandua tetradact11la Linn.
(814) Dynastes hercules da nomenclatura hodierna.

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

.)

DO RIO DOCE A CARAVELAS
,._

167

•

.ir

..-

modo, deixar de passar os poucos lugares em que ela poqe ser achada, e,
por isso, um guia bem prático do caminho é de todo indispensável.
Infelizmente, nenhum dos dois soldados tinha feito antes essa jornada.
Perdemos o primeiro lugar de aguada, chamado Cacimba de S. João,
mas encontramos o segundo, que é .uma lagoa, num pequeno vale baixo,
denominado Peringa, ao lado da estrada, quando, ao meio-dia, nos dispersamos em tódas as direções, em busca de água: nós e os animais
gozamos aí de algum refrigério. À tardinha, no local em que paramos,
a procura foi infrutífera; não se encontrou nenhuma, e, por isso, não
pudemos fazer uso das provisões, muito ·sêcas para serem comidas sem
água. Nosso único recurso, para matar a fome, foi comer um pouco
de farinha seca de milho e os ovos· de tartaruga, providencialmente
colhidos pelos soldados, os quais cozinhamos em água do mar. Enquanto o pessoal se ocupava em procurar um pouco d'água e em apanhar paus lançados na praia, descobrimos - que maravilha! -, a
cur~a distância da nossa fogueira, uma gigantesca ta,rtaruga marinha
(Testudo mydas, Linn.), que ia justamente pôr os ovos. Nada poderia
ser mais bem-vindo à nossa esfaimada companhia; o animal parecia
ter aparecido expressamente para nos oferecer uma ceia. Nossa presença não a incomo<!ou; pudemos tocá-la e mesmo levantá-la, o que,
porém, exigiu a força conjunta de quatro homens. Apesar de todas
as exclamações de surpresa e das deliberações sobre o que faríamos,
a criatura não deu sina.J de inquietação, a não ser uma espécie de
sopro, mais ou .menos como o ruído feito pelos patos quando alguém
se aproxima dos filhotes. Continuou a trabalhar. como começara,
cavando na -areia, com os membros posteriores em forma de nadadeira,
um buraco cilíndrico de oito a doze polegadas de largura; jogou
a areia para os dois lados, muito regular e agihnente, como se mar·
casse compasso, e começou imediatamente a pôr os ovos;
Um dos soldados deitou~se a fio comprido perto dessa fornecedora
da nossa cozinha, e foi retirando os ovos do buraco tão depressa a
tartaruga os ia pondo; e · assim reunimos 100 ovos em cerca de dez
minutos. Pensamos em incorporar o belo animal às nossas coleções;
mas o grande peso d~ .. tartaruga, que exigiria um burro só para
carregá-la, e a dificuldade de transporte de uma carga tão desajeitada,
levou-nos a poupar-lhe a vida, e a contentar-nos com os ovos. A
vinheta do oitavo capítulo representa com exatidão esta cena original.
Esses enormes animais, a midas e a tartaruga de concha ·m ole
(Testudo my~s e coriacea), e bem assim a Testudo caretta ou Cauane315, depositam os ovos, na areia, nos meses mais quentes do ano,
( 815 ) As ·espécies aqui registradas por Wied, aparecem usualmente na literatura
zoológica atual com os seguintes nomes: Chelone mydas (Linn.). Dermatochelys (= Sphargil) coriacea (Linn.), Caretta (Thalassochelys ) caretta (Linn. ).
Nos BeitrlJge (vol. 1, pp. 15 a 27) elas foram descritas com os nomes de, respectivamente, Caretta aeaculenta, Sphargis mercurialis e Chelone imbricata, devidos a Merrem.
Das três, a primeira e a última possuem carapaça ossificada, com revestimento de
substância córnea caracterfstica; a segunda, que de todas é a mai8 rara e a que atinge
maiores dimensões, possui carapaça membranosa, sem revestimento de placas córneas.
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sobretudo ness~ trecho deserto da costa, entre o Riacho e o M ucuri;
para esse fim, dão à praia ao crepúsculo, arrastam-se pesadamente pela
costa arenosa, cavam .um buraco onde põem os ovos, enchem-no de
areia, calcam-na e, uma ou duas horas depois do ocaso, voltam para
o mar. Foi esse o caso da tartaruga que tão generosamente nos
supriu; quando torn?.mos à pra_ia algumas horas após, tinha-se ido;
tapara o buraco, e o largo rasto, deixado na areia, mostrava que voltara para o seu meio natural. Uma só tartaruga dessa espécie pode
fornecer, com os ovos, abundante repasto a todo um bando; porque,
segundo parece, a midas chega a pôr, de uma vez, dez a doze dúzias,
e a de concha mole, de dezoito a vinte. Esses ovos constituem muito
bom alimento, e são, por isso, avidamente procurados no litoral deserto, pelos índios, como pelos brancos nas cercanias da colónia.
Nossa frugal ceia logo terminou; acendemos, a seguir, várias fogueirinhas entre os bosques de palmeiras anãs, a fim de afugentar
as feras de perto dos burros. Na manhã seguinte, descobrimos na
areia pegadas recentes de um grande felino que estivera rondando
pelos arredores, durante a noite. O velho Simão assegurou-nos que
a onça preta, ou tigre negro (Felis brasiliensis)ª16 , chamado por Azara
"Yaguarécé noir", não é rara nessas paragens: os portugueses a conhecem por "tigre" ou "onça preta"; Koster•, em sua viagem, também
se refere a esse formidável carnívoro, porém, o apelida Fe lis discolor,
- nome impróprio, porque só tem realmente uma cor. Parece mais
correto· dar-lhe um nome de acordo com o país de origem, porque se
encontra exclusivamente no Brasil; mesmo Azara nos informa que
o não viu no Paraguai. Pensamos ter ouvido os urros desses animais;
mas o nosso sono não foi interrompido, e retomamos a viagem, cedo,
na manhã seguinte.
A l.º de janeiro, dia em que nossa terra fica geralmente amortalhada em gelo e neve, já às sete horas tínhamos uma ardente soalheira, e, ao meio-dia, o calor era demasiado e intolerável. Na tarde
anterior, quando a sede nos afligia tanto, havíamos parado, sem o
saber, perto de água muito fresca; pois mal tínhamos uma hora de
marcha a cavalo, e atingíamos Barra Seca, saída de uma lagoa para o
mar. Em certas épocas é tão rasa que quase se interrompe, e se pode,
junto à praia, atravessar a pé enxuto. Ao tempo, entretanto, o nível
d'água estava alto, e fomos obrigados a vadear o profundo e veloz
canal, o que nos atrasou bastante. Descarregamos todos os animais;
os índios e os negros, habituados à água, despiram-se e, depois de
transportarem, na cabeça, as caixas para o lado oposto, levaram-nos
(*)

(316)

KosTEa' s, Travels, etc., p. 102.
Até então, estava o autor convencido de que a onça preta constituía uma

espé~i~ P!irticula r, diferente da onça pintada, pelo que lhe propusera o nome de FeZis
b1:a~iltensis; mas, ao tratar do assunto nos Beitrtige (vol. II, p. 858), já não tinha

duvida de que a primeira é simples variedade melânica da última,
muito pa rtilhada por todos os zoologist as (vide a nota 808).
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também a nós, europeus. Encontramos, do outro lado, um casebre
em ruínas, onde houvera um "quar~el" (posto militar), próximo do
qual existia muito bo3:<água fresca.
Alguns índios tinham pernoitado no lugar, .provavelmente em
busca de ovos 4e tartaruga e de peíx~, de qu.e · há fartura em Barra
Seca; também se estendem, pelos arred9res, "campos" extensos (trechos abertos, despidos de vegetação), muito bons para. criação de gado.
As choças dos índios (ranchos) feitas de folhas de palmeira, ainda
podiam ser vistas. Ao meio-dia, descobrimos uma caverna, na qual
havia uma q~eda d'água fresca e cristalina, descoberta que, nesse
momento, era para nós de valor inestimável. A tarde e a noite passamos
de novo na costa deserta: a Remirea littoralis 311 formava alguns pontos verdes no areal; mas as palmeiras anãs eram numerosas, e mais
para o interior, erguiam-se grandes florestas. Nada, além do
rasto_~e fez:as .n a· areia, indicava que seres vivos visitassem, por vezes,
essas paragens. Mal tínhamos água para beber, e, conseqüentemente,
muito pouco para comer. Com a aproximação da noite, uma sólida
e segura choça de folhas de coqueiro, parà. c;uja construção todos nós
trabalhamos, estava pronta. Esperávamos descansar das fadigas do
dia; mas nuvens de mosquitos nos atormentaram tanto, que · nem se
pôde pensar· em dormir. Desgraçadamente, não pudemos fugir deles
para o .ar livre, devido ao pesado aguaceiro que caiu. Na manhã
seguinte, descobrimos que os burros tinham voltado, em busca de
água, para a cascata onde saciaram a .. stde no dia anterior, pelo meio.dia; e perdemos doze horas até conseguir recambiá-los; felizmente
os animais de sela não foram tão longe; por. isso, recapturamo-los mais
cedo e cavalgamos na frente.
A tardinha, chegamos à barra do S. Mateus, rio de tamanho regular,
de margens aprazíveis cobertas de mangues (Conocarpus e Avicennia)
e, mais . além, de florestas. -Duas lanchas . (barcos pequenos) estavam
ancoradas à marg~m sul;. na margem norte fica a povoação chamada
Barra- de S. Mateus, constituída de vinte e cinco casas. O rio desce
de florestas seculares, infestadas de tapuias, e forma diversas cachoeirinhas, sendo navegável, por sümacas, cerca de nove léguas para o
interior. As margens são o trecho mais fértil da "comarca", porque,
ao que parece, as formigas não fazem aí tanto estrago; nas florestas,
há abundância de jacarandá, vinhático, putumuju, sergueira e outras
madeiras úteis.
·Recebe o S. Mateus uma porção de peqqenos rios, dos quais o
Rio de Santa Ana, o Rio Preto, ou Mariricu, e o S. Domingos
são os mais importantes. Estava, então, profundo, porque era a
época da cheia e talvez por isso ninguém daria atenção aos nossos
chamados e tiros, para que nos viessem buscar em canoa. Perambu(817) Remirea marítima Aubl., clperácea comum em multas prala!I da costa atlântica e outrora usada na medicina caseira.
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Jamos muito tempo entre as pequenas matas e pela areia, e sentíamonos quase resignados à penosa contingência de passar a noite onde nos
achávamos, quando uma canoa, conduzida por dois escravos negros,
veio e nos tomou. Nossa "tropa" só chegou tarde da noite; estavam,
porém, os dela, mais preparados para acampar, porque tinham alimento,
fogo e cobertores, e havia uma linda queda d'água, perto da costa, para
lhes aplacar a sede.
Na pequena povoação de Barra de S. Mateus, ·alojamo-nos em
uma venda, cujo dono era intitulado Capitão Regente. Nossos documentos, e as recomendações do nlinistro~ garantiam-nos, em toda
parte, muito boa recepção. Segundo Arrowsmith, a "barra" do i·io
S.. Mateus fica a 18º15'; segundo ·outros, a 18°50'; havendo mesmo
diferenças maiores. A última posição parece a mais certa, de vez que
no lugar em que ficaria o S. ·Mateus por aquele mapa, o Mucuri deve
lançar-sé no oceano. Aproximadamente oito léguas rio acima, erguese a vila de S. Mateus, cuja situação não deve ser muito salubre,
devido. aos pântanos vi,zinh<;>s· Tem çerca de 100 casas, possuindo o
distrito perto . de 3 000 habitantes, incluiqdo brancos e gente de cor.
Apesar de ser uma das _vilas mais novas da região de Porto Seguro,
acha-se em situação próspera. Os habitantes cultivam grande quantidade de mandioca, exportando, anualmente, 60. 000 alqueires de
farinha; bem como toras de madeira provenientes das florestas vizinhas.
Somente oito léguas, subindo o rio, além da cidade de S. Mateus, se
encontram terias cultivadas; isto é, no quartel de Galveias, último
posto militar estabelecido contra os selvagens. Cerca de meia légua
rio acima, fica a povoação de Santa Ana, formada por, mais ou menos, vinte famílias de índios, somando setenta pessoas. Um Botocudo
foi morto .em Santa Ana pouco depois de nossa partida. Era um
homem idoso e usava grandes batoques de madeira· nas orelhas e no
lábio inferior. O Sr. Freyreiss, que de novo visitou o lugar em
fevereiro, trouxe o crânio. desse selvagem, que está agora em poder do
professor Sparrmann.
Nas matas à margem do rio S. Mateus, os índios não civilizados
("tapuias" ou gentios)' são muito numerosos, e viyem em constante
guerra com os brancos. Ainda durante o último ano .mataran:i dezessete pessoas. A margem norte é freqüentada pelos Patach(>s, Cumanachós, Machacalis (os portugueses os conhecem por Machacaris, mas
eles não sabem pronunciar bem o r) e outras tribos, 'até Porto
Seguro. Os Botocudos são também numerosos, dizendo-se que dominam principalmente a margem sul; são temidos pelas · outras tribos,
e considerados inimigos por todas, que, dada a inferioridade de número, fazem causa comum contra t!les. As plantações de uma, fazenda
situada rio acima eram comumente pilhadas pelos selvagens, até .que o
proprietário imaginou um meio curioso de livrar-se dos aborígines hostis. Carregou um canhão de ferro, que havia na fazenda, com fragmen-
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tos de chumbo velho e ferro, adaptou-lhe um gatilho ue espingarda,
colocou-o na picada estreita por onde .os selvagens costu1navam vir em
coluna, puseram um pedaço de pau atravessado na trilha, ligando-o
ao gatilho por meio de um cordão. Os tapuias aparecerarn pelo
crepúsculo e pisaram o pedaço de pau, como se esperava. Quando a
gente da fazenda correu ao local para ver o resultado, encontraram
o canhão arrebentado e trinta índios mortos e mutilados, _alguns ainda
no lugar, outros espalhados pela mata. Dizem que os gritos dos fugitivos se ouviam a grande distância ;em redor. Depois desse horrível
massacre, parece que a "fazenda" nunca mais foi incomodada pelos
selvagens .
.No rio S. l\1ateus, cujo nome brasileiro original é Cricaré, encontra-se um animal raro, que até agora só foi encontrado em muito
poucos rios da costa otiental. Trata-se do manati, ou "peixe-boi" dos
portugueses. A história natural dêsse curioso bicho é ainda obscura
em muitos pontos; é bastante freqüente no rio em questão, dizendose que algumas vezes sai para o mar e se ':firige, ao longo do litoral;
para outros rios; assim, por exemplo, já foi capturado no Alcobaça.
Em S. Mateus, o refúgio preferido do manati é uma lagoa densamente coberta de caniços e gramíneas outras. Não é sem dificuldade
que pode ser caçado. O caçador, num pequeno barco, rema atenta e
silenciosamente entre os caniços e o capinzal; se vê o bicho com o
dorso acima d'água, como acontece habitualmente quando está pastando, aproxima-se com cautela e arremessa-lhe um arpão ligado a
uma corda318 • O manati fornece grande quantidade de gordura e a
carne é apreciada. O osso timpânico do ouvido é tido como remédio
poderoso pelo povo ignorante, e comprado a ·alto preço. Embora
fizesse, constantemente, grandes promessas, durante a minha estada
de três a quatro meses na região, com o intuito de obter un1 desses
animais, falharam as minhas esperanças, e fui obrigado a contentar-me em ver, ao voltar do Brasil, os manatis empalhados do gabinete de História Natural de Lisboa.
Além desse curioso animal, o rio S. rvi ateus te1n abundância de
peixes. Muitas espécies de um gênero chamado "piau", sobretudo a
que, pelo de que se alimenta, é conhecida por "piau-de-capim"ª 19
se encontra, no tempo da cheia, principalmente nos campos inundados. Por aí remam, em canoas pequenas e leves, os índios civili(818 ) O "peixe-boi " ( Trich ech us inun g uis (Pelzeln, ex Natterer MS.)) já foi referido
no Rio Doce, páginas atrás (nota :!90). Atualme nte é muito problem;í tico que aiuda ocorra
em qualquer dos rios da costa oriental do Brasil.
No próprio Amazonas, onde foi
outrora tão a bundante, é já hoje bem difícil caçá-lo; não virá longe o dia em que a
espécie se possa tristemente dizer extinta de todo. a me nos que venha em seu socorro
adequada proteção. Sobre os hábitos e os modos de captura desse animal, encontra-se
minucioso relato e m. José Verfssimo. "Pesca na Amazónia " (Fr. Alves edit., 1895, p. 48 e ss.).
( 319) A espécie é de identificação diffcil. Deve todavia lncluir-i:;e no gênero Leporinua (da família Tetra.gonopteridae, ord. Caraciiformes ) . cujos numerosos representantes
$
chamados "piabas" ou "piavas" no sul, e "piaus" no norte e centro do Brasil.
São peixes de escama e bastante reputados como alimento.
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zados, flechando o peixe referido. Encontra-se em muitos lugares,
entre os índios, essa espécie de caça ao peixe. · O arco usado tem
de dois e meio a três pés de comprimento, do tamanho do arco
denominado bodoque, empregado para arremessar pelotas; a flecha,
de cerca de três pés de comprimento, é de taquara, tendo a ponta de
pau ou ferro, com uma farpa de cada lado.
Aproximadamente a meia légua de S. Mateus, o pequeno rio Guajintiba desemboca no mar. Costuma-se embarcar nele e subir três
léguas até a fazenda das Itaúnas, que pertence ao ouvidor da comarca de Porto Seguro, o Sr. l\1arcelino da Cunha. As margens do
pequeno rio, então caudaloso, são vestidas de vegetação densa; perto
do mar · ela é formada principalmente pelos mangues, cuja casca se
usa para curtir couros. A · água é barrenta, como a da maioria dos
pequenos córrego& da mata, no Brasil, e o peixe é abundante; quando
passávamos, alguns pescadores tinham justamente pescado uma canoa
cheia. Saltamos numa roça deserta e parecendo abandonada, onde
esplêndidos ananases (Bromelia) medravam selvagens, grandes, sumarentos e cheirosos. Abacaxis bons de comer não se encontram no
Brasil em estado selvagem, mas são fartamente cultivados nos sítios,
vingando tão vigorosamente como plantas silvestres. Utiliza-se também
esse fr uto para a fabricação de aguardente; para o mesmo fim é einpregado ainda o fruto do cajueiro (Anacard'ium). Esta árvore cresce em
todos os trechos arenosos da costa oriental do Brasil. Assemelha-se à nossa
macieira; possui ramos vigorosos e as folhas se dis.Põem isoladamente,
dando, por isso, ·muita pouca S'Ombra; a flor é pequena, de uma viva
cor avermelhada; o fruto escuro e reniforme cresce. ligado a um pedúnculo carnudo, do tamanho e fonna de .uma pêra. Come-se esta
parte do fruto, de sabor um tanto ácido e adstringente. A castanha32º
é assada, ficando então muito . boa, mas deve ser primeiro descascada.
O suco da parte carnuda, sendo diurético, é bastante e.ficaz nas doenças
venéreas e na hidropisia.
A jórnada, à tardinha, tornou-se extremamente agradável, porque
deixamos de ser atormentados pelos mosquitos, que muitas vezes nos
estragaram as mais belas tardes. Matas imponentes e sqmbrias formavam grupos pitorescos nas margens, e o brilhante plenilúnio, em todo
o esplendor, veio completar o encantamento do quadro. Aproximan.d o-nos da fazenda, ouvimos, distantes, os tambores dos negros. Os
escravos negros procuram conservar os costumes do seu . país tanto
-quanto lhes seja possível; assim, por exemplo, encontra~-se entre
eles todos os instrumentos de música referidos pelos viajantes da África,
desempenhando o tambor papel predominante. Onde q·u er que muitos
negros vivam juntos numa fazenda, celebram as suas festas, pintam-se
(820) No original "den schwartzen Kern".
O t êrmo "castanha", conquanto o
saibamos usado desde 'os primeiros tempos da colonização portuguesa. através de Gabriel
Soares e de Cardim, não aparece no texto do príncipe de Wied. No interior ·de São Paulo,
ouvi dizer que a castanha de caju é popularmente conbeclda pelo nome de "careta".
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e vestem-se à moda natal, e executam as danças nacionais. Pode observar-se isso, por exemplo, no Rio de Janeiro, num lugar próximo da
cidade, reservado para esse fim.
Na fazenda das ltaúnas, encontramos um jovem Puri, que fora
criado pelo ouvidor; já falava português, e diziam ser mu ito dócil.
As poucas palavras que lhe sabíamos da língua nativa, conquistaram-nos logo a sua confiança. Lamentamos não ter conosco o nosso
púri de S. Fidélis, que ficara atrás, à margem do Jucu. ltaúnas
é uma fazenda de criação, com um curral ou cercado p ara o gado, e
uma miserável choupana para negros e índios que tomam conta dos
animais. O proprietário reunira, aí, algumas famílias de índios, para,
com o tempo, formarem uma colônia; destinavam-se, a princípio, a
proteger a costa contra os tapuias e Itaúnas e, por isso, considerado
um quartel. Alguns índios, que por acaso iam pelo mesmo caminho
nosso, acompanharam-nos para o norte, vindos de Itaúnas.
Levavam as espingardas de caça, e conheciam perfeitamente a região.
Passamos entre duas pequenas correntes, o riacho Doce e o rio das Ostras,
ambas insignificantes, nias que, saindo dum pitoresco cenário de ver- ·
dejante
floresta encim~da
de belas palmeiras, formavam ·romântica
.
.
paisagem.
Atin~imos, pouco além, um local onde· tapuias hostis foram vistos
muitas vezes. O .lugar se chama "os Lençóis", porque, numa ponte
rochosa, trechos de areia branca refulgente se intercalam com a relva
parecendo assim, do . mar, que brancos lençóis foram aí estendidos.
Os Patachós, habitantes dessas paragens, havia muito viviam pacificamente, quando um dos seus foi morto, razão por que recomeçaram
as hostilidades. Perto do rio das Ostras, encontramos acidentalmente,
na praia, próximo do mar, um jacaré de cerca de cinco pés de comprimento, ·que com certeza tencionava ir, por terra, de um rio a outro,
sendo por nós surpreendido durante o percurso; tinha, à direita, o
penhasco rochoso, o mar à esquerda, e, impossibilitado de arredar caminho, ficou imóvel. Depois de muito instigado com uma vara, tentou
morder, mas pôde ser atacado sem perigo. Es~ animal, tão ativo
e ágil quando . novo, parece lerqo na velhice, arrastando-se vagarosamente sobre o chão. Depois de viajarmos cerca de duas léguas, chegamos
ao ribeirão Barra Nova, onde ·há uma pequena povoação de algumas
casas, construída numa eminência' de moderada altura, porém íngreme.
Paramos aí para descansar durante as horas de maior calor; e alcançamos, no lusco-fusço da tardinha, a foz do Mucuri, rio não muito
grand~, que vem de densas· florestas; os mangues marginais fazem-no
muito ·aprazível.
A vila de S. José do Pôrto Alegre, comumente denominada de
Mucuri, está situada na margem norte do rio, perto da foz . E' um lugar
pequeno, constituído de trinta. a quarenta casas, no meio das quais se
ergue uma capelinha, e forma um quadrilátero, aberto do lado pró-
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ximo ao oceano. As casas são pequenas e quase todas cobertas de
palha; carneiros, porcos e cabras criam-se no largo que fi ca no centro.
Os habitantes, índios a maior parte, são pobres e não comerciam;
algumas vezes, entretanto, exportam um pouco de farinha de mandioca,
não havendo, poré1n, engenhos de açúcar à margem do rio; apenas
o escrivão da vila vende um pohco de aguardente e outros artigos de
prill?eira necessidade. Também existe aí um padre, e dois dos habitantes exercem, alternadamente, a função de juiz, como em quase todas
as vilas do Brasil.
O padre Vigário Mendes, sacerdote do lugar, é, na zona, a única
pessoa que possui uma fazenda de tamanho razoável. E' dono de
algumas vacas, que lhe suprem de leite, verdadeira ·raridade nesse
litoral. O Sr. Mendes, a quem fomos particularmente recomendados
peio ministro Conde da Barca, recebeu-nos muito gentilmente. O
ministro possui aí, às margens do M ucuri, considerá.veis trechos de
terra, tendo-se ~ornado medidas para protegê-los dos selvagens.
Nas matas da região abundam os mais valiosos tipos de madeira.
A fim de aproveitá-las, pretendeu-se instalar uma serraria; e um construtor da Turíngia, de nome Kramer, foi contratado para isso. · Quase
todas as madeiras da costa oriental aí se encontram: jacarandá, oiticica, jequitibá, vinhático, cedro, caixeta, ipê, peroba, putumuju, pauprasil, etc. Como, porém, a região estivesse ainda totalmente domi·nada pelos Patachós e pelas feras, e, por isso, até então não se pudesse
construir a serraria, o ministro ordenou ao sr. José Marcelin(> da Cunha,
ouvidor da comarca de Porto Seguro, que fosse para ali, reunisse o
número de · braços necessários para abrir uma fazenda, fizesse as
plantações requeridas pelo sustento c;los moradores e escravos; · e os
protegesse contra os ataques dos tapuias. Sucedeu, casualmente, que o
capitão Bento Louren ço Vaz de Abreu Lima, habitante de Minas Novas,
que penetrara, das fronteiras da capitania de Minas Gerais, até às margens do Mucuri, através das matas, tinha alcançado o litoral justamente nesse momento. Seu aparecimento inesperado na vila de Porto
Alegre levou o ministro a dar ·outra ordem ao ouvidor; a de fornecer .
a esse empreendedor mineiro o pessoal necessário para a construção de
uma estrada transitável através das florestas, seguindo a rota tomada
por ele. Tive o prazer de encontrar esse homem interessante, e de
ouvir-lhe, de viva voz, os pormenores da audaz e perigosa empresa.
Ocupando-se em procurar pedras preciosas, e vivendo constantemente
na mata, resolveu varar por esses sombrios e intrincados ermos, descendo
o rio que ele pensava ser o S. Mateus. Durante vários anos foi abrindo,
às próprias .expensas, uma picada através das matas; e qua~do o trabalho tinh~ tomado certo avanço, empreendeu a viagem a pé com vinte
e dois soldados e voluntários arm4dos. Encontrou a aldeia do capitão
Tomé, famoso chefe índio que reunira aborígines de diversas tribos
nas florestas do interior, no alto Mucuri; nesse lugar já anteriormente

DO RIO DOCE A CARAVELAS

175

batizara muitos deles. A aldeia há muito tempo não existe, tendo o
chefe morrido; mas, no local em que esteve situada, bananeiras e outras
plantas crescem em estado selvagem, sendo agora utilizadas pelos índios
nas suas excursões. Depois de uma jornada de cinqüenta dias, o "capitão" atingiu o litoral, e aí descobriu que seguira o curso do Mucuri,
e não do S. Mateus, como havia suposto. A viagem esbarrou em
grandes obstáculos. Muitas vezes as provisões faltaram; não havia
animais para caçar e a pesca era pouco frutuosa. Mastigavam, então,
raízes e frutos, ou arranjavam-se com palmito e mel silvestre, até que
um acaso feliz lhes pusesse algum animal no caminho. Por felicidade,
não encontraram os Botocudos que vivem nas altas paragens dessa floresta, mas toparam-lhes, muitas vezes, os ranchos abandonados, e chegaram mesmo a pensar que eram espreitados por eles. Os numerosos
soldados-índios foram muito úteis ao capitão, como caçadores e como
guardas contra os selvagens; porque entre o pessoal havia capuchos e
outros, e até um botocudo, que fora criado pelos portugueses. ·Estiveram a pique de perder tuda a bagagem nas quedas do Mucuri, quatro
dias· de viagem rio acima. Construíram uma jangada de troncos de
árvores para transportar as armas, as provisões, as roupas, etc~, mas a
jangada foi carregada pela correnteza, e toda a carga jogada fora dela
ao roçar pelos arbustos das margens; só com .grande dificuldade, conseguiram pescar as armas de fogo.
Nos últimos dias dessa intrépida e perigosa viagem através da mata,
os viajantes ficaram reduzidos à fome absoluta; já estavam quase
exaustos, quando atingiram inesperadamente, abandonada, a última
plantação q lie existe à margem do rio, e pertence ·a Morro d'Arara,
cerca de dois dias de jornada da vila de Mucuri. O bando inteiro atirou-se vorazmente às raízes cruas de mandioca, entre as quais; desgraçadamente, l!avia uma grande porção de "mandioca brava", espécie
venenosa•. Vómitos violentos, que foram a conseqüência, enfraqueceram ainda mais os desencorajados aventureiros, quando alguns dos
caçadores tiveram a boa sorte de matar uma grande anta (Tapirus
No dia
americanus), que forneceu a todos substancial alimento.
seguinte alcançaram a meta da ·corajosa emprêsa, e entraram na vila
de Mucuri, entre as aclamações festivas dos habitantes. Tinha-se
agora decidido abrir uma estrada através dessas florestas, seguindo a
picada do capitão; só esperavam, para isso, a chegada do ouvidor..
Para a derrubada, aos poucos, foram chegando, de S. Mateus, Viçosa;
Porto Seguro, Trancoso, e outros pontos da costa oriental, muitos
homens, na maior parte índios, .enviados com esse objetivo.
Entre as montanhas de Minas Gera~s e a costa oriental fracamente
povoada, estendem-se ermos imensos, onde perambulam muitas hordas
das tribos selvagens de abórígines, que, com tóda certeza, ainda per(*) Até o suco dessa espécie de ma ndioca é nocivo e mata animais, como por
exemplo carneir os, conforme nos conta KosTÉR (p. 870).
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manecerão muito tempo insubmissas aos . portugueses. Tomaram-se
medidas para a construção, em diferentes rumos, de estradas através
dessas brenhas, a fim de facilitar o transporte dos produtos de Minas para
o litoral mais pobre e escassamente povoado, e garantir-lhe comunicação mais rápida com as principais cidades e o mar. Constituindo os rios
as . comunicações mais curtas, resolveu-se fazer as estradas ao longo
deles. Uma foi aberta à margem do Mucuri, outra do Rio Gran.de de
Belmonte, uma terceira Jo Ilhéus, e duas mais estão sendo feitas à beira
do Espírito Santo e do Itapemirim, para Minas.
As florestas próximas do Mucuri são principalmente habitadas
pelos Patachós. Só acidentalmente andam os Botocudos por esse trecho
da costa. Não obstante, .encontram-se ainda nessas solidões muitas
outras ramificações dos tapuias; nos limites de Minas, os Maconis, . os
Malalis e outros vivem em povoados fixos. Os Capuchos, os Cumanachos,
Machacalis e Panhamis também perambulam por essas matas. Parece que
as últimas quatro tribos se aliaram com os Patachós, para que assim
unidos possam fazer frente aos Botocudos, mais numerosos. A julgar
pelas semelhanças de linguagem, ,naneiras e costumes, as referidas tribos
parecem ter entre si estreita afinidade. Há vinte anos atrás, 'o capitão
Bento Lourenço batizou muitos dos Maconis e dos outros quando esteve
entre êles. Alguns, atualmente, se estabeleceram à margem do l\tf ucuri,
porém outros vivem, segundo se afirma, mais para o nôrte, junto ao rio
Belmonte. Essa tribo tem, no rio Doce, a fama de ser extremamente feroz,
se bem a não mereça, de acordo com outras versões. Os . Malalis, tribo,
agora, muito pequena, habitam o alto rio Doce, perto do destacamento
de Peçanha, tendo-se estabelecido aí, sob a proteção dos Portugueses,
a fim de se defenderem dos Botocudos inimigos. As línguas das duas
tribos em questão, das quais se encontrarão exemplos no apêndice ao
segundo volume destas· descrições de viagem, diferem grandemente das
demais tribos. Como disse, as cinco tribos aliadas possuem- afinidades
nas maneiras · e costumes. Fazem habitualmente um orifício no lábio
inferior, metendó por ele pequeno pedaço de bamb1:1 curto e fino, uma
de cujas extremidades ·pintam de vermelho com urucu. Usam curtos
os cabelós no pescoço e sobre os olhos; alguns usam,-nos rente em
quase toda a cabeça. A maneira de todos os tapuias, pintam o corpo
de vermelho e preto. Todos eles acreditam que o trovão seja a voz
de um ser poderoso, a quem chamam Tupã, palavra comum a muitas
tribos, entre as quais a dos Puris, e que é usada mesmo pelas tribos
tupis no litoral. Parentes próximos nunca se casam, mas, afora isso,
não seguem regras, obedecendo inteiramente às próprias inclinações.
As mulheres jovens consideram a pintura do corpo como o melhor
meio de agradar os homens moços, razão por que trazem geralmente
consigo um pouco de urucu •. Os Patachós, à margem do M ucuti,
(*) Além das tribos aqui enumeradas, a Coroorafia Braaítica, t. II, p. 7'·
menciona outras como habitantes dessas paragens, cujos .nomes, porém,
na costa oriental.

nunca ouvi
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têm-se mostrado, até agora, hostis; não havia muito, · tinham assassinado um índio à porta da própria casa, na fazenda do Sr. João António.
Decorridos dez qias, prosseguimos a viagem. Quando deixamos
o Mucuri, a noite estava agradável e fresca e a lua-cheia refulgia
deslumbrantemente; o suave e acariciante clarão refletia-se na luminosa superfície do mar sereno, compensando-nos da monotonia do caminho ao longo do litoral, arenoso e plano. Enquanto isso o grande
bacurau • 321 esvoaçava sobre nossas cabeças, mas, infelizmente, a uma
q.ltura a que não alcançava a espingarda de caça.
A cinco léguas do Mucuri fica o rio Peruípe; antes de se atingir
a ponta formada pela costa, a estrada se dirige para Vila Viçosa. Aí
perdemos o· caminho, e fomos parar na boca do ~eruípe, onde encontramos, esparsas, . cabanas de pescadores. Tivemos que voltar. Era
pleno dia, quando, saindo das capoeiras, entramos num campo verdejante à margem do rio, e vimos, sob um encantador coqueiral, a Vila
Viçosa, formada por cerca de 100 ·casas. Um edifício branco, destacando-se, pelo tamanho, das construções acachapadas circunjacentes,
se reconhecia logo como sendo a Casa da Câmara, ou Edifício Real;
dirigitno-nos para lá, e encontramos o ouvidor em companhia de êlois
capitães navais, José· da Trinidade e Silveira José Manoel ·de Araújo,
que, conforme se disse,· foram contrat3;dos pelo governo para fazer um
levantamento astronómico desse litoral e organizar uma carta. O séqüitó do ouvidor era o mais misturado possível; pois, além de alguns
portugueses e escravos negros, incluía d~z ou doze jovens botocudos de
Belmonte, e um rapaz Machacali.
O aspecto dos Botocudos causou-nos indescritível espanto; nunca
víramos antes ser:es tão estranhos e feios. Tinham o rosto enormemente desfigurado por grandes pedaços de pau, que trazem no lábio·
inferior e nos lobos das orelhas: destarte, o lábio inferior fica muito
projetado _para a frente, e as orelhas de alguns pendem como asas
largas sobre os ombros; os corpos bronzeados estavam completamente
sujos. Já eram muito íntimos do ouvidor, que os tinha sempre em
casa,· a fim de lhes conquistar cada vez mais a confiança. Dispunha
de algumas pessoas que falavam a língua dos Botocudos, e deixou-nos
(*) · Essa ave é uma espécie ainda não descrita do gênero, denominada por mim

Caprim'Ulgus aethereua, porque sobe a grande altura no espaço, planando como um
gavião. Tem 12 polegadas de comprimento; plumagem cor de ferrugem, com manchas

pardo-escuras e anegradas.
As pequenas. coberte!ra.s superiores da asa formam uma
mancha pardo-escura.
Uma lista transversal castanho-escura limita no baixo do peito.

•

(821) N11ctibius aetherew (Wied) . Ao príncipe de Wied cabe efetivamente a descoberta d~ste " urµtau ", que ele todavia confunde nos Beitrlige (vol. III , p. 808) com a
eçécte deacrlta por Splx sob o nome de CaprimulgtU lonqicaudat1U. Depois de Nt1ctibiua
granàif (Gmelln), que ocorre também .na mesma zona, e facilmente se diferencia. pela
sua plumagem, cln1enta. muito mais clara, é a maior espécie do gênero, a cujos represen~
tante~ o povo aplica ainda, conforme os lugares, os nomes d e " mãe da lua ", "chora
lua", etc. Traço notável da biologia. de tódas as espécies de Nyctibiua é o seu admirável mimetismo protetor, referido por todos os observadores familiarizados com os seus
hábitos e confirmado por mim, anos atrás, em curiosas circunstA.ncla.s, quandQ em viagem.
de exploração ornitológica. no rio Jucurucu. Cf. R ev . Mua. Paul., XVII, 2 .ª parte. pág. 1 32 .
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ouvir amostras do canto dos selvagens, parecido com um uivo desarticulado. Muitos deles tinham tido varíola havia pouco; ainda estavam completa1nente cobertos de cicatrizes e crostas, que, somandó-se
à grande magreza trazida pela doença, aumentavam ainda mais a fealdade natural.
A varíola introduzida na região pelos europeus, é extremamente
perigosa para os índios; muitas tribos foram totalmente exterminadas
por ela. Vários dos serviçais do ouvidor morreram em Caravelas;
muitos, porém, restabeleceram-se, segundo me garantiram, a poder de
aguardente, que lhes foi administrada em grandes doses. Os selvagens
têm enorme pavor dessa doença. Contaram-me um caso terrível a
respeito da crueldade de um colono. Para vingar-se dos tapuias, seus
vizinhos e inimigos, dizem que levou para as florestas· roupas usadas por
pessoas mortas de varíola, tendo perecido numerosos selvagens ·em conseqüência desse procedimento desumano. Quando o ouvidor partiu para o Mucuri, embarcamos a fim de
visitar Caravelas e o rio Alcobaça. A canoa foi deslizando, rio abaixo,
entre as lindas n1argens verdejantes do Peruípe, e, no ponto em que
a leste o rio se lança no mar, seguiu ppr um amplo braço,. que vai
ter a Caravelas. Altos coqueiros se erguiam perto da Vila, emprestando .bela e original feição ao panorama. O leite ou água que existe
dentro do fruto é muito insípido e de mau gósto nos cocos velhos
que · çhegam à Europa; aí, porém, são colhidos antes de completamente maduros, quando a água tem agradável sabor agridoce ·e é
mur~íssimo fresca e refrigerante. Preparam-se, na região, numerosos e
excelentes pratos com esse admirável presente da natureza; assim,
por . exernplo, ralam o coco e o cozinham con1 feijão preto, o que lhe
dá -gosto muito bomª22 ; também 'fazem dele, com açúcar e outros
ingredientes, doces ótimos, que infelizmente não suportam uma viagem
à Europa.. Um coqueiro, às vezes, carrega-se de cem cocos ao mesmo
tempo, avaliados em cerca de cinco a sei~ táleres, de modo que uma
plantação d~ trezentos a quatrocentos coqueiros dá uma renda considerável. Uma árvore perfeita é vendida por 4 000 réis., ou um "Carolin",
mais ou .menos. O lenho do coqueiro é também útil, porque é dúro
e flexível; por '.i.sso, o tronco não se quebra facilmente num vendaval,
mas se encurva e parte com estrépito. As raízes se estendem horizontalmente na terra, formando espesso emaranhado. De. Peruípe pa~
·o sul, ao Rio de Janeiro, o genuíno coqueiro (Cocos nucifera, Linn.)
é de extrema raridade; mas de Viçosa para o norte, sobretudo em
Belmonte, Porto Seguro, Caravelas, Ilhéus, Bahia, etc., é muito comum;
conhece-se por "coco da Bahia" em toda a costa oriental. A árvore
(322 ) No Recôncavo
o Jeite de coco ainda hoje
o chamado "feijão-de-leite",
de moquecas e quejandos

da Bahia, cuja culinária é famosa em todo Brasil. entra
largamente no preparo dos mais apreciados pratos regionais;
a que Wied particularmente se refere, como acompanhamento
acepipes, merece bem os gabos que · aqui se lhe faz.
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parece gostar de água salgada, porque viceja melhor na areia varrida
pelo vaivém das ondas• . O espessamento existente na base do tronco
dessa espécie, quando nova, fá-la facilmente reconhecível. N avegando-se para Caravelas, os olhos se comprazem, muitas vezes, com a
encantadora vista de altaneiros coqueirais, sob cuja sombra densa surgem
.as pitorescas habitações campesinas. Toda a costa coberta de mangues (Conocarpus e Avicennia), cuja casca é de grande uso em curtume,
sendo exportada, com esse objetivo, para o Rio de Janeiro. Um curtidor desta cidade mantém uma porção de esc.r avos, em Caravelas, só
para tirar e secar carregamentos inteiros de casca de mangue. Uma
grande embarcação veleja constantemente de um ponto para outro,
transportando a casca, e é, por isso, denominada casqueiro. H á diversas espécies de mangues; para curtume, porém, prefere-se a casca do
mangue vermelho (Conocarpus racemosa), o qual difere muito, pela
menor altura e pela folha larga e oval, do mángue branco (Avicennia
tomentosa), que tem folha estreita e alongada, carrega-se de uma cápsula
oval de sementes lanuginosas, do tamanho de uma pequena ameixa, e
é inais alto e esguio323.
A tardinha, a viagem tornou-se extremamente agradável; saíamos de um canal para -outro, pois que entre Viçosa e Caravelas h á
um verdadeiro labirinto, formado por uma multidão de ilhas de mangues. Bandos de papagaios vozeavam nas capoeiras, mas eram todos da espécie da ·curica•• 324 . Vimos garças ·brancas sobre as curiosas
raízes dos mangues, que, brotando muito alto do tronco, inclinando-se
sobre a água e enraizando-se na terra, formavam perfeitas arcadas em
várias direções. Uma pequena espécie de ostra se encontra em abunEncontramos confirmação d«!sse fato nas Viagem · de HuMBOLDT, vol. 1.
Psittacu$ ochrocephalm, Linn., ou amazonicm, Latbam. Cf. LE V Alt.LANT,
.. Hfst . natur. ' dos Perroquets ", pi. 110.
(Suplem.) Segundo o consenso dos naturalistas, a "curica" não é Psittacus ochrocephalm Linn., m'as sim PsittacUB aeativus (v. Kuhl, Comp. Psitt., no tomo 10 das
VerbandJ. der K. 'L . C. Akad.); d evemos, contudo, notar que as descrições de Lin neu
são lmpreclsaa, podendo facilmente se aplicar às duas aves.
Plittacw autivus (Ls
V AILLANT, pl. 110) não varia em seu pais natal, além do que nunca lbe encontrei
nos encontros das asas penas vermelhas, como em P1. ochrocephalus.
A vista disso.
neste primeir,o tomo da descrição de viagem, deve-se ler sempre aestivtts em vez de
(*)
(**)

ochrouphalm.

(823) Há. desacerto na nomenclatura dos mangues dada aqui pelo viajante, pois
o vermelho correspond~ a Rhizopho"r.a mangle (fam. Rizoforáceas). Avicennia tomento1a
(fam. Ve.rbenAceas), tem, segundo DECE.Ea, A1pectoa Biol. da. Fl. Bras., p. 248, os
nomes vulgares de ." mangue siriúba " e " guaplru ", enquanto Avicennia nitida é chamado
.. malll'Ue amarelo ".
(82•) Pela nota aposta à margem, é-se levado a supor que o autor então identifica va
acertadamente a "curica" com Paittacm amazonicua Linn.
Entretanto. quer no Suplemento, quer em Beitrlige (Vol. IV, p. 205) a opinião de Wied se mostra em divergência
com o que fora conclufdo pela critica ulterior.
Com efeito, a "curica" vem já em Marcgrave e a ela corresponde Amazona amazonica Llnn., espécie cuja larga distribuição abrangia toda a América do Sul setentrional
e oriental, desde a Colômbia ao Estado de São Paulo. A . ochrocephala Gmelin é
papagaio mais estritamente amazônico e só ocorre na porção mais setentrional da área
da primeira. Por consegginte, onde º.º texto se escreve PlittacUB ochrocephalua, devemos
ler sempre Psittacm ambzonicu:s e não Psittacus autivus.
Vide o nosso comentário
sobre o assunto (550) na edição brasileira do livro de Marcgrave, História Natural do
Broftl (Muaeu Paulista, edit., 19'2).
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dância na casca dessas árvores, bem como, tambérn e1n grande quantidade, o caranguejo multicor chamado "aratu"•s2;>.
Violenta tempestade, acompanhada de chuvas torrenciais, surpreendeu-nos aí, e continuou até nossa chegada a Caravelas, que atingimos já pela noite, e ondcr nos alojamos na Câmara, residência do
ouvidor. Caravelas é a maior vila da comarca de Porto Seguro.
Possui ruas retas cruzando-se perpendicularmente, cinco ou seis principais e diversas outras menores; todas, porém, sem calçamento e
cheias de capim. A maior igreja fica num local aberto, perto da
casa da Câmara. As casas da vila são bem construídas, mas geralmente
de um só andar. Caravelas manté1n . animado comércio dos produtos
da região, sobretudo farinha de mandioca, um pouco de algodão, etc.
Exporta, às vezes, 54. 500 alqueires de farinha por ano, o que, ava.liando o alqueire p~lo preço moderado de cinco patacas ou florins, repre~~
senta cerca de 272. 500 florins. Esse comércio traz ao lugar considerável número de navios de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Capitania e outros pontos da costa oriental. Vêem-se aí, algumas vezes,
ao mesmo tempo, trinta a quarenta pequenas embarcações ancoradas;
também são freqüentes as oportunidades de mandar, pelo' casqueiro,
cartas para o Rio. Os de Pernambuco destinam-se principalmente ao
transporte de farinha de mandioca, porque este importante produto
é escasso nessa parte do país, onde, por vezes, a fome surge nos períodos de seca, como Koster observou••.
Tencionando, depois de nossa viagem ao Mucuri, onde decidimos
passar algum tempo, voltar a este lugar, nele permanecemos, então,
apenas três dias, e seguimos logo para o Alcohaça, que corre entre florestas seculai:-es, ao norte de Caravelas. As suas margens fica a fazen·
da do ministro Conde da Barca, chamada Ponte do Gentio, que
desejávamos visitar. De Caravelas viajamos de canoa durante umas
horas, rio acima, e depois continuamos por terra. À tardinha, chegamos à pequena fazenda de Pindoba, onde fomos, nessa noite, mui
hospitaleiramente alojados pelo dono, Sr. Cardoso. A região é deserta
e coberta de florestas ainda inexploradas, vendo-se; apenas, aqui e ali,
uma morada ou plantação. Encaminhando-se o assunto da nossa palestra com o Sr. Cardoso para a região e suas curiosidades naturais,
mandou ele que trouxessem uma pedra, descoberta debaixo da terra; .
era um arenito bruto, cortado em forma de machadinha. Entretanto,
nosso hospedeiro afirmou ser um corisco (raio), o qual caíra e pene(* ) MARCORAVE se refere ao caranguejo ch!lmado
(**) . V . K OSTER, Travela, etc .• p. lB!S.

"aratu" pelos brasileiros, à pág.

185.

(325) Penso referir -se Wied à espécie Goniopm cruentatua, notável pelo seu vistoso
colorido vermelho e cuja presença parece invariável nos lugares ~-::i:. que existe o ma ngue vermelho, com o qual estaria em curiosa. a ssociação. Outras er.pécies, dos gêneros Grapaua,
A ratus, etc., recebem ainda. o mesmo nome de "aratu ". sujeito, como o comum dos
nomes populares, a apllcação multo extensiva .

~.

.-r

-

....

...

..
. DO RIO rrocE A CARAVELAS

181

trara no solo durante uma tempestade; do mesmo modo que outras
pessoas presentes, fico~ muito pouc_o satisfeito com a nossa opinião,
de que era, sem dúvida·, um instrumento feito e perdido pelos selvagens.
O maravilhoso tem grandes encantos para as pessoas incultas.
Cruzamos, em ,Pindoba, um pequeno córrego, em cavalos emprestados pelos proprietários das fazendas vizinhas, e marchamos por
ermos agrestes, onde florestas, cerrados e charnecas se sucediam. Nas
fazendas esparsas se viam amplos alpen'dres, nos quais se preparavam grandes quantidades de farinha de mandioca, produto principal
da região. Abertos de todos os lados, são constituídos simplesmente
de uma cobertura de palha ou fólhas de palmeira, .suportada por fortes qioirões, resguardando muitos tachos grandes para secar farinha,
murados em volta.
N.uma .s ecµlar floresta de árvores altaneiras e majestosas, fomos
súrpreendidos pelo estranho concerto de uma espécie de pássaro até
então desconhecida para nós. Em toda a mata ressoava o seu assobio
agudo ·e singular~ composto de cinco ou seis ·notas penetrantes. Esses
barulhentos habitantes da floresta se reuniam em bandos, e. assim que
um começav~ ·a cantar, todos os demais se juntavam em coro. Nossos
caçadores, presos da mais viva curiosidade, enveredaram logo pelas
capoeiras., mas, apesar do número, deu-lhes grande trabalho matar alguns
desses gritões; O pássaro é do tam~nho de um melro•, e de um
cinzento-sujo muito pouco agradável à vistaª26 • Os portugueses da
costa o conheéem por "sebastião", e em Minas Gerais é chamado "sabíá do mato . virgem". Chegamos, ao fim da mata, à casa da Senhora
Isabel, dona de grandes plantações de mandioca, senhora muito cari·
dosa e estimada, por isso, em todas as circunjacências. Como tivesse
·a fama de poder curar diversos males, era visitada por muita gente
pobre e 4oente, que ela cur_ava, ou mandava embora com presentes ·e
mar:itimentos. Foi-nos muito hospitaleira, e deu-nos, quando a deixa·
(*) Muscicapa voCiferans: dez polegadas de comprimento: partes superiores cinzento-escuras. em alguns pontos com um tom pardacento ou amarelado; partes inferiores
de cor cinzenta mais clara; com o peito e a. garganta um pouco mais escuros; aqui e
ali, a ponta das penas das partes inferiores é' um pouco amarelada. No Museu Zoológico
de Berlim lhe deram o · nome . de Mmcicapa ampelina.

(826) Antes de Wied, a ave era já conhecida das matas da Guiana Francesa,
até onde estende a sua vasta distribuição; fora descrita primeiramente por Fr. Le Vaillant
Hut. Nat: Ois. Nouv. et Rares de l' Amérique et des lndes, (1801) com o nome de
'' Cotinga cendré ", mudado depois sucessivamente em A. mpelis cinerea (nome inválido
por tê-lo usado · anteriormente Latham, para ave diversa) e A. cineracea Vieillot (em
1817 e 1822 respectivamente). de acordo com as normas da nomenclatura Llneana. Corre$ponde a Muscicapa plu:mbea de Llchtenstein (1828) e, depois (Catal. das Aves do
Braril, 2.• parte, p. 28, nota 2) que consegui reabilitar para a espécie o nome proposto
aqui pelo nosso viajante, é hoje tecnicamente denominado Lipauqua voei/erans.
O canto (?) do "bastião", chamado ainda "tropeiro''. é uma das vozes mais
lmpresslvas das grandes matas úmldas do Brasil centro·orlental e amazônlco.
Tive
já ensejo de externar a viva emoção que me :produziu o ouvi-la pela primeira vez,
nas matas do Gongogl, quando por ali estive a s~rvlço do Museu Paulista, há mais de
quatro lustros. Cf. Rev. Mus. Paul., XIX, p. lf. (1985). Deve ser o . mesmo pássaro
que Roquette Pinto, na Rondônia, diz ser chamaQo "poalelro", no norte de Mato Grosso.
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mos, um leitãozinho e um pato grande; pois, segundo nos assegurou,
em Ponte do Gentio, náda encontraríamos para matar a fome.
Alcançamos em pouco o rio Alcobaça, que é aí muito estreito,
onde embarcamos. Subimo-lo durante duas horas, no frescor da tardinha, passando pela fazenda do Sr. Munis Cordeiro; e atingimos,
em . seguida, a fazenda do ministro, situada na margem norte. A
água do rio, em ·q ue há abundância de peixe e muitos jacarés, é escura.
As margens são inteiramente cobertas de densos cerrados · e florestas;
a aninga (Arum liniferum, Arruda) 327 viceja na água. Ponte do Gentio
é uma fazenda com certa extensão de terra anexa, comprada pelo
ministro aos herdeiros do capitão-mor João da Silva Santos; foi, outrora,
muito próspera. O anterior proprietário era um homem empreendedor,
que em várias expedições contra os selvagens mostrara não lhes ter
medo; e que, entretanto, na sua fazenda, vivera sempre em paz com
eles. Foi o primeiro que subiu o rio Belmunte até Minas Novas. Depois
que morreu, a propriedade arruinou-se por falta dos necessários cuidados. Em vez de manter-se a paz com os selvagens, provocaram-nos.
Um negro matou na floresta um índio da tribo dos Patachós; os selvagens se encolerizaram e, por vingança, atacaram os negros numa da~
roças, matando-os a flechadas. Isso aumentou a desordem, acarretando a
desvalorização da propriedade; o ministro comprou-a por preço muito
reduzido. Esforçam-se atualmente para restaurar a paz com os silví,colas e melhorar ~ estado da fazenda. Aí estão residindo algumas
famílias de índios,. além de seis famílias de "Ilhores" (habitantes das
ilhas Açores), nove chineses, escravos negros e um português, como
"feitor" (administrador). Os chineses foram , trazidos, pelo governo,
ao Rio de Janeiro, para que lá cultivassem chá; depois, mandaram
alguns para Caravelas e outros , para aí, a fi1n de prestarem serviço
como jornaleiros; são, porém, muito indolentes, e só executam trabalho
extremam~nte leve . . Vivem conjuntamente numa casinhola; um deles
se fez cristão e casou-se com uma índia. Conservaram os costumes do
seu país ·natal; celebram-lhe as festas, apreciam toda espécie de caça
plumada, e parece não __serem muito exigentes na escolha do alimento.
Guardam o maior asseio e ordem em se_u rancho de palha. .As camas,
por exemplo, são guarnecidas de finos cortinados brancos, dispostos com
bom gosto, e suspensos, dos lados, a lindos ganchos de ·cobre. Essas
belas camas contrastam de maneira estranha com o miserável casebre
de p alha em que estão colocadas. Os chineses dormem em delicadas
(327)

"Aninga-açu " é nome habitualmente usado para d istinguir esta espécie,
li nifera (Arruda), entre outras aráceas indígenas, mais ou menos com
ela pa recidas na apar ê ncia e habi tat, ge ne ricament e cha madas aningas. Cresce em
densas aglomerações na porção mais baixa e lodosa de muitos dos rios q ue desá g uam
na costa orienta l br asileira, e fornece material t êxtil pa r a o fa brico de cordoalha grosseir a. Uma espécie do mesmo gêne ro, Montr i chardia ar bor escens (Linné). dita " aninga-uba ",
for ma nas margens dos rios a mazônlcos os conhecidos aninga is, mo rada predileta das
ciganas (Opisthocom'u.s hoazin (MUiier)). q ue dela tiram o sE>u ;;;u sten t o. (Cf. E . Goeldi,
Bol. Muse1t Paraense, I. 1895, pg. 167·184) .

M ontr i chardia
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esteiras de palha e descans'llm a cabeça num pequeno travesseiro redon·
do. Vimo-los comer arroz ·à típica moda chinesa, com dois pauzinhos.
Alegraram-se muito com a nossa visita; contaram-nos, em péssimo português, coisas do seu caro país, e .como lá tinham muito mais conforto
do que no Brasil. Abriram também as malas, onde guardavan1 sofríveis
porcelanas chinesas e de grande número de leques de diversas variedades, que trazem para vender. As casas da (azenda, incluindo o engenho de farinha de mandioca, ficam numa pequena depressão do terreno, perto do rio, entre duas elevações. Subindo a que está mais para
leste, na qual se ergue a povoação, pode dominar-se grande · extensão
da zona circunjacente; tanto quanto a vista pode alcançar, tudo, até
o horizonte longínquo, é coberto, sem interrupção, de matas sombrias;
exceto na margem . direita do rio, onde se vêem, em alguns pontos,
-habitações humanas.
Atravessamos as florestas vizinhas com os nossos caçadores e alguns
mamelucos indolentes, que aí viviam. Caçarp.os várias espécies de
animais; entre outras, pela primeira vez, a preguiça comum (Bradypus tridactylus~ Linn.), pois até então só víramos a preguiça de coleira
preta (Bradypus torquatus, Illigeri)ª 2 ª.
Nesse . local, quase tivemos a desgraça de perder o sr. Freyreiss.
Certa manhã, foi-se embora sozinho, com a espingarda de caça, e não
voltou à hora costumeira do jantar. Caiu a tarde; fazia-se cada vez máis
escuro, e continuávamos a esperá-lo em vão. Nossos temores aumen'
.
tavam de momento a momento; mandei, por isso, que parte do pessoal atira~se repetidamente, para dar-lhe aviso; por fim, ouvimos a
amortecida resposta de um tiro, à grande distância. Ordenei imediatamente aos índios acorressem, com archotes acesos, ou antes tições,
ao ponto donde proviera o som ouvido. Felizmente, encontraram o companheiro perdido, voltando tom ele à meia-noite. Chegou extenuado,
e contou-nos a perigosa aventura. Havia ele avançadó demais por
uma picada pouco transi~ável da floresta, quando, de súbito, ela terminou; não obstante, prosseguiu e, ao pensar na volta, perdera por
completo o caminho. Levou o resto do dia a procurá-lo, marcando
as árvores para saber por ·o nde passara; mas foi tudo inútil. Afinal,
(328) Brad111>us tridact11lus Linn. e B. torquatu s llliger sj\o a s preguiça s que ocorrem no Brasil médio-oriental.
Em. ambas as extremidades possuem três dedos com longas unhas ganchosas: mas.
enquanto a primeira, muito mais comum · e de área de dispersão notavelmente mais vasta
(numerosas raças geográticas dlstribuldas do Rio Grande do Sul a Colômbia) , tem todo
o pêlo de colorido praticamente uniforme, pardo-acinzentado. a última se reconhece
a primeira vista pela larga mancha negra, sagititorme e mtidamente destacada, na
parte mais anterior da linha média do dorso.
Em Beitrdge (li. pp. 500-7), inseriu o
autor um minucioso · ~studo de Oken sôbre os crânios das duas espécies. Sõbre os
nábitos singulares da espécie vulgar. há interessantes observações de LODEJtWALM', publicadas na R ev. do Mv1eu Paulista (tomo X, pp. 795 e 812 e tomo XIV, pp. 395 e 396).
A " preguiça real" (didact11lus (Linn.) ), "unau" dos tratadistas europeus, uão possui
mais do que dois dedos "funcionai s nas extremidades anterioces ; é muit o maior e
priva tiva da Amazônia e Guianas.
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escalou tuna inontanha, na esperança de que, aumentando· o campo
visual, pudesse descobrir a trilha, e só viu, entretanto, de todos os
lados, imensas florestas ininterruptas. Chegou, em seguida, a um
regato, que foi acompanhando na esperança de atingir o Alcobaça e
de caminhar pelo curso deste até encontrar o caminho de volta à
fazenda; mas. as esperanças de novo se malograram, porque o regato
logo depois se . perdia num charco, terminando. A situação, nesse
ponto, tornou-se a mais alarmante possível. Extenuado pela fome,
afogueado pela enorme caminhada, encharcado pela água do riacho,
deixou-se cair, incapaz de continuar. Mas o crepúsculo se aproximava;
reuniu todas as energias, e construiu pequena choça de folhas de palmeiras. Aí os mosquitos o vieram atormentar terrivelmente; nem
podia ter sossego por causa dos selvagens e dos animais ferozes, tanto
inais quanto lhe faltava o indispensável para acender uma fogueira
que os afastasse. Resolveu esperar pela.. manhã, a qual, no entanto,
não lhe oferecia melhores perspectivas, de vez que não contava descobrir o caminho perdido, a não ser por acaso; e estava, além do mais,
tão mal fornecido de pólvora e balas, que a caça não o poderia sustentar
por muito tempo. Foi nessas angustiosas contingências que ouviu,
por fim - e quem poderá descrever com que alegria? - o nosso tiro de
Ponte do Gentio. Ergueu-se de alma nova, respondeu com dois tiros,
que, devido à atenção que púnhamos em perscrutar o silêncio da
noite, foram. felizmente ouvidos por nós. Estivesse ele um pouco mais
longe, ou atrás de uma elevação, e não teria ouvido 0 nosso tiro, nem
nós os dele; ser-nos-ia impossível encontrá-lo, e a sua sorte, nessas
brenhas medonhas, talvez fósse trágica, pois que, na manhã seguinte,
pretendia procurar o caminho . de volta justamente no rumo oposto ·
ao da fazendaa29.
Esse fato deve servir de exemplo para mostrar a necessidade da
maior cautela a todos quantos penetram sozinhos nessas selvas imensas, sem as conhecerem um pouco, ou possuuem a extraordinária habilidade dos índios em retomar o caminho. O feitor de · Ponte do
Gentio, português bem experimentado em caçar nessas paragens, perdeu-se duma feita, vagando na mata durante sete di~s; achava-se,
porém, munido de uma boa espingarda, pólvora e chumbo, de modo
que pôde satisfazer as mais urgentes necessidades e alcançou; por firr.1,
uma plantação i margem do Alcobaça. Dois índios, mandados pelo
ouvidor a seguir-lhe as pegadas e achá-lo, chegaram pouco depois dele.
E' errado pensar que, nessas florestas, o alimento se encontra em
toda parte. Apesar dos inúmeros animais que as habitam, pode-se, às
(820) Fato absolutamente semelhante deu-se com o autor destas Unhas há alguna
anos (setembro de 1042), durante uma excursão naturalfstlca ao Estado do Espírito
Santo; com a diferença, porém, que a volta ao acampamento, à margem do Rio São JC>H,
só se deu no terceiro dia após a partida. Do estado de espfrito em que ficaram os
companheiros, poderá dizer o meu amigo e distinto colega P'rofessor Benedito Soares
Monteiro, como tendo sido um deles, nessa jornada a'llenturos~.

No11a ehoupana

em Mono ã Arara.

Nas matas do l\1ucuri em companhia do Capitão Bento Lourenço e s~us "mineiros".

(Est. 6 ).

185

DO RIO DOCE A CARAVELAS

vezes, v1a1ar dias seguidos sem descobrir um ser vivo; ·também aqui
a exper1enc1a mostra que os animais sempre vivem mais prox1mo
das habitações humanas, do que no interior das grandes florestas.
Nossas coleções receberam alguns acréscimos interessantes; porém
os insetos, sobretudo as borboletas, sofreram muitos estragos das formiguinhas vermelhas. Só conseguimos salvá-los aspergindo-lhes rapé. Deixamos Ponte do Gentio a 25 de Janeiro, e voltamos para a casa da
Senhora Isabel, on~e encontramos o pessoal ocupado em preparar
fárinha de mandioca. Tivemos a atenção presa por um tucano (Ramphastos dicolorus Linn.) 330 , domesticado: suas maneiras cômicas, o todo
desgraci.oso ~ o bico enorme nos divertiram muito. Devorava, com
incrível avidez, tudo que alcançasse e fosse comível, sem excetuar
a carne. Ofereceram-no-lo de presente, mas declinamos, porque essa
ave- não resiste ao nosso clima. Obtém-se aqui grande quantidade de
mel de uma espécie de abelha '. amarela, sem ferrão. · Penduram ao
teto, para isso, pedaços de galhos ocos de árvore, tapados com barro
nos extremos, e tendo, no meio, um buraquinho redondo destinado à
entrada das abelhas. O mel é muito aromático, mas d~ modo algum
tão doce quanto o europeu. Mel com água, aí usado, é um refresco
muito agradável.
No dia seguinte, voltamos a Pindoba e, à tardinha, chega~os de
novo · a: Caravelas. Resolvemos nossos negócios em dois dias e embarcamos novamente para Viçosa, numa linda noite de luar. Milhares
de vaga-lumes (Lampyris, Elater), e talvez ainda outros insetos luminosos, luziam .;entre as moitas da margem. Quando chegamos à casa
da Câmara de Viçosa, os botocudo~ do ouvidor ainda aí estavam.
Mais que essa desagradável companhia, incomodou-nos o uivo contínuo de um cão mordido por uma cobra venenosa. Deram-lhe o
suco do çardo santo (Argemone mexicana)ªª1 , um cardo de flóres
amarelas, ·muito comum em toda parte•; mas o animal morreu. Supõe-se, aí, erradamente, existir no Brasil um número de cobras peçonhentas maior do que real. À exceção de algumas poucas e nomeadamente das grandes espécies de Boa, os próprios habitantes da terra
afirmam que as cobras são, · na maioria, venenos~. Há, certamente,
• A

•

•

•

•

•

'

•

a

(*) Sem dúvida alguma. °AZARA alude a essa planta, quando. nas suas Voyages,
vol. J, p. 182, fala da cura de uma certa febre.
(880) Como já foi antes anotado, trata-se do "tucano-de·bico-préto", Ramphaatos
'Vitellinus ariel Vigors, da vigente nomenclatura. V. a nota 98.
(831) Não têm éonta as plantas a que o vulgo atribuia, ou mesmo ainda boje
atribui, virtudes ,curativas, nos acidentes ofidicos.
Desnecessário dizer que estas apregoadas l'irtudes alo nada menos que . imagtnirias e resultantes da observação falha do
povo, que, de modo geral, não sabe distinguir entre as cobras inofensivas e as serpentes
peçonhentas. Como o próprio fumo, o "cardo santo", chamado ainda "papolla ou dormldeira espinhosa", é J.UD& papaverácea rica em princfpios tóxicos, cujos efeitos só podem
IOgicamente contribuir para o agravamento dos acidentes que deveria combater. Sobre
esta interessante matéria, leia-se VITAL BBAZIL, La Defense contre l'Ophidi8me, !.• ed..
lllU, p. 225 e ss.
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algun1as espécies venenosas, como, por exemplo, a víbora verde•ss 2
e a 1araraca, ambas do gênero Trigonocephalus3ªª;
muito
mais terríveis, porém, são a cascavel (Crotalus horridus)8ª 4 e o "surucucu"
(Lachesis mutus, Daudin, ou Crotalus mutus, Linn.); a última, principalmente, que atinge sete a ojto pés de comprimento, se encontra em
todos os pontos do Brasil335 • A serpente de chocalho, chamada pelos
portugueses "cobra cascavel", habita somente os lugares secos e altos;
é bastante comum em Minas Gerais e no interior da capitania da Bahia.
De Viçosa voltamos ao Mucuri, ·mas não demoramos muito tempo
na vila, porque o ouvidor já estava no lugar em que trabalhavam
na fundação da nova fazenda de Morro d'Arara. O Sr. Freyreiss resolveu voltar, desse ponto, com a nossa tropa para a Capitania . . Preferi subir o Mucuri até às obras da mata, e passar alguns meses nessas
florestas. Arranjamos a nossa bagagem e passamos ajnda uns dois dias
em Mucuri. Daqui fizemos algumas excursões a cavalo, uma para
ver o início da nova estrada, que o Capitão Bento Lourenço, com
seus mineiros e outros trabalhadores, já tinha começado e de que
construíra três léguas. A estrada sai logo por trás das casas de
Porto Alegre e percorre, a princípio, terrenos pantanosos e terras descampadas (campos), cobertas de capim, onde se viam pontes toscas feitas
(*) (Suplem.) Oophiaa bilineatm, uma espécie ·bonita e até hoje não descrita.
O exemplar que me trouxeram media 22 polegadas e 8 linhas de comprimento, Incluída
aí a cauda de 8 polegadas e 8 Unhas, ou seja cerca de ~ (slc) do comprimento
total. Placas ventrais 210, pares de escamas caudais 66. Forma geral esgula, cabeça
cordiforme, com duas grandes placas superclliares e recoberta, como o corpo, de escamas
pequenas·, estreitas, alongadas, pontiagudas e carenadas. Ao lado aas placas ventrais corre
uma série de grandes escamas romboidais, quase lisas e só uma. pequena depressão
em seu bordo superior; ânus simples, recoberto por uma. escama semllunar Indivisa.; cauda
terminada. por uma ponta aguda e córnea, de cor bruno-avermelhada e de 1 linha de
comprimento.
Todas as partes superiores coloridas de verde-claro multo brando e
azulado, marcadas de cada lado por uma linha amarelo-palha, sem brilho e formada
pela série das grandes escamas marginais do abdômen; no alto do dorso duas séries
distintas de manchas, dispostas frequentemente aos pares e sempre circundadas de
preto.
Ao longo de cada lado da cabeça., partindo cio olho, cuja. pupila é vertical,
uma lista amarelo-ferruglnea, ladeada e pintalgada de preto; no occiput duas listas semelhantes; bordos das maxilas guarnecidos de placas de viva cor amarelo-esverdeado marginadas de pre.to ; parte Inferior da cabeça e garganta de intensa coloração amarelo-claro;
lado inferior do pescoço amarelo-claro vivo; ventre e lado Inferior da cauda bra.ncoamarelados, os escudos ventrais com a base um tanto azul-esverdeacia; lado superior da
cabeça e da porção álantelra do corpo finamente pontiadas e marmorizadas de preto;
sobre a cauda uma. lista longitudinal azulada, sem brilho. Chamada no Brasil "cobra
verde" ou "surucucu de patloba ".

(832) Bothrops bilineata (Wied), vulgarmente· "jararaqulnha verde", ou "surucucu
de patioba ".
(838) Wied refere a Trioonocephalus as serpentes atualmente incluldas em Bothrops.
O gênero Trigonocephalus Oppel (1811 ) abrangia Inicialmente espécies distribuídas hoje
nos gêneros Lachesis Daudin (1803) e Bothrops Wagler (1824); com a designação há
anos feita por A. AMARAL (Cf. Rev. Mus. Pa,tl., XIV, p. 37), da espécie ammodytes (=
Orotalus mutus Linn.), para seu genótipo ele se torna definitivamente sinônimn ele
Lacheais, cuja única espécie é o "surucucu-plco-de-jaca", ou L. muta .(Llnn.).
(884) A única espécie brasileira do gênero Orotalus ºé C. ter rificus Laurentius,
1768, hoje por toda parte conhecida pelo nome lusitano de "cascavel". Cf. Amaral, in
Mem. Inst. Btttantél, X, 1987, p. 161.
(885) O "surucucu ", que é, efetivamente, n. maior das nossas serpentes venenosas,
pode avantajar-se ainda. às dimensões dadas por Wled (até 8,60 m de comprimento,
segundo A. Amaral) ; existe em todo o leste e norte do Brasil, desde Minas e Espfrito
Santo até o Amazonas, estendendo-se ainda até a América Central. Cf. a nota. 850,
inserta. mais adiante.
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com paus; passa, depois, entre capoeiras e densas florestas. Ainda
estava muito em comeso, simples picada, não muito larga; além disso,
· aqui e ali, troncos imensos de árvores a atravancavam. As léguas eram
medidas com um cordel e gravadas nos troncos das árvores, descascandoas e entalhando-os. Em alguns pontos da mata, ainda hoje encontramos
de pé os ranchos em que a turma de mineiros tinha pernoitado.
A altura da última plantação à beira do Mucuri, pertencente ao
Sr. João Antônio, a estrada dos mineirqs se aproximava da margem
e das casas nela construídas. Chegamos em companhia do Sr. Padre
Vigário Mendes e do escrivão de Mucuri; e aí encontra:111os o Capitão Bento Lourenço, que nos recebeu, mais a sua gente, com uma
salva de tiros, da eminência em que se erguia a sua morada. E' uso
geral~ no Brasil, entre as corporações de homens armados, e especialmente nos po~tos militares, quando forasteiros os vão visitar nos
ermos do sertão, 'dar, em regozijo, tiros de espingardas, com cargas maio·
res que as usuais. Passamos algumas horas agradáveis em ~ompa
nhia ~o honest<? ·capitão e do amável dono da fazenda, Sr. João António, e em seguida tornamos por água, .à vila. Na manhã de 3 de
Fevereiro, cada um de nós tomou rumo diferente. O Sr. . Freyreiss
atravessou o Mucuri, de volta à Capitania886; e eu, com duas canoas,
segui rio acima. Já a considerável distância, saudamo-nos com tiros de
espingarda e pistola, e logo nos perdemos 'de vista. O local escolhido
para a . fazenda e a serraria do rni:nistro, Conde da Barca, fica a
. cerca de dia e meio de viagem, subindo o Mucuri, e chama-se Morro
d'Arara, devido ao grande número de araras· (Psittacus macao, Linn.)881
que ali se encontram. Indo para lá, achava-me agora em companhia do
escrivã~ de Belmonte, Capitão Simplício da Silveira, que foi de grande
préstimo quando se tentou fazer um acordo com os Botocudos do rio :Qelmonte. Ele e· um jovem índio Menien•, que o acompanhava, fala~am
a língua desses selvagens.
As margens do Mucuri, cobertas de espêssas matarias, apresenta:111,
devido aos freqüentes coleios do rio, que é em geral ·estreito, grande
diversidade de pitoresq1.s perspectivas. Tínhamos de fazer grande. .esforço para impelir nossa canoa contra a corrente, então volumosa e
rápida, trabalho dos mais fatigantes, pois o sol do meio-dia projetava
os raios ardentes sôbte nossas cabeças, e a madeira da canoa esquentou tanto que mal suportávamos segurá-la. Os martins-pescadores· verdes, . de ventre cõr de ferrugem (Alcedo bicolor, Linn.) 338, e a linda
(*) Os "Menlens", que vivem em Belmonte, são restos degenerados dos índios
"Camacan ", de que mais adiante dar'e mos noticia.

(8811) Como se vê, Capitania é o nome pelo qual, aoompanhando hábito de então,
designa sempre Wied o atual Estado do Espírito Santo.
(887) Vide o que ficou anteriormente sobre as araras encontradas por Wled
(nota 185).
(888) Ohlorocert1le inda (Llnn.) da atual nomenclatura. visto a prioridade de
Ãlcedo inda Llnn., 1706, sobre o seu elnõnlmo Â . bicolor Gmelln, 1788.
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andorinha verde-branca (Hirundo leucoptera)339 são aí muito abundantes; estas últimas pousam nos galhos secos e nos arbustos aquáticQs, ou esvoaçam sobre éles; em terra, só se encontram perto das
margens dos rios. Pousados nos velhos tronco.) debruçados sobre a
água, e nas rochas, vimos grande número de uma espécie de morcego
cinzento• 340, que procura os lugares frescos durante o dia; distingue-se
pelo focinho proeminente. Matamos, numa árvore marginal, o belo
pombo conhecido na costa leste por "pomba trocaz" e, perto da Bahia,
por "pomba verdadeira", trata-se da Columba speciosa• • dos naturalistas341.
À tarde, atingimos a última plantação, pertencente ao Sr. João
Antônio, onde, alguns dias antes, o Capitão Bento Lourenço nos saudara com uma salva de tiros; tinha ele seguido, então, com a sua
gente, mais para dentro da floresta. Como caísse o crepúsculo, saltamos
na densa mataria e acendemos as fogueiras: A noite estava muito quente
e linda, 1nas, como é comum nos países tropicais, extremamente úmida.
Muitas vozes de aves, como as do caburé34 2, do chora-lua343, de bacurau
(Caprimulgus) e da capueira (Perdix guianensis)3 44 , só se ouvem ao
escurecer, quando vêm animar esses vastos e solenes ermos. O caburé,
em particular, chegou-se muito perto de nós; sua voz tremida vinha
(*) Vetpertilio rnuo, espécie nova, com um focinho muito alongado, quase igual
a uma tromba, e projetando-se como um apêndice sobre o maxilar superior. Comprimento .
total, duas polegadas e quatro linhas.
A membrana da asa é muito peluda; orelha
estreita e muito pontuda; pêlo da parte superior do corpo, pardo-acln2entado escuro;
da parte inferior . mais pálido, cinzento-amarelado.
(**) TEMMINCK, Histoire Naturelle des Pigeons et des Gallinacées, vol. 1, p. 208.
'

(389) Hirundo leucoptera GmeJin (1788), nome precedido por H. albiventer Boddaert
(1783), ambos baseados na Hirondelle à ventre blanc de Cavenne de DAUBENTON.
Iridoprocne albiventer, Bodd.. como é chamada na moderna ornitologia, ocorre desde

o nordeste da ·Argentina (Misiones), até a Colômbia e as Guianas.
·
(8'0) Rhpchiscus (= Rhychonycteris) naso (Wled).
Há . no Museu Zoológico
de São Paulo exemplares dêste interessante morcego, colecionados no rio Doce, rio
Juruá,. Mangabelra (Pernambuco) e · Cidade da Barra (Bahla).
Splx julgou ver nele
duas espécies. Propôs para elas o gênero Poboscidea e descreveu-as sob os nomes de Pr.
saxatilis e Pr. rivalis, alusivos aos hábitos curiosos do animal, que é encontrado. ora
nas paredes lisas de rochedos a prumo, ora sobre o leito dos rios, debaixo das pontes,
ou pendentes dos velhos troncos de árvores caidas.
DossoN (Catal. Chiroptera Brit. Mus. p. 868) chama a atenção para o mimetismo
que, nas últimas circunstâncias, dificulta a visibilidade destes pequenos morcegos, que
ordinariamente se reúnem em colônia de número · variável de indivíduos.
(341) E' a mais bela de nossas pombas silvestres.; muito fácil de reconhecer entre
as congêneres pela sua plumagem, ornamentada de linhas transversais semilunares que
lhe dão aspe~to escamoso.
Em minhas peregrinações ornitológicas, só me recordo tê-la
encontrado abundantemente no sul de Goiás, na região do Rio das Almas; · ororre porém,
aqui e ali, nos nossos sertões, desde o Amazonas até o extremo sul do Brasil. Conhecem-na
ainda em certos 1ugares por "piraú" e "rola pedrês·~.
(342) Sem ser propriamente diurno como a "coruja buraqueira" (Speotyto cunicularia (Molina)). o "caburé" (Glaucidium bra8ilianum (Gmel.)) pode sér ouvido a cantar
mesmo durante o dia (donde o nome de "caburé do sol", de que também. goza), divergindo
neste particular da generalidade das corujas. Sua voz lembra de perto a do8 "surucuás"
e, imitada com sofrivel exàtidão, pode trazer a ave a poucos passos do observador.
Com de é comum acorrerem então inúmeros passarinhos alarmados pelà presença do
rapineiro, motivo pelo qual os colecionadores lançam freqüentemente mio do fácil
estratagema.
(348) O mesmo que "urutau" e "mãe-da-lua", Nyctibius aethereus (Wied).
(844) Odontophorus capueira (Spix) é o nome da espécie existente nos Estados de
leste e sul do Brasil, onde também é chamada "uru ".
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de uma árvore próx_ima à fogueira, que ele parecia contemplar com
curiosidade. Nossos destemidos canoeiros índios, seminus, deitaram-se
logo, sem se cobrir, e alguns à distância da fogueira, no chão ·úmido, adormecendo profundamente. Nós, ao contrário, embrulhamo-nos
nos grossos cobertores, num leito arranjado com ramos de árvore e
palmas de coqueiro.
Na manhã seguinte, durante o preparo do almoço, um bando de
araras pousou perto de nós, em grande alarido. Mariano, um dos
nossos, levantou-se dum pulo, pegou da espingarda e aproximou-se
cautelosamente. O estampido ecoou majestosamente pelas solidões
da mata, e o caçador voltou alegre, com a primeira dessas esplêndidas
aves que conseguimos matar nessa viagem.
Depois do jantar, embarcamos de novo, saltando, à ta-r dinha,
num banco de areia, no qual fizemos uma fogueira. Enquanto preparávamos a arara para a coleção, vimos uma grande canoa cheia de.
gente rumando cm nossa direção. Era o Sr. Charles Frazer, inglês
possuidor de um estabelecimento em Comechatiba, no litoral, perto de
Porto Seguro, com sua gente. Tinha o mesmo destino que nós. Passamos a noite ness.e lugar e, pela manhã, partimos juntos. Ao meiodia, alcançamos na margem norte do Mucuri a entrada de um canal
estreito e sombrio, de cerca de dez a doze passos de largura. Esse canal
natural, antes intransitável por causa da ramaria compactamente entrelaçada sobre ele, fora desbravado, havia alguns dias, por ordem do
· ouvidor. Constitui a entrada para um bonito lago, bastante grande, chamado Lagoa da Arara, inteiramente cercado de montanhas
cobertas de mata. Fora justamente a um quarto de légua acima da
lagoa que o ouvidor <::omeçara a edificar a propriedade do ministro,
em Morro da Arara; já se tinha principiado a derrubar a mata, e
havia algumas cabanas construídas. O ouvidor recebeu-nos com amabilidade, e eu me pus logo a arranjar as coisas para permanecer uns dois
meses nessas brenhas solitárias.

Vista da ilha .Cachoeirinlaa e do Quartel dos Arcos. na foz do Rio Grande de Belmonte.

(Est. 9).

IX

ESTADA EM MOR~O D'ARARA, MUCURI,
VIÇOSA E CARAVELAS, ATÉ A PARTIDA
PARA BELMONTE
(De 5 de fevereiro a 23 de julho de 1816)

Descrição da estada em Morro d'Arara. - Caçadas.
Os mundéus. - Estada em Mucuri, Viçosa e Caravelas.

Para se fazer idéia do· nosso modo de vida em Morro da Arara,
imagine-se uma floresta erma em que um bando de homens constitua :
um posto avançado solitário, suficientemente p~ovidos, pela natureza,
com o indispensável à vida, graças à abundância de caça, peixe e água . .
potável; mas, ao mesmo tempo, devido ao afastamento dos . lugares ·
povoados, entregues inteiramente aos próprios recursos, e adstritos a
ficar em guarda constante contra os selvagens da floresta~ que os
rodeiam de todos os lados.
Patachós, e .talvez também Botocudos, rondavam-nos diariamente,
à espreita dos nossos mov.i mentos; andávamos, por isso, sempre armados; éramos de cinqüenta a .sessenta homens capazes. Já se tinha
derrubado a mata da encosta de uma montanha, à beira da lagoa :
amontoando-se umas sobre as outras as árvores caídas.
Todas as manhãs vinte e quatro índios, muito úteis para esse mister,
saíam para o . trabalho; alguns· levavam machados, outros um
instrumento em ·forma de segadeira ("foice"), preso a um cabo.
comprido; os primeiros derrubavam as árvores, os segundos, o bosque·
e os arbustos novos. Quando uma grande árvore caía, arrastava ao solo
muitas outras menores; porque todas· essas árvores são cerradamente
entrelaçad~s de cipós fortes e lenhosos; muitos troncos, quebrados por
outros, permaneciam erectos como colunas colossais; plantas espinho-·
sas, sobretudo caules da palmeira airi, que são cobertos de espinhos,
juncavam o chão, tornando essas derrubadas completamente impene-
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tráveis. O ouvidor havia mandado construir cinco a seis cabanas perto
da lagoa, cobertas com fôlhas de "uricana"'. Quatro dos nossos índios,
que, à semelhança da maioria dos conterrâneos, são ótimos caçadores,
e ainda melhores pescadores e canoeiros, eram mandados, tôdas as
manhãs, caçar e pescar o dia inteiro, e examinar os nossos mundéus,
ou armadilhas para animais, voltando sempre, à tardinha, com muita
caça e abundância de peixe, principalmente piabanhas, traíras, piaus,
robalos e outras espécies. Logo que a nossa gente se reunia ao escurecer, não havia mais razão para temermos um ataque franco dos selvagens.
Contra uma surprêsa noturna, que êles não empreenderiam fàcilmente
na treva, mas de preferência nas noites de luar, estávamos garantidos
pela vigilância dos nossos cães. Um grahde cão pertencente ao ouvidor
distiguia-se dos demais; parecia farejar os selvagens quando rondavam
pela montanha, além da lagoa. Enfurecia-se nesses momentos, latindo
sem parar na direção do local suspeito. Os Patachós, com tôda a certeza, nos observavam dos sombrios esconderijos, não sem.. espanto e
desagrado, e os caçadores precisavam de grande cautela para não se
deixarem apanhar desprevenidos. Ouvimos, muitas vêzes, êsses aborígines imitar a voz da coruja, da capueira, e outras aves, sobretudo
noturnas; porém nossos índios, igualmente hábeis nessa arte, nunca
confundiam a imitação com o natural. Uma pessoa incauta sé sentiria, talvez, tentada a seguir · a voz do pássaro, até que as flechas
dos tapuias lhe mostrassem o engano. Quando a nossa gente dançava o batuque nas noites de luar, tocando a viola (guitarra) e acompanhando sempre com palmas, estas eram repetidas pelos selvagen·s
do outro lado da lagoa. o ouvidor, que não perdia ocasião de
lhes tentar a amizade, fêz freqüentes esforços, durante a nossa es.tada,
para os atrair, gritando-lhes: Schmanih (camarada! ou capitão) Neí
(grande chefe!) etc. porém em vão; não obstante, os índios, que mandávamos à inspeção, notav·a m muitas vêzes, pelas pegadas, que os selvagens se acercavam da derrubada durante a noite,. explorando tôdas
as circunjacências do acampamento. Uma noitinha, como esperássemos ser subitamente atacados, por causa da extraordinária agitação dos
cães, estivemos em guarda constante, e aquêles que precisavam apanhar água, combustível, ou fazer qualquer outra coisa na mata iam
sempre bem armados.
Nossas coleções receberam grandes acréscimos em Morro da Arara,
sobretudo de quadrúpedes, graças aos mundéus. Os índios são extremamente hábeis no arranjo dessas armadilhas. Escolhem, para · isso,
de preferência, um lugar na mata, próximo da margem de um rio.
Aí levantam um comprido cercado de galhos verdes, formando ângulo
reto com a margem, e podendo ter de dois e meio a três pés de
altura. Em cada quinze ou vinte passos, deixam uma pequena abertura, sôbre a qual três toras de madeira, compridas e pesadas, são
colocadas obliquamente, escoradas com pequenos pedaços de pau. Os
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animais pequenos, no seu vaivém costumeiro à beira do rio, procuram
uma passagem e, encontrando a abertura na tapada, pisavam no chão
. constituído de gravetoS ·entrelaçados; as pesadas toras de madeira vêm
a.b aixo e matam o animal. E' comum fazerem, em linha, trinta,
quarenta ou mais desses mundéus, onde a caça cai diariamente. Encontramos, com freqüência, sobretudo nas noites escuras, cinco, seis
ou mais animais de cada vez. E' preciso, porém, revistar as ~rmadilhas
uma ou duas vezes por dia; porque, .nos grandes calores, a caça
apanhada apodrece depressa.
Por ordem do ouvidor armaram-se, em dois lugares próximos do
Morro da Arara, mundéus desse tipo: era o nosso principal meio de
subsistência, pois, embora o povo da terra se sustente. principalmente de
peixe, nós, europeus, sempre preferimos carne fresca. A paca (Coelogenys paca)34 5, .a cutia (Dasyprocta aguti)ª 46, a macuca (Tinamu~ bra.silien,sis)ª4'.· e o · tatu comum. (~atou noir, Azara), cuja carne é branca,
macia e saborosa, eram part1cularmente bem-vindos à nossa mesa. Um
dia, tínhamos ido examinar as armadilhas e atravessávamos a lagoa,
quando o índio que · dirigia a minha ·canoa nos mostrou, de
'repente, · uma anta nadando no lago e querendo alcançar a .margem.
.Atiramos de certa distância, mas a maioria dos tiros se perdeu, até
que, por fini, o disforme ·animàl foi ferido, porém ao de leve, porque o
chumbo não conseguiu varar a. pele grossa. Fomos à margem e seguimos o rasto sangrento, mas logo o pe:rdemos de todo, devido ao grande perigo que raspou o meu índio. Passou ele muito perto _d e uma
jararaca•s4 s de cinco p'és de · comprido, escondida entre as folhas
sécas.. Ela ergueu-se, mostrando os dentes formidáveis, e ia mordê-lo,
(*) A "jararaca .., referida em nossas viagens atua.is, foi introduzida nos sistemas
aob o• nome. de Vipera atrox; ela, porém, difere da. vibora, pelas fossetas que se encontram
nas bochechas de todas as serpentes venenosas da América do Sul que tive a oportunidade
de enconlrar.
Nos anais da "Gessellscbaft naturforschen der Freunde zu Berlin ", ano
terceiro, p. 85, há uma descrição da "jararaca" da autoria de H. H. Tllesius, se é
que ~sse nome em Sts. Catarina significa a mesma coisa que no Continente. A "jararacuçu "' é apenas um individuo velho e multo grande da. mesma espécie, diferindo
um pouco
na cor, naturalmente,
.
. .dos espécimes mais novos.

(U5)

Cunicuhu paca (Llnné) da atual nomenclatura.

Conhecem-se hoje no Brasil nada menos de uma meia dúzia de cutias, na
sua maioria da região amazônlca; na era. de Wled, porém, a única espécie reconhecida
pela ciência erá Daayprocta aauti ( Linn.. 171111), baseada em "Agutl " de Ma.regrave e
portanto tipicamente este-brasileira. De qualquer modo, a ela deve referir-se o animal
mencionado pelo zoólogo.
(1'7) Tinamu• •olitanus Vieillot é o nome que cabe a esta a ve, conhecida ora
j>or "macuco " (Brasil meridional), ora por " macuca" (Bahia).
Tinamus brasiliensis
Lathaín, deriva de Perdix brcuiliemü Brlsson, equivalente a Tinamus major Gmelln,
espécie gulano-amasônica, estranha ao Brasil oriental.
Tinamus •olitarius estende-se
ainda hoje ao nordeste, onde é representada por uma subespécie particula r , Tinamus solita,.
nu pernambucemit Berla, que corresp(>nde precisamente a.o " ma.cucagua " de Ma.regrave.
(1,8) Botll.rop• jararaca (Wied. 182,), 111'8, II, p . 1103, pi. VI. Largo contingente
forneceu Wled à sistemática das serpentes solenógllfas (de dentes caniculados) bra.•dlelru, que, por aqude tempo, estava ainda em plena elaboração.
Seja como for
há a distinguir-se entre a "jararaca" propriamente dita, Bothrops jararaca (Wied)
e outra espécie, notavelmente parecida, B. atrox (Lino.) , que ora se conhece pelo
mesmo nome, ora pelo de "caiçaca" (nordeste do Brasil) .
Ambas ocorrem na.
região oriental; mu a espécie em jógo no caso presente é a primeira, . havendo
depois (ImJ II , p . 11 08, pi. 6; Beltr. 1, p . 470 e ss.) o próprio ·Wied reconhecido
(1,11)
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quando, com um tiro feliz, a abati e salvei o apavorado caçador. Os
ín~ios, e mesmo os caçadores portuguéses, vão sempre descalços à
caça; pois calçados e meias são, no país, artigos muito caros para os
habitantes, e, conseqüentemente, usados apenas nos dias de festa.
Estão, assim, mais expostos às picadas das cobras, que muitas vezes
se escondem entre as folhas secas; contudo, mesmo nessas circunstâncias, são os açidentes mais raros do que se poderia pensar. O horror
pelas serpentes sentido entre os habitantes é excessivo: o vulgo conserva diversas, e por vezes ridículas, crendices a esse respeito: assim,
por exemplo, acreditam que haja cobras de duas cabeçasª49 ; que
algumas se deixam atrair pela luz ou pelo fogoª 6 º, e que as espécies
venenosas cospem fora o veneno, quando vão beber.
Alguns . dias mais tarde, consegui outra, completamente inofensiva, mas de beleza notável, em cuja pele se sucediam anéis vermelhos, pretos e esverdeados; assemelha-se ~ um pouco, no aspecto, à
cobra coral ("cobras corais"), da qual, entretanto, é muito diferente•a45 ,
Nessas matas ermas, era a caça o nosso mais agradável, útil e,
na realidade, único passatempo; e embora os perigos da floresta nos
enleassem bastante, obrigando-nos a adotar como regra nunca sair
senão em companhia suficientemente numerosa, mesmo assim, conse( *) Coluber formoll'UB, espécie não descrita; 82 polt'.gadas e 5 linhas de comprido,
incluindo a cauda, que tem 7 polegadas; 202 a 208 escudos ventrais e 65 a 66 pares de
escamas caudais; cabeça de um alaranjado brilhante; fris, vermelhão; 78 dentes na
bôca; a metade dianteira do corpo possui faixas transversais alternadamente pretas e
amarelo-esverdeado pálido ; a traseira, alternando-se, listas pretas e ·largas listas de vermelhão.
E ' um animal de beleza incomparável.

tratar-se de uma serpente até entAo não descrita, e perfeitamente distinta daquela
cujo nome f<>ra dado por Lineu. Bothrops lanceolatus (Lacépede), que vemos amiúde
uaado, já para· uma, Já para outra 'das duas espécies referidas, é hoje considerado
estrito sinônimo da B. atrox (Linn.).
.
Com referência ao " jararacuçu ", que, como no-lo infor~a a nota marginal, supunha
Wled ser apenas a própria " jararaca" depois de velha, ficou depois provado constituir
espécie perfeitamente à parte, a que J. B. Lacerda denominou Botht·ops ;araracu11u.
Ct. A. AHABA.L, Rev. Mu~. Paul., IV. p. 87; Mem. Inat. Butc.mtan, XI. pp. 217-119.
( 849 ) Cobras de duas cabeças, no sentido anatômico do termo, não aparecem
como fato multo raro na teratologia dos otidios; é f ácil verificá-lo pelos artigos, assas
interessantes, publicados entre nós, por AFBiNI<> Axn", na Rewta do Mu1eu Paulilta
(Vol. XV, p. 95-101; 1927) e P . E. VANZOLINI, nos Papéi8 Avulsos do Departamento de
Zoologia de São Paulo (vol. VIII, 19-i7, pp. 2!8-'298).
A essas, cqntudo, não é que se.
aplica a expressão "cobra de duas cabeças ", usada {>elo povo e referida por Wied;
o que o vulgo conhece por tal, não são cobras no sentido zoológico do termo, mas
sim animais muito diferentes, pertencentes, ora à classe doe lagartos· (Amphisbaena),
ora ao grupo- dos antfblos ápodes (Cecilia, Siphonops, etc.); neles, as dua8' extremidades
do corpo serpentitorme são. à primeira vista, muito semelhantes, sugerindo a absurda
hipótese de serem ambas verdadeiras cabeças.
(850) Existe, efetivamente, arraigada nos sertanejos do norte, a idéia, aliás fartamente aproveitada pela literatura da ficção, de que certas cobras . investem à noite contra
as fogueiras, como que procurando a todo o transe espalhar os tições e apagá-los; tal
singularidade parece, todavia, ser atribuida exclusivamente ao "surucucu " (Lachem muta
(Linn.)), que, por isso. é também conhecido pelo nome de "surucucu de fogo ". Do fato
nunca pude colher nenhuma observação fidedigna; mas, por mais estranho e paradoxal
que se nos afigure, conta o testemunho de Spix e Ma rtius, que narram havê-lo presenciado no sertão de Minas, quando em viagem de Tejuco para o termo de Vilas Novas.
Ct. J. B. SPIX e e. F. P. MARTIUS, Viagem p elo Brasil, trad. brasil. edit. pelo Instituto
Hlst. e Geogr. Brasileiro, Rio de Janeiro, 1988, vol. II, p. 161.
(851) Pseudoboa <= Oxyrhopus p. p.) f ormosa (Wied, 1820 ). A espécie, uma das
que o vulgo denomina "coral t alsa", foi contemporaneamente descrita por Wied nas Nooa.
Ata A cad. Leop. Carol., X, p. 109.
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guimos sempre caça abundante. De manhã, a qualquer hora que saíssemos dos nossos ranchos, ouvíamos a voz, parecida com o som de um
tambor, dos barbados (Mycetes), e o ronco forte do guigó•s:1 2, outro
macaco ainda não descrito; as araras, voando em algazarra sobre
as cabanas, aos pares, três ou cinco, juntavam-se ao rumoroso
conce_rto, que ressoava pela mata; e assim nos envolviam os bandos
de papagaios, de chauás, maitacas, jurus (Psittacus pulverulentus,
Linn.)ª5 3, curicas e várias outras espécies.
Nosso. pessoal trabalhava ainda na terminação das coberturas dos
ranchos. Os dois maiores, em que eu morava em companhia do ouvidor,
dos dois capitães navais e do moleiro alemão Kramer, tinham paredes
de barro e as coberturas completas. Estas são usualmente feitas de
fõlhas · de uricana, palmeira de caule pequeno e flexível, cujas belas
e grandes folhas penadas (folia abrupte p innata) implantam-se por
meio de pecíolos delgados; faz-se um feixe com várias delas; os pecíolos, muito compridos, são depois·enrolados num sarrafo de madeira de
coqueiro, e amarrados, debaixo, com um "cipó verdadeiro" (Bauhinia),
bastante grande para prender os feixes uns aos outros. As ripas, com
as palmas assim amarradas, são superpostas de maneira que dois terços
da largura fiquem cobertos. Em seguida, cobre-se a cumeeira com outras
folhas, sobretudo com os compridos leques do coqueiro, a fim de torná-la
absolutam~nte à prova de água.
Essa cobertura, que aí sabem fazer
muito bem, é leve e sólida; deve-se, entretanto, fazer com que a fumaça
a atravesse de quando em vez, porque, doutro modo, os insetos destruiriam as folhas secas dentro de um ano.
Construía-se, então, um rancho espaçoso para a oficina do ferreiro; porquanto, em virtude da dureza das diferentes madeiras serradas e tr~. balhadas, os instrumentos precisavam freqüentemente de
conserto. O ferreiro, filho da ·região, ·era um morador de Alcobaça,
a quem o ouvidor, querendo punir por certa falta, fizera prender
(*) Callithria: melanocMr, 85 polegadas e 10 linhas de comprimento, incluindo a
cauda, que tem 21 polegadas e 10 linhas ; pêlo longo, espesso e macio; a face e as
quatro mãos pretas: o pêlo é uma mescla de esbranquiçado e enegrecido, de modo a
parecer cinzento: dorso castanho-avermelhado: rabo esbranquiçado, multas vezes quase
branco, e, outras, amarelado.

( 852) Callicehu.a melanochir (Wled). Tive ocasião de observa r repetidas vezes o
extraordinário concerto entoado pelos "guigós " (Wied escreve "Gigó ") nas matas vizinhas
do rio Gongogi; nenhum exemplar pude all colecionar, entretanto.
A descrição, que neste momento nos dá Wied, de mais esta espécie por ele descoberta, é perfeitamente válida perante as regras da nomenclatura e possivelmente precederá
a publicada no mesmo ano (1820) por Kuhl, a quem o nome da espécie vive creditado.
Estaria ~ste exemplo no mesmo caso de Lipau gu s vo ciferans (Wied}, nome que me
coube reivindicar em favor do nosso insigne viaj a nte-naturalist a .
.(858) "Cbauá ", ou "chauã ", denominação popular onomatopaica da espécie A mazona
rhodocorytha (Salvad.) , que ainda boje é papagaio relativamente comum !lªS matas
costeiras do médio leste brasileiro (vide nota. 81) ; " maitaca ", nome comum às duas
espécies este-brasllelras do gênero Pionus ; " juru", " jeruaçu", ou "moleiro ", são outras
tantas denominações vulgares do maior dos papagaios indígenas, Amazona farinosa (Bod·
daert, 1783), ou Psittacus pulverulentus Gmelln, 1788. O colorido particular deste último,
dando a impressão de que o verde
da plumagem tivesse sido empoado de polvilho,
(dito no caso pruina), dá razão à maioria dos apelativos há pouco referidos.
Todas
estas espécies foram por mim observadas e colecionadas no sul da Bahla, anos atrás (cf.
Pinto, Rev. do Mus. Paulista, XIX, 1935, pág. 123 e segs.).
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em casa durante a noite, mandando-o para aí trabalhar. Enquanto os
trabalhadores levantavam as palhoças, os lenhadores desbravavam o
local em que se tinha resolvido fazer a serraria. O ouvidor deixou-nos,
com boa parte do seu pessoal, e permaneceu algum tempo em Caravelas;
nossa sociedade diminuiu bastante, mas logo recebeu grande reforço.
O capitão Bento Lourenço avançara tanto a nova estrada, com os
mineiros, que já se aproximava do nosso retiro. Os "picadores"
(gente que segue adiante, marcando nas árvores a direção a ser
seguida pelos lenhadores) chegaram um dia mais cedo, e anunciaram a
vinda da turma. Na outra tarde, apareceu o capitão com oitenta ou
noventa homens, alojando-se conosco. No pequeno espaço que ocupávamos se reunia, agora, grande número- de pessoas; os sons da v·iola.
o canto e o batuque entravam pela noite: enormes fogueiras iluminavam as derrubadas próximas, na escura floresta, e os darões vermelhos iluminavam o vasto espelho da lagoa. A extensão da estrada,
de Mucuri a esse ponto, é de cêrca de 7 ou 8 léguas. Os mineiros <lescobriram, perto do Morro da Arara, outra grande lagoa, abundante
em peixe, e na qual havia inúmeros jacarés; tiveram de ladear o lago
e atravessar pantanais, motivo pelo qual o trabalho se atrasou muito.
Os homens de várias raças existentes na turma do capitão deram à
nossa sociedade feição pitoresca e original. Além de nós, alemães e portugueses, tínhamos negros, mulatos, índios do litoral, um botocudo, um
malali, alguns maconis, e capuchos, todos soldados de Minas Gerais.
O capitão e ·sua gente passaram uns dias em Morro da Arara, esperando que o nosso ferreiro lhes consertasse os 'instrumentos e os fechos
das espingardas. Fez a sua turma trabalhar diariamente; a estrada
atravessou as derrubadas no espigão das montanhas, tendo-se aberto
uma trilha, . ou picada, dos nossos alojamentos à nova estrada, que
depois usamos nas caçadas. A 22 de fevereiro, o p~ssoal do capitão
deixou-nos para prosseguir o trabalho através da floresta. Alguns
dentre nós os seguimos até certa distância pebi estrada nova, dentro
da mata. Aí repousamos à sombra de veneráveis árvores seculares,
e nos regalamos com as bebidas refrigerantes dos mineiros. - Uma cena
de que a nossa 6.ª estampa dá idéia mui_to clara. Estamos todos sentados
em círculo, enquanto o capitão Bento Lourenço, distinguindo-se dos
demais pelo grande chapéu de castor cinzento, prepara; numa cuia, · a
bebida chamada "jacuba". As espingardas se acham encostadas aos
troncos das árvores, tendo algumas os fechos protegidos da umidade
com folhas de patioba. Alguns índios ainda mourejam em derrubar
as árvores, guardados por soldados índios, sentados nas provisões empacotadas ("muqueca" ou farinha de mandioca embrulhada)ª 54 em folhas
(354) Difícil penetra r no se ntido da expressão fecha da no parêntese por Wled,
sabendo-se que "muqueca " (ele escreve " Mukãcke ") s ignifi ca, na Bahia, certo molho
com que é de praxe prepa ra r os a limentos, particularmente o peixe, molho que se
caracteriza principa lmente pelo la rgo · emprego do limão e mais ainda da pimenta
(de preferência a chama da " ma lagueta " ).
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de patioba. U1n negro n1ostra um macaco morto por eJe, e os m1ne1ros
e os soldados se vão reunindo aos poucos.
O capitão ainda desta vei voltou conosco para casa, deixando-nos no
dia seguinte para se juntar à turma. Desejamos-lhe sucesso na prossecução da árdua empresa, então cheia de perigos, pois ia encetar um
trabalho exaustivo nos profundos recessos da floresta, próximo à estação
chuvosa, geradora de muitas doenças. ~1orro da Arara nos parecia
agora quase deserto; quando, à tardinha, toda a nossa gen te voltava
do trabalho, não éramos mais de vinte e nove pessoas.
Nosso sucesso. na caça não diminuiu por isso; pois se annaram
novos mundéus, que renderam muito. Para se ter uma idéia da abundância da caça nessas matas virgens, é indispensável dar, aqui, uma
lista dos animais mortos ou capturados nos mundéus, nesse período de
cinco semanas3:>5:
Tap irus americanus ...... . .. . . . . . ... . 3
Guazupita, Azara .. . .......... . .. . .. . 1
{
Veados · · · · · · · · · ·
Gazubirasr..o . . ....... ..... . .... . · . · . · · · 2
Porcos-do-mato . . .
Dicotyles labiatus, Cuv. . . . . . . . . . . . . . . . 11
~a.rbados (My c~tes)_ ...... _. ... :; . . . . . . . 9
Macacos ..........
M icos, d e espécie nao descrita «·3 ·" . . . . . . . 9
1
. l Guigós ........... .. . ........ .. . .... .. 10
Coatis858 • • • • • • • • •
1Vasua ................. .... ..... . . . .. . 10
Taroanduás .... . .
My rmecophaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Lontras ... . ..... .
Lutra brasiliensis .. ,.·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Iraras- ......... .
M ustela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Mbaracajás ..... .
Felis pardalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Antas .. ...... ... .

J

(*) (Suplem.) Denominei êste macaco Cebus robustus; o Dr. Kuhl d eu uma notfci.a
provisória dele em seus " Beitragen zur Zoologie ".
(355) A determinação e nomenclatura das numerosas espécies mencionadas na
lista, algumas das quais já foram alvo de coment á rios, deixa de ser aqui objeto de
reparos, para os quais não tardará a se oferecer melhor oportunidade.
(856) Mazama simplicicornis (llliger, 18 11 ), vulgarmente "guaçu-virá '', " virote " ,
"catingueiro", etc.
(1157) Cebus robustus Kuhl, 1820, Beitr. Zool. Anat., p. 85 (sin. Cebus cu~ullatus
Spix, 1823; Cebus subcristatus Gray, 1865).
Coube-me, anos atrás (Pap. A vulsos do
Departamento de Zoologia, 1, 1941, p. 111 ) r eivi ndicar os direitos da presente espécie,
que Elliot (A Review of Primates, II, 1913, p. 64) e outros incluiram er r oneamente na
slnonfmia de Cebus vari eua tus. No Rio Doce (Estado de Minas Gerais ) ond e a encontrei
com grande freqü ên cia, é ela conhecida com o nome de "mico topetudo" .
Com o
nome impróprio de Cebus fatuellus Geoff., espécie amazónica, encontramos em Beitrti(le
(1, p. 76 e ss.) a notícia de outros mlcos encontrados pelo nosso viajante na r egiã0 da
Serra dos órgãos e em Cabo Frio, mas sobre os quais o relatório da Via.gem s ilencia;
correspondem eles a Cebus nigritus Goldfuss, de que O. cirrifer E. Geoffr. é um sinônimo
usado ainda muito cornamente.
· (858) Nasua na.sua solitaria Schinz, 1821. A tendência atual é reunir em Nasua
nasua (Linn., 1766) todos os coatis encontrados no Brasil , e tratar como subespécies
a s r espectivas populações suficientemente diferenciadas. A região do Mucuri corresponde
aos limites setentrionais atribuídos à. área geográfica da subespécie supra cit ada, a qual,
mais ao norte, da Bahla ao Maranhão, é substltufda pela forma t ípica da espécie.
Nasua socialis Wied (B eitrage , II , p. 283) é simples sinônimo, traduzindo o hábito que
têm os indivíduos novos de se r eunirem em bandos mais ou menos numerosos (cf. C.
aa Cunha Vieira, Arquivos de Zoolog. do Estado de São Paulo , VII, 1955, p. 447).
(859) Causa reparo seja essa a única r eferê ncia feita po r Wied à irara, Tayra
barbara (Linn.), ou " papa-mel'', um dos carnfvoros mais · comuns nas matas do Brasil,
tomo no-lo informaria mais tarde (Beitrage, 11, p. 217) o próprio príncipe.
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. trigrinar
. . ••aeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F el is

.,Q

Felis yaguarundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Dasypus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Coelogenys paca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Dasyprocta aguti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

AVES COMESTfVEIS
Mutum ........ .
Jacutingas . .. ... .
Jacupembas . .. . . .
Macucas .... .... .
Chororão .. ..... .
Patos ...... . ... . .

Crax alector, Linn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Penelope leucoptera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Penelope marail, Linn. . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Magoua, Buffon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tinamus variegatus, Latham . . . . . . . . . . 6
Anas moschata, Linn. . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Ao todo, 181 quadrúpedes e 30 grandes aves comestíveis. Com
os macacos caçados, muitos filhotes também caíram em nossas mãos;
não conseguimos, porém, conservar vivas por muito te.m po essas frágeis
criaturinhas, provavelmente porque não tínhamos alimento apropriado
para elas.
Além de provisões para nossa cozinha, as caçadas forneciam-me
materiais para investigações de história natural, e o tempo, assim,
passava .rapidamente nessa solidão. Entre os animais encontrados,
menciono, apenas, algumas espécies até agora não descritas; assim,
a cotinga purpúrea• •361 , o sabiá-cica • • •362, papagaio de voz notavelmente bem modulada, a maitaca de cabeça vermelha••••36s, etc.
( *) (Suplem.) Esse gato constitui uma espécie ainda não descrita, a que dou
o nome de Felis macro·u ra; dei dela uma nota prévia na tradução do "~gne Animal "
de Cuvler, feita pelo Dr. Scbinz.
(** ) Ampelis atro-i>urpurea,· .7 polegadas e 9 linhas de comprimento: a plumagem
dos pássaros velhos é purptireo-anegrado, tendendo, no alto da cabeça, para o vermelho
vivo; penas das asas, brancas. A plumagem dos pássaros novos é cinzenta, com asas
de penas brancas.
·
{*"'*) Psittacus cyanogaster: linda plumagem verde-escura;
uma mancha azul
cobalto no ventre; rabo um pouco comprido; essa espécie, devido à voz, é freqüentemente
criada. nas casas.
( ****) Paittacm mitratus; incluindo a cauda. curta. 7 polegadu e 8 linhas de
comprido; linda cór verde brilhante, com asas de penas azul-escuras; olhos e cabeça,
até ao pescoçp, escarlates.

(860) Felis wiedii Schior., 1821. Como veremos adiante no próprio texto da
obra (p. 425 ), a descriçã o deste novo felino foi fornecida pelo príncipe de Wied ao
tradutor alemão do Reino Animal de Cuvier, onde efetivamente aparece, impondo para
o anima l nova denominação, e reduzindo F elis macroura Wied à condição de no~n
nuàum, ina proveitável à luz do Código Intern. de Nomencl. Zoológica.
(361) X iphol ena atro-i>urpurea (Wied) , como atualmente se chama, é mais uma
espécie cuja descoberta se deve ao Príncipe. Ocorre comumente ainda hoje no Espfrlto
Santo e nas matas de leste da Babia, inclusive as do Recõncavo; parece, porém, problemática
a sua exist ência atual no E stado do Rio de Janeir:o e em Pernambuco, que asslnalam o8
limites conhecidos de sua primitiva área de distribuição.
(362) O " sabiá-clca" ("Sabiasicca", no original) ou "araçua-f-ava", nomes indígenas,
ou Triclaria malachitacea (Spix) da nomenclatura cientifica , é ave encontradl9a do sul
da Bahla ao Rio Grande do Sul. Psittacm cya71iOgaster Vieillot (1817), conquanto anterior
ao de Spix , é nome prej udicado pela sua aplicação anterior a ave diversa, por Shaw (1811).
(863) Pionopaitta pileata (Scop.) a pelidada então na zona " maitaca da cabeça
vermelha ", como informa textualmente Wied em Beitrtige (vol. III, p. 247), onde reconhece
t er sido a espécie já descrita sob o nome de Paittacus pileatus Scopoli (1769). Hoje é
conhecida ·vulgarmente por "periquito rei ", " cuiú"'Cuiú", "caturra" (Rio Grande do Sul).
" Baitaca " ou " maitaca ", em nossos dias, parecem nomes privativos às formas do
gênero Pionus.
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Da classe dos insetos, obtivemos, em quantidade, o Cerambix longimanus364, e da dos réptei.~, a tartar,uga do mato ou jabuti (Testudo
tabulata)36r>, etc.
·Após uma ausência de cerca de três semanas, o ouvidor voltou
com algumas caooas e muita gente. Deu-nos a triste notícia de que
os selvagens, a 28 de fevereiro, tinham matado cinco homens, mulheres
e crianças, a uma légua aproximada da Vila de Port' Alegre, na nova
estrada do capitão Bento Lourenço. Algumas pessoas, apercebendo-se
do grande e compacto bando dos tapuias, esconderam-se precipitadamente no mais espesso da mata, tendo a felicidade de escapar. Um
homem de Mucuri, que. trabalhava nas próprias plantações, na mata
próxima ao local, ouviu os gritos lacerantes das desgraçadas vítimas;
ele e o filho, já homem, tomaram logo das espingardas e correram
em socorro dos infelizes; antes, porém, de chegar à cena de massacre,
o pai descarregou·. a arma, em conseqüência do que os selvagens fugiram
imediatamente. Deram com as vítimas banhadas em sangue, se1n sinais
de vida, traspassadas por muitas flechas e cobertas de pequenas feridas,
feitas com .a ponta das flechas; uma criança, que se escondera atrás
de uma moita, passando despercebida, contou os pormenores do lúgubre
acontecimento. Como os selvagens não se retirassem depois do ataque,
rondando pelas cercanias das plantações do Mucuri, ·foram estas aban·
donadas pelos proprietários, que ·se refugiaram na vila. O ouvidor
deu ordens imediatas para uma expedição, reunindo, para isso, gente
ar~ada de S. Mateus, Vila Verde, Porto Segurp e .outros lugares, após
o que voltou ~o Morro da Arara. Daqui, com dez ou quinze homens,
retomou ·a estrada nova, permanecendo dois dias na floresta, nivelando um curso d'água para a serraria do ministro. Os dois oficiais de
marinha, que vieram com ele, empreenderam, rio acima, a fin1 de
levantar o .mapa do percurso, uma viagem de dois dias, até a cachoeira;·
aí encontraram o capitão :Sento Lourenço, cujos trabalhos já tinham
alcançado esse ponto. O ouvidor deixou Morro da Arara no dia 9,
voltando para a vila. Levou-nos os homens e as armas de que necessitava,
para enfrentar os selvagens; mas a expedição não deu resultado, porque
não encontraram os precavidos tapuias.
Fiquei, então, de nov(), em companhia só do feitor da fazenda,
dos meus dois criados alemães, de cinco negros e seis ou sete índios,
que iriam aos poucos, adiantando o serviço. Como os nossos mundéus não . .capturassem muita caça nas noites de lua, resolvemos construir outros; fizemo-los em cima da montanha, do outro lado . da
( Ili•) Acrocinu.s l ongimanu.s Linn., dito " a rlequim da mata ", " arlequim de Caiena ",
grande e bonito be8ouro da famflia dos longicórneos ou "serradores " (Cerambfcidas)
notável pelo dimorfismo sexual que dá aos machos enormes patas anteriores, em desproporção com as demais . .
(865) Na Ba hia o jabuti é comumente d ~signado pela denominação de "cágado do
mato", tal como nos tempos em que por lá andara o nosso viajante naturalista (cf.
Beitrage, 1, p. 51 e ss.). E' ainda bastante comum nas matas do Rio . Gongogi , onde
me recordo de ter visto, caçados na chamada serra do Palbão, muitos avanta jados espécimes.
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estrada nova. Prepararam-se trinta armadilhas e três fojos. Embora
os Patachós nos prejudicassem muito, levando, por diversas vézes, os
animais capturados, e escangalhando a cobertura dos fojos, ainda assim
conseguimos alguma caça, até que o local foi perturbado pelos
madeireiros, vindos da vila para construir canoas. As árvores abatidas
eram a oiticica•, o jequitibá e o cedro, que, ao lado da sergueira,
são o que há de melhor para construção de canoas.
O mês de março chegou e, com ele, a estação fria, que começa
com chuvas abundantesª66. Fazia, às vezes, forte calor pela manhã,
interrompido ao meio-dia por violentas tempestades, que ocasionalmente se prolongavam durante um ou dois dias, chovendo a cântaros.
Com um tempo assim, nossa morada solitária, num pequeno e sombrio
vale, dentro da mata, tornou-se extremamente melancólica ; da mataria
encharcada subiam vapores como nuvens espessas, envolvendo-nos de
tal modo, que mal se podia divisar a ~ata fronteira .embora tão próxima de nós. Esse çempo variável e úmido causou muitas doenças;
febres e dores de cabeça tornaram-se freqüentes, e mesmo os índios,
filhos da terra, não ficaram delas isentos, a ponto de ser preciso mandar
vários deles para a vila. Nós, estrangeiros, sofremos, com especialidade;
estávamos desprovidos dos remédios necessários, sobretudo de quina, de
todo indispensável aos viajantes nesses climas cálidos.
A febre também atingiu os da turma do capitão Lourenço,
com maior violência; ele mesmo estava muito doente e enfraquecido.
Deitando-se no chão molhado da mata, com falta de bebidas fortes, não
tendo para tomar senão água, e dada a absoluta carência de remédios
apropriados, muita gente ficou tão abatida, que houve necessidade de
mandá-la para a vila. Até ele próprio veio para Morro da Arara, onde o
tratamos por algum tempo, deixando-o ir mais ou menos restabelecido.
De minha parte~ ao perceber que ~ febre não me largaria, recorri à
quina que existe nativa no Rio Mucuri••S67 • Os pedaços que me
(*)

(Suplem.) Essa árvore foi descrita por Arruda, com o nome de Pleragina

umõroaissima ( cf. o apêndice de KosTER, Travels).

(**) Consiste essa casca de pedaços . de quatro a seis polegadas de comprimento,
uma e meia a duas de largura, e meia (mais ou menos) de espessura. Os pedaços. na
maioria, são curvos, de modo que o lado de dentro forma um canal de meia a uma
polegada de largura e de um sexto a um quarto de polegada de profundidade. Externamente,
são pardo-avermelhados escuros, com manchas de vermelho claro; internamente, é de
cor mais clara e de aparência lenhosa.
O lado externo é rugoso, "llervado e sulcado
longitudinalmente, tendo, ademais. aqui e aJi, fissuras transversais, tal como a casca
de Angustura. Ainda nesse lado se vêem pontos mais altos do que o resto da superfície,
de cor cinzenta e vermelho-clara, como que pertencente a uma formação exterior; trata-se,
provavelmente, de um llquen que se desenvolve sobre a casca.
Partindo-se, nota-se
·que é quebradiço e um pouco brilhante, não havendo traços de tecido lenhoso ou de

(866) E' sabido que em toda a faixa costeira do Brasil este-setentrional, ao contrário
do que acontece com os Estados do. Sul e o interior do PI\ fs, a estação chuvosa coincide
paradoxalmente com os meses mais frios do ano, iniciando-se ordinariamente em abril
ou meados de março, e prolongando-se até julho ou agosto.
A observação de Wied,
concordante aliás com o que pude eu próprio· observar em minha viagem ao Rio
Jucurucu (cf. Rev. Mus. Paul., XIX, p. 87), demonstra que a zona em que tal fato se
observa estende-se, pelo menos, até o sul extremo da Bahia, em vez de ter o seu limite
meridional na região do Recôncavo, como é corrente supor (cf. H. M ORIZE, Diccion.
Hist. Geour. e Etn. do Brasil, introd. geral, vol. I, p. 112).
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deram dessa. quina, com os quais o capitão se curou, foram des-cas.cados muito grossos,_ e ainda frescos, de modo que não podiam
ser reduzidos a -pó. Cortamo-los, por isso, em pedacinhos, e fizemos
um forte decocto, que bebemos. Os portugueses,. acostumados ao clima,
beneficiam-se do remédio; · porém nós, alemães, achamos que ele
apenas adia o acesso, o qual volta, depoís, com redobrada : violência.
Como a falta de alimentação conveniente se tornasse cad.a < vez mais
sent_ida nessas precárias circunstâncias,. e eu visse que não recobraria
a saúde continuando a sustentar-me de feijã.o preto, carne · gorda ou
salgada, a que estávamos reduzidos, .resolvi transportar-me para a vila,
ó que fiz no dia 10 de março: Os fortes ventos que . varrem o litoral
nesse período, são · mais benfazejos à saúde do que· o ar abafado ~
ümido das mat~s. A descida do Mucuri foi rnuito agradável, pois não
_c hoveu. As provisões também escasseavam na vila, pois, na verdade,
nela reina, geralmente, muita pobreza; _a população não tinha senão farinha de mandioca, feijão e, às vezes, um pouco de peixe. Nós, doentes,
tiveri:}:Os entretanto a sorte de obter 4limento conveniente, comprando
alguns frangos. De vez que não pa~ecían:1os melhorar com a quina brasileira, mandamos um· mensageiro à Vila de S. Mateus, o qual nos
trouxe um pouco da qúina legftima do ·P eru. Esta, de fato, deu logo
cabo do mal; mas decorreram várias . semanas antes de podermos
·recuperar de todo as forças.
Em começos de maio, o Sr. Freyreiss, corri o resto da nossa gente,
·apareceu no Mucuri. Tinha feito uma curta estada em Linhares, no
rio Doce,. encontrando esse povoado muito diferente de quando o visitamos. Os botocud-os, mais destemidos e ferozes do que nunca, tinham
aparecido, de novo, numa grande horda. Na margem sul do rio, perto
do quartel d' Aguiar, próximo da Lagoa dos índios, matararn três-soldados
fibras.
Ao ser quebrada, a casca inteira parece ser formada de uma só substância,
que é, externamente. vermelho-escuro, brilhante e muito resinosa; internamente, vermelhopálido, sem brilhe e multo pouco resinosa. E' mais pesada do que a água; o gosto
é desagradavelmente amargo, mais adstringente do que o da quina vermelha; o pó
aseemelha-se ao da. rub. tinct., com a. única diferença de que o da quina tende para
o violeta, e o da rub. tinct. é pardo; não pode ser comparado com o da quina
vermelha.
O decocto é pardo-avermelhado escuro; misturado com uma infusão de
no1 de galha dá um precipitado cinzento-avermelhado pardo, tão forte como o das
outra.e eepécies de qµina; com cloreto de estanho, o precipitado, mais abundante e
eapeuo, torna-se pardo-violáceo avermelhado; com um decocto de casca de carvalho
nlo há precipitado, mas uma mistura dos dois; . com acetato de chumbo, o precipitado
é de um pardo-daro sujo, tendendo -. para o avermelhado; o tártaro emético dá uma
ligeira tonalidade de figado, o sulfato de ferro um cinzento-escuro-azulado, e o sulfato
cJ.e cobre um precipitado vermelho-pardo-acinientado.
Não se podem estabelecer dados
satisfatórios para o uso interno dessa quina, pois não levei, com t:!sse Intuito, quantidade
sut'iciente para o dr. Bernstein, que é o autor da descrição precedente. Seu uso parece
ma.is vantajoso na fraqueza do estômago do que o d~s outras espécies de quina.;
Não pude empregá-la nas febres Intermitentes.
Sobre este assunto V . .também v.
EsCWEGE, Journal von BraBilien, cap. II, p. 86.
(367) Wied não fornece qualquer dado botânico em que se possa apoiar qualquer
tentativa de determinação do vegetal a que se refere. Tal determinação é tanto mais
diffcll quanto ·se sabe que no Brasil o nome de "qu.ina" é aplicado, com epitetos vários.
a um sem número de plantas mais ou menos comprovadamente febrifugas e antiperiódicas;
não obstante, elas, na sua maioria, perter.cem à mesma famflia da quina do Peru, a
saber, as Rubiáceas, onde se Incluem nos gêneros Ladenbergia, Remijia, Coutarea, etc.,
em algum dos quais é de toda probabilidade situar-se a planta a que o autor se reporta.
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e, segundo se afirmava, os devoraram. Enviou-se contra eles, de Linhares, uma entrada com toda a gente que se pôde reunir (ceréa de
trinta e oito pessoas); porém esbarraram com tamanho número de selvagens, que acharam mais prudente bater em retirada. Em uma só das
"tocaias"• havia perto de quarenta homens armados · de arco. Este
desfecho da empresa levou o pânico a Linhares, cujos habitantes, contou-nos o Sr. Freyreiss, fugiam aos grupos de quatro e de oito, com medo
de serem devorados pelos ferozes selvagens. A fazenda do tenente
Calmon ficou em situação muito crítica e perigosa. O guarda-mor,
que estava em Linhares como prisioneiro, escapou-se para S. Mateus,
o comandante do quartel de Porto de Souza desertou com seis soldados,
etc., de modo que a colônia, situada numa região das_mais férteis, estaria
fadada a desaparecer, se o governo não adotasse medidas adequadas.
Depois de passar umas semanas em Mucuri com o Sr. Freyreiss,
a fim de me restabelecer completamente, partimos para Vila Viçosa,
onde nos acomodamos na casa da Câmara, e donde excursiohamos pelos
arredores.
Vila Viçosa é um povoado aprazivelmente situado entre coql:leiros.
Mantém algum comércio de farinha de mandioca., que é exportada
pela costa. Diz-se que, no último ano, a quantidade exportada atingiu
9 000 alqueires, no valor de 9 000 cruzados. Diversos habitantes possuem
pequenas lanchas, nas quais exportam, por mar, o produto de suas
lavouras. Aí vive um carpinteiro naval alemão; trouxe-o o navio
inglês, que naufragou, e atualmente exerce a sua profissão. Veio logo
visitar-nos; porém, só muito mal fala ainda a sua língua nativa. Consideram-no inglês no lugar.
Os donos das lanchas são os moradores mais ricos e importante~.
Entre eles, o Sr. Bernardo da Mota distingue-se pelo bom coração
e pela integridade. Conhecedor de muitas doenças regionais, possuindo bastante experiência, adquirida gradualmente, esforçou-se em
ser útil aos conterrâneos enfermos, aconselhando-os e dando-lhes bons
remédios. No clima quente do Brasil, os habitantes estão sujeitos a
numerosos males, sobretudo a várias enfermidades de pele e a febres
persistent.es, que, tratadas convenientemente por médicos ou cirurgiões, são, decerto, muito pouco perigosas, mas das quais morrem
muitas pessoas, devido à falta da assistência necessária, ou ao tratamento impróprio. O Sr. da Mota tentou, em Viçosa, atenuar esse·
inconveniente tanto quanto possível; e1nbora não tenha conhecimentos
médicos profundos, a experiência ensinou-lhe muitos tratamentos exce·
lentes e práticos; e dada a modéstia com que procede, adotando tudo de
bom e útil que lhe comunicam, seus conhecimentos e o alcance dos seus
benefícios vão-se continuamente dila tando.
(*) To caiqs são lugares Que os selvagemi preparam no mais esconso das florestas,
onde se escondem à espreita dos inimigos.
:Em geral , possuem vá rias em diferentes
locais: adiante, trata remos delas mais porme norizadamente.
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O maior serviço que o rei poderia prestar aos súditos, no Brasil,
seria a distribuição de médicos e cirurgiões competentes pelos dife.
rentes pontos do país, e o estabelecimento de boas escolas públicas,
a fim de, gradualmente, dissipar a rude ignorância e a cega superstição,
que acarretam e espalham entre o vulgo tantas misérias e males. Tais
escolas são de todo inexistentes. Padres arrogantes, a que tanto falta
a energia quanto a vocação para o ensino e a educação do povo, têm,
pelo contrário, contribuído ativamente para recalcar a razão sadia
e o exercício do raciocínio, e impedir o progresso intelectual. Apesar
de toda a rusticidade, o vulgo possui, em alto grau, amor próprio e
orgulho, de par com uma ignorância completa da situação do resto
do mundo; o que se deve atribuir, sobretudo, ao pernicioso sistema,
seguido outrora por Portugal, de inteira exclusão do Brasil do intercâmbio internacional. Um estrangeiro é aí encarado com espanto,
ou com algo de semi·humano. Deplorando esse obscurantismo, o amigo
da humanidade deve rejubilar·se com as esperanças que o presente
governo, mais esclarecido, permite alimentar.
O rio Peruípe, regularmente largo, forma, antes de desaguar no
oceano, dois braços, dos quais a Barra Velha se considera situada a
18° ·de latitude. Para cima, as margens são desabitadas, tendo·se aí
estabelecido, co~tra os tapuias, o quartel de Caparica. Diante da
foz há bancos de areia, que tornam a navegação insegura. Durante a
nossa permanência no lugar, uma lancha carregada de farinha nau·
.fragou no rio, morrendo quatro homens. ·As célebres ilhas . rochosas
denominadas Abrolhos, terror dos navegantes, ficam próximo, entre
Caravelas e Viçosa, a poucas milhas da costa; pescadores dirigem·se
para lá, demorando vários dias ou mesmo semanas, e conseguindo
muito peixe e tartarugas. As ilhas são cobertas de mato rasteiro, onde
muitas aves marinhas fazem _os ninhos, especialmente as "grapirás"
(Halieus f orti ficatus)S6 8. ·
Nas cercanias de Viçosa há matas de primeira ordem, a esse tempo
parcialmente inundadas · pelas chuvas freqüentes. . Arvores altaneiras
espalhavam sombras amenas; entre elas, sobretudo, numerosos
coqueiros, cujas espécies conhecidas pelos habitantes se vêem na lista
anexa. Conhecem-se, na região à margem do Mucuri e do Peruípe,
as seguintes espécies de palme.iras, todas elas tendo os caracteres externos
do gênero Cocos; mas não se pqde estatuir definitivamente que a
ele pertençam, .sem exceção, porque não tivemos oportunidade de
(868) A espécie referida pelo viajante corresponde à Freuata magnificens rothschildi
Math. da hodierna nomenclatura. Ela· e as suas congéneres são ainda ordinariamente
mencionadas nos livros didáticos com o nome de "!regata", por influência dos autores
europeus, franceses em particular. Tal denominação é, entretanto, inteiramente estranha
à lfngua de nosso povo, que, em compensação, conhece a ave por número avultado de·
apelações, variáveis para cada região, como "João-grande" (Rio. São Paulo), "alcatraz"
(sul do Brasil), "tesourão", "pássaro-do-sul" (Recôncavo), etc., sem falar no nome
indfgena "grapirá ", ainda usual em alguns lugares.
Em Fernando de Noronha e
Trindade ocorrem espécies intimamente aparentadas com a que freqüenta o nosso litoral.

204

V 1 A G E l\.f

.A O

BR AS1L

examinar as flores de todas. A esse respeito, os botânicos nos poderão,
com exame mais acurado, dar melhores informações.
,
A. Espécies de palmeiras sem espinhos.
1. Coco-oA-BAHIA (Cocos nucifera, Linn.)369 não dá em estado
selvagem, porém é muito comumente cultivado no litoral do Mucuri,
isto é, de 18° para o norte, até Bahia e Pernambuco; para o sul é
muito raro. Caracterizam-se, quando novos, por um espessamento na
base do caule, junto ao ~olo.
2. Coco-oE-IMBURI; de folhas estreitas de regular comprimento,
branco-prateadas embaixo, de um verde brilhante em cima; produzem
cachos de coquinhos muito duros, que só os selvagens comem.
3. Coco-DE-PINDOBA •; não tem caule, brotando; apenas, do solo,
belas fôlhas compridas; rente ao chão há um cacho de cocos comestíveis.
4. Coco-DE-PATI; tem um caule alto_ e grosso, vastas, pujantes e
colossais :~rondes, e majestosa aparência; o cacho de frutos é muito
grande, constituído de numerosos e duros coquinhos.
'
5. Coco INDAIÁ·Açu; de caule alto e forte, lindas e largas palmas,
e rachis lenhoso e rijo; as pinnulae são muito lisas, de bordos pão denteados, pontudas, de um verde-escuro brilhante em cima, embaixo .de
um brilhante verde-claro. Dá um grande cacho de frutos, de numerosos cocos comestíveis de cinco polegadas de cornptido. O cacho é ~ão
grande que úm -h omem o não pode carregar. ~· uma árvore de porte
majestoso, a mais bela das palmeiras da região; havia, na Lagoa da
Arara, algumas grandes e imponentes árvores dessa espécie.
6. Coco-DE-PALMITO, no Rio .Doce, e mais ao sul; para o norte
às margens do Mucuri, conhecido por "coco-de-jissara". Os mais
elegantes de todos. Caule muito alto e esguio; coma ?equena, formada de oito ou dez lindas folhas verde-brilhantes, luxuriantemente
(*) Nas diversas variedades de palmeiras acima enumeradas, os nomes acrescentados
à palavra '' coco" são. em sua maioria, os reais nomes antigos. provindos da lfngua
dos Tupinambás e · outras tribos Tupls aparentadas.
Assim, por exemplo, um famoso
chefe indígena era chamado Pi-:idobuçu ou grande palmeira Pindoba.
Vide SoUTJiEY's,
History, etc. vol. 1, p. 289, e outros trechos.
(869) Wied escreve invariavelmente "Cocos", em lugar de "coco":
"Cocos da
Bahia ", "Cótos-de-lmburi ", etc. Essa grafia · imprópria denuncia o pouco trato do
viajante com a nossa língua e cumpria retificá-la na J>.resente tradução. Se o chamado
"~óco-da-Bahia"
ou "coco-da-praia", como ... é mais ordinariamente conhecido no
Nordeste, existia no Brasil antes do descobrimento, · fazendo parte da flora indigena, ou
:-Je é planta exótica para aqui importada. é assunto ainda hoje muito debatido. A opinião
ma~s corrente, já adotada por MARTIU8 (Cf. Viagem pelo Brasil, .ed. bras.. II, p. 19)
é a de que seja originário das Ilhas do Pacifico ou do Oceano tndico, ·onde ele · existe,
ao J~do de outras palmeiras estreitamente afins (cf. A. J. SAMPAIO, Phytogeographia do
1Jrasil, São Paulo, Cia. Edit. Nac., 1934, p. 199).
Quanto às inúme.ras espécies que o autor menciona :-ptlos ·seus nomes vulgares, nem
sempre é fácil identificá-las com satisfatória precisão; não obstante, feita esta ressalva,
e advertindo. que alguns nomes vulgares se aplicam freqüentemente a mais de uma espécie,
enquanto que denominações técnicas podem .estàr >também antiquadas, apresento a
seguir uma · tentativa de sua determinação: "ilJlburi ",- "imbiri ", "pati ", ou simplesmente
"biri", Diplothemium caudescens MARTtus; "pindoba ", Attalea compta MART.; "indaiá_.açu"
ou "indaiá", Attalea indaya Drude; "palmito-doce", Euterpe edulis Mart. e "jissara"
ou "jussar~ ". Euterpe oleracea Mart.; "piassava" ou "piaçaba", A ttalea funilera Mart.:
"aricuri ", Cocos schizophylla Mart.; "airi-açu" ou "ai ri", Astrocaryum ayri Mart.;
"tucum" ou "ticum ", Bactris acanthocarpa, Mart.
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empenachadas, arqueando-se como plumas de avestruz. Sob a copa,
o caule cinzento-prateado mostra uma intumescência de três a quatro
pés de comprimento, contendo as folhas novas e as flores, que formam
como que um.:. medula, comestível, e chamada palmito.
Entre a
parte lenhosa do caule e a intumescência verde contendo a medula, cresce
e pende o cacho de flores amarelas. O cacho de frutos é pequeno,
constituído de coquinhos pretos, que mal chegam ao tamanho de uma
avelã.
7. Coco-DE-GURIRI (o Pissandó dos índios). Palmeira anã, que
dá na areia das praias: de folhas lisas, porém arqueadas como plumas;
as pinnulae são, muitas vezes, um pouco enrolad.as para o lado de dentro
e, ao mesmo tempo, duplas. Próximo ao solo há um espadice, contendo
coquinhos, que, na origem, é algo pontuda e revestida por uma polpa
doce, vermelho-amarelada, comida na região.
8. Coco·DE·PIASSABA ou PIAÇABA: uma das mais úteis, notáveis, e, ao mesmo tempo, belas das espécies; o fruto é do tamanho
e forma do N.0 5, e um pouco pontudo. Começa a aparecer nas proximidades de Porto Seguro, tornando-se cada vez mais freqüente daí
para o norte, e sendo mais abundante na ·comarca de Ilhéus. Seu
estipe é alto· e forte, as pinnulae algo destacadas das folhas, todas as
frondes, porém, subindo erectas, e não pendentes como nas outras
espécies; daí. ter essa curiosa palmeira semelhança com uma pluma
turca de penas de garça. A bainha;· quando seca, reduz-se a fibras
lenhosas, finas e 'muito compridas, com que se fazem cordas para navios.
O duro coco ~ trabalhado para a confecção de rosários.
9. CocO·DE·ARICURI ou ARAcuí: palmeira de quinze a dezoito
pés de crltura, crescendo na areia das praias, nas vizinhançàs de Alcobaça e Belmonte, tendo três, quatro ou mais folhas, cujos pecíolos mostram, na origem, de ambos os lados, excrescências rombas e aculeiformes. Quando as frondes caem, ficam os pedúnculos: tornando-se ·
estes em hastes curtas e muito ásperas. . As frondes, · elegantemente
arqueadas, são verde-brilhantes e lisas. O cacho é formado de numerosos frutos drupáceos, redondos e do tamanho de uma ameixa grande,
revestido de uma saborosa polpa alaranjada. Fazem-se, com as folhas,
chapéus leves.
B. Espécies com . espinhos verdadeiros.
l O. Coco-DE·AIRI·Açu: a grande -palmeira a1r1 (conhecida, em
alguns pontos de Minas Gerais, por "brejeúba"), cujo só estipe tem
20 a 30 pés de altura, de cor pardo-escura e totalmente coberto de
espinhos do mesmo tom, dispostos em anéis. O cacho é constituído de
coquinhos trigueiras, muito duros, . ovais, um pouco acuminados, do
tamanho de uma ameixa. Nos lugares em que é abundante, a palmeira
forma capoeiras impenetráveis; medra nos matos enxutos. Não se
encontra mais ao norte; não a observei mesmo nas cir~unvizinhanças
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de Porto Seguro. Por isso, enquanto os Puris, os Patachós e os Botocudos do Rio Doce fazem os arcos do lenho dessa árvore, as tribos
que vivem mais para o norte, inclusive os Botocudos do Rio Grande
de Belmonte e os Patachós do Rio do Prado, empregam, nesse mister,
o pau d'arco (Bignonia).
II. Coco-DE-AIRI-MIRIM (pronunciado miri), de caule esguio e
espinhoso, e folhas rentes ao solo e ao longo dô caule; o fruto é
pequeno, comido pelas crianças.
.
12. Coco~oE-TUCUM: tem um caule de quinze pés de comprido,
crescendo nos charcos; ao passo que o airi prefere os lugares secos.
Caule e fol':las espinhosos. O fruto é um coquinho preto contendo
uma amêndoa comestível. Quebrando-se as pinnulae, aparecem delicados fios verdes, muito resistentes, que são trançados sob a forma de
barbantes e assim usados na confecção de belas redes verdes de pescar
e para outros fins.
Apesar de todos os caracteres diferenciais que essas várias espécies
de palmeiras apresentam aos olhos do botânico, a maioria possui uma
forma comum; as do gênero Cocos, de caule esguio, em algumas mais
grosso em cima, noutras embaixo, e em outras, ainda, ~ de diâmetro
todo igual, na maioria delas inclinado, provido de anéis salientes e
com a parte mais alta anelada ou escamosa; as folhas são penadas, como
penas de avestruz, bela e graciosamente arqueadas, com pinnulae crespas
ou um tanto encaracoladas, em algumas, noutras, erectas; são crespas
e prateadas no .imburi; graciosamente recurvas, qual uma pluma, na
jiçara; · altaneiras, fortes, largas, projetadas em todas as direções e pendentes para o solo na bela e imponente indaiá; subirtdo verticalmente a
grande p.ltura na piaçaba, etc.
Resulta, do que ficou dito, que a região pela qual viajei é muito
mais pobre· de variedades de palmeiras do que as do continente sulamericano situadas mais perto do equador, nas ·quais Humboldt
encontrou grande multiplicidade dessas magníficas plantas, de que nos
dá encantadora descrição nos seus ·admiráveis '.'Quadros da Natureza"•.
Relacionados com as palmeiras, nos altos pontos dos Andes do Peru,
existem os fetos arborescentes (Filix), que se não encontram na costa
oriental brasileira, embora, erroneamente, alguns trabalhos modernos
sobre esta região os registem aís 10. Em compensação, as espécies baixas
dessa família são numerosas e várias, tanto no solo como sobre o tronco
das árvores. Entre elas, a M ertensia dichotoma é comum no Mucuri
(*)

A nsichten der Natur, p. 248.

(870) Se Wied houvesse conhecido as matas da cordilheira marítima nos Estados
meridionais verificaria. a improcedência., de sua tão categórica contestação. Os grandes
fetos arborescentes são elementos ali eminentemente característicos, contand0-6e em número
avultado as suas espécies; a " samambala real " ou "samamba iaçu " (Diksonia aellowiana)
é particularmente notável pelo seu caule robusto, liso e ereto que não raro atinge
a 6 metros de altura, enquanto qae outras samambalas, como A.laophüa corcovadenril,
assinala-se pelo seu caule longo e flexuoso, sempre revestrdo pelas porções basais das
" sapltlca ", etc., foi já referido às notas !l8 e 282; a segunda Ohlorophanea apiza
au.xUiaris Zimmer .
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e nas cercanias de Caravelas: cresce nas árvores a boa altura e distingue-se
pelo crescimento dicotômico. A h as te lisa, bruna e luzidia, é esvaziada
da ~edula pelos negros, e usada nos cachimbos, com o nome de "canudo
de samambaia".
As florestas dos arredores de Viçosa não nos interessaram apenas
sob o aspecto botânico, mas também .zoológico. A estação fria, obrigando as aves da. mata a arribar, em grande número, do· interior para
o litoral, permitiu aos nossos caçadores matar inúmeros papagaios,
sobretudo maitacas (Psittacus menstruus, Linn.)371, tucanos, etc., que nos
serviram de alimento. A carne do papagaio dá um caldo muito forte,
mas não tive nenhuma confirmação do asserto de Southey*, de que
é usada como remédio. A linda catinga negro-purpúrea (A.mpelis atropurpu~·ea) era freqüente nessas florestas; o belo e azul quiruá, ou
crejoá (Ampelis cotinga, Linn.)ª 7 2, que se . distingue, pela esplêndida plumagem azul, de todos os pássaros do Brasil, era no M ucuri
menos _comum, bem como uma nova espécie de papagaio••373, etc. A
incomparável plumagem do quiruá é empregada pelas freiras da Bahia
na confecção de lindas flores feitas de penas. Entre os p ássaros menores,
podemos apontar a Nectarinia· cyanea (Certhia cyanea, Linn.) e a
spiza374 , às quais se dá o nome genérico de "saí". Conseguimos, também, belas serpentes, como sejam vários espécimes de jararacas e
uma pele de jibóia (Boa constrictor de Daudin)• • •, que não existe
na África como afirmam alguns autores, mas é, no Brasil, a espécie
mais comum do gênero.
A 11 de Junho deixamos Viçosa e partimos para Caravelas, onde
esperei pela,,chegada do Casqueiro do Rio de Janeiro.
SouTHEY's History of Brazil, vol. 1, p. 627.
qnco polegadas e nove "linhas de comprido; cauda curta; verde, o peito,
o ventre e os lados tendendo ao azul; . dorso cor escura de café; uropígio quase
inteiramente negro; as duas penas medianas da cauda, verdes, as inferiores avermelha.das, as outras de um lindo vermelho com largas extremidades ne.gras. No Museu
de Berlim, essa ave está classificada sob o nome de Psittacus melanot u s. O principal
característico da espécie, só nítido, porém, no espécime fresco, é a orla cutânea do
olho glabra e cor de vermelhão.
( ***) No livro de Seba, encontram-se as seguintes figuras de Boa constrictor,
que é fácil de identificar pelas suas manchas alongadas de ponta romba e truncada :
tomo I , tab. 86, fig. 5 (de que parecem variantes tab. 53, fig. 1 e tab. 62, fig. 1);
tomo II, tab. 101 (da qual pa recem variedades t ab. 100, fig. 1, tab. 104 e tab. 108, fig. 3).
(*)
(**)

(371) Vide a nota 267.
(372) Cotinça maculata (Mtiller), nome a tual.
Houve . engano do autor em reconhecer o pássaro baiano em A mpelis cotinoa Linn.,
espécie baseada na "Cotlnga" de Brisson, a ve da Amazônia. Ampelis maculata Müller
(1776), com base na estampa 188 de Daubenton, tem em sua sinonimia Ampelis cincta
Kuhl, 1820, de uso clássico, até pouco tempo atrás.
A ave é longe de ser comum; durante minha permanência na Cachoeira Grande
do Rio Jucurucu não consegui coleci.o ná-la, n em mesmo avistá-la; vi-a, porém, ao descer
o rio, no lugar chamado Ponte do Gentio (nome que aparece repetidamente nos rios
da tegião) .
(373) A e.spécle, T ouit wiedi (Allen) da nomenclatura hodierna, vem descrita nos
Beitraoe, com o nome de Psittacus meümotus " Licht ", _ tornado Inválido pela existência
de um homônimo anterior (Shaw, 1798). Deve ser hoje rara, não tendo sido por mim
encontrada durante a viagem ao sul da Bahia, onde, entretanto, pude conseguir numerosos
espécimes de Touit surda (Kuhl), sua próxima pare·nta. Larga deveria ter sido, todavia,
sua p1·imltiva distribuição, visto que la até o sul de S. Paulo (lguape).
(374) A primeira é C11anerpes C'flanea cyanea (Llnn.), vulgarmente "saí", "saíra",
"sapltlca ", etc., foi já referido às notas 58 e 282; a segunda Chlorophanes ·spiza
axillaris . Zlmmer.

Vista da foz do rio e da igreja de Santa Cruz.

( Est. 8 ).

1-.

Puns na mata.

( Est. 2 ).

ChoçtU

d os Patachós.
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VIAGEM DE CARAVELAS AO RIO
GRANDE DE BELMONTE
Rio e Vila de Alcobaça. - Rio e Vila do Pra·do. ~
Os Patachós. - Os Machacalis. - Comechatiba. - Rio
do Frade. - Trancoso. · - Porto Seguro. - Santa Cruz.
M ogiquiçaba. - Belmonte..

Após uma espera çie quatro semanas e~ ·caravelas, o tão desejado Casqueiro chegou, afinal. Trouxe-nos do Rio de .Janeiro muitas
coisas de que / estávamos necessitados, e recebeu as nossas coleções,
enviadas a !lmigos nóssos da capital. O capitão Bento Lourenço
também chegara a Caravelas, logo depois de ter concluído a estrada.
Dirigia-se ao Rio, onde, como subseqüentemente nos contou, recebeu
uma comenda como prêmio dos seus esforços, além da patente de
coronel e dQ encargo de inspetor da estrada de Mucuri. T~rminados os
nossos negócios, encetei viagem para o norte, ao longo da costa, ao
passo que o Sr. Freyreiss ~ sua gente ficaram no . Mucuri.
Parti de Caravelas na manhã de 23 de Julho. Embora o período
mais frio desses climas já tivesse começado, o calor, no dia referido,
estava abafante. Os habitantes da região eram · atacados freqüentemente de tosses. resfriados e dores de cabeça; pois o que chamam de
inverno tem, sobre seus org.µlismos acostumados ao calor, a mesma
influên~ia que a primeira geada de novembro ou dezembro exerçe
sobre riós. Muitas pessoas morreram em Caravelas de doenças causadas
pelas mud~nças de temperatura, ao passo que nós, estrangeiros, as
suportamos m·e lhor. · A planura escampa em que está situada Caravelas
é cercada de matas e cerrados pantanosos, onde se acham espalhadas as
roças dos moradores. Essas ·matas são muito ma.is aprazíveis na estação
bela do ano do que na de então; pois me pareceram muito mais bonitas
quando as yisitei de novo, no começo da primavera, no mês de)
novembro.
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O canto alegre do sabiá (Turdus rufiventris)37 5 vinha da sombra
espessa dos coqueiros, entre os quais encontrei, acidentalmente, um que
deitara raízes no tronco escavado de uma grande árvore e já crescera
a considerável altura. ·Vai-se a cavalo por essa floresta até à foz do rio
Caravelas, onde uma dúzia, mais ou menos, de cabanas de pescadores
forma uma pequena povoação. Da barra, ou embocadura do rio, .
que é espaçoso e navegável, segue-se o plano. arenoso da praia, contra
a qual o oceano, agitado pelo v~nto, arremessa, com estrondo, as vagas
espumejantes. Do lado da terra, a praia é orlada por densos balcedos,
enfezados pela ventania; formam-nos árvores e arbustos, de folhas
verde-escuras, assemelhando-se às do loureiro, algo leitosa, sumarentas
e rijas; bem como as duas variedades de Clusia, de lindas flores brancas
e róseas, que dão em abundância por toda a praia litorânea. · Aí, como
em toda a costa oriental, se encontra freqüentemente o arbusto conhecido por "almécega" (Icica, Amyris, Aublet}ª76 , que é em todas suas partes
m:µito aromático. Do mesmo exsuda umâ goma extraordinariamente
cheirosa, de usos vários, sobretudo como pez ou resina para navios e
como bálsamo e remédio para feridas. Grande parte dos cerrados da
costa arenosa é constituída pelas duas espécies de coqueiros de· guriri e
de aricuriª77 , muito comuns no litoral, e já mencionados a propqsito
da nossa estada no M ucuri. A primeira estava então em flor e carregada
de frutos ver.des; a outra é mais bonita, atinge 15 ·a 20 pés de altura
onde o vento não sopre com demasiada violência; na costa, porém, é
menor. Os belos frutos redondos e cor de laranja têm gosto adocicado, .
mas dizem não serem saudáveis. Na areia firme e plana, além do
alcance da· arrebentação das vagas, rasteja uma linda campanulácea purpúrea (lpomoea .Jit'toralis)318, de cau~e pardo-escuro semelhante ·a uma
corda, e folhas grossas, leitosas, oval-arredondadas; encontrei-a em qüase
todo o litoral, onde se pr.ende na areia. O mesmo acontece com duas espécies de flores ama.r elas da classe Diadelphia, uma, rastejante, espalhando-se pelo solo, nova espécie d·e Sophora; outra, a Guilandina bonduc,
Linn., com muitas vezes 3 a 4 pés de altura e uma cápsula curta, l~rga,
espinhosa, muito áspera. Entre essas plantas, o duro capim da praia
(Remirea. littoralis)ª19 medra abundantemente por toda a parte.
(375). Turdus rufiventris Vleillot. 1818, ou "sabiá de barriga vermelha" (aliás côr
de canela), "sabiá-coca", etc., da nomenclatura vulgar, é ainda hoje bastante comum nos
lugares habitados. sendo mesmo visto com grande freqüêncla nos quintais e jardins
arborizados do Rio de Janeiro, tido como pátria típica da espécie (Cf. nota 109).
(376) "Almécega da praia", Amyris brasaiensis Spreng., ou foica maritimá Cazar.
(fam. d11;s Burseráceas).
·
. (377) Convém não confundir o "aricuri" (Cocos schizophylla Mart.) com o "licuri"
ou "ouricuri ", outra palmeira (Cocos coronata Mart.) que mais tarde o autor iria
encontrr.r em sua viagem de Conquista à Bahia. Não obstante, o que informa sobre os
caracteres ~o fruto · caberia muito bem aos da última. O primeiro é também chamado
"licurioba" no Recõncavo e adjacências.
(378) "Salsa da praia ", "batata da praia" ou ainda "gitirana" (/pomaea pes-caopra.e
Sweet.), planta rasteira comum em todas as praias arenosas do Brasil oriental, e
fácil de reconhecer pelas suas flõres campanuliformes e roxas.
( 379) Remirea maritimao Aubl., fam. das Ciperáceas (Cf. 'a nota 317).
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A tardinha, alcançamos uma rápida corrente, denominada Barra
Velha, porque é a velha ou primitiva boca do rio Alcobaça, que atingimos logo depois. Essas pequenas correntes do litoral constituem,
muitas vezes, sérios obstáculos ao via jante, podendo detê-los durante
seis ou oito horas. Chegamos à Barra Velha no pior tempo; estava
muito caudalosa e veloz, não nos restando senão descarregar os animais
e fazer alto. Mais atrás, dentro do cerrado, viviam algumas pessoas,
circ.unstân_c ia essa que só fomos conhecer posteriormente. Sentados
por detrás do tronco tombado de uma árvore antiga, que de certo modo
nos protegia da cortante viração marinha, a qual lançava sobre
nós a areia fina da praia, logo · acendemos uma viva fogueira, em cujo
derredor nos deitamos nos cobertores e capotes. A'í vimos uma das
belas fragatas (Pelecanus ·aquilus, Linn., Halieus, Illig.)aso, que se
. mostram na costa brasileira, voando a grande altura, e_m bandos _de
quatro, cinco ou mais ainda. Após uma pobre ceia, passamos a noite
nesse triste local, muito pouco defendidos, pelos capotes, do vento
áspero. Por isso, saudamos alegremente a alvorada do dia, que nos
convidou a continuar a viagem; mas só às dez horas a maré baixou
bastante para permitir ·que os animais passassem a nado; a bagagem foi
transportada na- cabeça, pelo pessoal. .
· n esse ponto, alcançamos em pouco 'tempo a foz do Alcobaça, bastante larga. Próximo ao õceano, as margen~ são cobertas de densos
manguezais, . porém' logo depois substituídos por flores.tas imponentes
e sombrias. Não longe da foz, na margem norte, ergue-se a Vila de
Alcobaça, numa branca planície arenosa, atapetada de capim rasteiro,
mimosas rastejantes, Plumbago de flores alvas, e· das belas flbres róseas
da Vinca rosea. Alcobaça tem cerca de duzentas casas e novecentos
habitantes; a maior parte dos · edifícios são cobertos de télha, e a
igreja é de , pedra. Faz-se ai~ como em toda a costa, algum comércio
de farinha, de mandioca, de que se exportam anualmente, segundo se
diz, perto de quarenta mil alqueires, para as principais vilas do litoral,
e para todos os lugares em que a referida planta não dá tão bem.
Algumas lanchas se empregam no transporte do produto, trazendo de
volta outros artigos da Bahia. Esses pequenos barcos vão longe rio
acima, isto é, até a plantação do Sr. Munis Cordeiro, um dos moradores
mais importantes de Alcobaça, cujo excelente caráter lhe . granjeou
merecida reputação entre os conterrâneos.
O rio Alcobaça, denominado "Tanien", ou "Itanien" (Itanhaém)
no primitivo idioma brasílico, é abundante de peixe; dizem que até
"manatis"as1 foram nele capturados; a barra tem leito arenoso, com
12 a 14 palmos d'água de profundidade, podendo ser transposta pot
(880) E ' a "grapirá" ou "João grande ", já referido pelo autor, páginas atrás
(v. nota 868).
(881) Nome pelo qual, os europeus, de ordinário, conhecem o "peixe-boi " (Trichechu•
inunguit (Pelz.) ) e seus afins (cf. nota 318).
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sumacas pesadamente carregadas. ·Os seus sertões, ou sejam as seculares
florestas de ambas as margens, são nabitadas pelas tribos selvagens dos
Patachós e Machacaris, a que já nos referimos por diversas vezes, e as
quais, nessas paragens e mais ao norte, visitam pacificamente as moradas
dos brancos, oferecendo, em ocasiões, cera ou caça, em troca de outros
produtos. Não os pudemos ver então, porque se· tinham internado
na mata. Nas florestas do Alcobaça são abundantes as madeiras de
lei e as plantas úteis; o pau-brasil, por exemplo, e, sobretudo, grande
quantidade de jacarandá e vinhático~ extraídos pelos índios .civilizados,
que formaram o núcleo original da vila, mas substituídos, atualmente,
na maior parte, por brancos e negros. Alcobaça é lugar . salubre, de
atmosfera constantemente purificada pela' viração marinha; entretanto,
durante grande parte do ano, os ventos e as tempestades são muito
desagradáveis. A 5 léguas ao norte do Alcobaça, o Rio do Prado desemboca no mar; outrora os aborígines da região chamavam-no
Jucurucu•as2 • O caminho até lá, pela costa, segilia a praia compacta
e plana, onde o ocean9 se quebrava com fúria, encrespado pelo vento
imp~tuoso. Nos densos bosques de palmeiras guriri e aricuri, que se
pro1onga-vam pelo lito,ral, sobranceadas por árvores mais altas. do gênero
do loureiro, era muito freE)_ilente uma pequena espécie de Penelope,
que parece estreitamente aparentada com a "parraqua" (Penelope parraqua, Temminck)ªªª· E' conhecida por aracuã••ss 4 na costa oriental,
·sendo. muito procurada como ótima carne pelos caçadores; em tamanho
. como em . gosto se assemelha bastante aos nossos faisões. Meu cão,
caçando constantemente pelos matos, encontrou muitas dessas aves, ·
que sempre alçavam vôo aos pares, nu1na grande vozeria; não era
fácil baleá-las, de vez que as moitas, cheias de plantas espinhosas·, eram
muito intrincadas.
Ao meio-dia, chegamos a uma outra Barra Velha, antiga bóca do
no do Prado, que os nossos animais puderam passar a vau carregados,
(* ) A Corografia Brasilica escreve Jucurucu mas os habitantes da região pronunciam,
sem discrepância, sucurucu.
( ** ) A primeira vista, a "aracuan" parece ser a mesma · "parra.qua" ; ma.a é,
sem dúvida, . uma espécie diferente, pois é sempre muito menor. e tem a Côr da
plumagem também algo diversa. Parece ser o Phasianua garrulua de Humboldt.
(Suplem.) Imagino agora que a aracuã (" Aracuang") possa ser também · diferente
de Phasianus garrulua de Humboldt, embora aceite considerá-las idênticas; penso porém
que deve ser separada da "parraqua ". Matamos multas dessas aves e nunca observamos
nelas nenhuma diferença na cor. apresenta ndo-se-lhes o abdômen Invariavelmente branco;
penso. por isso, que o Sr. Temminck erra quando acha que este penélope de barriga
branca é o jovem d a "parraqua ".

(382) A pronúncia brasileira é de fato Jucurucu (cf. Ot 1v. PINTO, Rev. Mus. Paul., ·
XIX. p. 32 e 83 ), embora soasse "Sucurucu" aos ouvidos germânicos do ·autor, que
invariavelmente grafa o nome desta última maneira.
(388) ·ortali s . mot mot (Llnn.) (= Phasianus parraqua Lath.) é espécie guianensea mazônica, conhecida no Pará por " aracuã-da-cabeça-vermelha ".
(384) Coube a Spix reconhecer a Individualidade d esta espécie, a que ele chamou
Penelope aracuan. Perte nce hoje ao gênero OrtalÍ$, tendo ficado Penelope privativo dos
jacus. Mais para o norte (Plaur, Maranhão, etc.) vive uma outra, muitas vezes confundida
com a primei ra, O. superciliaoris (Gray) (..:.. O. spixi Hellmayr ). Veja-se a nota 117
supra e O. PINTO, Rev. M us. P aul., XIX, pp. 57-(10.
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pois estávamos justamente na época da baixa. Do outro lado, perto
do rio do Prado, também havia manguezais, ficando a vila na margem
norte, num plano arenoso um pouco elevado. Estendidos na areia da
margem, tivemos de esperar muito tempo, antes que alguns moradores
se lembrassem de v~r buscar-no~ numa canoa. Deram-nos um pouso
suportável, na casa da Câmara.
A vila do Prado, a princípio formada de índios, é menor que a
de ~cobaça; com efeito, cont(J. apenas de 50 a 60 casas e 600 habi'tan~es. As casas são em parte construídas em fila, em parte espalhadas
num branco terraplano arenoso. A Vinca rose!Zaa6 cobre esse solo
ardente, onde os nossos burros só encontraram escasso e ruim sustento.
O lugarejo é ainda mais desprovido de recursos do que Alcobaça. Umas
poucas lanchas mantêm pequeno comérçio costeiro de farinha de
mandioca, de que se exportam, anualmente, 8000 alqueires, ao lado
.de algum açúcar e outros produtos das matas e das plantações. O rio
é de razoável largura, abundante em peixe, a barra não é má para
a navegação, pois deixa entrar sumacas carregadas. Por ordem do
governo, o nosso compatriota Sr. Feldner, major-engenheiro, partindo
ãe Vila do Prado, ·penetrou nas florestas em direção noroeste, a fim de
abrir uma estrada para Minas Gerais. Entrou em contenda com o
ouvidor, Mar<::el,ino da Cunha, que lhe não deu apoio, e, como dependesse inteiramente das providências deste, o empreendimento falhou
por completó. O major Feldner foi obrigad<? a passar algum tempo
numa ilha: aí caiu doente, e passou tantas 'privações com o seu pes. soal, que chegaram a matar um cachorro para saciarem a fome. Um
botocudo manso, chamado Simão, curou-o de uma febre violenta com
uma xícara de mel, .que conseguiu para ele. Depois de tomá-lo, come·çou a suar fortemente, o que deu cabo do mal.
As roças dos moradores de Prado ficam esparsas nas matas à
beira do Juçurucu. Essas brenhas abrigam grande número de animais bons de caçar, belas variedades de madeiras, e frutos silvestres.
O pau-.b rasil é abundante; os sapateiros usam-no para tingir o couro
de preto; juntando-se porém cinza · a essa tinta, ela se torna avermelhada (roxa). Entre as aves que animam as florestas, perto da vila,
a aracuã acima mencionada é · muito comum; os habitantes caçam
tucanos e papagaios em grande quantidade, comendo-os nas festas como
petiscos, pois que, em geral~ a farinha de mandioca, o feijão preto,
a carne seca e, algumas :vezes, um pouco de peixe constituem a alimen-.
tação constante do.s brasileiros, a que o viajante tem que se acostumar. A maior praga nativa da região é o "bicho de pé" (Pulex '
penetrans), muitíssimo comum na areia litorânea; são abundantes mesmo nas casas, sendo necessário, . por isso, examinar freqüentemente
os pés.
(185)

Provavelmente a

1070), Plumbaqo ro1ea Llnn.

"caspanga-d~-tlores-cor-de-rosa",

de Caminhoá (Botan., p.
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Caindo um aguaceiro, e tendo, além disso, fugido um dos burros,
fui obrigado a permanecer dois dias nesse lugar arenc;>so e triste. No
segundo dia, porém, fui amplamente recompensado por esse contratempo, porque apareceu na vila um bando dos selvagens que eu tanto
queria conhecer. Eram da tribo dos Patachós, da qual eu não tinh(\
visto nenhum até então, e haviam chegado poucos dias antes das
florestas, para as plantações. Entraram na vila completamente nus,
sopesando as armas, e foram imediata.mente envolvidos por um magote
de gente. Traziam para vender grandes bolas de cera, tendo nós conseguido uma porção de arcos e flechas, em troca de facas e lenços
vermelhos.
Esses selvagens não têm nenhuma aparência extraordinária, não
são nem pintados nem desfigurados; alguns são baixos, a maioria é
de estatura meã, um tanto delgados, de caras largas. e ossudas, e feições
grosseiras. Uns poucos, somente, traziam, amarrados em volta do
. pescoço, lenços que lhes deram em ocasiões anteriores; o chefe, que não
apresentava nada de notável (os portugueses o chamavam de capitão),
uma carapuça de lã vermelha e calções azuis, obtidos algures.
Comida era o principal desejo déles; deram-lhes um pouco de fe1;rinha e cocos, que eles abriam mui destramente, .com uma machadinha, arrancando, em seguida, da casca dura, com os dentes pode·rosos, a polpa branca. A avidez com que comiam era notável. Em
possa estampa 7.ª estão representados dois destes selvagens; o "capitão" está ocupado em abrir um coco. Alguns deles tinham muito tino
para comerciar. Queriam, sobretudo, facas e machadinhas, sendo qµe
um, entretanto, logo adquiriu um le_nço vermelho e o amarrou em
volta do pescoço. Um coco fixado na extremidade de um pau foi
posto à distância de quarenta passos, tendo-se-lhes pedido atirar nesse
alvo, o que nunca falharam. . Não havendo ninguém que pudesse
conversar com eles, demoraram-se pouco, voltando às moradas. Para
conhecê-los melhor, · subi o rio Prado, a 30 de julho, até ao lugar
onde ficavam as choças dos selvagens; mas não os encontrei, porque·
já se tinham retirado· para mais longe.
Tanto os Patachós como os Machacaris vivem nas florestas da
região, às margens do Jucurucu. Os últimos sempre se mostraram
mais inclinados à paz com os brancos do que os primeiros, que somente
chegaram a um acordo amigável havia três · anos. Pouco antes disso,
porém, surpreenderam na floresta alguns habitantes de Prado, ferindo
o escrivão e matando várias pessoas. Os Machacaris amigos foram
depois chamado~ como medianeiros da paz com os Patachós.
No aspecto externo, os Patachós assemelham-se aos Puris e aos Machacaris, com a diferença de que são mais altos que os primeiros;
como os últimos, não desfiguram os rostos, usando os cabelos naturalmente soltos, apenas cortados no pescoço e na testa, e1nbora alguns
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toda a cabeça e deixem só um pequeno tufo adiante e outro
atrás. Há os que furam . o lábio inferior e a orelha, metendo um
pequeno pedaço de bambu na abertura. o~ homens, à maneira de
tódas as tribos da_ costa oriental, trazem as facas penduradas a um
cordel amarrado ao pescoço; os rosários que lhes dão, penduram-nos
do mesmo modo. A pele tem o tom natural pardo-avermelhado, não
sendo pintada. Conservam o curiosíssimo costume de arregaçar o
prepúcio com um ramo de cipó, o. que dá ao órgão aparência
muito singular. As armas são, no essencial, as mesmas que as dos outros
selvagens; os arcos, entretanto, são maiores que os das demais tribos;
medi um deles, · e achei 8 pés, 9 polegadas e meia, ~edida inglesa;
são feitas com o lenho do airi ou do pau d'arco (Bignonia). As flechas, que costumam levar para a caça, são um pouco curtas; mas,
provavelmente, fazem as de guerra ·m ais compridas, de acordo com o
costume das outras tribos. Essas flechas têm a cauda guarnecida de
penas de arara, mutum, ou de aves de rapina; a ponta é feita
de taqua~uçu ou de ubá; mas em parte· alguma encontrei, entre as
várias tribos aborígines, a corda do arco feita de tripa ou .nervo de
animais, como Lindley erroneamente assevera•. Cada homem ·leva às
costas, pendurado ao pescóço, bolsa ou saco feito de "embira" (entre
casca), o qual serve para carregar divers.as miudezas. As mulheres,
tanto corno os homens, não se pintam, e andam inteiramente nuas.
As choças desses selvagens são de construção diferente da dos Puris,
relatada antes. Galhos finos de árvores e estacas fincadas no solo
são encurvadas na extremidade superior, amarrados uns aos outros,
. e cobertos de folhas de coqueiro ou de patioba.· Essas palhoças são
muito acachapadas e baixas; cada uma tem, perto, uma espécie de
fogão, constituída de quatro forquilhas fincadas na terra, sóbre as
quais descansam quatro varas, que são cruzadas por outras, colocadas
bastante juntas, de modo a permitir assar ou cozer a caça. Na vinheta
deste capítulo acham-se elas representadas. Os Patachós lembram, em
muitos pontos, os· Machacaris ou Machacalis; as línguas têm alguma
afinidade, embora difiram enormemente a vários respeitos.
Parece que ambas as tribos se aliaram contra os Botocudos, e
que tratam os prisioneiros como escravos, pois, no Prado, urna menina
botocuda foi, há pouco tempo~-. oferecida à venda. Não tem nenhum
fundamento a su~peita de que os 'Patachós comem carne humana.
O caráter de tódas essas tribos selvagens é, decerto, muito semelhante
nos traços essenciais, se bem cada uma tenha as suas peculiaridades;
àssim, os Patachós são, entre todas, os mais desconfiados e reservados;
o olhar é sempre frio e carrancudo, sendo muito raro permitirem que ·
os filhos se criem entre os brancos, como as outras tribos o fazem
prontamente. Vagueiam pelas matas, e as suas hordas surgem, alternarap~m·

(*)

LINDLEY,

Narrative, etc., p .

22.
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damente, no Alcobaça, no Prado, em Comechatiba, Trancoso, etc.
Chegando a qualquer lugar, os moradores lhes dão algo para comer,
trocando com êles miudezas por cera e outros produtos da mata, após
o que voltam às .brenhas.
· Satisfeito com a oportunidade de conhecer esse ramo dos habitantes aborígines, deixei Vila do Prado e corri ao encalço da min~a
gente e dos burros de carga, que tinham 'partido antes de mim.
Depois de Prado, o litoral toma para o porte feição diversa. Erguemse, do lado do mar, altos paredões de argila vermelha, e de outras
cores, em camadas sobre arenitos ferruginosos diversamente coloridos;
as elevações costeiras são cobertas de mata, e vales numerosos abrem-se
para o oceano. Estes são atapetados por florestas virgens, verde-escuras
e umbrosas; refúgio dos Patachós. Por todos esses vales correm pequenos cursos d'água, cujas barras (as embocaduras no mar) na época das
cheias, representam, muitas vezes, grande contratempo para o viajante.
Outro obstáculo para o viajante, nesse trecho da costa, são 9s rochedos
que dos altos paredões se projetam diretamente para o mar. Na maré
baixa se pode contorná-los em praia enxuta; na alta, porém, é impossível fazê-lo, porque as vagas se quebram furiosamente contra êles,
lançando a espumarada a grande altura. Uma pessoa que acontecesse
estar a meio caminho entre dois desses penedos, embaixo da alta
ribanceira da costa, no justo momento de a maré começar a encher, correria grande perigo, porque seria então impossível escapar à subida
rápida do oceano. É, portanto, necessário que o viandante procure
saber dos habitantes da região as horas propícias. Se perde o momento
favorável, é muitas vezes obrigado a esperar seis horas pela volta da
vazante; nem há, em todo ·esse litoral, nenhum caminho senão o referido, rente ao mar. Entre Prado e Comechatiba, encon.t ram:se tais
penhascos em três lugares; num deles, passei através das ondas, que
me subiam até à sela; dez minutos mais tarde, teria· que esperar seis
horas e procurar um pedaço desimpedido da costa. Mesmo assim, o
escachoar das vagas nos rochedos era terrível; viajantes não familiarizados com esses caminhos, não mais nos aventuramos a meter os animais por entre os vagalhões, servindo-nos de dois negros de uma
fazenda vizinha, para irem a cavalo na frente, mostrando-nos o lugar de
passagem. Transpostó felizmente esse lugar, dei-me pressa em sair da
perigosa praia, batida pelo mais terrível dos elementos, e galopei a
toda a brida. Mais para fora, encontram-se, nos penhascos do mar,
. diversas espécies de moluscosªª 6 ; entre outros, duas espécies de ouriços do mar (Echinus), das quais uma serve de alimento aos habitantes
mais pobres. A espécie não comestível é brancacenta, cerradamente
coberta de espinhos violetas; a comestível, preta, também coberta de
(886)

Hoje dir-se-ia equinodermes (cf. a nota U ).

Vida da mia de Pvrto Seguro, no ri-O Buranhem.

(Est. 16 )

Grupo de Camacans na mata .

( Est. 19 ).
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longos espinhosªª7 • Em todos esses rochedos também existem caramujos que produzem' . um líquido purpurinosss; são especialmente
abundantes nas vizinhanças de Mucuri, Viçosa, Comechatiba, Rio
do Frade, etc.. O Sr. Sellow, numa de suas excursões, teve ocasião
de fazer algumas observações a esse · respeito; Mawe também trata do
assunto•. Diversos colonos moram em alguns dos vales do litoral;
entre eles, o Sr. Calisto, de quem já eu recebera gentilezas em Vila
do Prado. A cavalo, acompanhado de dois homens da minha tropa,
dirigi-me à ponta de . terra denominada Comechatiba, ou, mais exatamente, na antiga língua indígena, Currubichatiba. A lua-cheia refletia-se, magnífica, no oceano, e iluminava as choças. solitárias de alguns
índios praianos, a quem os nossos burros de carga, que iam adiante,
arrancaram ao sono. A curta distância das choças ficava a fazenda de
Caledónia, fu-r idada sete anos atrás pelo inglês Charles Frazer. Este
cavalheiro~ que Yiajara por grande parte do globo, comprara cerca de
trinta fortes negros para o cultivo da fazenda. Os índios das cercanias trabalharam para ele durante uns anos, derrubando a mata dos
lindos morros que acompanham a costa, e ~ultivando-os todos. Plantou, no litor,al, grande número de coqueiros; a casa de residência era ·de
barro, coberta de palha; do mesmo modo~ construíram-se muitos ranchos para os negros, um grande engenho de farinha de mandioca e .
um armazém. O engenho, entretanto, achava-se em estado muito
precário. E' verdade que ainda havfri nele oito a dez gamelas de barro
para a secagem da farinha mas, algumas quel?radas. A situação
da p!opriedade é excelente; colinas verdejantes erguem-se da costa
e um largo tFecho de terra já havia sido desbravado. Parece, contudo,
que nã·o souberam disciplinar os n egros, pois estavam insubordinados;
consumiam os produtos das lavouras e ~uitas vezes recusavam-se ao
trabalho de que estavam incumbidos; ao invés disso, iam caçar pelas
florestas vizinhas, ou pegar animais ferozes com "mundéus". . O Sr.
Frazer estava então na Bahia, e tinha deixado um português de Vila
do Prado tomando conta ·da fazenda na sua ausência. O feitor -recebeu-nos à chegada; os negros, que estavam justamente reunidos para
dançar ao ritmo do tambor, vieram imediatamente espiar os forasteiros.
O quarto logo se encheu com os escravos, que eram moços, b,em
feitos, e, muitos, altos e robustos; fatigados como estávamos, o feitor
(*)

(887)

J . MAWE's Travela, etc.. p.

~•.

"Pinaúna" (vistvelment.e ·uma forma contrata de " pindá-una", nome tupi)

é como chamam, no Recõncavo da Bahia, ao ouriço do mar prêto, Echinometra lucuntur

(Linn.) e, Por extensão, também ao verde, Lytechinm variegatus (Leske); éste comunfssimo
dentro da bafa e vivendo livremente nos fundos de areia e lodo, aquele nos rochedos
da costa oceAnlca, encaixado dentro de locas por ele mesmo abertas.
(388) " Tlntêiro" ("Tintureiro " seria o nome entre os ri01rrandenses do sul, segundo
R. von lbering, in Dic. do1 Anim. do Bralil ) é como chamam os pescadores da Bahta
aos moluscos da tamflia dos Aplgliidae (ordem Opisthobranchia, classe Gasteropoda ),
de que Apl111ia braliliana Rang. e A . lívida Orb., ditas lebres do mar, são encontradiças
no litoral de São Paulo.
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não teve áutoridade bastante para nos livrar dessas v1s1tas importunas. Aí permaneci uns poucos dias e tive oportunidade de visitar
as choças dos Patachós na mata, bem recentemente abandonadas; conduziram-me até lá alguns índios de Comechatiba.
O litoral forma, nesse trecho, um porto seguro e protegido, não decerto dos ventos, mas do oceano, por arrecifes, e com um bom anco-_
radouro, tendo ainda a vantagem de a entrada estar referida aos navegantes por meio de um marco. As vagas arremessaram à praia inúmeras
espécies de sargaços, sertulárias e outros zoófitos, mas poucas de conchas. No lusco,fusco da tarde, esvoaçavam .numerosos grandes vam" piros, ou guandirás (Phyllostomus spectrum), que, durante o vôo,
podiam ser facilmente tomados por corujas pequenas. Nossos burros
foram mordidos por alguns, sangrando profusamente 389 • Essa propensão das espécies maiores de morcegos, na zona tórrida, a sugar o sangue
de animais, também se encontra, segundo os habitantes do Brasil,
em todas as espécies menores; mas não vi confirmado o asserto de
que atacam os homens da mesma maneira.
Os índios do lugar
vivem do produto das plantações, da caça e sobretudo da pesca;
razão por que, no bom tempo, são vistos freqüentemente em canoas,
pelo mar. Voltam com grande quantidade de pescado; e, em volta
das choças, espalham os cascos, os crânios e os ossos das enormes
tartarugas.
Ao norte de Comechatiba, o mar volta a ser marginado por ribanceiras altas e íngremes e rochedos, que, num ponto, entram tanto
por ele, que é necessário fazer uma grande volta por cima, onde se
passa uma planície chamada Imbassuaba. E' um campo inteiramente
cercado de matas, no qual medravam belos capinzais e várias plantas
agrestes, novas para nós, e que foram muito bem-vindas às nossas coleções. Entre outras, descobrimos no solo, em abundância, à sombra
das· árvores, o líquen de rena (Lichen rangiferinus, Linn.). Este vegetal, que é no norte o alimento da utilíssima rena, acha-se profusamente espalhado. Daí alcançamos de novo e em pouco tempo a costa,
e, a uma légua e meia de Comechatiba, o riacho Caí, que só se
pode passar na maré baixa. Quando o atingimos, já quase era impossível atravessá-lo; mas os negros e os índios da fazenda, conhecedores perfeitos dos caminhos e das águas, passaram-no a vau, levando
nossa bagagem na cabeça e nos ombros, até à margem oposta, felizmente sem molhá-la. O Caí, que, à semelhança de todos os rios
da região, corre por um vale selvoso e sombrio, é insignificante na
época da vazante, porém impetuoso e agitado na cheia. Para o norte,
(889) .Mais tarde (cf. Beitrãge, II, p. 288 e ss.) , pôde Wied verificar que uma
parte, pelo menos, dos morcegos em· questão pertencia a uma espécie não descrita, e
de gênero particular, por ele denominada Dennodus rufus. · Phyllostomus spectnim, em
que. pese a responsabilidade que lhe confere o nome de ." vampiro " , não ocorre no
Brasil oriental, nem é hematófago, senão carnfvoro. Cf. PlntQ, Bol. Mus. Paraeme, E.·
Goeldi , X, pp. 889-40 (1948) .
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a três ou quatro léguas, encontramos outro rio, um po.u co maior, o
Corumbau. Estorvou-nos um tanto . a passagem, e mais fatigados ficamos com o calor a~afante.
O litoral, por vezes altanado e íngreme, baixo logo depois, era
coberto de matas verde-escuras como as do loureiro. Vimos freqüentemente, na praia, a palmeira aricuri, bem como muitas e belas espécies novas de capins e outras gramíneas. Os pequenos vales, abertos
para o oceano, eram em parte ocupados por lindos e pitorescos lagos
ou lagoas, que às vezes estendiam braços para o mar; estavam geralmente cheios de caniças de vária espécie. A maré continuou a encher
até perto do meio-dia; e como o caminho, aqui e ali, fosse bloqueado
por troncos caídos, éramos obrigados a passar pelas ondas. E assim
chegamos, sem acidente, à desembocadura do Corumbau, que parece
estar a I 7° de latitude sul. Na barra desse pequeno rio, cujas margens férteis . devem produzir diversas e belas variedades de madeiras
de ' lei, no é.ritanto inaproveitadâs, existem várias ilhas .de areia, entre
as quais ·a correnteza formava então grandes vagas. Suas margens arenosas ou pantanosas forradas de mangues; . eram somente freqüentadas,
no momento, por garças, alguns maçaricos e gaivotas (Larus), já que
os Aimorés, ou Botocudos, tinham expulsado os habitantes com os
seus feras· ataques. Próximo ao rio, na margem norte, morava, na
época . da · nossa visita, uma família . do Prado, que o ouvidor
mandara ·para aí, a fim · de transportar os .viajantes para a
outra margem, e que vivia da pesca. Não havendo, porém, segurança
nessas matas despovoadas e solitárias, a.b andonaram o posto pouco
tempo depois. Encontrei na sua palhoça um pouco de peixe, parte
do qual acabado de pescar; e provemo-nos com o resto necessário à
refeição, pelo que, entretanto, tivemos de pagar bom preço. O homem
aproveitou-se da fonie estampada na fisionomia dos forasteiros, fatigados do calor do dia, e pediu três vezes o valor dos víveres.
Desse ponto a região se torna cada vez mais descampada; nas
ardentes colinas de areia aparecem numerosos cactos penta e hexaganais, ameaçando as pernas dos burros com agudos espinhos. Légua
e meia ao norte do Corumbau, o rio Cramimoã desemboca no mar.
Atravessa-se, nesse trecho, vasta planície coperta de capim, de palmeiras anãs aricuri e guri:ri, belos arbustos, etc., entre os quais uma linda
Clittoria violeta, de caule lenhoso e ereto. Aqui e ali, surgem. alagadiços; para o interjor, à ..esquerda, a vista abarca a magnífica e
ampl.a paisagem das serras, em direção a lVIinas Gerais; mais perto,
no primeiro planor vê-se alta montanha, perto das quedas do rio Prado,
denominada Morro Pascoal•39o e que serve de ponto de refe(*)

LINDI.EY

to Brazil, p. 228.

escreve erroneamente " Monte Paschoa ".

(890) Aliás, Monte Pascoal,
três páginas adiante.

como o próprio autor

Vide Narrative of a V011ac7e
irá corretamente

chamá-lo,
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rência aos navios no oceano; pertence à Serra dos Aimorés. A planí·
cie oferece ao botânico grande entretenimento e ocupação.
O sol já se punha quando alcançamos o vilarejo índio de Cramimoã, que foi construído, por ordem do ouvidor, num morro à margem do rio, servindo_ mais .c omo destacamento militar, com o nome
de Quartel da Cunha, para. segurança da região.
Não foi pequeno o espanto_dos índios ante tão desusada e tardia
visita de uma tropa carregada a esse lugar solitário. Logo se juntaram em torno para conversar conosco, enquanto a nossa gente acéndia a fogueira numa cabana isolada. Vivem eles de suas plantações,
da pesca no rio e no mar, tirando da flore~ta estopa e embira, que
vendem em Porto Seguro. Sendo raras e extremamente caras, na costa, a pólvora e as balas, fazem, em parte, nas caçadas, uso dos arcos
e das flechas, que vão buscar aos Patachós, nas florestas vizinhas, trocando-os por facas. Se bem tenham sido aí colocados pelo ouvidor
com o fim expresso de ajudar os viajantes á passar o, .rio, não estão
satisfeitos com o encargo, e viveIQ sobretudo nas sua~ roças situadas
nos arredores. São fortes e robustos, ·mas tão indolentes, que, com
mau tempo, preferem ficar sem víveres n as cabanas a enfrentar qual-'
quer dificuldade no trabalho._, Os ín,dios fornecer<im-nos algum peixe;
também obtivemos uns bolos de farinha 4e m·a ndtt>ca, de que já tinham
prontos uma pprção. As várias formas ·d e emprego culinário da fai:_inha de mandioca foram-lhes transmitidas pelos an_c~strais, os Tupinambás, e outras tribos da língua·. geral. Nas _margens do rio Cramimoã
a vegetação é constituída de Rhizophora ou Conocarpus,. Vinhà da
mata, no frescor da manhã., a algazarra de bandos de papagaios da
espécies Psittacus amazonicus., Latham, ou ocrocephalus, Linn.391, aí
conhecido por "curica". Esta av·e· vive nos manguezài~ das margens onde
fazem os ninhos.
·
·
Uma v~z alcançada a margem norte toin. toda a "tropa'', avançamos ao longo da costa, pela . planície coberta de de~sos cerrados,
limitados à distância por colinas; mas logo encontramo~ novamente
altas e íngremes ribail'ceiras de argilà e arenito, que foi preciso escalar, pois as vagas impetuosas tor~avam a costa inacessível. Segue-se
por uma trilha escarpada até 0 cimo dessas barreiras, e entra-se numa
planície seca de campos, denominada Jauacema ou Juacçma. Nesse
local, de acordo com a tradição dos moradores, houve outrora, nos
primóidios da colonização portuguesa, a . grande · e populosa · vila do
mesmo, ou Insuacorne, mas que, à maneira de Sto. Amaro, Porto Seguro
e outros estabelecimentos, foi destruída pela guerra com uma bárbara e antropófaga nação dos Abaquirás, ou Abatirás. Essa tradição
se baseia, sem dúvida, nas devastações que os Aimorés, ora Botocudos,
(391 )

Veja-se o que ficou d ito sóbre a "curica" (nota 824) .

"
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levaram à capitania de Porto Seguro, quando a invadiram em 1560,
conforme vemos re~atado na History of Brazil de Southey e na Coro.grafia Brasílica.
Também assolaram, então, os estabelecimentos à
·· margem do rio Ilhéus,. ou S. ·Jorge, até que o governador, Mem de Sá,
os rechaçou. · Dizem: que ain~a se acham, em J uacema, pedaços de
tijolos, metais e objetos análogos; são os mais antigos testemunhos
da história do Brasil, porquanto não há, no litoral, monumentos mais
antigos que os do tempo da primeira colonização dos europeus. Os
primitivos habitantes não deixaram, como as nações Tulteca e Asteca,
monumentos que prendessem a atenção dos pósteros após milhares de
anos: pois a memória dos rudes tapuias desaparect;rá da terra com o
seu corpo desnudo, que seus irmãos confiam à cova, pois é indiferente,
para· as futuras gerações, se um ootocudo ou uma fera tenham vivido,
outrora, nesse oµ naquele lugar. Achei em Jauacema uma espécie
particular .de· pal~eira, a piaÇaba,· que será mencionada .para diante
·com mais freqüência, caracterizando-se pelas .folhas penadas, . largas
e eret;;ts; ainda não a tínhamos ·visto antes,. Poucas plantas estavam
então em flor, mas quando, em_ Novembro, tornamos a visitar essas
paragens, muitas, belas e raras, floresciam; ·e ntre as quais um lindo
Epidendrum ~ de , inflore~cências escarlates. · Esta espécie viceja em
tôçlas as .ribas litorâneas.
Dessa altiplanura, o panorama do êrmo litoral e do oceano imenso é sublime, ·e arrasta o espírito do \ iandante solitário à contempla.ç ão einbev~cida. Os promontórios e saliências da costa vão perder-se
nos longes .e nevoados · do horizonte azul; as ribanceiras vermelhas e
alcantiladas alternam-se com os vales umbrosos, que, tant~ como as
alturas, são forrados de. florestas de matiz verde-escuro; os vagalhões
do oceano raivoso escachoam com rumor profundo e cavo; na distância
· indistinta, os olhos contemplam a branca espumarada torvelinhando ri.as
fragas, e o estrondo trovejante da eterna e compassada ressaca, que
a voz · de nenhuin ser vivo interrompe, reboa majestosamente pelas
solidões intermináveis. Profunda e solene é a impressão que produz
cena tão sublime; quando pensamos· na sua constância e uniformidade
através de todas as vicissitudes do tempo.
De novo atingimos ó mar, e, pelo meio-dia, chegamos a um trecho em que as ondas, espadanando-se contra os rochedos, bloqueavam
inteiramente o caminho~ Era de todo impossível escalar as alturas com
os animais carregados; por isso, alijamos a carga e esperamos com
paciência. Acendeu-Se uma fogueira na vizinhança de um pequeno
córrego de águas claras; os cobertores e os couros de boi nos protegeram um pouco da fria e cortante viração marinh~, e nosso· frugal
repasto foi par~ um caldeirão, a cozinhar no fogo. Matas sombrias
cercavam completamente a . pequena campina em que pastavam
os animais; por entre as moitas esgueiravam-se . chilrando a
1
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Nectarinia flaveolá (Certhia flaveola, Linn.)ª92 e a verde Sylvia. trichas898. O c~racará (Falco crotophagus)89 4 logo apareceu, pousando
no lombo dos nossos anímais para catar os insetos. Os burros parecem
gostar da visita desse curioso rapineiro, pois ficam quietos quando ela
pousa e lhes anda pelo lombo. Azara a menciona entre as aves do
Paraguai com o nome de "chimachima". Detivemo-nos nesse ponto
romântico da costa até que nascesse a lua cheia; os rochedos estavam
agora tão descobertos que pudemos contorná-los. Esta costa, ·desde o
Prado até o rio do Frade, era considerada muito perigosa por causa
dos selvagens, e ninguém se aventurava a percorrê-la sozinho. Lindley•
diz a mesma coisa; mas, presentemente, a população está em. boas
relações com os Patachós e não os teme; embora, .não se~do total a
confiança, preferia-se sempre viajar em comitiva numerosa. ·Quando
de novo passei por esse caminho em novembro do mesmo ano, encontrei,
com maré baixa, extensos bancos de areia, e rochas calcárias,. que avançam pelo mar, e cuja formação se deve, segundo todas as probabilidades,
principalmente aos coraliários. A superfície delas é dividida por fendas regulares e paralelas; nas cavidades, feitas pela água, vivem caranguejos e outros animais marinhos. Esses recifes são em parte atape- .
tados por um musgo verde da natureza do Byssus39 5• Continuandó a
baixar a maré, contornamos vários penhascos, de ·todo inacessíveis na
cheia, enquanto o vasto espelho do oceano resplendia magnificamente ao
clarão do luar.
Pela meia-noite chegamos à beira do rio do Frade, rio pequeno.
cujo nome provém de um missionário franciscano que nele se afogou.
A barra é navegável por canoas grandes, que podem fazer dois dias
de viagem rio acima, e as margens . são férteis. · Doze léguas a oeste
fica o Monte Pascoal. O ouvidor estabeleceu algumas famílias indígenas na margem oposta, para o transporte dos yiajantes através do
rio. Deu-se a este posto o ~orne de destacamento de Linhares, se
bem que os ocupantes não sejam soldados. As plantações se espalham pelas capoeiras próximas, entre as quais ficam as casas de
morada, de modo a protegê-los um pouco dos ventos · oceânicos. Nessa
ocasião, entretanto, viviam numa palhoça situada na praia, bem mal
protegidos dos ventos e intempéries.
(*)

1
•

Narrative of a vogage to BrazU, p. 228.

(892) Coereba flaveola chlorowua (Cabanals), vulgarmente "mariquita", "cambaclca",
"seblto ", etc., é passarinho dos mais comuns nos pomares e jardins. mormente nos
Estados do norte, onde gosta de nidificar nas trepadeiras que enfeitam os alpendres
e terraços das vivendas campestres.
(898) Geothl11Pil aequinoctiali8 velata (Vleillot). encontradiço em todo o Brasil
oriental onde é conhecido pelo nome de "pia-cobra". A denominação clentfflca registrada
por Wled cabe a espécie congênere, peculiar à América do Norte.
(894) Milvago· chimachima (Vieillot). Ocorre em todo o Brasil, onde se conhece
por numero5as apelações: "gavlão-carrapatelro", "caracará-i" (Amazonas), "plnbé" e
"caraplnhé " fSão Paulo), etc.
(395) Esi:e termo, criado por Linneu para enfeixar uma multidão de vegetais
criptógamos de organização a mais diversa, carece de qualquer sentido ta:xlnOmico
preciso. O nome é ainda usado para a secreção filamentosa, graças à qual muitos
moluscos bívalvos, como os mexilhões (Mytilus), prendem-se ao8 rochedos.
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Habituado a sempre seguir na dianteira da tropa, apeei na beira
do rio, profundo demais para ser atravessado a vau, e deixei o anin1al, que· parecia muito fatigado, descansar; ele, porém, estava impaciente para chegar às casas do lado oposto, escapou-se-me e meteu-se
logo a atravessar o rio, levando muitos dos animais de carga a seguirlhe o exemplo. Encontramos, decerto, abrigo nas cabanas dos índios;
mas, dada a sua · miserabilidade, muito pouco confórto e descanso após
a cavalgada noturna. Penduramos em r~da as nossas roupas molhadas.,
ao bafejo da viração que invadia de todos os lados as cabanas toscas,
e em seguida deitamos sobre os cobertores estendidos na areia. Enquanto
íamos curtindo um frio bem regular, vimos os moradores seminus
deitar-se nas redes, perto da fogueira, a qual, embora sempre acesa,
não dava provavelmente ·para os aquecer. O cuidado de alimentar o
fogo cabia à mulher e ao filho, já crescido, a quem a mãe chamava
de vez em quando para não desleixar o encargo. A manhã seguinte
foi ventosa e fria; embrulhamos as roupas molhadas e rumamos para
Trancoso. A maré estava então na maior baixa, e o mar tinha
deixado completamente descobertos trechos extensos de bancos rochosos e planos. Alguns índios, moradores esparsos das pequenas matas
vizinhas, apanhavam moluscos para comer. Comem várias espécies de
mariscos, sobretudo o ouriço do mar preto e comestível (Echinus) 396 •
Após uma caminhada de três léguas, atingimos o ponto em que um
riacho se lança ao mar; é comumente conhecido por rio de Trancoso;
porém na velha língua aborígine era chamado ltapitanga (filho das
pedras)3 Q7, provavelmente porque vem de montanhas pedregosas: corre
em um vale bastante profundo, rodeado de montanhas de cimos extensos e planos. Do lado sul se percebem, erguendo-se sobre o litoral
baixo, as comas de altanado~.. coqueiros bem como o telhado e a
cruz do convento de jesuítas de Trancoso. Alguns homens, indo
adiante, conduziram-nos por um caminho escabroso até à vila, onde
nos alojamos, por esse dia, na casa da Câmara.
Trancoso é uma vila índia, edificada numa longa praça. No meio
fica a casa da Câmara, e na extremidade, do lado do mar, a igreja,
que foi outrora um convento de jesuítas. Depois da dissolução da ordem, o convento foi demolido e a biblioteca dispersada ou destruída.
Em 1813, a vila possuía cerca de 50 casas e 500 habitantes, todos índ,ios,
muitos dos quais. de tez bronzeada rnuito escura, pois bem poucas
famílias de portugueses aí residem, entre estes o padre, o escrivão e
um mercador. As casas, então, estavam na maior parte vazias, porque
os moradores vivem nas roças e se limitam a vir à igreja nos domingos
e dias santos. Exportam perto de l 000 alqueires de farinha de man..:
(896) Cf. a nota 886.
(897) Há engano evidente na etimologia atribuída por Wied ao topónimo, que
provém de duas raizes tupls, cujo significado pedra (ita) vermelha (pitanga). Na ba~a
d e Todos os Santos, não longe da ilha de Maré, há um ilhéu com igual nome, e Já
citado por Gabriel Soares (Trattado, cap. XXIV).
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dioca, um pouco de algodão e diversos produtos da floresta; entre estes,
toras de pau, gamelas (bacias de madeira) e canoas, além de alguma
embira e estopa (entrecasca de duas espécies diferentes de árvores,.
Em 1813, o valor desses vários produtos foi de 539$520 réis. As plantações dos índios estão bem tratadas; cultivam diversas raízes comestíveis, tais como batatas, mangaritos (Arum esculentum), cará, aipi ou
mandioca, etc:, e às vezes vendem esses produtos. A pesca é também uma
das atividades essenciais desses índios; no bom tempo ·saem a pescar
mar a fora, nas canoas. Também fazem, no litoral, currais ou gamboas, a que nos referimos antes.
Cria-se algum gado nas colinas de Trancoso, e o escrivão, sobretudo, possui um grande rebanho; mas a criação tem que aí vencer
sérios obstáculos. O campo dá um pasto seco e nutritivo, com que
o gado engorda depressa; entretanto, se não é mandado imediatamente para uma pastagem fresca e úmida, morre todo. A fim de
af!lstar esse perigo, o rebanho é levado de vez em quando ao Rio do
Frade. A mudança de pasto deve realizar-se diversas vezes por ano,
e essa é provavelmente a razão por que . as vacas produzem muito pouco leite. Ao visitar de novo esse lugar, em novembro, uma· grande
onça (Felis onca, Linn.)898 refugiada nas circunjacências, diariamente assaltava o gado pertencente aos moradores da vila. Armaram
mundéus, e, felizmente, apanharam o filhote da onça; esta, porém,
ainda rondava p~las cercanias, enchendo as noites ·c om as suas rouquenhas lamentações. Pouco depois, os índios colocaram armadilhas de·
arma de fogo n.u ma trilha em que ela costumava pássar, conseguindo
matá-la. A onça foi logo trazida e eu comprei a pele em Trancoso,
parecendo-me que o animal pertencia à variedade conhecida no sertão
da capitania da Bahia, pelo nome de canguç-µ e caracterizada pelo
grande número de pequenas manchas.
.
A situação de Trancoso ·é deveras aprazível: da extremidade da
íngreme eminência, perto da igreja, dominávamos amplo panorama
do plácido espelho azul-escuro e . rebrilhante do oceano; o encontro
agora muito nítido, da água verde do mar Eom a pardacenta do rio·
dava especial -encanto ao quadro. Os soberbos penacho's dos altos .
coqueiros ondeavam sobre as cabanas acachapadas dos índios e, e~
redor, o campo inteiro verdejava. Todos esses planaltos ~ carrascàis
são entrecortados d~ vales profundos, alguns dos quais de considerável
largura; do meio deles o conjunto parece uma planície ininterrupta;
só de suas bordas se percebem os valados. No fundo .das vales correm
pequenos riachos, que se lançam no ltapitanga. O que fica ao pé da
elevação de Trancoso é um belo .prado cheio de arbustos, em que se
vê com abundância a linda pomba aí conhecida por "pucaçu" ou
(398) Panthera onca (Lino., 1758) da atual nomenclatura. Em Beítrãue (II, pp.
844-358), há referência a este caso, de par com interessantes pormenores sobre o nosso
maior felino.
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"caçaroba", e na sistemática por Columba rufi na3 99, é vi'sto freqüentemente.
Arbustos e altos caniçais orlam as margens do pequeno
córrego, onde então se construía uma lancha. Por trás de Trancoso,
as florestas mais distantes são habitadas pelos Patachós. O "senhor
padre" Inácio,. o velho e digno sacerdote local, disse-me que esses
aborígines aparecem muitas vezes na vila; vêm sempre completamente
nus, e, se ele manda amarrar um lenço em torno da cintura das
mulheres, nunca deixam de arrancá-lo imediatamente.
.
O caminho do Trancoso a Porto Seguro é pouco variado; nos
cimos aplanados de altas ribanceiras constituídas de uma substância
·branco-azulada, vermelha ou violeta, parecida com a argila•, vêem-se
fazendas: em que ondeiam ao vento as copas dos coqueiros. Atravessa-se
o Rio da Barra por uma ponte de madeira, qu~ merece menção como
raridade; e tem-~e a todo instante que subir ou descer as ribas abruptas
da costa, porque ·os rochedos da praia são inacessíveis. Um desses
trechos era de tal modo íngreme, que, na descida, fomos obrigados a
descarregar os animais e transportar os caixotes separadamente. Emb~ixo, .na areia da praia, encontramos muitas amostras de belas espécies de Fucus e al~mas conchas. ·Havia gente ·procurando ouriços
comestíveis nos bancos . rochosos ~escobertos pela maré. . Depois de
uma marcha de três léguas, saímos de . uma pequena mata e achamonos à beira do rio Porto Seguro, em cuja margem norte os telhados . vermelhos da parte baixa. da vila de Porto Seguro, encimados por
. altos coqueiros, ofereciam · uma vista amável. A parte alta fica mais
para trás, nurh elevado espigão, dela só sç vendo o topo do convento
·de jesuítas. Atravessei logo o rio em direção à vila e obtive pouso
na casa da Câmara, na parte alta.
·
,
Porto Seguro, a primeir~ vilà em categoria da comarca de Porto ·
Seguro, porém menor do_ qµe Caravelas, é lugar poqco importante,
de 420 ·casas, edificadas em ~várias partes separadas! A principal delas
é pequena., constituída de umas poucas ruas cobertas de mato, com
· casJt$-1 .q uase todas acachapadas, de um só pavimento, as de dois pavimentos sendo bastantê raras. Aí estão a igreja, o antigo convento de
jesuítas,. residência ·atualmente do professor dei latim, e a casa da ·
Cámara: com a prisão. A maioria dos habitantes, entretanto, transferiu-se
a outra parte da vila,. mais perto do rio, denominada "os Marcos",
de melhor situação para o oomércio. Essa é a parte mais importante
da vila; ficâ no declive e é construída de maneira tortuosa e irregular, consistindo sobretudo de casas baixas, em geral rodeadas de laranjais e bananeiras. Nela residem os. moradores mais abastados, os donos
das embareaÇões empregadas no comércio de Porto Seguro. A terceira
Í

(*) EÍ§sa espécie de lltomarga jâ foi referida antes, entre o
o )tapemirim.

rio Itabapua.na e

(8t§} Columba cagennensis svlveatris V ieillot, 1818, da atual nomencla tura. Cf.
O. Pinto1 Rev. do Mus. Paul., XIX, pp. 28 e 61 (1985 ) ; id. Arq. de Zoolouia de São Paulo,
VII. p. 264 (19,9).
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parte, chamada Pontinha ou Ponta d' Arei.a, situa-se junto à foz do
rio; excetuando algumas vendas, é formada de casas baixas e esparsas,
habitadas por pescadores e marítimos, e ensombradas por coqueiros.
A parte alta é geralmente morta; muitas casas estão mesmo fechadas
e em ruínas; pois só nos domingos e dias santos os moradores vão
para, ela, que fica assim bastante animada pela quantidade de pessoas
bem vestjdas. Os.· portugueses não perdem a missa, todos ansiosos de
apárecer nos me1hores trajes. Gente que anda quase nua durante a
semana, mostra-se, aos domingos, vestida com o maior apuro. Aliás,
manda a justiça dizer que o asseio e o apuro no trajar são gerais
entre os · brasileiros de todas as classes.
O convento dos jesuíta$, edifício grande e maciço, fica imediatan1ente acima do forte declive. Fui aí recebido mui hospitàleiramente
pelo professor Antônio Joaquim Moreira de Pinho. Das janelas de
sua casa divisarnos belo panorama da superfície serena do oceano;
al\?mpanhamos com o olhar as embarcaÇões que de nós se afastavam
em busca do horizonte remoto, e nossos pensan1entos, seguindo-as, procuraram a pátria distante. Dominávamos, de arnbos os lados, extenso
trecho da costa, sobre a qual o augusto oceano, no seu movimento incessante e invariável, vinha quebrar surdamente as vagas. Nas sombrias
divisões do velho edifício, através das quais o vento assobiava, e onde
outrora os jesuítas pontificavam, sentimos fundamente as vicissitudes
do tempo. As celas, dantes animadas de uma vida ativa, estavam agora
vazias, ~ silenciosos morcegos pendiam de suas paredes vetustas. ·Da
biblioteca ali · existente em outras eras, nem um· só traço restava.
O rio do Porto Seguro, chamado Buranhaém na antiga língua
indígena, tem ótima barra, ou embocadura, com leito de pedra, e
protegida. por um arrecife rochoso saliente; é profunda, e muito util
ao comércio ,da vila, que não é nada tlesprezível. E' este feito por
cerca de quarenta das pequenas embarcações de dois mastros denominadas· "lanchas" 400, que saem em busca da garoupa e do mero•, duas
espécies de peixe de água salgada4 01, permanecendo sempre de quatro
( *) (Suplem.)
Não pude descrever nem determinar esses 1,>eixes, porque só
consegui vê-los salgados, secos e muito desfigurados.
A "garoupa" de Porto Seguro
é um grande peixe carnívoro de 5 a 6 palmos de comprimento com a parte anterior
engrossada, cabeça e olhos grandes, e provido de ossos nos lábios: o corpo adelgaça..-se
para a parte posterior, terminada numa nadadeira caudal longa e bifure.ada.
Todas
as escamas são de um belo e delicado vermelho. com a base porém branca; das guelras
até a cauda corre uma f ita larga e amarelada, abaixo da qual se vêem três fina8
listas longitudinais amarelas; acima da linha amarela mediana há m84lchas amarelas
e irreguiares ; ventre branco. · Não vi o "mero", mas é provavelmente o mesmo peixe que
MARCGRAVE descreveu à pág. 169 com esse nome.
.

(400) Ainda hoje as lanchas de dois mastros são a embarcação usada correntemente
na Bahia, para o !ransporte de mercadorias entre a capital e os diferentes pontos do.
Recôncavo, onde sao construidas de acordo com os primitivos processos, conservados'
pela tradição.
·
·
( 401) As "garoupas ", pois que há várias espécies brasileiras com esse nome, e o
umero", todos da família Serranidae, são dos maiores e mais apreciados peixes ós~os
do mar, chegando o último (Promicrops itaiara Licht.) a medir cerca de três metros
de comprimento, com mais 4.50 quilos de peso. Epinephelus guaza (Lino.), dito "garoupa
verdadeira ", é particularmente reputado no mercado pela excelente carne.
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a seis semanas no mar; então voltam, cada uma com .uma carga de
1 500 a 2 000 peixes salgados, do que a vila exporta, anualmente, de
90 a 100 000. Um pouco é consumido no próprio lugar, sendo o resto
mandado para a Bahia e outros portos. Cada peixe é vendido, em
média, por 160 a 200 réis, de modo que o comércio traz grandes lucros
·à vila. Entretanto, entre os 2 600 habitantes, que deve ter a vila,
poucos estão em situação folgada, carecendo a maioria dos requisitos
industriais necessários para prosperar. Geralmente trocam o peixe na
Bahia, e alhures, por vários produtos, consumindo pessoalmente grande
parte dele, que constitui, assim, o principal meio de subsistência. Daí
resulta que muitas pessoas são atingidas pelo escorbuto; e o forasteiro,
mal entra ha vila, é imediatamente rodeado por um magote de
gente pobre e doentia. Há muito pouca lavoura, e só escassos moradores possu em plantações; de modo que a maior parte da farinha de
mandioca de consumo vem de Santa Cruz. O convento de S. Bento do
Rio tem uma grande fazenda na vizinhança, dirigida por um padre.
Os moradores de Porto Seguro gozam da reputação de bons marinheiros, e, sendo tão ativo o comércio com a Bahia, em nenhum outro
ponto do litoral há maiores oportunidades de viajar-se para lá. As
únicas embarcações empregadas nesse tráfego são "lanchas garoupeiras",
muito velozes, mesmo quando o vento n ão é favorável. Têm dois pequenos mastros, dos quais a mezena é o mais curto; o mastro grande
leva uma larga vela quadrada, a mezena uma pequena e triangular;
podem ser dispostas de tal sorte, que o barco singre ao menor bafejo,
quando outros de nenhum modo poderiam velejar.
A primitiva história de Porto Seguro registra vários e notáveis
acontecimentos. . Durante a guerra holandesa no Brasil, o lugar não
tinha mais de 50 habitantes, havendo n as cercanias três aldeias de
índios. A esse tempo, somente 40 portuguêses viviam nas .margens do
rio Caravelas. Na última metade do século XVII, alguns remanescentes
dos Tupinam bás e Tamoios uniram-se aos seus inimigos, os Aimorés
ou Botocudos, contra os portugueses. Os Tupiniqu~ns eram aliados
dos últimos; mas os inimigos destes somavam muito mais, e destruíram Porto Seguro, Sto. Amaro e Santa Cruz. No primeiro destes
lugares, conta S.o uthey•, surpreenderam os moradores na missa. Dizem
que, então, Porto Segµro era maior do que atualmente. Um chefe
aliado dos tapuias do Rio S. António, chamado Tateno, defendeu a
vila contra os próprios conterrâneos, salvando-a da inteira destruição••. Das aldeias indígenas mencionadas acima, nenhuma existe
mais a não ser Vila Verde, situada a um pequeno dia de jornada
rio acima. E' inteiramente constituída de índios; apenas o padre
("padre vigário") e o escrivão são portugueses. A maioria deles, entretanto, vive pelas plantações, vindo somente às casas da aldeia aos
(*) SoUJHEY's History of Brazil, vol. II, p. 665 .
(**) Corografia Brasílica, etc., t. II, p. 81.
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domingos e dias santos. Existe aí um convento de jesuítas em ruínas,
mas cuja igreja é ainda usada. A vila tem de 40 a 50 casas e cerca
de 500 habitantes; exporta perto de 1 000 alqueires de farinha de mandioca, e algumas toras de madeira. Um pouco acima, o ouvidor fundou
o destacamento de Aguiar, com seis índios, que dizem já exportar 500
alqueires de farinha de mandioca.
Vários riachos desembocam no Porto Seguro, ou Buranhaém, ainda
conhecido por rio da Cachoeira, entre outros o Patatiba. Dessa junção
até à foz, que se alcança depois de um perc~rso de aproximadamente
três léguas, recebe o nome de Ambas as Aguas.
Estivemos algum tempo em .Porto Seguro, a fim .de conhec:ermos
o lugar e as circunjacências; em seguida, continuamos a viagem para
o norte, ao longo da costa, caminho que é o único, não havendo ~e
nhum que leve para o interior. Nossa tropa teve de atravessar diversos rios, insignificantes na maré baixa, mas intransponíveis na
alta. Conhecem-se por rios dos Mangues e Barra de Mutari. Para
o interior, morros cobertos de sombrias florestas limitavam o horizonte; e os coqueiros, erguendo-se acima deles, indicavam, ao longe,
as habitações escondidas na .mata.
Os moradores dessas paragens falam freqüentemente de um ataque,
. que, há cerca de vinte e dois ~nos atrás, sofreram por parte de duas
fragatas francesas, cujas tripulações deS'embarcaram para saquear os
arredores. Com uma bandeira à frente, uma multidão numerosa e
selvage~ avançou sobre Santa Cruz, mas os habitantes acor~ram às
armas, -postando-se por trás pos arbustos da praia, e um fogo bem dirigido matou vários dos inimigos, ferindo outros; ·ao que os . ladrões
reembarcaram precipitadamente, depois de terem assassinado, por _vingança, um simples transeunte, que, sem suspeitar do perigo, seguia
por acaso o mesmo caminho.
Na foz do Mutari, rasa e arenosa, encontramos um bando da
Anas viduata Linn. 4 º2 , bonito pato que tínhamos caçado freqüentemente mais para o .sul, mas não víamos durante muito tempo. Se
bem que nossos caçadores tentassem se aproximar com ·a maior precaução,
não conseguiram matar nenhuma dessas aves ariscas. Na minha segunda
visita, a esses lugares, alguns meses mais tarde, dei, no litoral, com
numerosos restos de grandes baleias, indicando uma pescaria de largas.
proporções. Bandos enormes do abutre préto (urubu) cobriam os
despojos, que infectavam toei.a a costa, até longe.
O rio de San ta Cruz deságua no mar perto de cinco léguas de
~ôrto. Seguro; · é um pouc~ mais estreito que o anterior, porém possui,
iguahnente, boa e segura barra, protegida da fúria do oceano por um
( 402) Dendrocyuna viduata Linn., vulgarmente "marreca-viúva", "ma.rreca-piadeira •
(R. Gr. do Sul ), "irerê", etc. E' uma das mais comuns de nossas marrecas e se
· reconhece facilm ente pela curiosa coloração . da cabeça, branca até quase a nuca e
preta dai para trás.
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recife rochoso saliente. Santa Cruz é bem conhecida como o mais
antigo estabelecimento dos portugueses no Brasil. Pedro Alvares Cabral aí desembarcou a 3 de 1\!Iaio de 1500, sendo amigavelmente recebido pelos habi·tantes. Celebrou-se a primeira missa, e deu-se à terra
o mesmo nome que ainda conserva; ao rio mais próximo, para o sul,
chamou-se Porto Seguro, referência ao seu protegido ancoradouro.
Posteriormente, Santa Cruz tornou-se uma paróquia, que ainda leva
o nome de Freguesia de Nossa Senhora da Bela Cruz. A vila de
Santa Cruz fica na embocadura do rio, n a margem sul; a igreja
e parte da vila estão situadas em uma elevação, que se distingue pela
presença de dois coqueiros, como vem representado na estampa 8.ª.
Ao pé da eminên cia se estende a restante vila, formada de casas ac~cha
padas, esparsas entre os laranjais e as bananeiras.
O povo ocupa-se mais com a lavoura que o de Porto Seguro, pois
supre o lugar de farinha de mandioca, exportando-a também para
outros pontos da costa oriental: os moradores, entretanto, têm fama
de muito indolentes, e de trabalhar muito pouco. A pescaria da ga- .
roupa utiliza ·algumas embarcações, mas só havia, ao tempo, quatro
lanchas em serviço. Santa Cruz é, sob todos os pontos de vista, muito
menor que Porto Seguro. Dizem que foi outrora muito mais florescente, porém os habitantes mais ricos faleceram.
O rio Santa
Cruz nasce à distância de uns poucos dias de viagem, provindo de duas
nascentes principais, que se unem e correm para o mar. Essas nascentes são tão · próximas do rio Grande de Belmonte, que, segundo· dizem,
um tiro desfechado perto delas se ouve neste último, um pouco acima
da Ilha Grande, da qual falaremos adiante. O rio Grande de Belmonte, no entanto, dirige-se logo um pouco para o sul. Os Botocudos
vagueiam pelo alto Santa Cruz; mais perto do litoral, porém, o rio
lhes demarca os limites do território, vivendo os Patachós e os Machacalis na região situada à margem sul. As plantações existentes rio
acima foram assoladas, não h avia muito, pelos Botocudos, do mesmo
modo que a vila, em outros tempos, pelos Abatirás e Aimorés ou
Botocudos; e, apenas dois anos antes, o ouvidor tinha achado necessário estabelecer o destacamento de Aveiros, onde já se encontram algumas plantações. Os arredores de Santa Cruz são muito apropriados
ao cultivo de vários produtos, mas o pau-brasil não dá em tanta abundância como nas cercanias de Porto Seguro.
Em Santa Cruz, fiz minha .tropa atravessar imediatamente o rio,
alojando-me na povoação de Sto. André, situada a pequena distância
da margem norte do rio.
Os moradores desse lugar nos receberam hospitaleiramente, e várias
pessoas doentes vieram desde logo visitar-nos; pois todos os
viajantes estrangeiros são aí tomados por médicos. Muit<?S têm febres,
doença muito comum na zona; felizmente, pude fornecer-lhes um
pouco de quina verdadeira. A residência em que nos alojamos nessa
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noite era de situação bastante aprazível. As poucas casas de Sto.
André se espalham entre pitorescos bosques e. moitas de coqueiros, sob os quais se estende um chão atapetado de verdura, onde,
no frescor da tardinha, nossos animais encontraram repouso depois
de cálida jornada pela costa ·arenosa. Entre as árvores que rodeavam
a casa, havia uma enorme gameleira (Ficus), que estendia longe e
horizontalmente os galhos gigantescos, e suportava, no tronco curto e
muito grosso, uma copa magnífica; as folhas ové!is e rijas são largas
e verde-escuras, e os galhos contêm um suco leitoso. No tronco e nos .
ramos dessa árvore existia rica coleção de botânica; porquanto muitas
espécies de Brom.elia, um lindo Cactus, trepadeiras, musg~s e ltquens,
além de várias outras plantas sumarentas e folhudas, viviam em· sociedade, à sombra dessa ficácea. Mais ao sul, nesse litoral, dão o nome
de "gameleira" a diversas espécies de árvores; porém a gameleira preta
e a branca, mencionadas por Koster•, pa! ecem ter afinidade com a
árvore em questão. Em alguns lugares, os selvagens usam a m.adeira
da gameleira para fazer fogo, girando um pedaço em cima de outro.
O cajueiro (Anacardium occidentale Linn.) era também muito comum;
come-se bastante seu fruto agridoce e piriforme; achava-se, então, em
plena florescência.
Encontrei, em Sto. André, moradores ocupados na confecção de
cordas finas, nas quais, logo que terminadas, esfregavam a casca fresca
e su1narenta da aroeira (Schinus molle), dando-lhes um tom bruno
luzidio e tornando-as muito resistentes à água, pois o suco óleo-resinoso d a casca as reveste e penetra completamente; o método só é aplicado, entretanto, às cordas de tucum que, assim preparadas, valem
bom preço na Bahia. As cordas de gravatá (Bromelia), ou de algodão,
são esfregadas com as folhas do .m angue (Rhizophora).. O suco da
aroeira é também usado pelos índios nas moléstias dos olhos; porém
só empregam, para tal fim, a seiva esverdeada das plantas novas.
Quando melhorou um pouco o tempo desagradável e . ventoso,
despedi-me do nosso hospedeiro de Sto. André, n.o intuito de alcançar
no mesmo dia o rio Mogiquiçaba, que os habitantes da região chamam
geralmente Misquiçaba. A praia, assim como o rio, .é muito bonita
na maré baixa, e tão plana quanto uma eira. Algas ·e concha~ se
espalhavam pela areia compacta, tendo nós ençontrado, morto, um
exemplar ainda bom de andorinha-do-mar azul (Procellaria)•ºª; perecera, com certeza, nas últimas tempestades·. A espécie de caranguejo
denominada "siri"404 pelos portugueses, aparece ~m abundância: em
(*)

KosTER' s, Travela, etc.. p. 808.

(403) A espécie vem nos Beitrãge (IV, p . 846) descrita poro Pach:yptila f orateri
(Latham) ; embora a respeito possa haver dúvidas. o exato ·desta determinação tem
a seu favor o parecer de autoridades como Murphy (Oceanic Birda of Bouth America,
1, p. 617 ).

(404) Os siris de que várias espécies habitam o litoral marítimo, são crustáceos
pertencentes ao gênero Oallinectes, denominação tirada da agilidade com que nadam,
servindo-se das patas traseiras, achatadas a modo de pá de remo no articulo terminal.
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todas essas costas arenosas e planas do este brasileiro. O curioso animal tem corpo azul-acinzentado, patas e ventre branco-amarelados.
Enterra-se na areia molhada pelas vagas, para fugir de qualquer
perigo iminente. Se alguém se aproxima, ergue-se, abre as tenazes e,
ligeiro como uma flecha, corre de lado para o mar. E' um bom prato,
assado ou cozido; tem igualmente uso medicinal, pois, quando moído,
dizem que o suco dá resultado nas hemorróidas.
Alcancei o pequeno rio Sapto Antônio, cuja boca, durante a
baixa-mar, como agora, estava muito rasa, mas não pode ser passada com
a maré cheia, porque deságua no mar por diversos braços, então percorridos por grandes vagas. Ultimamente, rio acima, os Botocudos exerceram hostilidades, matando todos os · moradores de uma casa. Um
jovem botocudo, criado pela família, avisou-a da aproximação dos conterrâneos; mas não lhe deram atenção.
Além de Sto. Antônio, encontrei na areia grande quantidade de
carapaças de uma espécie de ouriço do mar (Echinus pentaporus), com
cinco aberturas elípticas• 4 05. São extremamente frágeis; encontramolas misturadas a grande quantidade de conchas comuns. Nesse ponto,
as capoeiras da costa são rodeadas de trechos extensos cobertos pela
variedade de cana chamada "ubá", de :belos leques, sobre os quais
se ergue a longa haste· florífera. Cavalos e bois pastavam por aí. Umas
poucas famílias estabeleceram· e fundaram uma povoação à margem
de um .riachinho denominado Barra de Guaiú. Deste ponto, logo
depcis alcançamos o rio Mogiquiçaba, menor que q Santa Cruz. Na
margem sul, perto da ·foz, há uma fazenda pertencente ao ouvidor
desta comarca onde só existe gado, além de umas cabanas miseráveis.
Nela trabalham cerca de dezoito escravos negros, que, entre outras
coisas, se ocupam em fazer cordoalhas para navios com as fibras
do coco de piaçaba, palmeira que cresce nessa região, · e é muito
comum para o norte. Parece que as fibras provêm das bainhas das
fólhas; rijas, secas e resistentes, têm 4 a 5 pés de comprido, e
desprendem-se sozinhas, quando puxadas. Mediante um processo especial, são trançadas em cordas, muito fortes e .à prova d'água, porém
um pouco ásperas e de manuseio desagradável; são mandadas para a
Bahia em grandes quantidades, onde as empregam a bor~o dos navios.
O fruto dessa árvore é. um coco alongado, pontudo e de cor castanhoescura de 3 a 4 polegadas de comprimento, e penso tê-lo visto
nos museus rotulado com o nome de Cocos lapidea. A palmeira não
é encontrada ao sul de Santa Cruz. Não há, fora isso, muita coisa
digna de nota na região de Mogiquiçaba; perto como longe, cobrem-na
(*) Provávelmente, a espécie figurada por liRUGUIERE na prancha 149. fig. 3,
e por Bosc, Hist. Natur. d es Vera, Vol. II, pi. 14, fig. 5.

(405)

Destes equinodermes duas espécies. Encope rnarginata (Leske) e Mellit&
Kl., são comuns nas águas litorâneas do Atlântico brasileiro, onde são
chamadas pelos pescadores "eorrupio do mar" (São Paulo), "bolacha " (Bahla) etc.
teatudinea
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densas florestas, e apenas algumas pessoas se encontram estabelecidas
um pouco acima da fazenda do ouvidor. O rio é abundante em
peixe, contribuindo com grande parte da alimentação dos habitantes.
Encontram-se, rio acima, tapuias bravos, porém não chegam até à ·embocadura; parece que são todos botocudos.
Tivemos o prazer de achar leite no Mogiquiçaba, coisa de que
havia tanto nos achávamos privados. As vacas da região são bonitas
e gordas, mas não dão tanto nem tio bom leite quanto as n ossas da Europa, o que provavelmente se deve ao solo arenoso. Todas as tardes os
rebanhos são tangidos para um cercado de forma quadrada, a que chamam curral; o bezerro é imediatamente separado da vaca, quando se
quer ordenhá-la no dia seguinte. Na cabana onde passamos a noite
morava uma escrava negra macróbia pertencente ao ouvidor; mulheres assim, no Brasil, são freqüentemente consideradas feiticeiras, ou
bruxas, pelo vulgo. Tinha fechado bem-- a porta da sua morada, e
pareceu em extremo descontente quando lhe tentamos abrir o santuário, a fim de conseguirmos uma fogueira; contudo não era possível
que passássemos a noite sem ela, expostos como estávamos à fria e
cortante viração; a porta da macróbia foi, assim, aberta à força.
Uma planície de cinco léguas se estende de Mogiquiçaba ao rio
Belmonte. Mais ou menos a meio caminho há um lugar onde .um
braço do rio, atualmente seco, desembocava outrora no mar; é áinda
denominad0 Barra Velha, ou seja foz antiga. O caminho litor2.neo
segue por areia firme, mas há um atalho mais curto que leva a uma pastagem de capim baixo, onde, aqui e ali, se viam grupos esparsos de
palmeiras aricuri e guriri. Minha tropa perdeu o éaminho nesse trecho,
e passam·os no meio de buracos, atoleiros e brejos em que a nossa
bagagem esteve em perigo de afundar. Livramo-nos, entretanto, melhor do que seria de esperar, e tomamos à costa, onde as vagas mostravam desusada violência, tendo arremessado à praia e partido em
pedaços uma lancha de Belmonte, cuja tripulação se salvara.
Após fatigante e incômoda jornada sob a canícula e pelos areais
estéreis e ardentes, descortinamos com grande alegria, à tardinha, as
copas ondeantes dos palmeirais em que a vila de Belmonte fica situada.
E' um lugar pequeno e medíocre, ora em caminho da decadência,
fundado, cinqüenta a sessenta anos atrás, com índios de que restam
poucos atualmente. A casa da Câmara, feita de pau e barro, estava a
pique de ruir; uma parede caíra por completo, de modo que se devassava todo o interior. A vila forma uma· praça com cerca de 60 casas,
tendo aproximadamente 600 habitantes; a igreja fica numa das extremidades. As casas de residência são cabanas acachapadas feitas de
barro; a única de alguma apresentação pertence ao "capitão-mor";
a do ouvidor, na qual me deram pouso, não era melhor do que as
outras. Quase todas as cabanas são cobertas de palha, e as ruas irre-
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guiares e sem calçamento, cheias de capim, tornam o lugar. equivalente
às nossas mais atrasadas aldeias. Nessa planície arenosa, o único
ornamento está na quantidade de coqueiros, que por tóda parte rodeiam
as habitações, unindo as cimas altanadas em um bosque farfalhante.
Esses coqueiros são aí notavelmente produtivos; julga a população que
rendem tanto por causa dos buracos feitos nos caules, um pouco
acima do solo.
Bem ao pé da vila, o importante rio Grande de Belmonte se
lança ao mar; sua barra deve ficar· a 15°40' de latitude sul. Nasce
nas altas serras de Minas Gerais, mas só recebe o nome de Rio Grande
de Belmonte em Minas Novas, depois ela junção elo Araçuaí e do
Jequitinhonha, cujos garimpos de ouro e diamantes já foram descritos
pelo inglês Mawe. Esse largo rio é caudaloso por ocasião da cheia,
porém a entrada é sempre difícil e perigosa, havendo, aqui e ali,
bancos de areia, que agora, com a vazante, podem ser vistos, mas
que, mesmo durante o período das águas, sãó perigosos à navegação,
tendo já se perdido neles muitas lanchas. Belmonte possui três ou
quatro lanchas, com que mantém, com a Bahia, algum comércio de
farinha de mandioca, algodão, arroz e madeiras de lei. A exportação
anual de farinha de mandioca é atualmente ·itle cerca de mil alqueires;
o mesmo de arroz, dois mil de milho, e um pouco de aguardente, embora
só haja aí duas "engenhocas".
As margens do rio são férteis, pois
que parcialmente inundadas. Havia, nessa ocasião, no lugar, um
escocês que mantinha um comércio de algodão bastante desenvolvido;
acabara justamente de perder um carregamento quase inteir-o, devido
ao procedimento desleal de um capitão. O pobre vilarejo tira agora
alguma vantagem da comunicação feita com Minas Novas, na capitania de Minas Gerais, pelo rio e ao longo dele; mas, ainda assim,
mal tem o indispensável à vida, sendo que nós, forasteiros, não
conseguiríamos ~ada por dinheiro, se acaso não tivéssemos as mais urgentes necessidades satisfeitas graças ao nosso conhecimento com os moradores. Entretanto, os mineiros, de tempos a tempos, trazem em suas
canoas, para o litoral, víveres e outros artigos, tais como milho,
toucinho, carne !>algada, pólvora, algodão, etc., que supriam em parte
a vila de Belmonte, e em parte eram mandados para Porto Seguro
e Bahia.
As matas do rio Belmonte const'ituem o principal recesso da tribo
dos Botocudos, tantas ve:zes referida, e em virtude da qual o rio não
podia, antigamente, ser navegado sem perigo. E' verdade que alguns
aventureiros, em tempos passados, tinham subido o rio em canoas feitas
com a madeira de "barriguda"4 º6; porém o Capitão-Mor foi o primeiro que, em 1804, se aventurou a subi-lo até vila do Fanado, em
( 406) Wied . escreve "Barrigudo", em vez de "barriguda", nome que no norte
corresponde às plantas chamadas paineiras (Bombax, Chorisia) no sul do país, e deriva
da forma enormemente bojuda do tronco de algumas espécies.
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Minas Novas. Fez ele circunstanciado relatório da expedição, na qual
o acompanharam o Capitão Simplício José da Silveira e o escrivão de
Belmonte. Por ordem do conde dos Arcos, governador da capitania
da Bahia, o ouvidor ~Iarcelino da Cunha, depois de tratar os silvícolas de maneira prudente e razoável, concluíra com eles um acordo,
três anos atrás, que pôs fim às hostilidades de ambos os lados. Um
único chefe dessas tribos, chamado Jonué, a quem os com patrícios,
devido à sua incansável agressividade, apelidam de Jonué iakiiam (o
guerreiro), não concordou: ele ronda com sua gente o alto Belmonte,
perto da Cachoeira do Inferno, e alveja as canoas que por lá. passam;
mais ainda, vive em discórdia com os conterrâneos que fizeram a paz
com os portugueses. No intuito de conquistar os Botocudos, mandaramlhes facas, machados e outros instrumentos de ferro, com que alcançaram
o ahnejado objetivo. O capitão Si1nplício, sobretudo, foi muito ativo
por essa ocasião; pode considerar-se como prova do bom entendimento
alcançado o já irem os portugu eses compreendendo alguma coisa da
língua dos referidos selvagens.
Afastados, assim, os temores que os silvícolas justificavam, os
portugueses começaram a abrir uma estrada para Minas ~ Novas, através das grandes matas virgens da margem sul do rio. Está hoje
quase acabada, e prestaria grandes serviços se tudo o que se ·cfiz em
seu louv~r fosse verdadeiro. Não se construíram pontes sobre os profundos grotões ou gargantas dos pequenos córregos da mata, que em
muitos pontos interceptam essa estrada; razão por que os muares
carregados não as podem transpor ; dizem também que, em vários
trechos. dessa longa viagem pela mataria incessante, medram ervas
venenosas, letais para o gado. Confiante na informação sobre a excelência da estrada, um mineiro tentou servir-se dela com uma . tropa
numerosa carregada de algodão, perdendo, porém, grande parte dos
burros; é verdade que se alega dever ele o desastre, até çerto ponto,
à própria imprudência; mas o insucesso deteve outros, de modo que
atualmente ninguém utiliza a parte baixa da estrada; a parte alta,
pelo contrário, está em uso. Tive ocasião de çonvencer-me pessoalmente de que a mesma estrada, a qual em melhor estado seria utilíssima à região, não merece os elogios recebidos de muitos, embora
se tenha, depois disso, feito algo para a melhorar. A comunicação se
realiza melhor pelo rio, em canoas, do que pela estrada. Várias delas,
carregadas de produtos, descem anualmente de Minas, levando de
volta, em geral, sal e outros artigos. São precisos perto de vinte dias
para chegar às primeiras paragens habitadas de Minas, viagem sempre
inçômoda, ainda que Mawe a pareça ter imaginado mais fácil.
Pata ó fim de proteger tais comunicações contra os selvagens ainda
hostis, diversos postos militares foram estabelecidos rio acima, em
direção a Minas. São em. nú1nero de seis: quartel dos Arcos, quartel
do Salto, quartel do Estreito, quartel do Vigia, quartel de S. Miguel
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e dos Tucaiós40 7 de Lorena. O primeiro é gerahnente apelidado Cachoeirinha, devido às pequenas quedas d'água encontradas num rio
vizinho, que corre sobre roch edos. A navegação fluvial traz certo
arrimo à vila de Belmonte; os habitantes, todos pescadores, são, à
semelhança da maioria .dos camponeses do Brasil, muito destros no
manejo das canoas.
H á em Belmonte uma raça peculiar de índios civilizados convertidos ao cristianismo, e conhecidos por índios Meniens, que a si
próprios, porém, se ch amam Camacãs. Os remanescentes da antiga ·
. língua, ora em ex tremo detu:r.pada, testemunharam-lhe a origem real,
que eles mesmos conhecem bem.. Outrora viveram rio acima, até
que os paulistas (h abitantes da capitania de São Paulo) os rechaçaram dessa região, matando muitos. Os que escaparam, fugiram para
a vila, onde se estabeleceram. Aos poucos, abandonaram de todo o
antigo modo de vida, sendo agora completamente mansos e em parte
cruzados com a raça negra, alguns empregados como soldados, outros
como p escadores e lavradores. Apenas uma minoria de gente. velha
ainda entende algumas palavras da antiga língua. São h ábeis em trabalhos manuais, e fazem esteiras, chapéus de palha, cestos, redes de
pescar e redes menores para pegar caranguejos•. São · também bons
caçadores, como todos os índios, mas há mui to deixaram o arco e as
flechas pela espingarda.
Passei algum tempo em Belmonte, a fim de que meu pessoal e os
animais repousassem, embora a região não seja considerada muito
salubre; febres e catarros são freqüentes, e a população se queixava
de que este ano de 1816 tinha sido desusadamente doentio. Os mosquitos representam uma praga nessa região, destacando-se entre todas
uma espécie, conhecida pelo nome de "fincudo"4 os. Dizem que na
estação cálida, sobretudo, tornam-se tão intoleráveis no interior das
casas, que os moradores fogem com as esteiras para a praia, na intenção
de obter, na fresca viração marinha, uma trégua nos ataques desses
insetos importunos.

( *) Essa rt!de, chamada "puçá ", é um saco fortem ente amarrado, que dois homens .
arrastam pelo fundo do mar .

( 407) No texto lê-se T ucaiJ1os (nome de algu ma t ribo ?) .
(•OS) " Fincudo " (no original " vincudo "), " muriçoca ", "carapanã ", " pernilongo ",
etc .• são outros tantos nomes vulgares dos mosquitos hematótagos da gra nde fa mília dos
Culfcldas, a que pertencem os transmissores de várias enfermidades peculia res aos países
quentes, tais como o impaludismo, a febre amarela e a fllarlose.
As larvas de todos
.os membros da familia criam-se na água, o que explica as conhecidas relações existentes
entre a s d itas moléstias e o meio físico (v. a nota 279, dt!stes comentários).

2

Duelo entre Botocudos no Rio Gt'ande de Belmonte.

6

( &t. 11 ).

XI

ESTADA NO RIO GRANDE DE BELMONTE
E ENTRE OS BOTOCUDOS
Quartel dos Arcos. - Os Botocudos. - Viagem a.o
Quartel do Salto. - Volta ao Quartel dos Arcos. - Combate entre Botocudos. - Viagem a Caravelas. - Os Machacalis do Rio do Prado. -:-- Volta a Belmonte.

.....

Desejando travar conhecimento com as belas e interessantes
matarias das margens do Belmonte, resolvi passar alguns meses nos
"sertões,. e, conforme fosse, subir o rio até Minas. Aluguei duas canoas
na vila, equipei-as com cinco homens e embarquei minha gente e a
bagagem. A 17 de agosto, com a maré de enchente, deixei Belmonte,
e segui por um pequeno braço até o rio, que é aí bastante largo e em
parte ocupado por bancos de areia (coroas). Assemelha-se ele em
muitos pontos ao Rio Doce, com a diferença de ser mais estréito, tendo
de quinhentos a seiscentos passos de largura. Florestas e altos canaviais,
da espécie denominada "ubá", ou "cana brava", orlam as margens,
interrompidas aqui e ali por fazendas e plantações: Vimos, nas
bordas dos bancos de areia, o talha-mar (Rhynchops nigra, Linn.) pousado e imóvel; e o grande carão (Numenius carauna, Latham)•4oo,
bela ave palustre, passeava gravemente, olhando em volta assustada;
a muito custo conseguimos matar 1,1ma dessas aves ariscas.
(Suplem.) Numenius guai'auna e não carauna, como está no texto por erro
Este é o "Carau" de Azara "(ed. Sonnlnl, IV. p. 228); eu o tomaria por
A.rdea · acolopacea, Llnn., ou "Courliris ou Courlan" de Buffon, se este não tivesse a
unha do dedo médio · pectinada, caráter que falta à ave brasileira. O Prof. Lichtenstein,
com multo acerto, · identificou-o ao " Guara.una ", de Ma.regrave (Numeniua gig~ do
MUBeu de Berlim) .
( *)

tipográfico.

(409) A.ramua guarauna guarauna (Llnné) .
"Carão", como se terá ocasião de
ver, é nome dado também, às vezes, com menos propriedade, a outras aves ribeirinhas.
Scolopaa: guarauna teve essencialmente como base " Guara.una" de Ma.regrave (Hist. Natur.
Braftliae, p.· 204), cuja identidade foi decisivamente acertada por Schneider (Jour. für
Ornithologie, LXXXVI, 1988, p. 85), à vista do desenho original.
Todavia, durante
.m ulto tempo, a exemplo de Wagler (le27), usou-se o nome lineano para um íbís semelhante
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Na fazenda de Ipibura, pertencente aos herdeiros do falecido
capitão-mor de Belmonte, parei um pouco para tomar alguns víveres
necessários à viagem e, sobretudo, prover-me de aguardente, de
tanta precisãó nas febres. Essa fazenda possui o único engenho de
açúcar da região do Belmonte; verdade é que ficara parado por muito
tempo, mas parecia estar pronto pa-ra trabalhar de novo. Também fabricam aí "água ardente de cana". As circunjacências de ambas as
margens do rio são bonitas; altas 1i1bás, de folhas dispostas em leque e
inflorescência semelhante a uma bandeira, ondeavam em compactas
touceiras; sobre elas, num segundo plano, uma faixa de esguias Cecropia·,
de caule prateado e cheio de anéis; o fundo, de grande pitoresco, era
formado por florestas densas e sombrias, cuja variegada folhagem verdeescura se erguia atrás em cerradas massas. A própria margem era um
espesso intrincado de plantas as mais diversas, onde trepadeiras de
flores azuis ou cór de violeta medravam luxuriantemente, entrelaçadas,
e bonitas macegas de altas ervas, sobretudo do gênero Cyperus, enchiam
os espaços restantes.
Ao por-do-sol saltamos numa coroa, ou banco de areia, perto de
lpibura, onde alguns homens, na sua maioria índios "Meniens", viviam
em habitações esparsas. Tive aí a oportunidade de comprar a belíssima
pele de uma onça ultimamente abatida. Ficaria contente se conseguisse
0u, pelo menos, pudesse ver o esqueleto do animal, mas o homem que
a caçara me assegurou tê-lo deixado muito longe, na mata, e que eu
encontraria o crânio na coroa de Timicuí, rio acima, lugar de parada
costumeiro. Uns pescadures, que tinham as cabanas em Ipibura, presentearam-nos com ovos de uma tartaruga fluvial, os quais são comple- ·
tamente redondos, do tamanho de cerejas grandes, e de casca dura, de
um branco reluzente; não têm o gosto desagradável de peixe, dos ovos
das tartarugas do mar, sendo, por isso, muito bons de éomer. Começava
então a época em que se encontram frescos, são enterrados aos montões
em todos os bancos de areia, e os pescadores procuram-nos avidamente*410. Quando anoiteceu, começou a chover violentamente e nós
fugimos para nos abrigar em umas cabanas de pescadores, velhas e
abandonadas, onde, entretanto, fomos importunados por inúmeras pulgas
(*) Esses ovos são da espécie de tartaruga que nós capturamos no Mucurl com
linha e anzol.
~arece tratar-se de uma espécie até aqui desconhecida, ·caracterizada
por duas barbelas debaixo do queixo e pela concha multo chata.

ao "tapicuru ", e que Vielllot (N01Lv. Dict. à ' Hist. Nat., nouv. édit.. VIII, 1917, p. 808)
foi o primeiro a descrever, sob a denominação de Numenius chihi. Merece pois destaque
o o.certo de Wied quanto ao nome especifico da ave a que se refere nesta passagem
de sua descrição da "Viagem", e bem assim nos Beitrãge (IV, p. 777); contudo,
é opinião corrente reconhecer em lbis quarauna Lichtensteln o fbis citado há pouco,
e não o carã-0, como dá a entender a nota do prfncipe (ct. Hellmayr & Conover,
Fielà .Mus. Nat. H ist., XIII, parte 1, n.0 2, pág. 266).
(410) Aos quelônios de água doce prefere o povo dar o nome genérico de cágados,
reservando o de tartaruga para as marinhas.
Pelos esclarecimentos encontrados em
Beitri:tge (vol. I, p. 29), chega -se à convicção de que se trata aqui da mesma espécie
encontrada mais tarde no Rio Belmonte pelo nosso viajante, e objeto de longa.• nota.
no capitulo referente a esse rio. Como adiante se verá, o nome que lhe dera Wied,
de Em11s depresaa , é antecedido por Em11 radiolata Mlkan.
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e "bichos" de pé. Os mosquitos também nos atormentaram, e só mesmo
a fumaça sufocante da fogueira conseguiu atenuar os seus ataques.
Ésses insetos eram de todo intoleráveis na orla da mata, onde vimos,
igualmente, o vampiro (Phyllostomus spectrum)4 11· a esvoaçar. Durante
a noite, tivemos constantemente sob as vistas as canoas com a bagagem;
ficamos, por isso, todos encharcados e tivemos de passar a noite com
as roupas molhadas.
Na manhã seguinte, encontramos nossa canoa grande meio cheia
d'água, e toda a bagagem molhada; mal tínhamos podido conservar
secas, nas palhoças, as armas de fogo e a pólvora. A água foi tirada
o mais depressa possível, e, para alegria geral, o sol rompeu entre as
nuvens pejadas, aquecendo-nos e secando as nossas pernas meio entor·
pecidas. Bem humorados, prosseguimos.
Assim como, no rio Doce, tínhamos ouvido os gritos dos macacos, e
sobretudo dos guaribas e saí-açus, também aqui reboavam, nas florestas
seculares, os gritos agudos das araras, das anacãs (Psittacus severus,
Linn.) 412 e muitos outros papagaios. Sobre a superfície plana dos bancos
de areia, que então, estando baixo o nível das águas, surgiram no rio
entremeado de lindas ilhas, a andorinha-do-mar de bico amarelo
(Sterna f lavirostis)• 41 s pousava aos pares.~ ela plana no espaço e cai
perpendicularmente na água, em caça do peixe, e, caso alguma pessoa
se aproxime do ninho, mergulha sobre ela como se lhe quisesse traspassar o crânio.n•, intenção que, de fato, os habitantes lhe atribuem.
Ao meio-dia, ctiegamos à boca do Obu, pequeno rio que deságua
no Belmonte. Subindo-o um pouco, encontra-se às margens dele a
pequena povoação que déle tirou o nome, de doze a quatorze casas,
onde se cultiva e manda para a vila grande quantidade de mandioca,
arroz e milho, além de alguma cana-de-açúcar. Não existem aí
(*) (Suplem.) Ela se parece c<im Sterna cayennenm, que também
8omente na Guiana, mas é ainda encontrada nas costas brasileiras. Para o sul
desde o Espírito Santo, mas talvez vá ainda mais longe. Vive nas costas
Jagoas e, mais ao norte, no Interior da própria mata, bancos de 1irela dos
é a primeira ave a saudar o romper do dia com a sua voz sonora.

não existe
encontrei-a
marftlmu,
rios, onde

Objeto de nota anterior (n. 0 889) .
(.f.12) "Ararlnha" ou "maracanã" são os nomes aplicados hoje à Ara severa Llnn.,
conquanto não dela privativos.
No Brasil oriental, "anacã" parece ·n ome atualmente em desuso, quer para esta,
quer para outra qualquer. espécie. de psltliclda.
Na Amazônla, porém, continua a ter,
acessoriamente, esta acepçã.o, mas é sobretudo empregado com referênclit a outra ave,
Deroptvus accipitrinua Ltnn., também chamado "papagaio de coleira", pelo seu singular
hliblto de eriçar, em toda volta, as penas ornamentais do pescoço.
('13) A espécie em questão é Phaethuaa rimplex (Gmelin) , mais geralmente referida
sob o nome de Ph. magnirostria (Licht.).
Ocorre tanto no litoral como nos grandes
rios do interior; no Rio Grande do Sul é conhecida por " trinta-réis gra nde "
A ave
este-brasileira é hoje considerada raça particular, diversa da de Calena. e cientificamente
denominada P. rimplex chloropoda (Vieillot). Sterna cayenmis, citada em nota do suplemento, corresponde a Sterna maxima Boddaert.
(41') E' essa uma reação observada em outras ave!'! aquáticas ou ribeirinhas,
como o "quero-quero" (Belonopterus ca11ennenria), objeto de referências no relatório
de uma excursão pelo Interior de Goiás (Pinto, Rev. do Muaeu Paulista, XX, ltSIS.
pg. 12 e 48).
(411)
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engenhos de açúcar; os habitantes limitam-se a extrair o caldo da
cana, espremendo-o entre dois rolos, e conseguindo, assim, o xarope
necessário ao próprio consumo_ A embocadura do pequeno rio é
denominada boca d'obu, e diante dela fica uma ilha, chamada Ilha da
Boca d'Obu. Mandei abicar as canoas para a boca desse riacho, a fim
de obter a farinha necessária ao sustento do meu pessoal durante a prossecução da viagem, e aproveitamos a oportunidade de conhecer a floresta próxima. Aconteceu que uma canoa carregada de farinha descia
o Obu, permitindo-nos apressar o negócio; compramos a que quisemos
e de novo deixamos a margem. Num trecho largo do rio, na ponta
de uma coroa, vimos um bando de. patos de uma espécie não ainda
observada por nós, e que se disting~e pela plumagem pardo-amarelada • 41 is.
Quando nos acercamos, levantaram vôo, descrevendo
um grande círculo, e logo se reuniram de novo. Perseguimo-los desse
modo durante muito tempo, até que por fim se esconderam por trás
de uma eminência da margem. Mandamos ·imediatamente um caçador,
que se aproximou deles com precaução, matando dois com um tiro,
os quais proporcionaram boa refeição, para a tarde.
Passamos a noitinha pela coroa de Piranga, onde escavamos ovos
de tartaruga na areia. Nesse vasto areal, os rastos das onç.as e das
antas, que por aí ron~am durante a noite, cruzavam-se em tod~s as
direções. Não vimos seres vivos senão andorinhas-do-mar (Sterna), que,
na sua solicitude pelos filhotes, caíam, em alarido, sobre os intrusos.
Aí levantamos umas poucas palhoças de folhas de coqueiro, onde passamos ã noite. Na manhã seguinte, retomamos a rota, estando o tempo
sereno e agradável. Nunca víramos antes as margens vestidas de
plantas tão belas e intrincadámente entrelaçadas. .Admiramos, sobretudo, um esplêndido arbusto, muito vizinho do ipê (Bignonia) e com
grandes flores vermelho-brilhantes, ·que fulgem como fogo na treva
densa. Por toda parte,_plantas trepadeiras vestem de um tecido inextricável os altaneiros troncos seculares; brotavam as folhas novas das
sapucaias, de um róseo delicado; e rente à margem, onde, como
girândolas, as Cecropia estendiam os ran1os cobertos de folhas palmadas, ondulavam sobre a areia as altas touceiras da cana brava.
Atingimos, pertq da embocadura de um riacho, o rio da Salsa ou
Peruaçu, que une o rio Grande ao rio Pardo. Devido a ser a barra
do rio Belmonte pouco favorável à navegação, foi · atualmente organizado um plano para tornar esse canal navegável por canoas, pela
remoção de todos os obstáculos, e sobretudo dos troncos de árvores
(*) A nas virgata, espécie nova, de plumagem amarelo-ferrugenta; toda a parte
biterna da asa, preta ; as primeiras penas da asa têm riscas brancas; penas laterais
do corpo com uma estria. longitudinal branco-amarelada; comprimento total do macho,
17 polt>gadas e 9 linhas.

( 415) Dendrocygna bicolor Vieillot, mais comumente referida. sob D. fttlva Gmelin,
nome sob o qual a espécie aparece descrita nos Beitrtige (IV, p. 918), mas invalidado
por homonímia. Entre seus nomes vulgares citam-se "marreca peba " (Amaz.) e
"marreca caneleira" (R. G. do Sul).
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caídos. Dizem que, na época do estio, é ele muito raso, porém, subindo
as águas, torna-se suficientemente profundo.
· Ouvindo o grito das araras nas matas adjacentes, não resistimos ao desejo · de dar-lhes caça. Desembarcamos alguns caçadores
e, dessa vez.... fomos bem sucedidos. Uni deles chegou-se cautelosamente
e, com um tiro, cujo eco reboou majestosamente pela imponente flo·resta, matou de uma vez duas dessas grandes e lindas aves. Aí, surpresos, viram os caçadores um bando de pequenos sauís (.Jacchus penicillatus, Geoffr.) 416, que, entretanto, pulando como esquilos por entre
os cimos das árvores, desapareceram depressa demais pará serem perseguidos. Tais macaquinhos são muito comuns nas florestas brasileiras;
uma das espécies mais bem conhecidas é a Simia jacchus. de Linneu417,
que já se encon~ra um pouco mais ao norte, nas circunjacências da
Ba-hia. · As .esplêndidas araras e outras belas aves da mesma família
adornam essas matas umbrosas, formadas das mais variadas plantas.
Um bando de vinte ou mais, tal como o que. vimos, iluminado pelos
raios esplendentes do sol, pousado numa árvore de um verde reluzente,
constitui, decerto, quadro magnífico, de que só podem fazer idéia·
os que o tenham contemplado . .Trepam agilmente pelos cipós entrelaçados e expõem orgulhosamente, aos raios do sol, em todas as faces
os corpos terminados pelos rabos compridos. Eram, então, vistas freqüentemente na parte baixa, ou à meia·· altura, de uma trepadeira espinhosa (Smilax?), aí denominada "espinho"41B, de cujo fruto, que a esse
tempo amadurecia, gostavam muito, como ficóu provado pelo encontro .
freqüente, no papo das que matamos, do seu caroço branco. E' pois,
fácil matá-las~ nessa época; ao passo que, em outras estações, procuram
o alimento no cimo das árvores mais altas da floresta.
Encantados com o sucesso da nossa primeira caçada de ara,ras, en1barcamos e passamos pela Coroa da Palha, onde um córrego, o Riacho
da Palha, deságua no rio; e atingimos, à tardinha, a Coroa de Timicuí,
onde encontramos pouso numas velhas e abandonadas cabanas de pescadores. Era aí que eu devia achar· o crânio da bela e grande onça,
("yaguaraté") cuja pele havia sido comprada por mim em lpibura, oito
dias depois de se ter abatido a fera, nesse trecho da floresta . Dois caça~
dores, atravessando a mata com alguns cães, à procura de veado e outras
caças, defrontaram-se acidentalmente com o animal, não longe do rio,
próximo a um riacho, e, como muitas vezes acontece, acuaram-na de
encontro a un1 tronco de árvore caído obliquamente, onde lhe desfecharam um tiro mortal. Já havia passado as garras num dos cães
("16) Callithrix penicillata (E. Geoffr.) da vigente nomenclatura (cf. nota 280
anterior). Wied adµz interessantes observações sobre este sagüi no vol. II dos
"Beitrage" (p. 142 e ss.) .
A partir do Recôncavo, até a foz do Amazonas, ocorre
Cal.lithrix jacchus (Linn.), com pincéis brancos nas orelhas e de todos os sagüis o
mais comumente conhecido.
(417) Cf. a nota (p. 144).
(US) L ê-se "Espinha" no original, consoante a fonética alemã.
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quando um segundo tiro no pescoço a abateu de vez. Encontrei o
crânio no banco de areia próximo das cabanas, mas, infelizmente, já
estava muito estragado. Os caninos tinham sido arrancados, para servirem co1no amuletos, emprestando-lhes a superstição local grandes
virtudes na cura ou prevenção de várias doenças. A pele dessa onça .
era lindarnen~e mosqueada; media mais de cinco pés de comprimento,
sem contar a cauda, e, apesar disso, não era das maiores da espécie.
Esse e os outros grandes felinos, o tigre negro e a. suçuarana, ou onça
vermelha (Felis concolor, Linn.)419, não são raros nas florestas do Belmonte; porém pouco perseguidos, porque não há, nessas paragens, cães
próprios para tal gênero de caçada. Encontram-se comumente, em todas
as margens arenosas · do rio, os rastos dessas feras; e, durante a noite,
_ouve-se-lhes muitas vezes o urro áspero e entrecortado.
· ' Atraído pelas muitas pegadas de animais ferozes, resolvi passar o
dia seguinte em Timicuí e explorar as m~tas circunvizinhas em todas as
direções. O tempo estava ótimo, mas não conseguimos caçar nenhum
quadrúpede e, sim, aves de panela, entre as quais um pato almiscarado
(Anas moschata, Linn.), uma jacupemba (Penelope rnarail, Linn.), uma
arara e cinco capueiras · (Perdix guianenszs, Latham, ou Perdix dentata·,
Temminck) 4 20, que nos proporcionaram uma boa refeição . . O único
perdigueiro que ainda me restava foi muito útil na caça às capueiras;
logo descobriu o bando, que levantou vôo para todos os lados, indo
pousar nas árvore·s, onde um caçador, tendo boa vista, facilmente as
descobre e alveja, como é o caso da nossa galinha silv.estre. Um
gambá • 421 que? corrido pela minha cadela, galgou o tronco de
uma árvore, foi por ela derrubado, mas devido ao cheiro desagradável
do bicho, ela apenas o agarrou com as pontas dos dentes, sacudindo-o até
matá-lo. · As araras bem como outros papagaios, deram-nos substancioso caldo; a carne das primeiras é dura, mas nutritiva e parecida com
a de boi.
Quando ·voltamos da caçada, no lusco-fusco da tardinha, vimos
u1na porção de grandes morcegos esvoaçando sobre a superfície da
água. Carregamos as espingardas com chumbo fino e tão felizes fornos,
que derrubamos alguns. A um exame mais acurado, pareceu-nos agora
tratar-se de uma espécie do género N octilio 422 , uns eram de cor
(*)

(Suplem.)

Deve tratar-se aqui de Didelpkys cancrivon.tB ou marsupialis.

(4.19) "Onça parda" é o nome usado nos Estados meridionais , em vez do termo tupi.
(420) As três espécies aqui acompanhadas de nome técnico torám já objeto de
referência nas notas, respectiNa:rnente, 249, 117 e 344.
( 421) . Didelpkis marsupialis L inné, 1758.
Uma espécie de difícil diferenciação,
Didelphis aurita Wied, 1826 (Beitr., II, . p. 895) , ocorre em todo o Brasil meridional,
inclusive o .extremo sul da Bahla, onde obteve o autor o úniço exemplar em que baseou a ·
sua descriçao.
(422) Trata-se de Noctilio l.eporinus (Linn.), morcego grande multo comum na
vizinhança da costa e dos rios do interior, conforme convém ao seu regime alimentar,
parcialmente ictiófago. A listra clara ao longo do dorso é inconstante, não justificando
. o reconhecimento de duas espécies com base nesse caráter. Alguns apontamentos sobre
a biologia da espécie poderão ser encontrados em trabalhos que temos publicado (ct. Rev.
Mus. Paulista, XIX •. p. 81; Bol. Mus . Paraense, X. p. 88').
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vermelho-fetTugem. unifqrme; ao passo que outros tinham uma risca
branco-amarelada na parte inferior do dorso. Em nenhuma parte
tinha visto este belo morcego em tão grande quantidade como nesta
região. Os dois homens que havíamos deixado na coroa tratando
da cozinha, "fjcaram contentíssimos ao verem a caça que lhes levávamos;
também tinham descoberto muitos animais interessantes pelas vizinhanças. Fora, no aconchego da cálida fogueira, contamos uns aos outros
os acontecimentos do dia, enquanto na escura solidão ecoavam as vozes
da capueira, da chora-Iua:428 e do bacurau (Caprimulgus).
No dia 21 deixamos, de manhãzinha, Timicuí, subindo o rio até
a uma ·ilha comprida, chamada Ilha Grande; é ela coberta de densas
matas virgens e estava então desabitada, encontrando-se apenas as
plantações q.ue ali tinham deixado os moradores de Belmonte. Estavam nossas canoas bem em frente da margem norte desta ilha quando
nos colheu pesado aguaceiro escurecendo tanto a atmosfera, que inal
podíamos entrever as matas adjacentes. Enquanto atracávamos, para
deixar que a violenta tempestade passasse, ouvimos de súbito, pertinho
de nós, o b.arulho de uma vara de porcos-do-mato, que fugiam·
em pânico pela nossa aproximação. Não obstante o aguaceiro, dois
dos nossos canoeiros pularam logo em terra com as espingardas, seguiram o rasto e ao cabo de meia hora voltavam com um porco (Di·
cotyles labiatus, Cuvier)• 424, abatido por eles. Quando iam pular
para a canoa com a sua presa, perceberam unia grande jararaca entre
os capins altos da margem, que imediatamente mataram, amarrando-a .
à canoa. Os caçadores estiveram em grande perigo, porque só por acaso
não pisaram na cobra escondida no capim; se a tivessem tocado, sem
dúvida que ela lhes teria picado os pés descalços.
Logo que a borrasca amáinou, seguimos caminho. · Nesse trecho,
o rio é vasto e belo; na margem, surgem, por intervalos, planuras arenosas, onde, aqui e ali, encontram-se ranchos abandonados de folhas de
coqueiro, que servem de abrigo aos moradores de Belmonte, quando
sobem o rio para pescar ou caçar. Aí vimos freqüe~temente a
(*) (Suplem.) Dúvida tem havido entre se as duas espécies de porcos selvagens da
América do Sul são de fato distintas, assunto discutido também pelo Prof. Lichtenstein
·em seus comentários às descrições de Marcgrave.
As duas espécies chamadas por
Azara "Tagnlcati" e "Taytetu" baseiam-se rigorosamente na observação da Natu reza e
delas encontro noticia em todos os escritos relativos à América.
No Paraguai têm
elas precisamente aqueles nomes, na costa oriental do Brasil por onde viajei, os de
"porco de queixada branca", ou "porco-do-mato verdadeiro", e "caitetu"; e ntre os
Botocudos os de "kurãk" e "hokuilng", assim por diante. Ma.regrave cita apenas urna
espécie, o "taltetu ", ou "caltetu ", verdade é que sob a denominação de "Taia çu·
caaigoara ". Nada pelo menos é mais certo do que a existência dessas duas espécies de
porco selvagem na maior parte da América do Sul; assim é que, segundo o testemunho
do missioriárlo Eckart, elas existem no Maranhão, onde se denomina "Ca hucurna" a
uma espécie menor. A maioria dos escritos sobre a América do Sul fala m de duas
· espécies de porco-do-mato; só a Corografio Brasílica é que cit a três. E.sse livro,
porém, não deve ser tomado em consideração no tocante a assuntos de História Natural,
podendo terem passado como atributos de uma outra espécie, diferenças que alguma
dae primeiras apresente por Influência da idade.
(428)
( 424)

Cf. nota 343.
Tayaaiu pecari (Link).

Cf. nota 1102.
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anhinga (Plotus) e o grande pato selvagem (Anas moschata); deste,
sobretudo de manhãzinha, vimos bandos inteiros. À.tarde saltamos numa
coroa chamada "as Barreiras'', lugar ótimo para caça, quase que o único,
no baixo Belmonte, em que ·se encontra o grande macaco cinzentoamarelado, que aí é conhecido por "miriqui" (A teles) 425.
Deixamos a coroa antes do alvorecer do dia 22, e já vencêramos
certa distância, quando nos vieram saudar os alegres clarões da manhã.
· A batida dos remos e as vozes dos canoeiros, discutindp por causa do
prémio que eu prometera ao mais destro dentre eles, punham toda a
região em sobressalto; bandos de patos selvagens, amedrontados pelo
barulho, voavam diante de nós. Já no dia anterior tínhamos divisado,
,à distância, uma cadeia de montanhas, que então distinguimos mais
nitidamente; chama-se Serra dos Guaribas e intercepta as grandes florestas, na direção de norte a sul; não parecia muito elevada, embora
não ficasse muito longe de nós.
No ponto em que estávamos, as margens do rio começavam a
subir gradualmente; montanhas forradas de sombrias florestas surgiam
de ambos os lados; fragmentos de pedras e rochas anunciavam a aproximação de montanhas inexploradas, e as coroas, ou bancos de areia,
se faziam mais raras, à proporção que o leito do rio se. tomava mais
estreito e .a corrente mais profunda. O escuro e refulgente espelho do
rio era muitas vezes apertado entre montanhas alcantiladas, se bem
continuasse, consideravelmente largo. Ouvimos e vimos, nas margens,
as lindas araras, e encontramos, pela primeira vez, uma ave notabilíssima, a "aniuma", ou anhuma (Palamedea cornuta, Linn.) 426, que não
é rara nessa altura do rio. Essa linda ave, do tamanho de um ganso
grande, mas de. pernas e pescoço maiores, tem na testa um apêndice longo
e delgado, semelhante a um chifre, de quatro a cinco polegadas de
comprimento, e, ao nível da articulação dianteira de cada asa, dois
fortes esporões pontiagudos. E' arisca, m'as logo se trai pela voz forte,
que, embora muito sonora e potente, tem modulações algo semelhantes
à voz do nosso pombo selvagem (Columba oenas), sendo, porém, acompanhadas de algumas estranhas notas guturais; êsse grito ressoava longe
pela mata e trouxe novo entretenimento para o nosso senso venatório.
Muitas delas, amedrontadas pela batida dos remos, voa·ram para a
floresta; voando pareciam-se com o urubu (Vultur aura, Linn.) 427 •
À tarde, chegamos a uma curva do rio, onde fomos apanhados
por terrível tempestade, com chuvas torrenciais e ventos furiosos, que
•

Sobre o "miriqui" ou "mono'', cf. nota 178 •
Anhima cornuta (Linné).
A freqüência com que ocorre o nome desta ave
em nossa toponímia é indício expressivo de como eram outrora encontradas e do
interesse que despertavam. Hoje, porém, vivem somente em zonas apartadas do sertão,
freqtientando os charcos ou margens pantanosas dos rios; onde não a perseguem, nada
tem todavia de arisca, fato que pude eu próprio verificar em Goiás (cf. Rev. Mtts. Paul.,
págs. .23 e 48).
( 427) Cathartes aura ruficollis Spix, "urubu campeiro ", "urubu de cabeça vermelha", etc.
(425)
(426)
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sacudiu violentamente a nossa grande canoa coberta. Logo amainou,
entretanto, e, quando o céu clareou, vimos diante de nós a ilha da Cachoeirinha, onde fica . o Quartel dos Arcos. ltsse posto militar fora
estabelecido, dois anos e meio antes, pelo Sr. Marcelino da Cunha,
ouvidor da comarca, por ordem do governador, Conde dos Arcos.
A princípio, tinha sido instalado um destacamento de cerca de sessenta
homens, três dias de viagem rio acima, no lugar denominado Salto;
porém os soldados indígenas, mostrando-se muito descontentes, foram
trans-feridos para a ilha da Cachoeirinha, e o capitão Julião Fr.
Leão, comandante do Quartel de Minas Novas, ocupou o posto com
dez a doze homens, que ainda formam o Quartel do Salto. Umas
poucas cabanas feitas de barro e cobertas de palha erguem-se na extremidade. mais próxima da ilha, cujo mato foi derrubado e substituído
por pl.antações. A outra ponta ainda está coberta de imponentes florestas. Fizeram-se aí plantações de mandioca e, em volta das habitações,
plantaram-se numerosas bananeiras e mamoeiros (Carica), cujos frutos,
entretanto, muitas vezes só servem para alimentar os Botocudos, a
quem os .moradores permitem de bom grado apanhá-los, no intuito de
não perturbar o trato pacífico em que vivem com eles. Entre a ilha
e a margem norte, o rio é estreito, estando a esse tempo tão raso, que
se podia atravessá-lo a vau; o braço do sul é mais largo. O padre Faria,
natural de Minas, aí fizera ultimamente, defronte à ilha, grandes plantações de milho, mandioca, arroz, algodão, etc.; vive totalmente isolado;
a estrada para Minas passa junto à casa dele.
O destacamento dos Arcos era constituído por um alferes e vinte
homens; tantos, porém, desertaram, que só dez. restavam, sobretudo
gente de cor, índios ou mulatos. Os soldados passam muito mal; o
soldo é pequeno, sendo obrigados a obter a custa do próprio trabalho
toda a alimentação, que consiste em 'farinha de mandioca, feijão e carne
seca. Todas as reservas de pólvora e balas mal vão além de duas
libras; .e muito poucas carabinas são utilizáveis; de modo que, em caso
de ataque, estariam em sérias dificuldades. Além disso é da obrigação
desses soldados transportar, rio acima e rio abaixo, os viajantes com
sua bagagem e mercadorias; razão por que são, pela maior parte, muito
destros nesse mister e podem ser qua_lificados de excelentes canoeiros.
O comandante encetara viageiµ havia pouco, deixando no comando,
durante a sua ausência, um oficial subalterno. Este último, por qualquer
irregularidade, havia punido um botocudo, o que por tal modo ofendeu
a todos da mesma tribo, que ordináriamente vivem em grande número ,
·· _nesse lugar, a ponto de se retirarem em massa para as florestas. Quando
de volta, o alferes encontrou o quartel completamente desertado pelos
botocudos, e, sabendo a causa da retirada, mandou um rapaz da referida
tribo, chamado Francisco, que vivia em sua companhia, tentar persua·
di-los a voltar.
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Os botocudos que habitualmente residem nas cercanias dos quartéis,
formam quatro hordas, tendo cada uma um chefe próprio, a quem
os portugueses chamam capitão. Tinham-se afundado todos na mata,
e apenas se sabia que um deles, capitão June, apelidado Kerengnatnuk
pelos selvagens, estava, com sua gente, a três dias de viagem rio acima,
no Salto; mas nada se conhecia quanto ao paradeiro dos outros três.
A missão de Francisco não surtiu desde logo o almejado efeito; por
isso, induzi o comandante a enviar atrás deles jovens botocudos
que acabavam de voltar do Rio de Janeiro, para onde os mandara
o ouvidor.
Como levasse recomendações para o comandante, fiquei muito bem
instalado no quartel. E' verdade que as coisas de primeira ne~essi
dade eram escassas nessas solidões, e os únicos alimentos eram farinha
de mandio~a, feijão e peixe salgado, de uma espécie pescada em abundância no rio; mas, em compensação, q_ naturalista viajante, acostumado a privações, encontrava aí ampla ocupação e o mais agradável
entretenimento. Fazíamos diariamente excursões de caça às florestas que
confinavam diretamente com a margem, voltando tão cansados, que
mal tínhamos tempo e forças para registar as observações feitas.
Aproveitei-me da ausência dos botocudos para visitar as choças
que tinham deixado pouco tempo antes,. as quais ficavam bem longe do
rio, nos mais fundos recessas da mata. Consistiam exclusivamente de
folhas de coqueiro finca-das no solo, de modo que as pontas, encontrando-se no topo, formavam uma espécie de arcada. Nelas não encontrei
nenhum utensílio, exceto pedras grandes e duras, com que costumavam
quebrar certo coco silvestre, a que denominavam "ororó". Não longe
de uma dessas choças existia uma sepultura, que também quisemos
examinar. Ficava num pequeno lugar desbravado, debaixo de imponentes árvores seculares, e era coberta com toras grossas e curtas de
madeira. Removidas estas, encontramos a cova cheia de terra, donde
tiramos alguns ossos destacados. Um jovem botocudo, chamado Burneta, que mostrara a sepultura, expressou em voz alta o seu descontentamento, quando atingimos a ossada; a escavação foi suspensa, e voltamos
ao quartel; mas não renunciei à idéia de examinar a cova mais
detidamente.
Alguns dias mais tarde, voltei ao local, na esperança de conseguir o meu intento antes da volta dos selvagens. Por isso, além das
espingardas, atmamo-nos com uma enxada. Era intenção nossa completar o exame tão depressa quanto possível, mas na trilha estreita
e serpenteante, entre árvores altaneiras, surgiram muitos pássaros
curiosos, que nos detiveram; matamos alguns, e ia justamente apanhar
um, quando me surpreendeu o curto, mas áspero som de uma voz rude.
Voltei-me imediatamente e eis que bem atrás de mim estavam diversos
botocudosl Nus e tisnados, como os animais da mata, mostravam-se
com os grandes batoques de pau branco enfiados nas orelhas e no lábio
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.i nferior, arcos e flechas nas mãos. Confesso que o meu susto não foi
pequeno; fôssem eles hostis e seria traspassado pelas flechas antes que
os pudesse pressentir. Avancei destemerosamente para eles, e todas
as palavras da sua linguagem que me ocorreram à memória no momento
proferi-as. Apertaram-me ao peito, à maneira dos portugueses, bateram-me no ombro e pronunciaram, em voz alta, umas frases ásperas;
quando viram, então, a minha espingarda de dois canos, exclamaram
repentinamente, admirados: pun-uruhú. (muitas espingardas).
Algumas mulheres, carregadas · de sacos pesados, chegaram-se
depois, uma atrás da outra, olhando-me com igual curiosidade e comunicando entre si as impressões. Tanto os homens como as mulheres
estavam completamente nus; os primeiros eram de estatura medianá,
fortes, musculosos e bem feitos, se bem que em geral um tanto esguios,
e muito desfigurados pelos grandes botoques de pau metidos nas orelhas
e nos lábios. Sobraçavam feixes de arcos e de flechas, e alguns traziam
também vasilhas d'água feitas de taquaruçu. Usavam o cabelo cortado
rente, deixando somente um tufo redondo no alto da cabeça; o mesmo
acontecia com as crianças, muitas das quais as mães carregavam nos
ombros, ou levavam pela mão.
Um dos meus, chamado Jorge, que entendia um pouco da língua
deles, aproximara-se nesse ínterim, começando a conversar, ao que
se tornaram muito familiares. Perguntaram pelos outros botocudos que
o ouvidor mandara ao Rio, mostrando grande alegria ao saberem que.
os encontrariam no destacamento. Ficaram tão impacientes, que partiram logo e depressa. Sentia-me agora bem alegre por ter perdido
tempo em caminho; pois se os selvagens, que teriam de passar junto à
sepultura, nos surpreendessem entregues à escavação, poderiam ressentirse a ponto de corrermos grave périgo•. Resolvi, então, transferir para
oportunidade mais favorável a execução do meu propósito; e apenas
havia dado alguns passos, quando o chefe da horda, capitão June, v.elho
de aspecto rude, mas de boas intenções, me apareceu de repente. Saudou-me da mesma maneira que os companheiros; sua fisionomia, porém,
era ainda mais extraordinária que a dos outros, pois usava, nas orelhas
e no beiço, botoques de quatro polegadas e quatro linhas inglesas de
diâmetro; mostrava-se, também, forte e musculoso, mas já enrugado pela
idade. Tend.o deixado a mulher atrás, carregava às costas dois pesados
sacos e um grande feixe de flechas, bem como caniços para flechas.
Arquejava sob a carga, andando com o corpo muito inclinado para a
frente, como vem representado na vinheta deste .capítulo. Sua primeira
pergunta foi se os seus companheiros botocudos tinham voltado do Rio
de Janeiro; e a mais viva alegria estampou-se-lhe no semblante, quando
respondemos pela afirmativa.
(*) Segundo 08 informes depois disso recebidos do Sr. Freyrelss, vindos do Brasil,
as minhas apreensões sobre as conseqt1ências de ser surpreendido pelos selvagens no
ato d~ abrir a sepultura, eram infundadas; pois abrira várias, operacão em que foi
ajudado pelos próprios "Botocudos ".
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Ao voltar, pouco depois, para o quartel, encontrei muitos boto·
cudos deitados à vpntade em todos os quartos da casa. Alguns estavam
sentados diante da fogueira assando mamão verde; outros comiam
farinha que o comandante lhes dera; grande parte examinava com
espanto a minha gente, cujo aspecto era para eles bem estranho. Não
escondiam a surpresa diante da pele branca, dos cabelos claros, dos
olhos azuis. Esquadrinhavam todos os cantos da casa, procurando
comida, de apetite sempre aguçado; subiam em todos os mamoeiros,
e assim que o fruto mostrava, pela cor verde-amarelada, um princípio de
amadurecimento, arrancavam-no imediatamente; mais ainda, muitos o
comiam completamente verde, ou assado na brasa ou cozido.
Comecei logo a barganhar com os silvícolas, dando-lhes facas,
lenços vermelhos, contas de vidros e outras ninharias, em troca de
armas, sacos e outros utensílios. Manifestavam decidida preferência
por tudo que fosse de ferro; e, à semelhança de todos os tapuias
da costa oriental, penduravam imediatamente as facas obtidas a um
cordão amarrado em volta do pescoço. Foi-nos dado assistir à cena
muito interessante da recepção que fizeram aos conterrâneos e parentes,
aos jovens botocudos que estiveram com o ouvidor no Rio, e que
vinham chegando aos poucos. Receberam-nos com a maior cordialidade;
o velho capitão June cantou uma canção alegre, chegando alguns .a
afirmar que o viram deitar lágrimas de contentamento. Tem-se assegurado que os Botocudos costumam, cumprimentando-se, cheirar ~s
punhos uns dos outros. O Sr. Sellow, entre outros, diz que observou
essa prática; mas eu, embora tenha estado muito tempo e muitas vezes
entre eles, e visto freqüentemente cumprimentarem os recém-vindos,
nunca observei ou ouvi falar de qualquer coisa semelhante.
O velho capitão e os chefes amigos se alojaram num alpendre,
aberto de todos os lados e simplesmente coberto de palha, que se tinha
destinado ao preparo da. farinha de mandioca; aí fizeram uma boa
fogueira, perto da roda de ralar mandioca e do grande fogão para a
secagem da farinha, em redor da qual, envolvidos pela fumaça espessa,
se sentaram nas cinzas, que lhes davam à pele bruna um tom cinzepto.
O capitão levantou-se muitas vezes, pedindo, com rude aspereza, um
machado e indo apanhar lenha; também se animava, de vez em quando,
a nos assediar, ou aos portugueses, para ganhar farinha, ou sacudia os
mamoeiros a fim de que os frutos caíssem.
Os Botocudos, tão irreconciliavelmente hostis no Rio Doce, são
de tal modo pouco temidos no Belmonte, que pessoas já se aventuraram até a partir com eles para as grandes florestas, em caçadas
de vários dias, e a dormir nas mesmas choças; fatos esses, entretanto,
não muito. comuns, pois que a desconfiança que se lhes vota, não
pode ser facilmente vencida. Mas a desconfiança e o medo de
entregar~se-lhes completamente à discrição não constituem todos os
motivos que tornam os europeus avessos a essas excursões à mata em
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companhia dos selvagens; devem acrescentar-se a grande força muscular
destes e a capacidade de resistir à fadiga. De fato, nossa gente voltava
sempre absolutamente exausta das caçadas feitas em companhia dos
botocudos. A força muscular permite-lhes caminhar rapidamente, tanto ·
descendo come subindo montes; penetra1n nas florestas mais densas
e intrincadas; atravessam a vau ou a nado qualquer rio, caso não sejam
por demasiado rápidos; completamente nus, sem, portanto, o incômodo das roupas, jamais suando, levando apenas o arco e as flechas
na mão, podem abaixar-se com facilidade. A pele endurecida, que não
teme espinhos nem ferimentos, pennite-lhes insinuarem-se pelas menores brechas da vegetação e vencer, assim, grandes extensões num dia.
Meus caçadores tiveram provas dessa superioridade física por meio,
sobretudo, de um potocudo moço, chamado Juquereque42s. Aprendera ele a atirar otimamente com a espingarda e era, ào mesmo tempo,
de uma perícia fora do comum no manejo do arco. Mandei-o algumas
vezes caçar à mata, em companhia de outros botocudos; por um pouco
de farinha e aguardente caçavam de bom grado um dia inteiro. Juquereque, principalmente, era muito útil, dada a sua agilidade e aptidão
para todos os exercícios físicos. A princípio, meus caçadores os acompanhavam; mas cedo se queixaram de que os botocudos andavam
muito depressa e os deixavam caçar sozinhos. Caçamos diáriamente
nas cercanias do quartel• 429 • Quando os selvagens andam por essas para(*) (Suplem.)
Na própria Ilha Cachoeirinha em que estávamos. não obstante ser
ela muito pequena, achamos numerosos pássaros. O mato rasteiro da vizinhança imediata
do edifício 'e ra visitado por uma quantidade de. "pombas de espelho" (Columba geoffroii,
Temm.), que vinham catar s~mentes· no chão ; apareciam por igual nas proximidades da
casa a "jurlt1 " (Columba iamaicenft&), .a "caçaroba " ou " picassu" (Columba. rufina),
a " rola. " (Col. minuta) e outras espécies dessas simpáticas aves. Nas moitas de arbustos
via-se a "pega" (Oriolus cayennensis); o "japu" (Cassicus cristatus) e o "guaehe "
(Cassicus haemorrhous) procuravam em bandos as árvores frutfferas. ao passo que todas
as manhã.s ós "jap.uis" (Cassicus persicus) expunham-se ao sol. sobre os galhos secos'
das árvores da. mata, a fim de se enxugarem do orvalho. Inúmeros beija-flores zumbiam
em tbrno das flores das laranjeiras e dos mamoeirôs (Carica), principalmente: Trochilus
mango, autitus, ferrugineus, ater viridissimus e, mais que qualquer outro, T. saphirinus,
além de muitos mais. Na mata voavam e gritav~m em profusão os papagaios. Psittacus
severus, guianensis, er11throg<Uter, squamosus,. ~truus, Dufresnianus, enquanto o perlqultinho verde e azul (Psitt. passerinus, Linn.) aparecia em numerosos bandos, junto mesmo
das casas. Na densa tranqueira de bambus' e de mato, que cercava o contorno da ilha, morava a grande "Batara" de ÁZARA (vol.t III, p.· 419), ave que eu não tinha encontrado
em nenhum outro lugar.
Ela vive escondida no mais espesso e sombrio das moitas.
donde de quando em quando •sa:t para empoleirar-se em algum galho e âesferir o
seu curioso canto.

( 428) O autor escreve "Jukeracke ".
Aqui, como nos casos análogos. as
alterações ortográficas adotadas na presente edição visam a representar em vernáculo
a prosódia ineulcada pela grafia germânica. Assim, escrever-se-á, por exemplo, Gipaqueiú,
Juquereque, etc., em lugar de "Gipakeiu" e " Jukeracke ".
(429) Merece atenção a longa nota introduzida pelo autor em apêndice ao seu
Nada se terá a acrescentar a essa esplêndida deserlção do que era o feérico
livro.
espetáculo da pequena ilha onde estacionou o nosso ilustre e simpático viajante; apenas,
para lhe assegurar todo o valor de documento e fazer rigorosamente exata a reconstituição
mental do quadro descrito, torna-se útil retificar a nomenclatura de algumas aves
rltadas, pondo-a tambéln de acôrdo com a ciência ornitológica de nossos dias, posto que
tudo leva a crer tenham sido determinadas por Wied, com a exatidão habitual (cf.
Ouv. PINTO, " Catálogo das Aves do Brasil ", in R ev. Mmeu Paulista, tomo XXII).
Columba geoffroii -- Claravis godefrida (Temm.).
Oolumba jamaicensis Leptotila verreau xi decipiens (Salvadori).
Oolumba rufina Columba cayennensis BYlv estris (Viell.).
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gens, as araras rareiam, porque são constantemente perseguidas; tinham
voltado durante a curta ausência dos botocudos, mas . .encontraram,
então, formidáveis inimigos em nossas espingardas. Matamos várias dessas lindas aves, que foram duplamente bem-vindas, pois não só as
caçadas nas circun jacências renderam muito pouco, como, por outro
lado, os víveres a nós distribuídos, no Qua~tel, eram muitas vezes tão
escassos, que· quase passávamos fome. Além da caça, continuamos também a pescar; logo depois da nossa chegada foram pegados diversos
espadartes4 ªº (Pristis serra), cuja carne achamos muito saborosa. Uma
única . espécie de peixe, o crumatã, é aí pescado em rede; porém
muitos a anzol, como o robalo, a piabanha, o piau, o jundiá,
o cação (Squalus?), o qspadarte, o sucurupora (Squalus?), o surubim, o
camuripi4 ª1 e vários outros. O crumatã432, de carne macia e muito
cheia de espinhos, é pescado pelos silvícolas com ·arco e flecha• 4 aa.
Os principais instrumentos de pesca usados em . Belmonte são, além da
tarrafa, grande rede redonda, que é lançada por · uma pessoa;
diversos tipos pequenos de cestos; o puçá, feito de paus, ' ou de · bambus, cortadoe
em tiras multo finas, um pouco achatado .e bojudo, tendo uma abertura na parte
Inferior côncava; o jiquid, c~sto cônlco e comprido de clpós cortados em tiru, amarradd
separadamente do lado de dentro, por melo de anéis também de cipó; o mtuttd, parecido
com o precedente, mas ciHndrico, com uma abertura em cada uma das duas extremidade.,
e feito de tiras finas de cana brava. Nas aberturas de todos eles, sobretudo nas duu
extremidades do último tipo mencionado, pauzinhos aguçados &ão dispostos em cone,
de pontas para dentro, de modo que o peixe pode entrar, mas não pode sair. Usam-ae
especialmente para apanhar o camarão de riscas negras e castanho-alaranjadas, que
também encontra.mos nos córregos do Interior da mata. Têm quatro a cinco palmos de
comprido. Possuem tampém r~des de arrasto, que se estendem por uma área considerável,
Ainda
ocupando vários "indlvfduos ao ~esmo tempo, colocados em diferentes canoas.
devemos mencionar, entre os instrumentos de pesca, a ciripoiu, que os meninos lançam
( *)

gamboa, ou curral, a

Columba minuta - Columbigallina t alpacoti talpacoti (Temminck).
Or iolus cayennensis - lcterus cayanensis tibiali1 (Swalnson).
,Cqssicus cristatus - Xanthornus decumanu• maculol'UB (Chapman).
Cassiciis haemorrhous Cacicus haemorrhoua affinis (Swalnson).
Cassicu.s persicus Cacicus celà cela ( Linn.).
Trochilus mango Anthracothorax nigricolli• nigricollis (Vlelll.).
Trochilus auritus - ·HeliothT1/X q,uritUB auriculatua (Nordm.).
Trochilua ferrugineu1 Glattcil hirauta hirauta (Gmel.).
Trochilus . ater Melanotrochilu1 fuscu1 (Vielll.).
Trochilus viridissimus - Pol11tmU1 ouainumbi thaumanthia.9 (Linn.).
Trochilus saphirinus H11locharia sapphirinu& latiro1tris (Wled).
Psittacus severus Ara severa (Llnn.).
·
Psittacus guianensis -· Aratinga leucophthalma leucophthalma (Mqller).
Psittacus erythrogaster P11rrhura cruentata (Wled).
Psittacus squamosus P11rrhura leucotis (Llcht.) . ·
Psittacus menstruus Pionus men.struus (Llnn.).
Psittacus Dufresnianus Amazcma rodoCOTf/tha (Salvadori).
Psittacus passerinus Forpus crassirostm mt1idtu (Ridgway).

( 430 ) O autor escreve "Espadartas ", em vez de "espadartes", nome que, aliás,
parece hoje de pouco uso com relação aos peixes-serra (Pmti1), mas que, pelo contrário,
cabe a outra espécie, Xiphia.9 glaàiu1 Lln., peixe ósseo, capaz. de atingir Igualmente .
avantajadas proporções, mas cujo longo rostro é liso, desguarnecido de dentes.
( 481) Retificou-se aqui. para alguns, a. grafia dos nomes usada no original:
"Crumatan ", "Robal ", "Jundláh ", " Cassão ", "Espadarta ", "Çucurupora ", " Çurubl ". Deixa-se
de tentar a determinação especifica de cada qual, por Isso que ela só poderia eer
muito hipotética.
( 432) "Curimatã " (e suas variantes "cruma tá", "corumbatá. ", "grumatã ", etc. ),
é nome aplicado à generalidade dos peixes pertencentes ao gênero Prochiloclu1 Agassb
(ordem dos Caraciiformes, fam. dos Tetragonoptérldas), cujas numero~s espécies se
acham espalhadas por quase todos os rios do litoral atlântico. Prochüoclu1 harti Stelndachner tem como pátria Upica o Rio Jequltlnbonba, pelo que é provável corresponda à
referência feita por Wled nesta pa.ssagem de seu livro.
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Os Botocudos, que gostam de estar perto dos europeus por causa do
proveito que daí tiram, também aprenderam, por experiência própria,
que nos quartéis os mantimentos são, às vezes, parcos, motivo pelo
qual alguns · deles fizeram plantações. Havia uma dessas na margem
norte do rio, defronte do posto. Aí se erguiam algumas palhoças, em
derredor das quais os selvagens haviam plantado bananeiras; entre. tanto, novamente as haviam abandonado, depois de terem enterrado
alguns dos seus mortos, sendo que, no retorno de então, chegaram até
a queimar as choças; ' ·m as ainda conservavam as bananeiras, devido
às frutas. Para cima do Belmonte, no território de Minas Novas; há
oµtro lugar em que os Botocudos fizeram plantações; daí também se
retiraram novamente para as florestas, tendo os l\t1achacaris fundado no
lugar uma. aldeia, ou grande "rancharia". Esses exemplos mostram
qu'e os ~otocudos já se vão . aproximando da civilização, mas provam,
igualmente, que lhes é muito difícil renunciar à vida natural de caçadores errabundos, de vez que abandonam com tanta facilidade as plantações feitas por eles mesmos. Somente o aumento da população européia e a diminuição dos territórios de caça podem induzi-los a uma
mudança ~gradual do modo . de vida.
Os Botocudos, vivendo então sob o mesmo teto que nós, foram
motivo de grande distração e, muitas vezes, de c~nas interessantes.
Assim, o velho capitão, de quem eu · comprara o arco e as flechas,
veio um dia pedi-los emprestados, . alegando que não poderia caçar
sem eles. Sati~fiz-lhe o pedido, mas o tempo aprazado passou e as. minhas flechas não apareceram; nem mais as vi nas mãos do selvagem .
Pedi-as de maneira amigável, porém em vão. Por fim, ·soube que as·
escondera na floresta, e só depois de muito tempo, diante das minhas. severas censuras, apoiadas pelo comandante do quartel, foi que
se resolveu a ir bµscá-las e trazer-mas. Machadinhas (cara pó
na. língua deles) e facas são-lhe de maior valia. Usam as primeiras,
sobretudo para rachar a. madeira dura do pau d'arco (Bignonia), com
que fazem os arcos: barganham os arcos e as flechas por ambas;
todavia, o apetite deles é tão imperioso que, por um pouco de farinha, se desfazem da f~ca que acabam de obter.
A ilha em que estão os edifícios do quartel é, como já dissemos,
desbravada apenas ·na porção anterior ou mais baixa, onde também
na angra, suspendendo-a por meio das linhas que lhe ficam amarradas, e serve para
caranguejos e camarões. Essa rt:de consiste de um saco .preso a um aro. Finalmente,
o tapaateiro é uma rede amarrada a uma cruz de madeira, que é arrastada pelo
fundo e serve, do mesmo modo, para apanhar caranguejos e camarões.
O pescador',
Pendura ao
geralmente, entra pela água até o meio do corpo, e sempre de costas.
pescoçó a vasilha onde guarda o peixe apanhado.
(488) Dos. processos de pesca referidos minuciosamente em nota por Wied, diflcil·
mente se encontrará um que não seja usado ainda hoje, com o respectivo nome, no
litoral baiano e muito particularmente no Recôncavo. O "musuá" ou "munzuá" apresenta
agora ali, lnvariisvelmente, forma caracterfstica e diversa da que vem descrita pelo
autor; ao em vez de cilfndrico, tem a forma de um tronco de prisma muito baixo
e com duas faces laterais reentrantes, como se poderá ver na figura que deles publiquei,
anos atrás. Cf. Rev. Mus. Paul., XIX, pág. 25.
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ficam as plantações, que sustentam os soldados bem como os botocudos;
a outra parte, pelo cbntrário, é coberta de "capueiras·~~ 34 e florestas,
através das quais não existem picadas, o mesmo acontecendo com as
margens vizinhas . do rio. Com exceção da estrada para Minas, na
margem sul não se encontram, nessas densas florestas, senão as trilhas
estreitas, que os próprios Botocudos e os animais ferozes fazem.
Por isso, a maior~a das nossas excursões de ·caça foram feitas, em
parte, em canoa; fazia-se um pedaço do caminho subindo ou descendo o rio, saltava-se e penetrava~se na n1ata. Algi.tmas dessas excursões, sobretudo as rio acima, eram muito agradáveis. O trecho do
rio, que dá o nome à região, ·e se chama Cachoeirinha, merece particular
menção. Subindo a corrente,_fica de meia hora a três quartos de hora,
a remo, da ilha do quartel; descendo, porém, da Cachoeirinha para o
quartel, basta um quarto de hora, dada a rapidez da corrente. O rio
é aí apertado entre duas. grandes montanhas, cobertas de matas ininterruptas. Coloridas com os matizes da primavera, estavam agora na
sua maior beleza, tanto pelas folhas novas, verde-acinzentadas, verdeescuras, verde-claras, verde-amareladas, bruno-avermelhadas ou róseas,
como pelas flores brancas, amarelo-escuras, violetas ou vóseas. Ao pé
dessas montanhas, junto ao rio, massas rochosas, algumas muito gran,des e de formas singulares, prenunciam as formações mohtanhosas de
Minas, que parecem começar aí, porquanto não se encontram tais
blocos mais abaixo.
Uma ilhota, próxima da margem, totalmente constituíd4 de blocos
de pedra, é notável .pela quantidade de ninhos · de um pássaro, de que
algumas árvores fortemente encurvadas, tortuosas, estão repletas. O
pássaro que constrói, com as fibras de T illandsia, ninhos em forma
de saco, é o "japuí" (Cassicus ou Oriolus persicus)4 5, de plumagem
negra e a~arela, e aparentado· com o papa-figo 4 36. Belmonte foi o
extremo ponto sul em .que o encontrei. E' muito sociável; como todos
os do gênero Cassicus, fazem ninhos em forma de saco, que prendem
a u~ ramo fino, e põem dois ovos.
Os ninhos nessa · época
estavam vazios, pois a procriação se <fá nos meses de novembro,
dezembro e janeiro. Os filhotes são procura~os pelos pescadores, que

ª

.(434) Termo de origem indígena, muito empregado pelos sertanejos, para designar
a vegetação baixa, que viça espontaneamente no local em que a mata primitiva fora
derrubada ou destruída pelo fogo.
Conquanto tendam, ao cabo de anos numerosos,
para a regeneração da mata preexistente, caracterizam-se pela predomlnA.ncla de certas
espécies botânicas, entre as quais, pelo menos em . São Paulo, me.recem especial referência
as mimosáceas grimpantes e ordinariamente espinhosas ("arranha-gato") .
A espécie, que
(435) Cacicus cela (Lin. 1858), <= Or.iolus persicus Lin., 1766).
observei recentemente no litoral pernambucano (Ilha de Itamaracá), parece não mais
existir nas matas do sul da Bahia; pelo menos, não a observei quer na zona do
Gongogi, quer no Rio Jucurucu. Em compensação, nas margens do Gongogi é abundantfssima
a outra congênere, chamada também "japui" ou japuira" Cacicus haemorrhous (Linn.).
Cf. Rev. Mus. Paul., XIX, p. 292.
(436) Passarinho europeu (Oriolus galbula Linn.) de familia (Ori-Olidae) diversa
da do brasileiro (Icteridaé) e às vêzes chamado imperipsamente de melro.
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os utilizam como isca. Pequenos bandos de melros negros 4 ª7 voavam
em redor dos rochedos da margem; e o lindo "tijé-piranga" (Tanagra
·brasilia, Linn.)438 era muito freqüente, como nos densos balcedos marginais de todos os rios.
Subindo-se o rio, chega-se a uma curva onde o leito inteiro é de
tal modo obstruído por blocos rochosos, que apenas uma apertada
passagem fica no meio para as canoas. A caudal precipita-se, rapidamente, por entre eles e depois cai suavemente sobre as rochas; é esse
o lugar denominado Cachoeirinha. A energia da massa d'água, atroadora, cavou nas rochas, de maneira mais singular, cavidades redondas,
algumas de surpreendente regularidade. Eu tinha uma canoa grande,
manejada por d9is botocudos, Juquereque e Aó, e um dos meus; mas
a corrente era tão veloz que todos eles, reunidos, não podiam impelir
a canoa para tão perto da queda como eu queria. Subindo o rio, as
canoas têm de ser puxadas nesse lugar e noutros semelhantes, mas,
descendo, são guiadas pelos soldados dos quartéis, bons conhecedores
da região. Quando o nível d'água está .alto, os barcos deslizam quase
sem petj.go e muito rapidamente, sobre os quais entretanto, estando
baixo o nível, são muitas vezes perigosos, mesmo para barqueiros experimentados.- Nessas ocasiões, quando, . como agora, aparecem baixios,
o lugar lembra um dos cenários pitorescos da Suíça.
Crescem· ali muitas espécies. interess~ntes de plantas; entre outras,
um arbusto parecido com o salgueiro, cham~do "ciriba"• pelos habitantes, provavelmente um Croton; tem . ramos muito resistentes, os
que melhor servem aos barqueiros para imprimir velocidade aos barcos,
quando impelidos por correntes morosas. A ciriba parece ser o
único representante do género do salgueiro Salix, na costa oriental
brasileira; pelo menos, não encontrei uma só espécie dessa família,
durante toda a minha viagem. Aí medra, igualmente, um arbusto
com inflorescências bn,incas• •, que desprendem um perfume muito
agradável, parecido com o cravo da índia, bem como outra linda planta
que parece ter afinidade com o gênero Scabiosa•••, t! cujas flores
róseas adornam as rochas milenares, nuas e acinzentadas-. Muitas hignônias erguiam as copas acima do rio; estavam carregadas de grandes e belas flores violetas, que aparecem antes das folhas e então
desa brochavam.
Não se viam aí mamíferos nem pássaros, exceto diversas espécies
de andorinhas, que perseguiam os ·insetos no ar fresco, sobre as águas
(*)
( ** )
(***)

..
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(Suplem.) Sebaatiana riparia ScHaADEa, op. clt., p. 718.
(Suplem.) Octea anguatifolia, ScHRADER, op. clt., p. 711.
(Suplem.) Schultería éapitata, ScHLU>Ell, op. clt., p . 708.

('87) Trata-se seguramente do chamado "pássaro pr~to ", Gnorimopaar chopi Vieillot,
apelidado agora por Wled "schwart:r:e Plrole", e mais tarde, nos Beitrtlge (Ili, p. 1208) ,
"schwartze Truplal ".
(-'88) Dito ainda " ti é-sangue", "sangue-dP.-bol ", etc. ( Rhamphocelus bresilius bresiliua
(Llnn.)), passarinho de rutilante plumagem cor de sangue, multo <.omum no litoral e
repetidamente referido pelo nosso viajante-naturalista. cr. nota 63.
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agitadas. Mas entre os blocos de pedra, na areia, observei as pegadas
dos senhores dessas brenhas solitárias, os Botocudos, as quais
são das mais nítidas e perfeitas, pois nenhum calçado déformante lhes arrocha os dedos. Visitamos as choças abandonadas que
os viajantes mineiros construíram no lugar, e depois voltamos ao
quartel. Nessa excursão, tivemos ainda o prazer de matar um belo miuá
(Plotus anhinga, Linn-).
E' ave muito arisca; para consegui-la,
a pessoa deve conhecer o modo de caçá-la e proceder com muita cautela.
Deixa-se a canoa ir descendo o rio~ acompanhando a margem .e tendo
todo o cuidado de não fazer o menor movimento; o caçador tem a
espingarda pronta para atirar e olha fixamente a ave; assim que ela
começa a erguer as asas, deve fazer fogo, porque, depois,. não conseguirá mais aproximar-se dela. Meus botocudos ficaram absolutamente
quietos, eu agachei-me na proa e atirei, ao que a ave imediatamente
se precipitou no rio, mergulhando sob a canoa; mas Juquereque segurou-a com a maior destreza.
Quando de novo chegamos ao destacamento, vimos que havia falta
de víveres, tendo a pescaria sido muito improdutiva; por isso, mandamos imediatamente os caçadores descer o rio em duas canoas, atrás de
caça. Foram, dessa vez, mais bem sucedidos que de costume, pois,
ao cabo de trinta e seis horas, à tardinha, os cinco caçadores troux.eram
onze porcos-do-mato numa canoa, . noutra dez, ao todo vinte e um,
da · espécie chamada "queixada branca" (Dicotyles labiatus, Cu vier);
toparam, nessa caçada, com quatorze varas desses animais. Isso
pode dar uma idéia da grande quantidade de porcos selvagens que
habitam as matas virgens do Brasil; os selvagens perseguem-nos; não
há nada mais de que mais gostem do que desses animais e de macac9s.
A chegada dos caçadores, com os barcos tão prodigamente c~rre
gados, foi muito bem recebida, não só por nós europeus, esfomea~os,
como sobretudo pela horda inteira dos Botocudos, que já pareciam
devorar os despojos com os olhos ávidos. Tornara1n-se logo sofregos,
oferecendo imediatamente os seus serviços para chamuscar e preparar
os porcos, se lhes déssemos uma parte. Os selvagens são, de fato, de
extrema agilidade nessa operação; velhos e moço5 meteram mãos· à
obra, sem perda de tempo; acenderam de pronto diversas fogueiras,
passaram os porcos pela chama, rasparam-lhes rapidamente o pêlo
chamuscado, tiraram-lhes as entranhas, e lavaram-nos no rio, recebendo,
em troca desse trabalho, as cabeças e as vísceras. Os soldados ocuparamse depois em trinchar os porcos e dividi-los em pedaços, que punham
na salga; razão por que tivemos provisões por algum tempo.
Além da satisfação de uma necessidade urgente, essa excursão
rendeu inuito material interessante de história natural. Meu pessoal
caçou uma anhuma (Palamedea cornuta, Linn.), que não é fácil de
matar, chegando-se prudentemente ao banco de areia onde ela se achava.
Co1no tinha apenas uma asa quebrada, foi deixada viva por algum
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tempo e observada. Buffon deu dessa ave, com o nome · de Camichi,
uma figura mais ou menos boa. A nossa era macho, e tinha, na
testa, preso somente à pele, e por isso móvel, um chifre relativamente
comprido, coisa que as fêmeas também possuem. Os Botocudos, encorajados pelo nosso rápido sucesso na caça, também fizeram excursões pelo
interior da mata, voltando com alguns veados, cutias e outros animais,
que em geral devoravam imediatamente. Assam a carne (o que chamam de "moquiar") e secam ào fogo a que não vão comer logo, a
fim de conservá-la. Meu ajudante nas caçadas, Aó, abateu, certa vez,
vários animais do alto de uma árvore, voltando muito contente;· depois
de uma caçada assim bem sucedida, ele sempre repartia amigàvelmente
os despojos co~ os companheiros.
Muitos Botocudos foram para a floresta com machadinhas emprestadas, no intuito de fazer arcos e flechas novas, que substituíssem os
trocados conosco. O pau-d'arco, ou tapicuru, com que os confeccionam, é uma árvore muito alta, de madeira dura e flexível, que em
agosto e setembro se cobre de bela folhagem bruno-avermelhada,
mostrando, então, grandes e lindas flores ·amareladas. A madeira é
esbranquiçada, porém o cerne é amarelo como enxofre, sendo desta
parte que os silvícolas do Belmonte, e de paragens mais ao norte,
fazem os arcos. Como tsse trabalho é muito penoso, são-lhe muito
avessos, preferindo pedir os nossos arcos emprestados e, o que é mais,
alguns tentaram mesmo roubá-los.
Como tivesse, então, bastante vagar para subir ainda mais o rio
Belmonte, e tomar conhecimento dos produtos zoológicos das florestas adjacentes, empreendi unia jornada ao Quartel do Sálto, que fica,
por terra, a 12 léguas, mais ou menos, do Quartel dos Arcos, mas a
três dias de viagem pelo rio, e, ainda assim, quatro homens, em uma
canoa nâo muito carregada, precisam pegar firme, para realizar a
viagem nesse tempo. Minha- canoa estava bastante leve e levava quatro
canoeiros perfeitos conhecedores do rio. Deixei o Quartel dos Arcos
pouco antes do meio-dia; por isso nesse dia, apenas passamos pela já
referida Cachoeirinha, ou seja pela parte baixa do rio. As rochas, que
aí estreitam a corrente, e por toda a parte obstruem o leito, sobre as
quais o rio passa espumando, em queda suave, por cerca de meia
milha, constituem sérioi escolhos para as canoas. Descendo essa queda
d'água, as canoas perigam por causa da rapidez da caudal, das
pedras salientes e das voltas que ·os canais fazem entre elas.
Antes de alcançar Cachoeirinha, paramos na margem sul, com
o fim de cortar na mata algumas varas compridas de madeira dura =e
flexível, usadas na propulsão das ·canoas. Também cortamos longos
cipós; trançam-se três ou quatro dessas fortes trepadeiras lenhosas
em uma corda ("regueira")4 ª9, que é amarrada na proa da canoa para
( •89) No original " Regeira ". O termo aplica-se também ao próprio "sulco" por
onde a água se escoa (ct'. AULETE, Dic. Contempor.) e deriva, evident emente, de "rego".
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ser posta a reboque. Assim preparados, começamos a fatigante pas·
sagem da Cachoeirinha. Dois canoeiros, que ora entravam na .água
até à cintura, ora pulavam de rocha em rocha, e em ocasiões afunda·
vam por entre os blocos de pedra com água pelo pescoço, puxavam
a canoa vazia, que o resto do pessoal empurrava por trás. Enquanto
isso, trepei com a minha espingarda nas rochas da margem, e matei
uma andorinha de espécie nova para mim, de cauda bifurcada e uma
faixa preta na garganta • 44o; outras espécies, a branca e verde e a
de garganta cor de ferrugem•• 4 4 1 , voavam em bandos por toda parte.
Também nidifica nessas rochas uma espécie de papa·mÓscas (Muscicapa), de plumagem em parte ferruginosa e conhecida, no "sertão" da
Bahia, por "gibão de couro"••• 442 • Ela é encontrada em Minas, e
mesmo, embora mais raramente, na costa oriental, pousada sempre em
rochedos ou nos telhados das casas. Nas rochas de Belmonte, é vista
muitas vezes no alto de um bloco, donde sobe perpendicularmente em
perseguição dos insetos, descendo depois ao primitivo lugar. Todas
as plantas que se encontravam nesse lugar, havia pouco tempo, esta·
vam agora completamente floridas, vendo-se ainda diversas bignônias
de flores róseas ou violetas, que desabrocham antes do aparecimento
das folhas, mas cujas inflorescências, infelizmente, cedo haviam mur·
chado e caído.
Quando os canoeiros venceram as quedas da Cachoeirinha, · o dia
já ia avançado; resolvemos, por isso, passar a noite num banco de
areia, à beira da corrente, um pouco acima daquelas. Esse h1gar é
chamado Araçazeiro44ª. Ainda gozávamos da luz do sol, mas já era
noite fechada na ·mata virgem em volta; as ásperas notas vesperais das
(*) Hirundo melanoleuca, espéCie nova, de rabo biftircadÓ; parte superior· do
corpo negra. parte inferior, branca; uma risca -transversal sob a garganta. Comprimento
total, cinco polegadas e quatro linhas e mela.
(**) Hirundo leucoptera e iugularia; esta última, de garganta ferrugfneo.clara
e ventre amarelado-pálido, é , provavelme nte, a Hirondelle à ventre jaundtre de Azara.
Auu, VOflagea, Tom. IV. pg. 105.
(*** ) Muacicapa "'peatria, espécie nova; seis polegadas e onze Unhas de comprimento; toda a parte superior da plumagem é pardo-acinzentada. escura ; a Inferior, bem
como as cobertelras da cauda, vermelho-ferrugfnea clara ; rectrlzes cor de ferrugem , com
as pontas pardo-escuras : cobertelras das asas pardo-escuras, com duas manchas transversais
e Irregulares cor de ferrugem.
·

(440) Atticoro (= Diplochelidon) melanoleuca (Wied). Da espécie, que acabava
de descobrir, forneceu o autor exemplares a Temmlnck, o qual figurou nas Planchea
Coloriée• (pi. 209, fig. 2) , antes mesmo que sua descrição mlnucjosa aparecesse nós
Beitrlige (tomo III, p. 871).
Pequena e bela andorinha, pouco comuni, que ocorre
no Brasil central (Goiás, Mato Grosso) e ocorre também na Amazõnla, na Venezuela e .
nas Guianas.
(441 ) Respectivamente Iridoprocne albiventer (Boddaert) e Stelgidoptervz ruficollia
(Vlelllot), da nomenclatura atual.
·
(442) Hirundinea beUicoaa (Vlelll. 1819), tlr&nlda relativamente comum nas fazendas
do lnte.rior de São Paulo e encontradiço desde o norte da Argentina e o Paraguai
até os Estados nordestlnos. Corresponde a 7'1n:annm bellicosu• Vlelllot, nome cunhado
para o "Suirlrl roxo obscuro" de Azara, verdadeiro descobridor da espécie, e antecedente
de um ano ao proposto por Wled. Euler observou-lhe os Interessantes hábitos, Inclusive
a nidificação. Cf. Rev. Mua. Paul. IV, p. 48.
(448) O autor escreve "Raçaselro", mas não deve haver dúvida em que tenhâ
adulterado o nome tomado a tão conhecida planta.
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araras anunciavam às ~rujas e às andorinhas noturnas que era agora
chegado o momento de suas atividades. Estando a noite serena e bela,
decidimos passá-la ao relento, junto a uma boa fogueira, eu agasalhado num cobertor grosso, os canoeiros em esteiras de palha; serviume· de cama um grande couro sêco de boi. No dia seguinte continuamos a viagem. Desse ponto para cima, a queda do rio é um pouco
menor, mas o aspecto geral permanece o mesmo. A massa d'água
tinha menos profundidade e era interrompida por grandes blocos de
granito, mais numerosos nas margens, e maiores junto à orla da
mata onde formavam amontoados densos. Por esses pedaços de rocha,
que -dividem o rio em ·vários canais, podemos avaliar-lhe a descida dos
altos espigões de Minas. Muitos desses blocos têm de mistura certa
quantidade de mica; também se encontra ouro e até mesmo pedras
preciosas ém todos os rios da região, sobretudo nos córregos que deságuam neies. A água do Belmonte, que, na época da cheia, é amarela
e suja, estava então limpa .e clara, pelo que podíamos, com a maior
facilidade, evitar as pedras que jaziam no fundo.
·As vertt.n tes desse vale sobem rapidamente em colinas cobertas
de florestas primitivas, e. as grandes massas rochosas surgem em grande
número, estendendo-se mesmo ·p ara dentro da mata. Muitas árvores
perdem as folhas nesse . período, porém a maioria fica sempre verde,
de modo que a floresta estava meio verde, meio cinzenta; para ~finas
esse aspecto é ainda mais nítido; e o que é mais, parece que em
certos. lugares as fõlhas caem por completo. As múltiplas variedades
de folhas tenras que vinham brotando, começavam a dar à paisagem
vida e ' beleza novas. O tapicuru (Bignonia) estava completamente
coberto ·de belas folhas pardo-avermelhadas, que despontavam; um
róseo lindíssimo adornava as cimas da sapucaia (Lecythis); a Bougainvillea brasiliensis entrelaçava-se no topo das árvores, ainda em parte
desfôlhadas, forrando-as todas com as flores róseo-escuras; numerosas espécies de bignônias; algumas subindo a grande altura, outras
rastejantes, medravam luxuriantemente, enfeitadas de flõres variegadas,
róseas, violetas, brancas e amarelas. Nessa estação, seria impossível
ao melhor paisagista retratar a infinita multiplicidade de tintas que
matizam as frondes das gigantescas árvores dessas florestas; e,
se o ·conseguisse, qualquer pessoa que não tivesse admirado ésses rincões, consideraria o trabalho simples devaneio da imaginação. Como
anteriormente, tivemos nesse trecho do rio grande trabalho em avançar
pela maneira. acima descrita, entre inúmeras rochas e através de correntezas; e o pessoal que rebocava a canoa chegou muitas vezes a ficar
com água pelo pescoço, sem deixar, embora, a ..corda escapar-lhes
das mãos.
·
Já era grande o calor, e numerosas nuvens de mosquitos atormentavam-nos; dizem, porém, que são muito mais intoleráveis durante
a cheia~ Na tardinha do segundo dia, fizemos de novo a nossa foguei-
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ra, num plano aren oso contíguo ao rio; a lua resplandecia gloriosamente, prometendo-nos ótimo tempo para o dia seguinte. Pela manhã,
todo o vale, por onde o rio corre, estava submerso em espesso nevoeiro, que cedo, entretanto, se desfez. Quando a atmosfera clareou,
vimos um bando de grandes andorinhas, da família do andorinhão
(Cypselus) e de uma espécie até então desconhecida para mim, cuja
plumagem negro-fuliginosa não tinha nada de notável; devido ao
vôo extremamente ·rápido, não pudemos conseguir nenhuma444 •
Prosseguimos a viagem, contornamos grandes penhascos e atingimos, depois, uma cachoeira de notáveis proporções. Transpusemo-la, entretanto, sem descarregar a canoa, graças ao uso da regueira, como havíámos feito com as outras. Alcançamos em pouco um
lugar em que o rio desliza · suavemente, sem muita correnteza. Na
margem norte h á um rochedo alto e saliente, sob o qual existe uma
espécie de caverna; esse lugar é conhecido . por Lapa dos Mineiros.
Tal caverna, como transparece do nome, é, a bem dizer, apenas uma
reentrância coberta pela projeção da rocha, onde os v~ajantes cbstumam passar a noite, quando o descambar .do dia os surpreende nesse
trecho, dado que o fogo fica aí perfeitamente protegido do vento e
da chuva. Mais além, o rio se aperta entre as montanhas marginais,
jazendo nas beiras grandes blocos de pedra. Paramos junto a um
pequeno córrego; meus canoeiros saltaram em terra, à procura, segundo
disseram, de pedras. de amolar. As pedras encontradas · nesse ribeiro
representavam · diversas variedades de rochas primitivas existentes em
Minas, misturadas a muita mica; meu pessoal, de que fazia parte um
mineiro experimentado, afirmava que, não raro, também o ouro era
aí encontrado, e que o aparecimento da pedra indicava com a certeza
a existência do metal. No áspero álveo dessa corrente agreste, que desce
através de brenhas desabitadas, descobrimos rastos de antas (Tapirus) e de capivaras• 45, pacíficos h abitantes dessas solidões, a quem o
córrego garante água clara, mesmo na estação chuvosa, e as matas circunjacentes o melhor refúgio.
Passamos por outras pequenas quedas ou cachoeiras, que nos
deram muito trabalho para safar a canoa, visto a pouca. profundidade
da água. A tardinha nos surpreendeu em um trecho apertado do ri0;
acampamos num plano arenoso da margem, entre rochas. Duas onças
vermelhas (onça suçuarana, Felis concolor, Linn.) tinham pouco tempo
(•U) Cypaelus Illlge r, 1811, como nome genérico d e a ve· cedeu lugar a Apus
Scopoli 1777, tipo da atual famflia dos Apódfdas, a que pertencem os n0880s taperú
(vide nota 181).
A espécie em questão é decerto impossfvel de precisar, mas há
toda. proba bilidade de tratar-se de C11P•eloid-e• fu:mivatm Streubel, a qual, dos dola
taperás gra ndes de cor preto-fuliginosa · uniforme, é a encontrada na faixa lltorAnea.
(•45) No original " Capybara"; H11drochoeru.s hydrochaeria hydrochaeria (Lino., 1788)
H . cawbara Erxl., 1777).
E' a caplvara, no mundo atual, o maior repreeentante
da grande ordem dos Roedores: multiplicando-se com a f ecundidade peculiar à generalidade dos seus companheiros de grupo zoológico, tornava-se às vezes flagelo para aa
plantações próximas dos rios, de que não se afasta.
·
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antes rondado pelo local; os rastos ainda estavam bem frescos, e
ocupávamos em examiná-lÓs, quando a nossa atenção foi atraída por
um bando de lontras, que, enquanto pescavam, deixavam-se levar rio
abaixo. Erguiam freqüentemente .as cabeças ~cima d'água, assoprando
alto; mas, infelizmente, achavam-se além do · alcance do nosso fogo.
Essas lontras (Lutra brasiliensis)446 pegam no rio grande quantidade
de peixe, cujos restos são largados nas pedras. Assim, por exemplo,
nelas encontrei, muitas vezes, a cabeça e os opérculos de uma espécie
de Silurus• mostrando, num fundo castanho-amarelado, manchas pretas
redondas; as lontras parecem desprezar essas partes duras. Muitos
outros animais apareceram ainda perto do nosso acampamento; as
araras gritavam na floresta e grandes morcegos esvoaçaram sobre nossas cabeças, no lusco-fusco. E depois as sombras da noite envolveram
completamente a ·r·egião, ouviam-se os pios singulares e estranhos das
corujas e dos curiangos. A manhã seguinte também surgiu submersa
em densa. neblina, que, entretanto, não era fria, mas apenas úmida.
Logo, porém, poderoso sol tropical rasgava o véu espesso que cobria
o vale, secando-nos de novo.
Dirigimo-nos, então, para a maior cachoeira que tínhamos de transpo~ nessa viagem. Aí era necessário descarregar a canoa numa ilha
rochosa, e todQs ajudaram a alç_á-la para: cima da rocha, de três
pés de altura, operação grandemente dif~cultada pela água que estuava embaixo. A bagagem inteira foi levada por terra para outra
extremidade da ilha; mas gastou-se muito tempo e canseiras sem conta
para transportar a canoa até lá, tirar-lhe a água, tornar a carregá-la
e pô-la flutuando.
Enquanto minha gente se ocupava co1n a canoa, olhei casualmente par~ a margem oposta e, com grande espanto, vi um corpulento
e robusto botocudo, sentado com sossego, de pernas cruzadas. Chamava-se Jucaquemet e era bem conhecido do meu pessoal, que, entretanto, não o tinha visto; esteve a ver-nos trabalhar, sem fazer a menor
bulha. Mal se lhe distinguia o vulto bruno-acinzentado entre as rochas
cinzentas; essa a razão por que esses selvagens se podem aproximar
facilmente sem serem percebidos, e por que os soldados, em outras
paragens, quando em guerra com eles, precisam de extrema cautela.
Pedimos-lhe que viesse a nado ao nosso encontro; mas ele nos deu
a entender que a corrente estava demasiado rápida e que voltaria
ao Quartel do Salto, não muito longe daí, onde nos esperaria. Também vimos, na margem norte, alguns botocudos, que iam à caça com
um dos s<;>ldados do quartel; recusaram-se igualmente a vir até nós.
Passamos por um alto penhasco enegrecido, atravessado de veios de
(*)

de p4ixe.
(44.11)

Ai chamada "roncador"; ao sul de Capitania, dá-se esse nome a outra espécie
Da primeira, não tive ocasião de ver um espécime perfeito.
Refere-se Wled à ariranha, já antes mais de uma vez assinalada. Cf. a nota 2111.

260

VIAGEM

AO

BRASIL

quartzo amarelo, e em pouco chegamos ao desembarcadouro (porto) .
do Quartel do Salto.
Perto desse posto militar, uma grande cascata torna o riô de todo
inavegável, sendo necessário saltar nesse ponto e prosseguir em terra
por sobre uma montanha; acima do quartel, embarca-se novamente
em outras canoas. Minha bagagem foi descarregada e transportada
para o destacam~nto. O caminho galga uma ribanceira ~ngreme, onde
se construiu um alpendre para os produtos vindos de Minas, aí desemJ:>arcados. Em cima, entra-se num mato alto, ohde as Bromelia formam no chão um maciço impenetrável, e uma Begonia, de grandes
fôlhas, com cinco a seis pés de altura, medra em abundância•. Ergue-se
aí a Bombax ventrjcosa de Arruda, cujo tronco, de colossal circunferência, é m(lis fino perto ·da _terra e abaixo da copa, porém inchado
no meio, motivo por ,que os portugueses lhe deram o nome de barriguda••r. Há várias espécies dessa Bombax. _bojuda, tendo uma a casca
lisa, apenas um pouco sulcada, ao passo que noutra o tronco é provido
de espinhos curtos, fortes e rombos; as folhas, · que $e dispõem isoladamente na copa rala e pouco ramosa,. são palmadas. As flores, de
cor esbranquiçada, são grandes e belas; assim que murcham, caem e
cobrem o chão sob as árvores. O tronco pujante dessas árvores tem
uma medula muito mole e aquosa, na quàl se encontram as grandes
larvas de inseto que os Botocudos procuram, assam num espeto de
pau e devoram avidamente. Fazendo-se uma incisão na árvore, surge
um suco ou· resina vistosa. Nessa mata, uma pequena trilha solitária
conduz aos altos em que vive uma horda de Botocüdos; muitos vão
freqüentemente ao destacamento, trabalhando por certo tempo, se
lhes dão alimento em paga.
.
A distância até o quartel, por terra, é de cerca de meia légua;
o caminho sobe e desce · através da mata, o q~e constitui sério obstáculo ao. transporte dos gêneros que devem ser todos carregados sóbre
ombros humanos. O quartel do ·salto fica à margem do rio, num
trecho mais largo do vale, onde, agora que estava baixo o nível
d'água, uma rocha nua e plana emergia, marginando de ambos os lados
a corrente estreita. As construções são- de barro, c.ob~rtas com grossas
e compridas placas de casca de pau d'arco. O comandante, um cabo
(oficial subalterno) e homem de cor, recebeu-me bem, dando-me um
quarto num dos edifícios. Tinha somente dois · soldados ·consigo, o
resto havia seguido em canoas para Minas; todos os quartos vazios
e~tavam então ocupados pelos botocudos, a quem se permitia habitá-los
(*) O gênero Begonia tem numerosas espécies no Brasil, algumas das quais atingem
altura e tamanho consideráveis.
·

<••1) O autor escreve " Barrigudo ", evidentemente em v·ez de " barriguda ". nome
pelo qual até hoje é conhecida na Bahia a bela árvore que nos Estados do sul conhecemos
por "palnelra branca" ou simplesmente "palnelra ". Seu nome botànlco é Choriaia apecioaa
St. Hllalre. o gênero Bombax cabendo a plantas afins. como o "imbirussu" (B. Cflathiforme)
e o Impropriamente chamado "castanheiro do Pará" (B. affinia).
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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no intuito de conservar-lhes as boas disposições. Encontrei aí a ·mulher
do capitão ]une, velha que também andava completamente .. nua, e
Hcara atrás quando o restante da horda prosseguira para a Cachoeirinha. Além dessa mulher repugnante, encontramos outros b<?tocudos
muito bem conformados, alguns belamente pintados à sua maneira.
Uns· conservavam a cor natural do corpo, pintando ape~as o rosto,
com o vermelho ·brilhante do urucu, até ao nível da boca; outros
pintavam toda a parte posterior do corpo, deixando unicamente, com
a cor natural o rosto, as mãos e os pés. Em capítulo posterior descrevemos os vários modos por que se costumam pintar esses silvícolas.
Apareceu também Jucaquemet; era um dos botocudos mais altos
que já vira, e usava grandes batoques de pau nas orelhas e no lábio
inferior. Pouco tempo àtrás, segundo me contaram, tinha tido violenta
disputa com o capitão Gipaqueiú, t.:hefe de outra horda, chegando
mesmo a agredi-lo, ao que este lhe atirara uma flecha, ferindo-o de
leve no pescoço. :Ele nos mostrou a cicatriz. Desde en~o, Jucaquemet
evitava cuidadosamente a zona por onde vagasse o capitão Gipaqueiú;
ele estava no Salto, na margem sul do rio, e o outro na margem norte,
nas cercanias do quartel dos Arcos, ocupado em caçar porcos-do-mato
nas grandes florestas. A estrada para Minas passa junto aos edifícios do destacamento; deste ponto para cima é transitável e está
em boas condições; mas, como observamos antes, para .b aixo, até
Belmonte, não pode ser usada. Poucos dias antes, uma tropa carregada de algodão havia descido de Minas Novas, levando sal de volta,
artigo que é muito escasso nessa região montanhosa. Algqns mineiros,
que permaneceram no lugar para fins de comércio~ muito lastimava~,
igualmente, o abandono dessa tão ·gabada estrada no trecho inferior .
do rio. Quando viajam por ela, dão aos burros, todos os dias, uma
mistura de · óleo e pólvora, que dizem ser excelente remédio contra os
efeitos das más pastagens, encontradas em certos pontos da estrada;
costumam dar, também, um pouco de sal aos animais. Se o. caminho
fosse, ·de fato, tão bom quanto se afirmava, poderia manter-se, em
pouco tempo, importante comércio com Minas, de vez que o transporte de mercadorias do Salto, pelo rio, é feito com muita dificuldade,
e, mais ainda, precisam todas ser levadas, com grande trabalho, do
desembarcadouro para o quartel. Poderia, pelo menos, construir-se
uma boa estrada do Salto ao desembarcadouro, por onde. se transportassem as mercadorias em carros de bóis; mas a tanto não chega a
diligência dos habitantes desses sertões. E' de presumir-se que as queixas gerais feitas, ultimamente; sóbre as más condições de grande
parte da estrada, determinarão, afinal, cuidadosa inspeção e completo
reparo dela.
·
Passei o dia seguinte no Salto, e parti, de manhã cedinho, em excursão à cachoeira vizinha, cujo rumor pode ser ouvido a grande dis-
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tância•Hs. Para descortiná-la, · precisei trepar em grandes blocos de
rocha, irregularmente empilhados uns sobre os outros. O rio, em
canal muito estreito, precipita-se rugindo e espumando para a bacia
que lhe fica abaixo, espalhando em redor uma nuvem de vapor e de
espuma pulverizada; pouco depois, forma outra cachoeira sobre um
grande leito rochoso. Tornei a sentir aí o prazer que experimentara
oito anos antes, contemplando as cataratas, muito maiores ainda, das
montanhas suíças. Muitas quedas do Belmonte, sobretudo a cachoeira
do Inferno, parecem ter, em miniatura, alguma semelhança com a
Raudal de Atures e Maipures, de que Humboldt féz . tão interessante
descrição••, com a única diferença de que não são tão contíguas e
pegadas como no imenso Orenoco. Entre os blocos rochosos, molhados
pela espumarada do Salto, medram belas espécies de arbustos; entre
outras, uma linda murta (Myrthus.) de folhas pequenas, então em flor.
A esperança de obter um crânio de .. botocudo foi outro motivo
que me levou a passar aí mais um dia. No quartel dos Arcos, não
me tinha sido possível um cadáver para esse fim ; agora, porém, fui
mais feliz. A curta distância das casas, dentro da mata, no meio de
uma vegetação bela e florida, havia sido enterrado um jovem botocudo,
de vínte a trinta anos de idade, um dos mais turbulentos guerreiros
da sua tribo. Armados de picaretas, dirigimo-nos à sepultura e retiramos o importante crânio. Notamos, à primeira vista, uma curiosidade osteológica: o grande pedaço de pau, usado no lábio inferior,
não só havia deslocado os incisivos inferiores, como tam_b ém comprimira e apagara, nesse crânio novo, os alvéolos dos dentes, o que geralmente só acontece com as pessoas muito velhas. Azara, na sua "Viagem
pela América do Sul"•••, observa que os crânios dos americanos se estragam muito mais depressa que os dos europeus. Tal asserto não está
de ac6rdo com o de Oviedo, citado por SouTHEY (Hist. Brazil, I.
630), segundo o qual as espadas espanholas não podiam marcar os
crânios americanos devido à dureza: provavelmente, ambas as alegações são por igual infundadas.
Embora tomasse o maior · cuidado em guardar segredo _sobre a
minha intenção de abrir a sepultura, a notícia em pouco se espalhou
pelo quartel, causando forte sensação entre aquela gente ignara. Impelidos pela curiosidade, malgrado um secreto terror, vários se acer(*) (Suplem.) A Corografia Brasílica, tomo II, p. · 79, refere-se nos seguintes
têrmos a essa cachoeira: "Quando atravessa a cordilheira dos Aymorés, estreita-se
por entre dois montes de desigual altura (sendo o da banda do Norte, chamado
Monte de S. Bruno, o mais alto) e de repente precipita-se num pego, formando uma
bica com mais de vinte braças de altura, cuja evaporação conserva ali uma eterna
nuvem; e a zoe.da ouve-se às vezes em distância de quatro léguas".
A parte final
da narrativa mostra-se um tanto exagerada.

(**) Ansichten der Natur, p. 812.
(***) AZARA, Vot1aue1, etc., vol. li, p. 59.

(4.48) Q trecho da Corourafia Braaílica, traduzido para o alemão no texto de
Wied, está literalmente transcrito na presente edição.
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caram da porta do meu quarto e quiseram ver a cabeça, que eu,
entretanto, escondi imediatamente na mala e tratei de mandar o mais
cedo possível para a vila de Belmonte. Se bem que os Botocudos,
como então verifiquei, se sentissem menos chocados com o desenterramento que os soldados do quartel, não é menos verdade que muitos
deles se recusaram a assisti-lo. Satisfeitos os meus propósitos nesse
interessante lugar, voltei ao desembarcadouro e embarquei de novo,
de manhã cedinho, no segundo dia após a minha chegada.
A descida do rio é muito rápida; chega-se em um dia à ilha da
Cachoeirinha. Transpusemos, então, sem muita dificuldade, a Cachoeirinha, ao passo que, subindo, fomos obrigados a alijar a carga.
Nossa canoa era muito grande; fazia, entretanto, muita água, porque,
. precipitando:se rocha abaixo, a proa mergulhava na água, violentamente agitada pela queda; ficamos, por isso, completamente molhados, e um pequen,o botocudo, que eu trouxera comigo, chorava, de
medo, lágrimas copiosas. Com a mesma felicidade, a canoa desceu
por todos ·os outros saltos pequenos. Perto da Lapa dos Mineiros,
vimos uns botocudos na margem sul, ocupados em flechar peixes. Um
déle~, o que estava mais próximo de nós, logo nos acenou para que
o fossemos buscar e· lhe déssemqs algo de comer. Desejando vê-lo
mais de perto e fazer negócio com as armas dele, fiz a canoa dirigir-se
para a margem; impelido, porém, pelo apetite imperioso, não esperou
pela nossa chegada, ficou com a água peld pescoço e veio, então,
ora a vau, ora nadando, sustentando as armas acima da cabõÇa, até uma
massa rochosa, já bem para dentro do rio, onde se pôs a fazer sinais,
indicativos de rude e indomável impaciência. A mais curta distância, vimos que o botocudo era um homem alto e robusto, traindo
nos menores gestos a sua natureza selvagem. Abriu a boca quanto
pôde e berrou; nuncut! (comer), ao que lhe atiramos às goelas,
alguns punhados de farinha; enquanto as engolia vorazmente, um
dos meus, que entendia um pouco çla linguagem desses silvícolas, pulou
em terra, apanhou-lhe as armas e as trouxe para a canoa, em lugar
seguro, dizendo-nos que o homem era tão selvagem, que devíamos
estar prevenidos contra ele; ao mesmo tempo, colocou uma faca na
extremidade do remo, apresentando-o ao aborígine, que pareceu muito satisfeito com a troca; após o que nos pusemos rapidamente ao
largo. O botocudo, cuja fome ainda não se aplacara, não perdeu a
esperança de alcançar-nos; correu um bom pedaço pela margem, atrás
da canoa, pulando de pedra em pedra, nadando e vadeando; até
que, por "fim, vendo que a canoa estava muito longe para ser alcançada, voltou descpntente para a floresta. Pouco depois encontramos
dois outros selvagens, que também falaram conosco e fizeram igual
pedido de comida; não estávamos, porém, dispostos a entabular conversação com eles, e, o que é mais, não tínhamos tempo a perder.
A tardinha, quando a canoa descia a Cachoeirinha, bateu de encontro

264

VIAGEl\f

AO

BRASIL

a uma rocha e imediatamente estacou. Eu havia desembarcado antes,
e galgava a margem a pé, pois, não sendq bom nadador, não me queria
expor a um banho desagradável. Fiquei muito contente por ser
apenas um expectador distante do choque, que fez se precipitarem
todos os da canoa uns contra os outros. A água começou a éntrar e
o meu pequeno botocudo pôs-se novamente a gritar, angustiado; a
canoa, entretanto,' safou-se sem acidentes e atingimos o ·quartel dos
Arcos antes do ocaso.
A minha chegada à ilha, encontrei um dos meus doente de febre,
o que me obrigou a permanecer uns dias no lugar; provido de boa
quina, curei-o logo. . Segui, então, com alguns caçadores, para a Ilha
da Chave, várias léguas rio abaixo, onde, segundo nos informaram,
não só encontraríamos muitas anhumas, como abundância de caça em
geral. Durante a . descida matamos algumas araras e encontramos na
margem diversos e belos arbustos floridos;· nas cimas densamente entrelaçadas da floresta, distinguimos, sobretudo, as folhas róseas da sapucaia e a Petraea volubilis, com os compridos cachos de flores
azul-celestes•.
À tardinha, debaixo de aguaceiro, chegamos ao fim da jornada
e desembarcamos na ilha arenosa. A chuva diminuip ·um pouco à
noite, mas um abrigo seco e so'ssegado para a dormida estava fora de
cogitação; metemo-nos, completamente encharcados; em umas velhas
e estragadas choças de pescadores, cujas cobertas de fol~as havia muito
s.e arruinaram. Tentamos proteger-nos da ctiuva com cobertores e
couros de boi, fizemos uma fogueira para nos aquecer e secar; mas,
como a chuv~ caía sem cessar, mal podíamos tê-la acesa e, assim,
esperamos com impaciência pelo fim da incômoda noite. Na manhã
seguinte bem cedó, mandamos. gente à floresta, em canoa, a fim de ·
cortar lenha para a fogueira, e bem assim palmas, varas e. cipós, com
que pudéssemos construir uma choça grande e espaçosa. O tempo tornou-se um pouco mais favorável; mas como o nosso trabalho fosse
freqüentemente interrompido por pancadas d'água, tomou-nos ·· esse
e mais todo o dia seguinte até acabarmos a construção. Aí ficamos
·residindo eu e mais quatro dos nossos, além de um botocudo chamado
"Aó", que me aco.mpanhara para caçar. Ficavam. sempre duas pessoas
de guarda na ilha e cozinhando enquanto as demais iam à caça na
floresta.
·
Um dia, mal tinha a canoa saído para uma dessas excursões,
quando vi os caçadores fazer fogo, -voltando imediatamente. Tinham
percebido as ·-quatro patas de um quadrúpede saindo fora d'água,
tomando-as cornQt'çle _um porco morto, mas, em se aproximando, deram
com enorme serpente, que se enroscara, em muitos anéis, numa grande
capivara, matando~a. ' Descarregaram, de imediato, dois tiros no m9nsJ
(*)

(Suplem.)

Petraea denticulata,

ScHRADEB,

op. clt., p. 712.
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tro, e o botocudo mandou-lhe uma flecha; só então abandonou a
presa e, não obstante o ferimento, fugiu como se nada houvera. Minha
gente apanhou a capivara ainda perfeitamente fresca, acabada de
morrer, e voltou para me relatar o acontecimento. Desejando muito
obter aquela extraordinária cobra, mandei de novo e imediatamente
os caçadores atrás dela; mas foram inúteis todas as tentativas. O tiro
perdera a força na água, e a flecha foi encontrada partida na margem
por onde a serpente a tinha arrastado; ferida ao de leve, retirou-se
para tão longe, que, a meu grande pesar, não pôde ser novamente
encontrada.
Esse réptil, a sucuriúba do rio Belmonte, ou "sucuriú", como a
chamam em Minas Gerais, é a maior espécie de cobra do Brasil, pelo
menos das regiões acima mencionadas; estão inçadas de erros as descrições que dela fazem os naturalistas. Daudin citou-a com o nome de
Boa anaconda. Encontra-se em toda a América do Sul, atingindo o
maior tamanho dentre as espécies do gênero, nessa parte do . mundo.
Devem-se-lhe todas as denominações alusivas ao "habitat" aquático das
cobras Boa, pois ao passo que outras jamais vivem na água, a sucuriú
ou sucuriúba vive constantemente dentro da água ou próximo dela,_
sendo, assim, verdadeiro anfíbio, no sentido literal da palavra. Está
longe de ter um belo · colorido: o dorso é de um tom preto-oliváceo,
percorrido longitudinalmente por duas fileiras de manchas pretas
redondas, dispostas aos pares e, em geral, com bastante regularidade.
Nas paragens solitárias, onde não vai o homem, a~inge o tamanho
prodigioso de 20 a 30 pés, e até mais, de comprimento449. Daudin,
na sua História Natural dos Répteis, a supõe africana e tem-na
como sendo a genuína Boa constrictor; esta porém, se é que se
encontra também na África, habita todos os rincões do Brasil, onde
é a Boa terrestre mais comum e conhecida em toda parte por "jibóia"450 •
O Belmonte é o mais sulino dos rios da costa oriental em que se
encontra a sucuriúba; para o norte, ocorre universalmente. Contam-se
muitas fábulas a respeito do modo de vida desses imen~os répteis, repetindo-se ainda nos tempos modernos o que disseram. os velhos viajantes. Os relatos sobre o sono invernal das referidas cobras não
são também bastante precisos. Diz-se, na verdade, que nas lagoas
dos campos, durante a estação se!=ª• caem em letargia, mas tal não
acontece nos vales e matas do Brasil, onde a água é sempre abundante e onde não vivem propriamente em pântanos, porém em gran('41> ) Eunecte1 murinu1 (Linn., 1758).
As dimensões verificadas com satisfatória
precisão, em exemplares muito raros aliás, não ultrapassam 12 a 18 metros · de comprimento.
O incoercfvel pavor que inspiram as sucuris em todo interior do Brasil,
onde são mais temidas do que as onças, explica o exagero que atribui. não de raro,
dimensões gigantescas, a indivíduos de modestas proporções. Leia-se a este propósito o
Interessante estudo monográfico de A. do Amaral, dado à luz no vol. X (1948) do
Boletim áo Museu Paraenae (pp. 211-237).
( 450) A "jibóia" (Conatrictor conatrictor (Llnn.)), de fato, é cobra exclusivamente
americana.
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des lagos, em lagoas que jamais secam, rios e córregos, de margens
ensombradas pelas florestas seculares.
No dia da malograda caça à cobra, meu pessoal matou muitas
aves interessantes, entre as quais uma pequena águia escura, com
penacho na parte posterior da cabeça, espécie até agora não descrita•451, além de algumas araras e u1n grande mutum (Crax alector,
Linn.)452, que nos foi muito bem-vindo à mesa. A águia ia justamente
apresar um jupati (marsupial)4 53 quando foi atirada. Nela, tudo
indicava audácia e coragem; os olhos eram vivos e fogosos e as compridas penas da parte posterior da cabeça davam-lhe bela aparência.
Continuando o ten1po chuvoso a impedir-nos de caçar, e sobretudo próprio para se perseguir.em as anhumas, aproveitei a oportunidade para visitar o Quartel dos Arcos~ onde, durante a minha ausência, chegara uma nova horda de botocudos, cujo chefe, Maquienguiang,
era chamado, pelos portugueses, capitão Gipaqueiú (o grande capitão).
Já era a noitinha, e achava-me a curta distância do destacamento,
quando, por acaso, vi num banco de areia · um grande casal de
antas (Tapirus) 4 5 4 • Para tornar mais seguro o êxito da caçada, mandei o meu botocudo, Aó, rodear a mata e cortar-lhes a retirada.
Isso
.,
deu bom resultado; ao se aperceberem de que lhes tinham impedido
de retroceder, os animais meteram-se na água e tentaram alcançílr a
margem oposta sendo barrados pela nossa canoa. Uma delas, voltando,
de novo atingiu o banco de areia e, se não tivesse arrebentado a corda
do arco, dando-lhe tempo de fugir, teria recebido uma flechada do meu
botocudo. Atiramos diversas vezes na outra, que mergulhou e depois
(*) Falco tyrannus, espécie nova: macho, vinte e seis polegadas e sete linhas de
comprlmentO; penas da parte posterior da cabeça alongadas e erectas: partes traseiras
da cabeça e do pescoço, lados do pescoço e parte superior do dorso cobertos de penas
brancas de extremidades escuras, superpondo-se de tal jeito que a parte branca fica
escondida; partes restantes do dorso castanho-escuras: as maiores cobertelras superiores
das asas nm pouco mosqueadas de branco; rêmlges com algumas faixas transversais
de um preto mais carregado: cauda robusta e larga com quatro fai:~as transversais
esbranquiçadas ; penas das coxas, pernas. pa rte inferior do dorso, uropiglo ~ crisaum,
pardo-escuras, com linhas brancas estreitas e transversais; pés emplumados até aos
artelhos.

(451 ) Spizaetus tyrannus (Wied) é o nome atual do belo gavião prêto descoberto
pelo viajante-naturalista. E' ave da mata. que ocorre em vasta área, desde o México
até o extremo sul do Brasil, sem ser todavia comum em qualquer parte.
De porte
bem modesto, em fa.ce dos gaviões de penacho maiores, como a Harpia, rivaliza com
eles, porém, em audácia e valentia.
(452) Cf. nota 287.
( 458) Aos marsupiais menores que os gambás do gênero Didelphis, chama o povo
de "cufcas ". "gualquicas" e "jupatis ", correspondendo estes últimos às espécies pertencentes
ao gênero Metachirm Burmelster, entre as quais se conta Metachiru1 mvosurw Wled,
objeto provável da observação referida no texto.
( 45•) "Anta" ou "taplr"; tecnicamente Tapirus t erre1tris (Linn., 1ns), nome
baseado em "Taplireté" de Marcgrave. E' o maior de todos os mamíferos terrestres do
Brasil. A ciência reconhece apenas uma espécie lndfgena, embora os matutas e caçadores
acreditem distinguir diversas. sob as denominações de "anta sapateira", "anta gamelelra ",
"anta xuré·", etc. Não obstante, é plausfvel a existência de várias raças geográficas na
espécie llneana, cuja pátria típica é o Pernambuco (cf. TROMAB, Proc. Zool. Soe. Lcmd.,
1911, p. U5), conforme se depreende do estudo comparativo dos crânios e do wlto
acentuadamente dlférente entre os espécimes de diversa procedência (cf. J. ALLEN, BuU.
Amer. Mus. Nat. Hist .• XXXV. 1916. o. 566).
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ergueu a cabeça acima d'água para tomar f<>lego, mas o nosso chumbo
era muito fino e a canoa tinha peso demais para avançar rapidamente.
Não tínhamos balas, e esses animais só podem ser alvejados quando
põem a cabeça fora d'água, perto da canoa; a pontaria, então, deve ser
feita na orelha. O apavorado animal perdeu muito sangue, mas ainda
assim escapou, o que dificilmente conseguiria, se tivéssemos cães conosco. A facilidade e desembaraço com que nadam são-lhes de muita
valia quando fogem aos caçadores. Se bem que a anta, grande e pesado
animal de seis a sete pés de comprimento, seja protegida por um
couro muito espesso, os portugueses sempre a atiram com chumbo e
não a bala. Para isso, necessitam de espingardas de cano longo e
cargas grandes de chumbo grosso; preferem, igualmente, atirar com
chumbo doze a dezesseis vezes num animal, a carregar com bala.
Par~ que possam, nas caçadas, matar qualquer espécie de animal,
os }:>rasileiros levam sempre as espingardas carregadas com chumbo, e
assim podem matar ora um porco selvagem, ora uma aJ.lta, ora uma
jacutinga (Penelope). A anta é procurada principalmente por causa
da carne, sendo os cães muito úteis então. E' geralmente encontrada
pela manhã e à tardinha, nos rios, onde gostam de ir tomar banho
para se refrescar. Se o animal é gravemente ferido e perde um pouco
as f<>rças, ·os brasileiros muitas vezes o atacam, a nado, de faca na mão,
para cravar-lha. Assini justificam o costume do país de levar-se sempre
um punhal ou faca à cintura, costume que até os padres observam,
e de que resultam muitos assassínios.
Detido pela infrutífera caçada, só cheguei ao destacamento noite
avançada; e pela manhã cedinho fui acordado pelos botocudos recémvindos, impacientes por travar conhecimento çom o forasteiro. Bateram violentamente à porta, que estava fechada, até que eu a abrisse,
enchend9-me, então, de manifestações de amizade. O capitão Gipaqueiú se agradara muito de mim, porque lhe disseram que eu era
um admirador dos botocudos, e ardia de impaciência para o conhecer
a ele, grande chefe. Era de estatura mediana, porém, forte e musculoso;
usava nas orelhas e no lábio inferior grandes batoq~es de pau; o
rosto, até à boca embaixo, estava pintado de vermelho vivo; pintara uma linha negra sob o nariz, de orelha a orelha, deixando, porém,
ao corpo a cor natural. Mostrava-se sincero e bem intencionado para
com os portugueses, e nunc:a houve aí razão de queixa contra o seu
comportamento. Embora não se .distinguisse externamente dos outros
membros da tribo, os conterrâneos tinham-no em grande consideração,
o que por vezes o tomava útil aos próprios portugueses. De uma feita,
por exemplo, quando é·stes pela primeira vez entraram em boas -relações
com os Botocudos, um outro chefe apareceu no quartel e pediu, importunamente, grande quantidade de artigos de ferro. Como estivesse
então reduzida a guarnição do destacamento e numerosos silvícolas
o cercassem, achou-se prudente anuir-lhe aos desejos. Pouco depois
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chegava o capitão Gipaqueiú; os portuguêses queixaram-se do que
havia acontecido, ao que ele se internou na mata, obrigando os conterrâneos a restituir grande parte dos instrumentos. Abraçou-me várias
vezes à moda portuguesa, mas a nossa conversa foi muito curiosa, pois
nenhum de nós entendia o outro; entretanto, o capitão fez-me logo
compreender que estava com muita fome e esperava que lhe desse
algo de comer. Satisfazer-lhes o apetite insaciável é sempre a mais
urgente necessidade desses selvagens.
Como eu o tivesse regalado com farinha de mandioca, ele· se
tornou ainda mais amável, mandando buscar à choça da floresta algl1ns
objetos para trocar. Entre estes se destacava uma buzina curta ("cu.ntschun cocann")•, feita com o rabo do tatu grande (Dasypus maximus;
"Grand Tatou" ou "Tatou premier" de Azara)#•. Os selvagens usam-na
para conclamar a população .da floresta.
Defronte do quartel, do outro lado do rio, existe um bananal, já
antes mencionado como obra de alguns botocudos; havia nele algumas palhoças abandonadas, onde tinham sido enterradas duas mulheres.
Por esse tempo, com a chegada do capitão, queimaram as cabanas, pois
jamais ocupam habitações que tenham servido de túmulos. Várias
outra~, entretanto, tinham servido nesse lugar; a vida e a atividade
reinavam na mata umbrosa, pois os recém-vindos não se haviam instalado somente na margem, porém muito mais para dentro da floresta.
Por toda parte se via1n rapazes de pele trigueira·, uns tomando banho.
no rio, outros fazendo arcos e flechas, trepando nas árvores atrás dos
"frutos, fisgando peixe, etc. Os homens se dispersaram para todos os
lados da mataria vizinha, chamando-se uns aos oútros, apaQ.hando
lenha ou ocupando-se em outras tarefas. Formavam o quadro admirável de uma república de selvagens construindo un1~ nova colônia,
e não se podia contemplar sem prazer a atividade que reinava entre eles.
Quando o capitão Gipaqueiú chegou com sua gente ao quartel,
cada u1n trazia dois paus con1pridos, como desafio à horda de .Jucaquemet, que esperavam encontrar aí, mas que, conforme dissemos antes,
ficara prudentem~nte no Salto, na margem sul do rio. O capitão Gipaqueiú permaneceu alguns dias, co1n o seu povo, nas proximidades do
quartel, internando-se depois nas florestas da margem norte, à procura
dos vários frutos que então arnadurecia1n. Isso é costun1e entre todos
os selvagens. Conhecem a época exata em que os frutos sazonam,
e ninguém os detém quando é te1npo. Era agora a época do cipó,
planta trepadeira que· eles chamam "atschá" * • *. Amarram em feixes
os ramos verdes dessa planta, levando-os para as palhoças; assam-nos
(*) Em ,·ez do rabo de tatu. os Coroados de Minas Gerais, mais civilizados.
usam para isso o chifre de boi.
Cf. v. EscHWEGE, Journal von Brasilien, fase. 1.
(**) D. F . de AZARA, Essais sur l'histo'ire naturelle âes Quadrupédes du Pa.raoua.y,
etc., vol. II, p. 132. ·
( ***) E!:'sa planta é provavelmente uma Begonia.: trepa alto nos troncos das árvores.
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aí ao fogo, e mastigaIQ.-nos. Contém, uma medula muito nutritiva, cujo
gosto é exatamente o da nossa batata.
.
. Atingido o meu propósito e conhecidos os botocudos que haviam
chegado ao quartel, voltei para a ilha da Chave, onde meu pessoal
me aguardava. Numa ilhota vizinha, coberta de mato denso, e apenas separada da terra firme por um raso e insignificante canal, tinham
descoberto veados, matando um. Era da espécie chamada "guazupita"455 por A.zara •, a mais comum em todo o Brasil. Achamos a
carne desse animal muito diferente do que é no da Europa; está longe
de ter bom sabor, é extremamente magra, seca e de fibra muito dura,
podendo apenas ser comparada com a carne de uma vaca velha. Contudo, já que a escolha de víveres nesses desertos sertões é muito restrita,
qualquer animal comível nos era bem-vindo. Passamos outra semana
na ilha, durante a qual choveu incessantemente; os caçadores, porém,
pagaram-me dos incômodos que isso me causou, obtendo vários e
interessantes acréscimos para minhas coleções. Toda manhã e toda
tardinha, no lusco-fusco, ouvia-se invariavelmente o pio alto e intermitente de uma grande coruja. Depois de muitas procuras, infrutíferas,
conseguimos por fim trazê-la; parece pertencer a u1na espécie até
aqui nãü descrita•• 45s; obtivemos também o grande urutau alvacento
·e pintado (Caprimulgus grandis, Linn.), cujo piado forte 4 5 7 vai ecoar
longe na solidão das florestas, além de outras lindas aves, entre as
quais mencionarei o beija-flor preto de · cauda branca, ainda não descrito nas·obras de história natural458 • Caçaram-se também algumas lindas
e avantajadas anhumas; elas fazem desse lugar o seu sítio predileto;
ouvimos-lhes quase todos os dias o retumbante concerto, e sua voz
sonora e singular era uma ordem para os meus caçadores pegarem logo
da espingarda 45 9.
(*) Essais sur l ' histoire naturelle des Quadrupedes du Paraguay, vol. 1, p. 82.
(**) Strix pulsatrix, assim chamada por causa da voz, que parece uma pancada.

sem orelhas; macho com 17 polegadas e 4 linhas de comprimento; 44 polegadas e 9
linhas de envergadura; a maior parte da plumagem é de uma bela cor pardo-ferruginosa
levemente acinzentada ; uma mancha esbranquiçada na garganta; penas escapulares com
finas marmorizações de um tom mais escuro, bem como as asas e a cauda; penas das
asas e .da cauda com f aixas transversais mais escuras e mais claras;' todas as partes
inferiores são de um amarelo-claro, pendendo, no peito e no ventre, para um amarelo-ferruginoso.
(455) Mazama americana (Erxbelen) , "veado mateiro " ou "guatapará", da nossa
linguagem vulgar.
(456) Pulsatrix pulsatrix (Wied) na nomenclatura atual. Entre as nossas corujas é
uma das mais imponentes; abunda nas matas do sudeste da Bahia, tendo eu trazido,
por ocasião de -_ninha viagem àquela ~ona, exemplares dos rios Gongogi e Jucurucu.
(457) Viajando pelo baixo Rio· Doce (Estado do Espírito Santo), pude ouvir a voz
singular dessa espécie de mãe-da-lua (Nyctibi-ets grandis (Gmelin)) ao pé mesmo do abarracamento mandado construir à margem do rio São José : nenhuma voz de ave, das
. que conheço, a ela se assemelha, pois é antes um berro cruciante, que dir-se-ia lançado
por um grande animal transido de pavor (cf. Pinto, Arq. de Zoologia do Est. de 811.o Paula.,
IV, 1945, pg. 60). E' portanto singular que a tenha Wied procurado reproduzir como
um piado, ou assobio ("Pfiff ").
.
·
(458) Como reconhecia o autor ao referir-se a ela em seus Beitrêl(Je (tomo IV,
pág. 52), esta espécie já fora anteriormente descrita por Vleillot sob o nome de Trochilus
fuscW1,. feita mais tarde tipo do gênero Melanotrochilus.
(459) Em parte alguma a anhuma parece hoje animal muito comum; mas, onde
porventura ainda existem, a favor de condições particularmente propícias, apresentam-se

270

VIAGEM

AO

BRASIL

A 25 de setem?ro deixei a ilha e voltei, êom todo o pessoal, ao
quartel. Em caminho encontrei um grupo de botocudos, sentado
em redor da fogueira; pertenciam à horda do capitão Gipaqueiú e
tinham atravessado a vau o rio, raso nesse trecho, estabelecendo-se,
contra o costum~, na margem sul. Muitos meninos pularam para a
canoa, querendo ir conosco até o destacamento. Mal havíamos chegado
e aparecia outro bando de selvagens, vindo da margem sul; era a
horda do capitão Jeparaque que eu ainda não tinha visto. Formava
um quadro estranho tóda aquela gente escura erguendo os arcos
e as flechas acima da cabeça, passando o rio a vau; ouvia-se de longe
o barÚlho feito na água pelo cortejo.
Todos os selvagens traziam aos ombros um feixe de varas de seis
a oito pés de comprimento, para o fim de lµtar com os capitães
June e Gipaqueiú e as suas hordas; o último, .entretanto, . estava
longe, na floresta, e o próprio June, com __o seu bando, encontrava-se
no momento ausente do quartel. Os silvícolas correram, com sofreguidão, todos os compartimentos das habitações, atrás dos adversários;
~as, não os achando, deixaram os paus no · quartel, em sinal de
desafio, partindo novamente à tardinha. Estiveram, porém, nos dias
subseqüentes, em constante comunicação entre as duas margens, como
em geral fazem quando o rio está raso 46°, A 28, o capitão Jeparaque
e seu povo vieram mais uma vez; traziam de novo os paus compridos,
e perguntaram pelo capitão Gipaqueiú, ainda aqui em vão; contudo,
tendo ficado sempre pelas proximidades, tiveram, por fim, oportunidade de satisfazer o seu desejo de luta. O capitão June, com. os
três filhos crescidos, e mais o resto de seus homens, aceitou o desafio,
alian~o-se ao capitão Gipaqueiú.
.
Numa bela manhã de domingo, estando o céu esplêndido e sereno,
vimos os botocudos do quartel, alguns com o rosto pintado de preto,
outros de vermelho, surgir de repente e atravessar o rio a vau, em
direção à margem norte, todos com feixes de paus aos ombros. Pouco
depois, o capitão June· e sua horda saíam da mata, aonde uma ·porção
de mulheres e crianças tinham buscado refúgio numas choças· grandes.
Mal se soube, no quartel, do próximo combate, uma multidão de
espectadores, entre os quais os soldados, um sacerdote de Minas e
vários forasteiros, a que me juntei, acorreu ao campo de batalha. Por
precaução, cada um levou, sob um casaco, uma pistola ou faca, para o
caso .de ::i hriga virar contra nós.
sempre em sociedade mais ou menos numerosa.
Freqüentam sobretudo lugares e.par·
tados; mas, não temem a proximidade do homem, quando não se sentem por ele
molestadas: assim é que, no sul de Goiás, um vilarejo outrora denominado Goiabeira
passou a chamar-se Inhumas, pela abundância das ditas aves em suas cercanlaa e .até
mesmo no próprio povoado.
A êsse propósito veja-se a noticia lnserta no tomo XX
( págs. 28 e 48 ) da Rev. do Museu Pauliata.
(460) E' confuso o reglstro das datas nesta etapa de viagem.
De qualquer
maneira, não é possível que o nosso viajante estivesse ainda no Quartel doa Arcoe (Ilha
da Cachoetrlnha) a 28 de aetembro, uma vez que nessa data, como se . verá pouco
adiante, aportaria ele na vila de Belmonte.
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Quando, saltamos na margem oposta, encontramos todos os selvagens reunidos em grupo, e formamos um semicírculo em torno deles.
O combate começava. De início, os guerreiros de ambos os lados soltavam gritos curtos e rudes em desafio mútuo, cercando-se como cães
raivosos, ao mesmo tempo que aprontavam os paus. Em seguida, o
capitão J eparaque adiantou-se, passeou entre os homens, olhando sombriamente para diante, de olhos esbugalhados, e cantou, com voz trêmula, uma longa cantiga, que provavelmente descrevia as afrontas
recebidas. Dessa maneira os adversários se tornavam cada vez
mais inflamados: de súbito, dois deles avançaram, empurraram-se pelo
peito, obrigando o outro a recuar, e começando, então, a terçar os paus.
Um desferiu com toda a força uma pancada no outro, sem escolher lugar;
este suportou o primeiro ataque séria e calmamente, sem tugir; chegou depois a sua vez, e assim se arrumaram pauladas violentas, cujos
vestígios por muito tempo ficaram visíveis nos corpos nus, sob a forma
de grandes inchaços. Havendo nos paus muitas pontas resultantes dus
galhos cortados, o efeito das pancadas nem sempre se limitava às
inchações, pois o sangue escorria da cabeça de muitos dos comba·
tentes. Logo que dois deles acabavam de malhar-se dessa bela maneira,
outros dois se adiantavam; muitas vezes, diversos pares pelejavam
ao mesmo tempo: mas nunca se agrediam à mão. Quando o duelo
se tinha prolongado por algum tempo, voltavam a fitar-se com olhar
grave, soltando gritos de desafio, até que o heróico entusiasmo os
tomava de novo e punham os paus a funcionar.
Enquanto isso, as mulheres também brigavam valentemente; cho·
rando e berrando, seguravam-se pelos cabelos, esmurravam-se, · unha·
. vam-se, arrancavam-se das orelhas e do lábio inferior os batoques
de pau, espalhando-os como troféus pelo campo de batalha. Se alguma
punha por terra a adversária, uma terceira, que estava por detrás,
agarrava-a pelas pernas, derrubando-a também ao chão, e assim se
iam prostrando umas às outras. Os homens nãq se rebaixavam a
bater nas mulheres do lado contrário, mas apenas as empurravam com
a ponta dos paus, ou davam-lhes pontapés nos flancos, fazendo-as rolar
umas sobre as outras. Os gritos e o alarido das mulheres e das
crianças, vindos das malocas vizinhas, ainda mais aumentavam o efeito
desse impressionante espetáculo.
E por esse modo o combate durou cerca de uma hora; embora
todos dessem mostras de cansaço, alguns ainda mostravam coragem e
perseverança, rodeando-se aos gritos de desafio. O capitão Jeparaque,
figura principal do bando ofendido, resistiu até o fim; todos pareciam
cansados e exaustos, quando ele, ainda não disposto a fazer a paz, ·
continuou a cantar a trêmula cantiga e a encorajar sua gente a
persistir no combate, até que fomos a ele e batemos-lhe no ombro,
dizendo-lhe que era um guerreiro valente, mas já estava em tempo de.
fazer-se a paz; ao que, por fim, se retirou subitamente do campo,
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voltando para o quartel. O capitão June não mostrou tanta energia;
sendo velho, não tomou parte no combate, ficando constantemente na
retaguarda.
Todos nós deixamos então o campo da luta, juncado de batoques
de orelha e de paus quebrados, e voltamos para o Quartel. Aí
encontramos os velhos conhecidos Juquereque, Medcã, Aó e outros
lastimavelmente cobertos de pisaduras; mas não ligavam importância aos membros inchados, demonstrando até que ponto pode o homem
castigar-se; chegavam a sentar-se ou a se deitar sobre as feridas abertas, comendo avidamente a farinha que o comandante lhes deu. Os
arcos e as flechas dos silvícolas ficaram, durante todo o combate,
encostados às arvores vizinhas, sem que lhes tocassem; dizem, entretanto, que, em tais ocasiões, já aconteceu algumas vezes largarem os
paus e pegarem as armas, motivo por que os portugueses não gostaram muito de semelhantes pelejas próximo deles. Só algum tempo
depois soube da razão do combate, de que tinha sido espectador. O
capitão June, com seu povo, estivera caçando na margem sul do rio, nas
terras de Jeparaque, matando alguns porcos-do-mato. Este se sentiu
grandemente insultado; pois os Botocudos sempre respeitam, mais ou
menos estritamente, os limites das zonas de caça, que, em geral, têm
o cuidado de não ultrapassar; tais infrações constituem os motivos
habituais das querelas e guerras. Um único combate igual ao acima
descrito ocorrera antes, perto do destacamento dos Arcos; foi, portanto, um acaso muito feliz o que permitiu assistir a esse espetáculo
durante a minha curta estada no lugar. Muito raramente os estrangeiros conseguem testemunhá-lo, embora seja tão importante para os
que querem conhecer perfeitamente os selvagens e o seu caráter. Pouco
depois da minha partida do Quartel, segundo me informaram, deu-se
aí um combate ainda maior, por ocasião da volta do capitão Gipaqueiú, amigo e aliado do capit:ão June.
Como vários negócios exigissem a minha volta ao M ucuri, deixei
a ilha da Cachoeirinha no fim de setembro e desci o, rio para a vila
de Belmonte. A viagem foi um pouco demorada, porque, a esse ten1po,
as águas estavam baixas; a caça, porém, ao lado da observação de
muitas curiosidades naturais, tornou-a agradável e divertida.
Nas
margens do rio, agora descobertas, vimos os buracos feitos pelo extraordinário peixe que Lineu chamou Loricaria plecostomus; é conhecido, aí, por "cachimbó" ou "ca~himbau"; para o norte, nas margens
do rio Ilhéus, é denominado "acari'', e Marcgrave, que observou em
Per11ambuco, descreve-o com o nome de "guacari"4 6 1 • Quando quer
descansar, cava na margem buracos de pequena profundidade, pro-

o

(461 ) Não é possível identificar com precisão o peixe em questão. visto como
por "acaris ", ou "guacarls ", são conhecidos muitos membros do gênero Plecostornus, a
que pertence a maioria dos " cascudos" (fam. dos Lor icaríidas) . Todavia, é provável
tratar-se de Plecostomus punctatu.s Val.

'
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curando res1st1r contra a violência da corrente, na época da cheia;
por vezes, afirmam os pescadores, bate no fundo das canoas, parece que
com a cabeça, enquanto come a lama e o Byssus, qu6 habitualmente
aderem ao fundo das embarcações.
A primavera já ia muito avançada, e ouvíamos freqüentemente,
nas florestas; a voz forte e grave do mutum (Crax alector, Linn.)
que ecoava pelas brenhas, facilitando muito a caça dessa grande e bela
ave. Ela aparece em maior quantidade na época em que os rios enchem.
Passamos duas noites nas coroas do rio, o que nos deu a oportunidade de matar araras e outras lindas aves. Perto de uma dessas
coroas não longe da boca do Obu, encontramos numerosos macacos
(ou "micos"), entte os quais uma espécie de peito amarelo, aí conhecida por "maçaco de bando'"•4a2.
A 28 de setembro alcancei a vila de Belmonte. Parti para o
M ucuri logo que terminei os preparativos necessários à viagem; estando
o tempo, poré~, extremamente desfavorável, tive que arrostar com
muitas dificuldades. Fui obrigado a atravessar a cavalo o Corumbau ·
e o Caí, então muito cheios, e depois a continuar a jornada, completamente encharcado, ao longo do litoral, sob chuvas torrenciais. Alguns
via jantes portugueses, com quem nos encontramos, informaram-nos
que tinham topado com os Patachós no Caí, mas do outro lado do
rio; não vimos nenhum, o que, nesse lugar · solitário, nos foi muitíssimo agradável.
Após muitas fadigas, sem, contudo, qualquer acidente sério, atingimos Caravelas e M ucuri, onde passamos três semanas com os Srs.
Freyreiss e Sellow, que tinham sido meus companheiros na fase precedente da viagem; e em seguida, voltei a Belmonte. Na ida para lá,
no rio do Prado, ou Jucurucu, tive ocasião de conhecer os Macha(*) Cebua xanthoaternos, espécie nova:
de membros pardo-escuros e fortes e
cauda redonda, cabeça grande, barbas pardo-escuras, corpo pardacento, peito e garganta
amarelados; comprimento total 82 polegadas e 8 Unhas ; do qual a cauda perfaz 17
polegadas e 7 linhas.

(•62 ) Cebus variegatu s Et. Geoffr., 1812, da presente nomenclatura. Este macaco
participa da grande obscuridade que envolve a zoonfmla das espécies do complexo e
Intrincado gênero Cebua Llnn.
Cebus ~anthosterno1 Wied (nome geralmente creditado a Kuhl, Beitr. Zool., 1820,
p. 85), descrito, ao que parece, de exemplar fornecido pelo nosso Ilustre viajante (cf.
Beitr. Naturg. Bras., II, p. 96), é geralmente tido, a exemplo de Elllot (Monogr. of
Primates, II, p. 95), como sinónimo de Cebu1 variegatus Et. GEOFFROY SAINT-HILAIBE
(Ann. Mus. Hist. Nat. Paris, XIX, 1812, p. 111), espécie baseada num Indivíduo de
desenvolvimento aparenteme nte incompleto e sobre cuja procedência se desse apenas,
vagamente, " vient sans doute du Brésll ". Opinando-se em contrário, como f~z TROUESSART
(Catal. Mamm., I , p. 89) , deve, a meu ver, aceitar-se o nome de Wied como válido
para a espécie que FRÉD. Cuvrn descreveu e figurou em 1820 (Mammalogie, livr. XIX ),
com os nomes de Cebu1 monachua F . Cuv. e "Sai à grosse tête". A sinonímia desta
última com C. xanthoaternos é reconhecida pelo próprio Wied na obra supracitada (Beitr.,
II, p. 96). Ao mesmo macaco se aplica a denominação C. cucullatus Spix.
E ' uma
das espécies mais variáveis em colorido, e tem-se como distribuída por t oda a faixa
oriental do Brasil, compreendida entre Rio de Janeiro e Babia. Sobre o assunto consulte-se
Angel Cabrera, " Notas sobre el gênero Cebus", na Rev. de La Real A ca,d. de Cienciaa
de Madrid, tomo XVI, p. 221 e ss (1917); Oliv. Pinto, Pop. A vuls. Dept. de Zool.,
1, p. 111 e ss. (lt•l).
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caris, já por mim freqüentemente mencionados. Desejava muito visitar uma aldeia, que, como disse, foi fund~da ·por esses selvagens,
longe do Prado, rio acima. Subi por isso o rio a partir da fazenda
onde, no mês de julho, havia esperado em vão pelos . Patachós. Er~
muito fácil distinguir, nas margens, as diferentes camadas superpostas
de areia;. e eu observei que, cerca de 10 pés abaixo da superfície,
.grande quantidad~ de água corria daquelas camadas para dentro do
rio. Esse vasto acúmulo de água na terra explica facilmente o rápido
crescimento dos rios durante a estação chuvosa nos países quentes.
Era então novembro, auge da .estação chuvosa nessa região, . quando
todas as lagoas estão cheias.
·
Mais acima, as. margens ·do rio apresentam cenários muito pitorescos; destaca-se, entre estes, certo trechó da margem sul, chamado
Oiteiro (morro); aí se vêem fazendas aprazivelmente .situadas em
graciosas eminências, à sombra de coqueiros. Estando próxima a volta
do verão, muitas belas árvores e arbustos estavam em flor, tais como
a Visnea, de folhas sedosas e brilhantes, ruivo-pardacentas na face
inte.r ior; as Rhexia, de grandes flores violetas; a espécie de Melas·
toma com folhas de um lindo branco-prateado na fac~ inferior; . as
Bignonia, com os esplêndidos ramos floridos trepando e entrelaçan·
/ do-se nos arbustos, acima dos quais se erguia o jenipapeiro (Genipa
americana), de grandes flores brancas. O tom verde-escuro natural
das flores do Brasil estava então atenuado pelos tenros renovas verde.amarelados ou vermelhos; e sob tódas as moitas havia uma sombra mais
densa, muito a.m ena nos grandes estios, que os mosquitos, porém, tornavam bem menos aprazível ao viajante. Uma· bela flor, uma Amaryllis branca . de estames purpúreos, debruava as margens do rio.
A superfície do rio tomara agora. um tom pardacento, resultante das correntes vindas das florestas, dos pântanos e ·das monta~
nhas, e formava uma perfeita câmara . escura onde as margens verdejantes e floridas se refletiam maravilhosamente. Sobre a ·superfície
espelhante da água viam-se as ilhas flutuantes de Pontederia; vimos
.nelas a bonita jaçanã (Parra · jacana, Linn.), cuja voz alta, semelhante
a uma risada, já se ouve a grande distância. Cheguei a um lugar
em que se construía uma lancha; -os trabalhadores nos disseram que
.as matas do Jucurucu não contêm muita madeira para construção
naval; encontram-se, decerto, grandes árvores, próprias para fazer
canoas, mas, para isso, também se podem empregar variedades menos
duras de madeira. Na margem, pequenas enseadas, cheias de capim,
caniços e juncos, fechadas por um cercado de bambu, para apresar
o peixe durante a enchente. A cerca é aberta quando a maré sobe,
a fim de que o peixe entre; fecha-se depois, e o peixe é apanhado
na maré baixa. A viagem foi-me muito agradável à noitinha; o
s~lêncio reinante nos ermos imensos que me envolviam, depois que
·as cigarras e os grilos deixaram de cantar, era apenas interrompido
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pelo coaxar forte e estranho das rãs•, pelo assobio melancólico da
mãe•da-lua'6 ª (Caprimulgus grandis, Linn.), e os altos pios das corujas nas florestas· escuras. Já era assaz tarde da noite quando
alcancei o destacamento de Vimieiro, onde estão situadas a residência e as plantações do Senhor Balançueira, juiz da vila do Prado,
num alto .espigão que acompanha a margem do rio. O dono da
casa estava ausente; mas tive, por sua ordem, amigável acolhida e
bom pouso para a noite. O som da música e da dança vinha das casas
dos índios, que aí formavam dez famílias.
O dia seguinte descerrou-me um magnífico panorama de matas.
Até onde alcançava a vista só se viam as cimas verde-escuras e sombrias das árvor~s,_ que se adensavam em matas virgens e impenetráveis,
. onde o rude Patachó e o Machacari dividem a soberania com a
onça e o tigre negro 464 • Duas planuras, no meio das quais se erguia
uma eminência, indicavam o lugar em que· os dois braços do Jucurucu
(antigo nome indígena do rio do Prado) descem, um vindo do norte
e o outro do sul; o primeiro tem o nome de rio do Norte, e o segundo
o de rio do Sul•eis. Distinguia-se, ao longe, a Serra de João de Leão
e a de ~to. André, que pertencem à Serra dos Aimorés, cadeia
de montanhas situada a quatro dias de viagem do litoral, não longe
da cachoeira do rio, onde dizem que a caça e o peixe são abundantes.
O Jucurucu cedo começa a estreitar-se, quando se sobe em direção às
nascentes; prova de que o seu percurso não é muito grande. Não
distante· do lugar em que então me achava, os dois braços se unem
para fo~ar o rio; mais para cima, tbda colonização européia cessa
por completo, pois no rio do Norte não há absolutamente nenhuma,
e existe apenas uma colónia no do Sul, que fica logo depois da
junção dos dois braços. Quando me fartei da bela e romântica paisagem, dirigi-me para a margem do rio, às habitações dos índios. Entre
estes encontrei uma mulher da tribo dos Machacaris, que entendia
perfeitamente a língua dos Patachós, coisa muito rara; porque, sendo
os últimos, de todas as tribos aborígines, os mais desconfiados e reservados, é difícil a uma pessoa, que não pertença à tribo, aprender-lhes
a linguagem. Não longe dali, mais para dentro da mata, existe uma
aldeia de Machacaris, já várias vezes por mim mencionada, mas onde
apenas cerca de quatro famílias desse povo vivem juntas numa casa.
Tinha muita vontade de conhecer também essa tribo e, por isso,
fui até lá com alguns índios. _O caminho era muito incómodo, pois
tivemos, durante meia légua, de vadear águas e pântanos e de passar
por cima de muitos troncos de árvores caídas.
(*) Trata-se, provavelmente, do mesmo sapo que, em Viçosa e outroe lugares,
é chamado "sapo marinheiro ".

(.'88) No original "Mandalua". Vide a nota ua.
<•e•) Já houve menção a este animal, simples variedade melAnica da onça pintada.
(•G5) Sobre esta região, a Cachoeira Grande em particular, que tive ocasião de
explorar zoologicamente, veja-se a Rev. do Mua. Paulilta, tomo XIX, pág, 1 e 88. (1085 ).
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Encontrei todos os selvagens morando juntos numa casa espaçosa; fazia dez anos que aí viviam e eram sofrivelmente civilizados.
Alguns mostravam~se cativantes e sociáveis, outros, ao contrário, esquivos e reservados; alguns falavam um pouco de português, porém entre
eles sempre faziam uso da língua nativa. Possuía~, para uso próprio,
plantações de mandioca e de um pouco de algodão e milho. O ouvidor
lhes havia fornecido um ralo para moer ou ralar as raízes de mandioca;
mas, de acordo com o costume dos ancestrais, tiram da caça grande
parte da subsistência. O arco e a flecha são-lhes ainda as armas habituais, se bem que alguns sejam também destros no uso da espingarda.
Os arcos dos Machacaris diferem dos das outras tribos, .por terem
entalhado na parte ·a nterior um sulco profundo, onde uma flecha
pode ficar pronta de reserva, enquanto a outra é arremessada•; de
modo que a segunda flecha, que os outros. índios têm que apanhar
no solo, fica à mão para ser atirada. Encontrei aí um belo arco feito
de pau-d'arco, de tamanho fora do comum, que possuía um gancho na parte superior, muito útil para prender a corda. 'As flechas dessa tribo, à semelhança dos arcos, são muito berrí feitas; a ponta é
de madeira dura, e a cauda se prolonga bastante além das penas.
Também aí, à feição de todas as tribos da costa oriental, se usam os
três tipos de flechas que eu já descrevi quando tratei dos Puris. Vi
igualmente os me~mos sacos pendurados que se observam entre os
Patachós, com quem os Machacaris se parecem em muitas particularidades. A compleição é a •mesma dos Botocudos, sendo, porém, um
pouco mais entroncados. São altos, fortes e espadaúdos. Em geral
não desfiguram muito o corpo; apenas, como os Patachós, amarram
na frente o "membrum virile" com um cipó. Muitos fazem também
urn pequeno orifício no lábio inferior, onde, por vezes, usam um pedacinho de bambu. Deixam o ·c abelo crescer, cortando-o atrás; e às
vezes, igualmente, tosam o cabelo ·como os Patachós. Dizem que
constroem as choças da mesma maneira. As línguas das duas tribos
são, entretanto, diferentes, como se poderá verificar pelos exemplos
que serão anexados a esta descrição de viagem. Fazem causa comum
contra os Botocudos, mais numerosos; mas j.á tiveram, muitas vezes,
disputas e guerras entre si. Obtive deles armas em troca de facas.
Regalaram-me com o cauim, bebida favorita dos índios em geral, que,
como todos os povos rudes, gostam muito de bebidas fortes . . O que
a raiz da ]atropha manihot fornece aos brasílicos, dá aos guaraúnas
o suco da palmeira Mauritia••, ao ilhéu dos Mares do Sul a awa,
e ao calmuque o kumiss.
( *) Rio Belmonte multo acima, em Minas Novas, há uma ilha, a Ilha do Pio,
onde os Machacaris, os Panhamis e outras tribos se estabeleceram conjuntamente e fizeram
plantações. As armas dos Machacaris, que eu recebi desse lugar, são exatamente iguaia
às da mesma tribo no Jucurucu ~ por outro lado, também encontrei os arcos e aa
flechas dos Machacaris entre os Botocudos.

( **)

Anrichten der Natur, p. 27.
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A casa dos 1\iiachacaris fica num verdadeiro ermo, onde se ouvem
de pertinho os gritos dos macacos e de outros animais da selva;
· tinham derrubado e queimado a mata do lugar e feito as plantações.
Após curta estada, desci o Jucurucu na minha canoa.
No sufocante calor do meio-dia, deliciei-me nas trilhas· cheias de
sombra, que iam ter, sob árvores majestosas e por entre a mataria
densamente entrelaçada, às habitações dos índios, esparsas e isoladas
na margem do rio. 'tvI ui tos desses índios da costa se assalariam aos
lavradores portugueses; cultivando ao mesmo tempo as próprias lavouras; outros, particularmente os moços, se empregam como marinheiros
a bordo dos navios ou lanchas pertencentes à vila.
Nesse trecho, descortinam-se de novo vistas encantadoras que,
se fossem fixadas pelo pincel de um hábil paisagista, poderíamos, com
grande prazer, rememorar de maneira mais viva. Numa velha árvore
reclinada sobre a água, que aqui encontrei, apresentava-se uma verdadeira coleção de botânica. Na ponta medravam Cactus pendulus e
Phyllanthus, cujos ramos pendiam como cordas; no meio, Caladium
e Tillandsia . vicejavam luxuriantemente entre vários musgos, enquanto
fetos (Filix) e outras plantas cresciam na base. Nos galhos dessa
árvore curiosa havia uma quantidade de ninhos, em forma de saco,
do guache (Oriolus haemorrhous, Linn.), que, como os seus congêneres, nidifica sempre em sociedade. Assim, nesses climas tropicais,
manifesta-se em toda parte, e sob todas as formas, uma vida ativa.
Em muitos pontos, pequenos córregos ensombrados deságuam no rio,
nas margens dos quais a aninga (Arum liniferum, Arruda) 466, já men·
cionada, cresce em abundância. O caule cônico, grosso embaixo e
adelgaçado em cima, atinge seis a oito pés de altura. Aqui e ali
surgem fazendas, onde a mata foi derrubada e se cria agora um pouco
de gado; vêem-se também, em tôrno das casas, grandes plantações de
laranjeiras.
Colhido por violento aguaceiro com trovoadas, voltei à vila, prosseguindo depois para Comechatiba. Não havia muito, um grande
barco fõra lançado à praia nesse lugar, morrendo as seis pessoas que
iam a bordo; prova de que essa costa oferece muitos perigos à navegação; não há indicação deles em nenhuma carta, e só se utilizam pequenos e leves navios costeiros. O rei está fazendo grande benefício ao
país, mandando proceder a um acurado levantamento desse litoral.
Na fazenda de Caledônia fui recebido com a maior hospitalidade
pelo Sr. Charles Frazer, aí encontrando, para minha grande alegria,
jornais da Europa. Fui obrigado a passar uma longa e aborrecida
noite à beira do rio Corumbau, porque a vazante já havia passado.
Chovia sem parar; impossível era construir uma palhoça, pois não
tínhamos nen1 galhos nem folhas; quando muito, pudemos acender
uma fogueira miserável. Na manhã seguinte saímos à procura de
(466)

Vide, a r espeito deste vegetal, a nota 827.
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siris, de que há abundância no rio e na lagoa vizinha. Duas espécies
vivem aí, uma no mar e outra nos rios. Conseguimos ul)la grande
medusa (Medusa pelagica, Bosc.) que o mar tinha lançado à praia,
e tiramos-lhe dos intestinos um carangµejinho esbranquiçado, ainda
perfeitamente vivo. Vimos aqui grande quantidade de urubus, que
muitas vezes pousavam todos na mesma árvore; além disso, viam-se
também gaivot~s. que voavam em alarido sobre a bõca do rio, e a
águia-pesqueira (Falco haliaetos, Linn.)•467, que planava acima do mar,
faminta, em cata de peixe. Muitas vezes já havia eu visto essa for·
mosa ave de rapina, mas ela sempre se mostrara muito arisca aos
meus caçadores; todavia~ quando cheguei a Belmonte, encontrei-a na
coleção que meu pessoal, ~endo ficado atrás, fizera na minha ausência.
Assemelha-se, sob todos os pontos de vista, à águia-pesqueira alemã, e,
como muitas outras aves, parece contradizer o asserto de que o mundo
vivo da América nada tem em c..omum· com o das demais partes
do globo.
A 28 de dezembro468 cheguei de novo a Belmbnte, e continuei
os preparativos para minha futura viagem para o norte, ao longo do
litoral. Durante a estada de três meses e meio no Belmonte, nossa coleção de história natural recebeu o acréscimo de . mu~tos exemplares
notáveis, obtidos em parte no sertão rio acima, em · parte perto da vila,
numa grande lagoa que chamam de Braço e q~e, .embora de não
muita largura, se estende por várias léguas. Aí vive grande número
de aves aquáticas, sobretudo patos, mergulhões, gaivotas, garças, maça·
ricos, cegonhas tuiuiú (aí chamadas "jabirú"), etc. Jamais faltou aos
caçadores caça fresca, ao passo que o povo da vila estav11 em precisão.
Na lagoa há também abundância de peixe, motivo por que geralmente se encontram os habitantes da região ocupados em pescar. A
lagoa é envolvida de todos os lados por um vasto campo de cinco
léguas de extensão, onde se cria grande quantidade de gado. Dizem
que, a princípio, ali havia alguns milhares de cabeças, mas que o
número está agora muito reduzido. Uma grande onça ("yaguareté''),
que então vagueava pela vizinhança, andava assolando os rebanhos, em
geral limitando-se a chupar o sangue da vítima,· sem lhe tocar na
carne. Isso consti.t uía sério perigo para o éaçador; a pqpulação não
tinha cães apropriados para descobrir o refúgio do voraz animal, motivo
pelo qual era obrigada a quedar-se inativa, enquanto uma ou duas
cabeças de gado morriam todas as noites.
(*) (Suplem.) A águia pesqueira do Brasil assemelha-se perfeitamente com a
européla ; um exemplar fêmea, morto por meus caçadores no Rio Belmonte, media li
polegadas e 2 Unhas de comprimento.

(467) Pandion haliaetus carolinenaia (Gmelin), subespécie particular da sua similar
européia. A águia pesqueira não é rara nos grandes rios do interfor do Brasil, ocorrendo-me
a lembrança de tê-la visto nos pantanals próximos de Aquldauana (Mato Grouo) e no
Rio Culabá .
· (468) E' de crer ocorra aqui novo engano de data, semelhante ao apontado
em nossa nota 460. O mês seria novembro, pois de outra forma é lmpossfvel compreender
que o nosso viajante-naturalista só a 21 de dezembro deixasse a vila de Ilhéus, onde
esteve depois, prosseguindo a sua · jornada.
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